
Rødøy-Lurøy Kraftverk AS

Årsregnskap 
2019



KORT OM RØDØY-LURØY KRAFTVERK AS

ORGANISASJONSFORM:
Rødøy-Lurøy Kraftverk AS er et aksjeselskap som er eid av Salten Kraftsamband AS, Lurøy Kommune 

og Træna kommune, samt mindre private aksjonærer.

Selskapet ble stiftet 28.08.1948.

OPPGAVER:
Selskapets formål er ved utbygging og/eller ved kjøp av kraft, eller i samarbeid med andre 

selskaper, sørge for levering av elektrisk kraft eller andre beslektede produkter eller tjenester.

KONTORADRESSE:
8186 TJONGSFJORDEN

Telefon 75 40 22 00

Org.nr. 195 558 119 MVA

POSTADRESSE:
Pb 606

8205 Fauske 



STYRETS BERETNING

VIRKSOMHETENS ART
Rødøy-Lurøy Kraftverk AS eies med 72,89 % av Salten Kraftsamband AS, og inngår som datterselskap 
i SKS-konsernet. Øvrige eiere er Lurøy Kommune; 12,05 %, Træna Kommune; 4,17 %, og private; 
10,89 %.
Hovedkontoret ligger i Tjongsfjorden i Rødøy kommune.  Selskapet produserer og selger elektrisk 
energi. Produksjonen er lokalisert til Reppa Kraftstasjon som ble oppstartet i 1956. I 1986 ble det 
installert ny turbin og generator slik at effekten på kraftstasjonen ble fordoblet til 10 MW. 

Kraftproduksjon
Produksjonen i Reppa kraftverk ble i 2019 på 77,33 GWh. Det er en økning på 0,17 GWh fra året før. 
Magasinfyllingen var pr. 31/12-19 57,5 % som er 20,7 prosentpoeng lavere enn samme tid 2018, og 
12,4 % prosentpoeng lavere enn snittet for de siste 6 år.  Styret har vedtatt et dokument for 
risikostyring av kraftporteføljen.  Dette sikrer stabile inntekter over tid.  Sikringshandelen for 2019 
har vært i henhold til risikodokumentet. 

ÅRETS REGNSKAP
Regnskapet for 2019 viser et driftsresultat på 16,3 mill.kr, og et resultat etter skatt på 6,5 mill. kr. 
Selskapets styre vurderer resultatet som godt. Kontantstrøm fra virksomheten var på 7,7 mnok i 
2019. Selskapet hadde ved utgangen av året 24,8 mnok i fri likviditet. 

REDEGJØRELSE FOR EVENTUELL USIKKERHET VED ÅRSREGNSKAPET OG EKSTRAORDINÆRE 
FORHOLD
Etter styrets mening gir årsregnskapet uttrykk for selskapets stilling og resultat. Det er ikke 
usikkerhet knyttet til resultatet som har vesentlig betydning for selskapets økonomiske stilling. 
Styret kan heller ikke se at årets regnskap er påvirket av ekstraordinære forhold utover det som er 
nevnt ovenfor.

FORHOLD AV VESENTLIG BETYDNING FOR STILLING OG RESULTAT ETTER REGNSKAPETS 
AVSLUTNING
Det er ikke oppstått forhold av negativ karakter etter regnskapets avslutning. 

FORTSATT DRIFT
Årsregnskapet for 2019 for Rødøy-Lurøy Kraftverk AS er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. 
Det bekreftes herved at denne forutsetningen er til stede. Selskapet er i en sunn økonomisk og 
finansiell stilling. 

FINANSIELL RISIKO
Markedsrisiko
Markedsrisiko for kraftproduksjon er endringer i kraftpriser og produksjonsvolum.

Kredittrisiko
Kredittrisiko for salg av produksjon vurderes som lav. 

Likviditetsrisiko
Likviditeten i selskapet vurderes som god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer 
likviditetsrisikoen.



ARBEIDSMILJØ / HMS
Selskapet har ingen ansatte
Selskapet har avtale om drift og vedlikehold med SKS Produksjon AS sin avdeling i Sundsfjord. Det 
er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen er god.

YTRE MILJØ
Selskapets virksomhet tilrettelegges med hensyn på at det ytre miljø i minst mulig grad skal skades 
eller forurenses.  Avtale med godkjente firmaer er inngått om handtering av avfall, slik som 
løsemidler, olje, kabler, metall, etc.  Ved å produsere elektrisk kraft fra fornybare energikilder 
bidrar vi positivt til det nasjonale klimaregnskapet.

FREMTIDSUTSIKTER
Hovedaktivitetene i selskapet er kraftproduksjon i Reppa Kraftverk. 

Kraftproduksjon på Reppa Kraftverk forventes å være stabil. Pålagt kontroll av rørgate, luker, 
tunell m.v. startet opp i september 2019 og sluttføres i 2020. Transformator er overhalt og 
utbedret i september 2019. Generatorrevisjon er planlagt våren 2020.

Kraftprisene har vært forholdsvis høye gjennom hele 2019, men fikk en stor korreksjon nedover 
helt på slutten av året på grunn av store nedbørsmengder i hele norden. Prisutsiktene er derfor 
noe usikre, men prognosene for 2020 er betydelig under 2019. 

LIKESTILLING
Selskapet har ved utgangen av året ingen ansatte Daglig leder leies fra SKS Produksjon AS. Av fire 
styremedlemmer er det en kvinne. Etter styrets oppfatning er likestillingsspørsmål tilfredsstillende 
ivaretatt. SKS konsernets etiske retningslinjer gjelder også for Rødøy-Lurøy Kraftverk AS.

DISPONERING AV ÅRSRESULTATET
Regnskapet viser et overskudd etter skatt på kr 6.516.419 

Styret foreslår følgende disponering av resultatet for 2019:

Avsatt til utbytte kr 500,- pr aksje kr       6.000.000,-
Overføres til annen egenkapital kr           kr             516.419,-
Sum disponert kr 6.516.419,-

Fauske, den 19. mars 2020

Stein Mørtsell Linn Kristin Hauge Per Pedersen
Styrets leder      Nestleder                       Styremedlem

Håkon Lund Jon Larsen
Styremedlem Daglig leder



tall i hele 1000 NOTER 2019 2018

DRIFTSINNTEKTER

Driftsinntekter produksjon 1,2,15,16 25 485              26 435              

Driftsinntekter andre virskomhetsområder 1 -                     52                      

Gevinst salg av driftsmidler / virksomhetsområde

SUM DRIFTSINNTEKTER 25 485              26 487              

DRIFTSKOSTNADER

Endring i beholdning egentilvirkede anleggsmidler

Innmating av produksjon i nettet 2 350                 2 873                 

Varekostnader / gebyrer 3,15 202                    179                    

Lønns- og personalkostnader 4,5 1 212                 667                    

Ordinære avskrivninger 8 900                    847                    

Andre driftskostnader 4,15 4 510                 3 603                 

SUM DRIFTSKOSTNADER 9 175                 8 168                 

DRIFTSRESULTAT 16 310              18 318              

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Renteinntekter  610                    567                    

Rentekostnader  25                      7                        

Andre finanskostnader 0 0                        

Nedskrivning finansielle anleggsmidler

NETTO FINANSPOSTER 585                    559                    

RESULTAT FØR SKATT 16 895              18 878              

Skattekostnad 14 10 379              11 999              

SKATTEKOSTNAD  10 379              11 999              

ÅRSRESULTAT 6 516                 6 879                 

  

Vedtatt utbytte 7 6 000                 36 000              

Overført fra overkursfond 7 -20 229             

Overført til/fra annen egenkapital 7 516                    -8 892               

SUM DISPONERT 6 516                 6 879                 

RESULTATREGNSKAP



tall i hele 1000 NOTER 31.12.2019 31.12.2018

EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendler

Utsatt skattefordel 14 260 235

Sum immaterielle eiendeler 260 235

Varige driftsmidler

Bygninger og kraftverk 8 19 531 19 279

Maskiner og inventar 8 0 17

Annlegg under utførelse 8 36

Sum varige driftsmidler 19 568 19 296

Finansielle anleggsmidler: 

Aksjer i datterselskap 13 2 500 2 500

Overfinansiering av pensjonsforpliktelser 5 0 626

Sum finansielle anleggsmidler 2 500 3 126

Sum anleggsmidler 22 328 22 656

Omløpsmidler

Beholdning elsertifikater 48                      175                    

Kundefordringer 9

Mellomværende selskap i samme konsern/datterselskap 9,10 2 042 3 785

Andre kortsiktige fordringer 11 36 51

Bankinnskudd, kontanter 12 24 808 52 466

Sum omløpsmidler 26 934 56 477

Sum eiendeler 49 262 79 133

BALANSE



tall i hele 1000 NOTER 31.12.2019 31.12.2018

EGENKAPITAL

Aksjekapital (12 000 aksjer à kr 100,-) 6 1 200 1 200

Overkurs 7 28 140 28 140

Annen innskutt kapital 7 15 15

Sum innskutt egenkapital  29 355 29 355

Opptjent egenkapital:

Annen egenkapital 7 516 0

Sum opptjent egenkapital 516 0

Sum egenkapital 29 872 29 355

Avsetning for forpliktelser

Pensjonsforpliktelser 4,5 373 0

GJELD

Kortsiktig gjeld:

Leverandørgjeld 253 2 513

Mellomværende mot selskap i samme konsern 10 203 310

Skyldig offentlige avgifter 698 683

Betalbar skatt 14 10 405 10 137

Avsatt utbytte 7,10 6 000 36 000

Annen kortsiktig gjeld 12 1 458 136

Sum kortsiktig gjeld 19 018 49 778

Sum gjeld 19 391 49 778

SUM  GJELD OG EGENKAPITAL 49 262 79 133

BALANSE

Fauske 19. mars 2020

Fauske 19. mars 2020

Stein Mørtsell Linn Kristin Hauge Per Pedersen
Styrets leder              Nestleder                       Styremedlem

Håkon Lund Jon Larsen
Styremedlem Daglig leder



tall i hele 1000

2019 2018

LIKVIDITETSENDRING FRA VIRKSOMHETEN

Tilført fra årets virksomhet 1) 7 659                 15 759              

Utbetalt utbytte -36 000             -3 958               

Endring pensjonsforpliktelse, resultatført 998                    459                    

Endring i lager, debitorer og kreditorer -623                  -6 754               

Endring i andre kortsiktige poster 1 481                 6 725                 

Netto likviditetsendring fra virksomheten -26 485             12 231              

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER

Investert i varige driftsmidler -1 172 -953 

Salg varige driftsmidler 0 0

Netto likviditetsendring fra investeringer -1 172 -953 

Netto endring likvider gjennom året -27 657 11 278

Likviditetsbeholdning pr. 01.01. 52 466 41 187

Likviditetsbeholdning pr. 31.12. 24 808              52 465

1) Dette tallet framkommer slik:

Resultat før skattekostnad 16 895 18 878

Ordinære avskrivninger 900 847

Betalte skatter -10 137 -3 966 

Nedskrivning anleggsmidler 0 0

Tilført fra årets virksomhet 7 659 15 759

KONTANSTRØMOPPSTILLING



REGNSKAPSPRINSIPPER

Regnskapet er satt opp etter regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Selskapet har 
utarbeidet regnskap etter regler for større selskap. Dette fordi Rødøy-Lurøy Kraftverk AS er 
datterselskap av Salten Kraftsamband AS og inngår i SKS-konsernet. 

KLASSIFISERING AV BALANSEPOSTER
Generelt er eiendeler av varig verdi klassifisert som anleggsmidler. Øvrige eiendeler og fordringer 
med forfall innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Avgrensningen mellom kort- og 
langsiktig gjeld trekkes ved ett år til forfall.
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Lang- og kortsiktig 
gjeld er balanseført til nominell verdi. 

Anleggsmidler og varige driftsmidler balanseføres med anskaffelseskost og avskrives lineært over 
driftsmidlets forventede levetid. Vesentlige driftsmidler som består av betydelige komponenter 
med ulik levetid er dekomponert med ulik avskrivningstid for de ulike komponentene. Direkte 
vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller 
forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. 

Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning 
til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi 
i bruk er nåverdien av de framtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere. 

DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER
Alle inntekter og kostnader er periodisert til det året inntekten eller kostaden er opptjent eller 
forbrukt. 

FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer vurderes til pålydende og reduseres for eventuelle 
tapsavsetninger. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en indivduell vurdering av de enkelte 
fordringene. 

ELSERTIFIKATER
Elsertifikatene bokføres til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedag. 

PENSJONER
Ved regnskapsføring av pensjoner er lineært opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som 
opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringene amortiseres over forventet gjenværende 
opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 % av den største av 
pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene. Fra 2011 er netto pensjonsmidler innarbeidet i 
regnskapet i tråd med de øvrige konsernregnskap i SKS.

GARANTIER
Det er ikke foretatt garantiavsetning i regnskapet. 



SKATTER
Skattekostnaden består av ordinær selskapsskatt, grunnrenteskatt, naturressursskatt og endring 
av utsatt skatt/utsatt skattefordel. Ordinær selskapsskatt utgjør 22 % av skattemessig resultat for 
selskapet.

Skatt på grunnrente beregnes ut fra bruttoinntekt fastsatt etter produsert mengde og pris pr. 
time med fradrag for driftsomkostninger og skattemessige avskrivninger. Det er videre fradrag for 
en friinntekt beregnet av gjennomsnittlig inn- og utgående skattemessige verdier for driftsmidler i 
produksjonen, multiplisert med en normrente som fastsettes av departementet. Skattesats 
grunnrente er 37 %. Det bergnes ikke utsatt skatt vedr. grunnrente. 

Utsatt skatt/utsatt skattefordel er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjellene 
som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, og på grunnlag av eventuelt 
ligningsmessig underskudd til framføring ved utgangen av regnskapsåret. Netto utsatt 
skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort. Skatteøkende 
og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode 
er utlignet og nettoført

KONTANTSTRØMOPPSTILLING
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Likvider omfatter 
bankinnskudd.



NOTE 1. Driftsinntekter

Driftsinntektene i produksjon gjelder salg av produsert kraft. 

Inntektene fra andre virksomhetsområder i 2018 gjelder utleie og salg av utstyr.

NOTE 2. Finansielle sikringsinstrumenter

Rødøy-Lurøy Kraftverk AS benytter finansielle kraftderivater til kontantstrømsikring av foventet

kraftproduksjon for å oppnå stabilitet og forutsigbarhet i selskapets kontantstrøm. Strategien skal bidra

til at selskapet oppnår maksimale resultater innefor aksepterte risikorammer. Selskapet kjøper tjenester 

fra SKS Handel AS som stiller pris på finansielle kraftderivater med referansepris i NOK i selskapets pris-

område. 

I inntekten i årsregnskapet er det inkludert et tap på sikring på 3,18 MNOK. 

I 2018 var det inkludert et tap på sikring og forvaltning på 5,5 MNOK. 

NOTE 3. Varekostnader

Varekostnaden består av selskapets kosntader ved salg av kraftproduksjon. 

NOTE 4. Lønns- og andre personalkostnader mv.

tall i hele 1000 2019 2018

Arbeidsgiveravgift 10 10

Pensjonskostnad 1 061 520

Styrehonorar 139 133

Andre lønn- og personalkostnader 2 3

Sum 1 212 667

Antall årsverk: 0 0

Godtgjørelse til ledende personell, styrende organer: 

tall i hele 1000 2019 2018

Honorar styreleder 55 55

Honorar øvrige styremedlemmer 71 65

Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste, styremedlem 13 13

Sum 139 133

NOTER



Selskapet har ingen ansatte, og følgelig ingen avtaler som medfører forpliktelser ved opphør/endring av

ansettelsesforhold. 

I 2019 ble det fakturert kr 397.378 og i 2018 kr 464.377 fra SKS Produksjon AS for leie av daglig leder. 

Godtgjørelse til revisor

tall i hele 1000 2019 2018

Lovpålagt revisjon 82 82

Andre attestasjonstjenester 14 22

Sum 96 104

NOTE 5. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser

Tidligere ansatte i selskapet var omfattet av ytelsespensjonsordningen som gir dem fremtidige pensjons-

ytelser. Årlige ytelser avhenger av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og

størrelsen på ytelsen fra folketrygden. 

Tilskudd til pensjonsordningen skjer i samsvar med praksis og aktuarmessige beregningsmetoder. I tillegg

til de pensjonsforpliktelsene som dekkes gjennom forsikringsordningene har selskapet udekkede 

pensjonsforpliktelser. Disse forpliktelsene gjelder tilleggspensjon for lønn utover 12 G, samt avtalefestet

pensjon (AFP). Tidligere administrerende direktør har en servicepensjon som gir dekning for 50 % av

 manglende opptjening i den offentlige tjenestepensjonsordningen. 

tall i hele 1000 2019 2018

Årets opptjening -                    -                    

Rentekostnad 528                   461                   

Brutto pensjonskostnad 528                   461                   

Forventet avkastning -800                  -763                  

AGA netto pensjonskostnad -11                    -13                    

Resultatført estimatendring / aktuarielt tap 444                   734                   

Resultatført planendring 851                   -                    

Netto pensjonskostnad 1 012                419                   

Administrasjonskostnader 53                      45                      

Resultatført pensjonskostnad, ytelsespensjon 1 065 464                   

Utbetaling servicepensjon 63                      61                      

AFP 0 0

Endring pensjonsforpliktelse -67 -5

Årets resultatførte pensjonskostnad 1 061                520                   



Antall oppsatt i ordningen 13

Antall pensjoner 9

Antall aktive ansatte 0

 

Pensjonsforpliktelser pr 31.12

tall i hele 1000 2019 2018

Påløpt pensjonsforpliktelse, inkl. lønnsvekst 21 240 21 798

Pensjonsmidler -19 433 -19 177

Arbeidsgiveravgift 92 134

Ikke-resultatført estimatendringer- / avvik inkl. aga -1 526 -3 380

Netto pensjonsforpliktelse / midler 373 -626

I henhold til god regnskapsskikk inntektsføres negativ pensjonsforpliktelse. Den samlede

forpliktelsen gjelder alle pensjonsordninger i selskapet. 

Økonomiske forutsetninger: 

Forventet årlig avkastning 3,80 % 4,30 %

Diskonteringsrente 2,30 % 2,60 %

Årlig lønnsvekst 2,25 % 2,75 %

Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 2,00 % 2,50 %

Pensjonsregulering 1,24 % 1,73 %

Dødelighetstabell er K2013BE

De aktuarmessige forutsetninger er basert på vanlig benyttede forutsetninger innen 

forsikring når det gjelder demografiske faktorer. 

NOTE 6. Antall aksjer, aksjeeiere mv.

Oversikt over aksjonærene pr 31.12:

Antall aksjer à kr Eierandel

Salten Kraftsamband AS 8 747 100 72,89 %

Lurøy Kommune 1 446 100 12,05 %

Træna Kommune 500 100 4,17 %

Private aksjonærer 1 307 100 10,89 %

Sum balanseført 12 000 100 100,00 %

Sammendrag: 

Klasse A: Kommunale aksjer 1 946

Klasse B: Salten Kraftsamband AS 8 747

Klasse C: Ingen eierdefinisjon 1 307



Aksjene er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) fra 01.01.2000.

Alle aksjene gir samme stemmerett i selskapet. 

Salten Kraftsamband AS utarbeider konsernregnskap hvor Rødøy-Lurøy Kraftverk AS er

konsolidert. Konsernregnskapet er tilgjengelig hos Salten Kraftsamband AS, Fauske. 

NOTE 7. Egenkapital

tall i hele 1000 Aksjekapital Overkursfond

Annen 

innskutt 

kapital SUM

Egenkapital pr 01.01 1 200 28 140 15 29 355

Årets resultat 6 516 6 516

Avsatt utbytte -6 000 -6 000

Egenkapital pr 31.12 1 200 28 140 531 29 871

NOTE 8. Varige driftsmidler

Kraftstasjon og aggregathus mv. avskrives lineært med avskrivningstid på 50 år. 

Maskinelt utstyr og elutstyr avskrives lineært med avskrivningstid på 25 år. 

Øvrige anleggsmidler avskrives lineært med en avskrivningstid på 3-5 år. 

NOTE 9. Kundefordringer

Fordringene er ført opp til pålydende. 

tall i hele 1000 2019 2018

SKS Handel AS 2 042 3 784

SKS Produksjon AS 1

Øvrige kundefordringer

Sum 2 042 3 785



NOTE 10. Mellomværende med andre selskaper i konsernet

tall i hele 1000 2019 2018

Kundefordringer 2 042 3 785

Utbytte 4 374 26 139

Leverandørgjeld 203 310

NOTE 11. Andre kortisiktige fordringer

tall i hele 1000 2019 2018

Oppgjørskonto for mva - til gode 0 0

Forskuddsbetalte fordringer og påløpte inntekter 36 51

Sum 36 51

NOTE 12. Kortsiktig gjeld

Det er ikke stilt garantier. 

Som sikkerhet for skattetrekk er selskapet pliktig til å ha tilstrekkelig med midler på 

skattetrekkskonto til enhver tid. Pr 31.12.19 er skyldig skattetrekk kr 0 og innestående

på skattetrekkskonto kr 33.805. 

NOTE 13. Eierandel i datterselskap

Selskapet eier 100 % av aksjene i Rødøy-Lurøy Fiber AS. 

Aksjekapitalen er på 500.000 fordelt på 500 aksjer pålydende kr 1 000 pr stk. 

Bokført verdi av eierposten er 2.500.000

Nøkkeltall Rødøy-Lurøy Fiber AS

tall i hele 1000 2019 2018

Kortsiktig gjeld til morselskap 0 0

Egenkapital 4 562 4 522

Årets resultat 40 53

Gjeld til kredittinstitusjoner 10 770 11 226

Selskapet har ved kausjon stillet sikkerhet for Rødøy-Lurøy Fiber AS sin gjeld til 

kredittinstitusjoner. 



NOTE 14. Skatt

før skattekostnad og årets skattegrunnlag.

tall i hele 1000 2019 2018

Resultat før skattekostnad 16 895 18 878

Permanente forskjeller 79 50

Endring midlertidige forskjeller 116 -953                  

Grunnlag skattekostnad 17 091 17 975

Skatt 22% for 2019 og 23% for 2018 3 760 4 134

Grunnrenteinntekt 17 958 21 386

Grunnrenteskatt 37% 2019 og 35,7% 2018 6 645 7 635

Naturressursskatt 1,3 øre /kWh 1 000 994

Fradrag skatt på alm.inntket for naturressurskatt -1 000 -2 626

Sum betalbar skatt 10 405 10 137

Det er beregnet utsatt skatt av følgende poster:  

tall i hele 1000 Endring 2019 2018

Midlertidige forskjeller knyttet til:

Anleggsmidler -1 912 -4 928 -6 840

Elsertifikater -1 -4 -5

Gevinst- og tapskonto 1 030 4 122 5 152

Pensjonsmidler 998 -373 626

Grunnlag for beregning av utsatt skatt -116 -1 183 -1 066

Utsatt skattefordel 22% 26 260 235

Nedenfor er det gitt en spesifikasjon over forskjeller mellom det regnskapsmessige resultat 

Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster:

tall i hele 1000 2019 2018

Betalbar skatt 3 760 4 134

Grunnrenteskatt 6 645 7 635

Endring utsatt skatt -26 24

Skattekostnad 10 379 11 793



NOTE 15. Transaksjoner med nærstående parter

Selskapet kjøper administrative tjenester av Salten Kraftsamband AS. 

SkS Handel AS står for anmelding av produsert kraft, samt kjøp og salg av kraft mot 

kraftbørs. 

Selskapet leier daglig leder fra SKS Produksjon AS, samt annet personell ved behov. 

tall i hele 1000 Beløp

Salg av varer/tjenester: 

SKS Handel AS 26 646

Kjøp av tjenester: 

Rødøy-Lurøy Fiber AS Leie av fiber 7

SKS Handel AS Avregningstejenester mv. 18

SKS Produksjon AS Leie av DL 397

Leie av personell og materiell 1 824

Vakinn AS Driftssentraltjenester 49

Salten Kraftsamband AS Konsern-, adm.- og fellestjenester. 612

En del av kjøp opptitt i denne noten er prosjektført og fremkommer derfor ikke direkte

som en kosntad i årets resultat. 

NOTE 16. Andre opplysninger

Rødøy-Lurøy Kraftverk AS driver virksomhet som er underlagt energiloven med 

forskrifter. Selskapet er gitt konsesjon for sin virksomhet både for kraftverket og for 

omsetning av kraft. For Reppavassdraget er reguleringskonsesjon gitt for ubegrenset tid. 

Salg av kraft, 

opprinnelsesgarantier m.v
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Rødøy-Lurøy Kraftverk AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Rødøy-Lurøy Kraftverk AS som består av balanse per 31. desember
2019, resultatregnskapet og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en
beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
selskapets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater og kontantstrømmer for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk
i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene
er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige
av selskapet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og
forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Øvrig informasjon omfatter informasjon i selskapets årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den
tilhørende revisjonsberetningen. Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige
informasjonen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi
attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og
årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder
vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det
gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen
er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned
virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder
vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon
utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig
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dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene
som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg

► identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller
feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som
er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som
følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll;

► opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om
effektiviteten av selskapets interne kontroll;

► vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende
noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige; 

► konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape
betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet,
kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. Hvis
slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på
revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan
imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede; 

► vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene,
og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et
rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av resultatet
er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.

Bodø, 14. april 2020
ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Arve Willumsen
statsautorisert revisor
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Arve Willumsen
Statsautorisert revisor
Serienummer: 9578-5998-4-1452881
IP: 195.139.xxx.xxx
2020-04-14 14:39:01Z
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