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Nøkkeltall
FINANSIELLE FORHOLD

ENHET

2015

2014

2013

2012

2011

Brutto driftsinntekter
Driftsresultat(EBIT)
Årsresultat
Driftsmargin1)
Avkastning på egenkapitalen2)

mill kr
mill kr
mill kr
prosent
prosent

2 381
894
692
37,6
16,5

2 521
712
158
28,2
4,1

2 855
1 102
488
38,6
12,7

2 710
905
316
33,4
8,7

2 945
1 353
664
46,0
18,1

Sum eiendeler
Gjeld
Egenkapital

mill kr
mill kr
mill kr

11 946
7 343
4 603

11 492
7 735
3 758

10 895
7 017
3 878

10 395
6 563
3 832

10 233
6 780
3 453

Likviditet
Likviditetsbeholdning
Kontantstrøm fra årets virksomhet
Investeringer i alt

mill kr
mill kr
mill kr

640
663
659

306
604
810

49
979
949

52
728
911

68
875
611

160
457
617

172
600
772

174
603
777

173
610
783

168
605
773

Balanse

Antall ansatte
Kvinner
Menn
I alt
Produksjonen
Kraftproduksjon
Nettkunder
Nett
Levert elektrisk energi til sluttbruker
Varmeleveranse
Gassleveranse
Andre forhold
Kjøp av varer og tjenester
(eks. investeringer)
Kostnadsført skatt og offentlige avgifter
Sykefravær
Skader med fravær pr million
arbeidstimer (H1)
Totalt antall skader pr million
arbeidstimer (H2)
1)

GWh
antall
km
GWh
GWh
GWh

6 071
6 216
5 447
6 035
4 885
188 700 186 700 184 800 183 200 181 300
16 772 16 732 16 610 17 250 16 877
6 9973)
6 887
7 333
7 242
7 055
88
78
74
53
44
220
222
270
259
264

mill kr

545

688

616

640

645

mill kr
prosent

447
3,8

636
3,7

684
3,6

610
4,6

763
4,6

6,0

2,4

2,2

7,4

7,8

6,8

5,7

3,7

10,4

9,2

Bærekraftig fjernvarme
All fjernvarme er nå CO2-fri med
unntak av litt gass til å dekke
forbrukstopper. Det har gitt et
kraftig fall i CO2-utslippene, fra
7220 tonn i 2011 til 339 tonn
i 2015.

Biogass på tanken
I alt vil 25 renovasjonsbiler og
40 busser fra Tønsberg og 25
busser og 15 renovasjonsbiler i
Grenland skifte fra svart til grønt
drivstoff i løpet av 2016. Biogass
fra Skagerak Naturgass vil
erstatte cirka 3,8 millioner liter
diesel. Det betyr at klimagass
utslippene vil bli redusert med
cirka 10 000 tonn CO2.

Vannkraft - mer enn bare
strøm
Den økte bevisstheten
rundt miljø og klima gir nye
økonomiske muligheter. Ved å
vise hvor strømmen er produsert
og dokumentere hvordan
Skagerak tar hensyn til miljø og
utviser samfunnsansvar, kan
tilleggsverdien, kalt opprinnelses
garantier, bli betydelig. I 2015
var omsetningen av egne
opprinnelsesgarantier knappe 16
millioner kroner.

(Driftsresultat * 100) / Brutto driftsinntekter. 2) (Årsresultat * 100) / Gjennomsnittlig egenkapital. 3) Foreløpig beregnet
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Snittpris

Kraftpriser Oslo-området (NO1)

Strømprisene fortsatte å falle
i 2015 og var i gjennomsnitt
17,7 øre/kWh i Oslo-området
(NO1). Dette gir en lav under
liggende inntjening på kraft
produksjonen. Høye verdier av
fremtidige sikringskontrakter
gjør at årsresultatet fremstår
bedre enn underliggende
resultat. Prisene ser ut til å
ville ligge lavt i flere år fremover
basert på kontrakter om
fremtidige leveranser.
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Konsernsjefens forord

Vi er med på det grønne skiftet
Språkrådet kåret begrepet «det grønnne
skiftet» til årets nyord i 2015. Det passer
oss bra. Skagerak Energi kan og vil bidra
til overgangen til et samfunn med mindre
utslipp av klimagasser og større harmoni
med naturen.
Skagerak Energi driver skånsom produksjon av elektrisitet med null utslipp av
klimagasser. Vi har en gjennomsnittlig
årlig produksjon på 5600 GWh, eller 5,6
milliarder kilowattimer. I tillegg produserte
vi i fjor 88 GWh varmt vann til oppvarming
av bygg i våre nærområder. Varmtvannet
er produsert av spillvarme fra industrien,
varmepumper og av flis fra skogen. Kun
fire prosent av energien i fjernvarme
produksjonen er ikke fornybar. Det er gass
vi trenger til blant annet å ta toppene av
forbruket på de kaldeste dagene.
Skagerak Naturgass har i mange år solgt
gass til industri og næring. Gassen har erstattet olje, og gitt både lavere utslipp og
kostnadskutt for våre kunder. Nå kommer
klimavennlig biogass fra Greve Biogass
anlegg. Vi startet de første leveransene
til renovasjonsbilene fra våre pumper ved
avfallsanlegget på Rygg i oktober 2015 og
vil trappe opp med leveranser til busser
både i Grenland og Tønsberg fra 1. juli
2016. Da vil også renovasjonsbilene i
Grenland fylle biogass fra vårt anlegg.
Vi vil at alle som kjører på gass skal
kunne fylle biogass hos oss. På Rygg i
Tønsberg er pumpen allerede åpen for
alle, og snart vil pumpene ved fylleanlegget på Rabben i Skien og i Måkeveien i
Tønsberg være åpne for alle.
Biogass som drivstoff vil med disse prosjektene erstatte 3,8 millioner liter diesel,
og redusere utslippene med cirka 10 000
tonn CO2. De langsiktige planene er å
femdoble disse tallene. Biogass foruren-

ser ikke lufta i lokalmiljøet og vil kunne
være en viktig bidragsyter i byområder
som sliter med dårlig luftkvalitet.
Strømprisen varierer kraftig med nedbør
og temperatur, men også av utviklingen i
strømpriser på kontinentet. I Tyskland har
garanterte minstepriser for all ny fornybar
kraft gitt en voldsom økning i produksjonen av vind- og solkraft. Sammen med fall
i kullprisen og lave priser på CO2-kvoter
bidrar dette til lavere strømpriser i Norge.
Det er derfor vanskelig å få nye vannkraftprosjekter til å være lønnsomme. Selv om
regulerbar vannkraft er den samfunns
økonomisk mest optimale fornybare energikilden, er rammebetingelsene ugunstige
sammenlignet med annen fornybar energi.
Det er synd, for Europa trenger regulerbar
vannkraft når andelen ikke-regulerbar
kraft (sol og vind) øker. Stortingsflertallets
beslutning om å skjerpe beskatningen
ytterligere i 2016 bidrar også til å svekke
evnen til å investere.
Med fallende priser på sol- og vindkraft
installasjoner ser vi at mange bygg kan
bli mer eller mindre selvforsynte med
strøm. Disse bygningene vil fortsatt ha et
visst behov for eksternt tilført strøm, fordi
produksjon og forbruk svinger i utakt.
Dette skaper nye utfordringer med tanke
på planlegging, bygging og tariffering av
nettet.
Sammen med den lokale fotballklubben
Odd og andre aktører undersøker vi om
solceller, i kombinasjon med en kraftig
batteripakke, kan levere strømmen
Skagerak Arena trenger. Når sola skinner
vil forbruket på stadion være lite og
solcellene kan bidra til å lagre kraft på
batteriene. Når de kraftige lyskasterne
settes på under sene høstkamper kan
strømmen leveres både fra nettet og fra
batteriparken. Det gir en lavere belastning

for nettet. Dersom prosjektet blir
realisert, vil det gi oss nyttig erfaring til å
møte en utvikling der flere satser på egen
strømproduksjon.
Resultatet etter skatt ble 692 millioner
kroner, mot 158 millioner kroner i 2014.
Det ser ut som en fin fremgang, men
dessverre er dette mest på papiret.
Vi har sikret en del av vår fremtidige
kraftproduksjon til faste priser. Når
kraftprisene i dag er rekordlave, blir
verdien av disse papirene høye. Disse
verdiene inntekstføres allerede i årets
regnskap. Hvis vi korrigerer for dette og
andre enkelstående hendelser er det
underliggende resultatet etter skatt 264
millioner kroner, mot et underliggende
resultat på 295 millioner i fjor. Altså et litt
svakere resultat.
Dette betyr at arbeidet med å redusere
driftskostnadene vil fortsette med full
styrke. Samtidig må vi prioritere våre
investeringer strengt. Vi må være sikre på
at investeringene gir oss det selskapet vi
ønsker å bygge for fremtiden, og samtidig
må vi sikre et forsvarlig forhold mellom
inntekter og langsiktig gjeld.

Knut Barland
Konsernsjef
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Eierstyring og selskapsledelse
Skagerak Energi styres av eierne gjennom krav fastsatt av generalforsamlingen og styret.
EIERSKAP
Eierskapet i Skagerak Energi er delt i
tre aksjeklasser, der klasse A-aksjer gir
ekstra innflytelse i lokaliseringsspørsmål.
A-aksjene utgjør 33,38 prosent av aksjene
og eies av de tre Grenland-kommunene
Porsgrunn, Skien og Bamble. Statkraft
Regional Holding eier resten av aksjene. I
tillegg er det vedtatt en aksjonæravtale som
gir hver aksjeklasse vetorett også i enkelte
andre saker av strategisk betydning,
herunder ansettelse av konsernsjef.
Aksjene i Skagerak Energi kan bare
erverves av staten, Statkraft, kommuner
og fylkeskommuner eller selskaper eiet av
disse. Det foreligger en gjensidig forkjøpsrett
til aksjene.
STYRINGSSYSTEM
Hovedelementene i Skageraks
overordnede styringssystem består av:
• Vedtekter
• Visjon og verdier
• Ledelsens og ansattes ansvar
• Fullmakter

• Strategi, handlingsplaner og målekort
• Risikostyring
• Konsernprinsipper og retningslinjer
• Arbeidsprosesser og prosedyrer
Ledelsens og ansattes ansvar
Klare og definerte roller og ansvarsforhold samt riktig kompetanse er en
viktig forutsetning for en god styring og
internkontroll. God ledelse, effektiv organisasjonsstruktur, stillingsbeskrivelser og
utviklingsplaner er underelementer i dette. Skagerak har satset på en omfattende
lederopplæring som i de siste par årene
i stor grad har fokusert på tydelighet i
lederrollen. Ledere har ansvar for å påse
at aktiviteter innenfor sitt ansvarsområde
blir utført i samsvar med styringssystemet og gjeldende lover og forskrifter.
Ledere er ansvarlig både for sin egen
forretningsadferd og for sine ansattes
atferd og etterlevelse. Hver enkelt ansatt
er ansvarlig for å gjøre seg kjent med og
utføre oppgaver i samsvar med kravene
som settes i Skageraks styringssystem
samt i gjeldende lover og forskrifter.

Konsernets organisasjon

Fullmakter
Fullmaktsstrukturen regulerer myndigheten
og beskriver oppgaver og ansvar som er
gitt konsernstyret, konsernsjef, styret i datterselskaper og ledelsen i datterselskaper.
Strategi, handlingsplaner og målekort
Styret vedtar konsern- og forretningsstrategier. Med store investeringsbehov
og utsikter til lave priser, er strategi og
langtidsplaner en kontinuerlig prosess som
krever fleksibilitet for best mulig tilpasning
til mer usikre og skiftende forutsetninger.
Strategibehandlingen det enkelte år vil
kunne veksle mellom å ta for seg utvalgte
tema eller en mer fullstendig behandling av
konsernets strategiske målbilde og veivalg.
For å sette strategien ut i livet, anvendes
handlingsplaner og målekort for konsern,
selskaper og avdelinger. Målekortene
inneholder nøkkeltall og indikatorer som
vurderes som de viktigste driverne for å nå
de fastsatte målene.
De ansatte får sine mål fastlagt gjennom
den årlige mål- og utviklingssamtalen.
Risikostyring
Skagerak Energi ønsker å oppnå et bevisst

per 1. mars 2016

Skagerak Energi AS
Knut Barland
Organisasjon, IKT
og kommunikasjon
Barbro Malmgren

Økonomi og finans
Rune Laurantsen

Strategi
Thor-Erik Vartdal

Skagerak Nett AS
Geir Kulås

Skagerak Kraft AS
Finn Werner Bekken

Skagerak Varme AS
Trond Ditlefsen

Skagerak Naturgass AS
Frode Halvorsen
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forhold til risiko i alle deler av verdikjeden. Arbeidet med risiko skal gjøres med
utgangspunkt i målene for selskapets
virksomhet. På alle nivåer skal man spørre:
Hva kan gå galt, slik at målene ikke nås?
Én gang i året gjøres det en full gjennomgang av risikofaktorer i konsernet.
To ganger i året legges det frem en
rapport for styret, der ulike risikofaktorer
identifiseres og drøftes. Det lages en tiltaksplan for å redusere risikoen for at noe
går galt eller øke sannsynligheten for å
oppnå en gevinst. Risikostyring skal være
en naturlig måte å tenke på for alle som
arbeider mot et mål og fatter beslutninger.
Ved større prosjekter er risikovurdering før
oppstart obligatorisk.
Konsernprinsipper og retningslinjer
Konsernprinsipper og retningslinjer beskriver hvordan ansatte i Skagerak skal
forholde seg til en rekke områder hvor
fagansvaret for en stor del ligger i stabene
og går på tvers i konsernet. Prinsippene
vedtas av konsernsjef, mens konsernretningslinjene vedtas av ansvarlig direktør.
Konsernprinsippene er i stor grad samordnet med konsernpolicies i Statkraft.
Arbeidsprosesser
En god beskrivelse av arbeidsprosesser er
viktig for sikkerheten og kvaliteten på det
arbeidet som utføres. Arbeidsprosessene
er bygd opp i et grafisk grensesnitt ut mot
ansatte (LOSEN) og det er i de siste årene
nedlagt mye arbeid for få til forbedret over-

sikt på dette feltet.
Et viktig poeng i arbeid med prosessene er at beskrivelsene skal tjene som
grunnlag for videre forbedringer, både ved
vurdering av meldte avvik og ved forbedringsarbeid i grupper.
Kompetente prosesseiere skal være
pådrivere for å effektivisere og forbedre
hovedprosessene i Skagerak, med god involvering i organisasjonen, samt føre tilsyn
med at prosessene etterleves.
KONTROLLAKTIVITETER
Kontrollaktiviteter i styringssystemet
rettes inn på tre nivåer (Første-, andre- og
tredjelinje).
Førstelinje omfatter medarbeidere
og ledere i linjen (daglig styring og
kontroll). Medarbeidere har et løpende
ansvar for å gjennomføre etablert
internkontroll gjennom sine daglige
arbeidsoppgaver. Ledelsen i Skagerak
har ansvar for å utforme, gjennomføre
og følge opp internkontroll innenfor sitt
ansvarsområde, eksempelvis revidere og
utforme fullmaktstrukturer og styrende
dokumenter samt følge opp målekort og
handlingsplaner, utføre stikkprøver, mv.
Andrelinje omfatter hovedsakelig
stabsfunksjoner (eksempelvis
HMS, Controllerfunksjonen og
Virksomhetsstyring) samt prosesseiere,
som skal legge til rette for og følge opp

gjennomføringen av internkontroll som
utføres av førstelinjen. Dette skjer i
form av blant annet vurderinger av risiko
og resultater, oppfølging av styrende
dokumenter og prosesser samt interne
tilsyn.
Som en viktig del av kontrollaktivitetene
i første- og andrelinje anvendes avviksrapportering og registrering av forbedringsforslag. Registrering av avvik har i Skagerak
hovedsakelig vært anvendt innenfor
HMS-området, men vil utvides til å gjelde
alle prosesser i Skagerak.
Tredjelinje omfatter funksjoner som er helt
uavhengig av linjen, typisk revisjoner fra
internrevisjon og eksternrevisjon. I noen
tilfeller anvendes i Skagerak også eksterne
konsulenter for å vurdere kvaliteten på
styringssystemet. Et tredjelinjeansvar
innebærer å vurdere om hele eller deler
styringssystemet er hensiktsmessig og
fungerer etter forutsetningene.
BEDRIFTSDEMOKRATI
I henhold til aksjelovens bestemmelser
sitter tre representanter for de ansatte
i konsernstyret. Tillitsvalgtarbeidet i
Skagerak Energi skjer i Tillitsvalgtforum,
der de tillitsvalgte fra de fem
organisasjonene (EL&IT, Nito, Tekna, Delta
og Fagforbundet) og konserntillitsvalgt
møter, og i Konsernutvalget, der de
tillitsvalgte møter konsernledelsen.

Skageraks konsernledelse. Fra venstre: Thor-Erik Vartdal, Barbro Malmgren, Rune Laurantsen, Geir Kulås, Finn Werner Bekken og
Knut Barland.
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Et godt og sikkert arbeidsmiljø
Arbeidsplassene i Skagerak Energi skal være preget av et godt og sikkert arbeidsmiljø.
Sykefraværet er stabilt på under fire prosent og selskapet opplevde ingen alvorlige skader i 2015.
Skagerak Energi skal skape verdier på en
måte som er preget av ansvarlighet og
omtanke for medarbeidere, kunder, miljø og
samfunn. Det overordnede HMS-målet er
et sunt arbeidsmiljø preget av høy arbeidsglede, ingen alvorlige personskader eller
annen negativ påvirkning på mennesker,
miljø eller materiell. Skagerak Energi skal
ha en bedriftskultur som kjennetegnes av
sterk HMS-bevissthet, åpenhet og vilje til
etterlevelse av krav og retningslinjer. Alle aktiviteter skal være basert på et systematisk
og forebyggende HMS-arbeid, og det skal
legges vekt på kontinuerlige forbedringer.
Skagerak Energi hadde totalt 8 personskader i 2015, hvorav 7 med fravær. Dette
resulterte i H1=6,0 (antall personskader
med fravær per millioner arbeidstimer) og
H2=6,8 (totalt antall personskader per millioner arbeidstimer). I 2014 hadde konsernet
7 personskader, hvorav 2 med fravær.
De to fraværsskadene i 2014 var begge
alvorlige strømskader, som ble gransket.
Det ble konkludert med tre prioriterte forbedringsområder: Risiko- og barriereforståelse,
samhandling mellom prosjekterende og utøvende personell og forståelse og utøvelse
av lederrollen i felt.
I 2015 er ingen egne medarbeidere utsatt

for strømskade. Dessverre har en medarbeider hos en entreprenør blitt utsatt for
strømgjennomgang.
Oversikt over alle personskader og
alvorlige nesten-ulykker viser at det er
arbeid på eller nær ved elektriske anlegg,
trafikk/terrengkjøring og arbeid i høyden
som innebærer størst risiko for våre egne
medarbeidere og entreprenører. Det skal
derfor fortsatt være stor oppmerksomhet
på disse områdene, samt at det generelt
skal gjennomføres granskning og legges
vekt på læring fra både reelle hendelser
og alvorlige nesten-ulykker i HMS-forbedringsarbeidet i 2016.
Sykefraværet i 2015 var 3,8 prosent
(3,7 prosent i 2014). Konsernet oppnådde
for tredje år et sykefravær lavere enn 4,0
prosent Til sammenligning var sykefraværet
blant NHOs medlemmer i 2014 5,7 prosent,
mens det gjennomsnittlig sykefravær i Norge
er cirka 6,5 prosent.
Det arbeides generelt godt med rask
oppfølging av sykefravær ved at det er god
dialog mellom leder og medarbeider for å
tilrettelegge eller gi alternativt arbeid når
dette er mulig.
Skagerak Energi har vært IA-bedrift siden
2002. Det legges stor vekt på god oppføl-

PERSONSKADER, FØRSTEHJELPSSKADER OG
NESTENULYKKER 2015
Nestenulykker

Førstehjelpsskader

ging av sykmeldte. Ved spesielle utfordringer
knyttet til arbeidsmiljø og/eller sykefravær
samarbeider HR-ressurser, ledere, medarbeidere, verneombud og bedriftshelsetjenesten
ved å gjennomføre systematisk kartlegging
av sykefraværsårsaker og gjennomføre
forbedringstiltak.
ORGANISERING
HMS er et linjeansvar. Alle selskap i
konsernet har egne Arbeidsmiljøutvalg
(AMU) og HMS-forbedringsgrupper hvor
representanter fra selskapets ledelse og
medarbeidere deltar. Verneombudene er
de ansattes representanter i HMS-forhold.
I Skagerak er det totalt 14 verneombud,
inklusive selskapenes hovedverneombud og
konsern-hovedverneombud. Det er også et
konsern-AMU med to årlige møter. Deltakere
er konsernhovedverneombud, selskapenes
hovedverneombud, konsernsjef, konsern
direktører og konsernets HMS-sjef.
Det er etablert en rekke interne arenaer
i HMS-arbeidet. I tillegg til Arbeidsmiljø
utvalg og HMS-forbedringsgrupper i
selskapene, er det etablert HMS-forum,
verneombudsmøter og HMS-ledersamlinger
hvor man møter hverandre på tvers av
organisasjonsstruktur.

ANTALL PERSONSKADER

H1- og H2-skader
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PERSONALPOLITIKK
Økende konkurranse på selskapets produkter og press på kraftprisene øker behovet
for endring. Selskapet har derfor et økende
behov for å tiltrekke seg nye medarbeidere
med den kompetanse selskapet trenger i
fremtiden, samtidig som antall ansatte skal
reduseres for å håndtere en lavere underliggende inntjening.
Skagerak Energi arbeider systematisk
med å tiltrekke, utvikle og beholde riktig
kompetanse og kapasitet for å møte framtidens behov. Strategisk kompetanseplanlegging og kompetanseoverføring mellom
enheter er en viktig del av dette arbeidet.
Det legges vekt på å videreutvikle en
prestasjonsorientert kultur, hvor individuelle
mål- og utviklingssamtaler, med systematisk evaluering av arbeidsprestasjoner og
atferd er viktige virkemidler. Prestasjoner og
belønning ses i sammenheng.
ARBEIDSMILJØ
Et godt arbeidsmiljø og høy arbeidsglede
er et viktig mål for Skagerak Energi. Det
gjennomføres regelmessige målinger av
arbeidsmiljøet i konsernet. Organisasjonsmålingen muliggjør en sammenligning av
egne resultater mot en base av selskaper i

Norge og internasjonalt.
I arbeidsmiljømålingen for 2015 var
svarprosenten 92 prosent. Resultatet viser
at medarbeiderne i Skagerak opplever høy
arbeidsglede. Skagerak Energi har ansatte
med svært høy trivsel og sterkt engasjement, og selskapet ligger på linje med, eller
i overkant av, den norske sammenligningsbasen (GELx indeksen). Tallene er stabile,
men viser en viss oppgang fra året før:
Arbeidsglede 72 (70 i 2014), tilfredshet 70
(69) poeng og motivasjon 74 (71) poeng.
Skagerak Energi har et balansert
velferdstilbud og ansatte kan velge
å være fysisk aktive, delta på ulike
velferdsarrangement og benytte
bedriftshytter ved sjøen og på fjellet.
For å kunne bidra til at selskapets
ansatte skal finne en god balanse
mellom jobb og fritid, tilbys en fleksibel
arbeidstidsordning (fleksitid).
LIKESTILLING
Skagerak Energi ønsker å øke den
kvinnelige representasjonen i alle
deler av organisasjonen. I konsernet
har alle like muligheter til ansettelse,
kompetanseutvikling, avansement og
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øvrige arbeidsvilkår, uavhengig av kjønn og
sosial, etnisk og kulturell bakgrunn. Ved
utgangen av 2015 hadde Skagerak Energi
617 ansatte, hvorav 160 kvinner (26
prosent). Av konsernets 68 ledere er 15
kvinner (22 prosent). Konsernstyret har
ni medlemmer, hvorav fem er kvinner. Av
kvinnene er tre aksjonærvalgt og to valgt
av de ansatte.
KOMPETANSEBYGGING
Kontinuerlig medarbeiderutvikling, og videreutvikling av kompetente og profesjonelle
ledere, er høyt prioritert. Mål- og utviklingssamtalen er et viktig verktøy i denne forbindelse. Alle ansatte, med unntak av ansatte
i permisjon og langtidssyke, gjennomførte
slike samtaler i 2015. I samtalene er faglig
og personlig utvikling et viktig tema, og det
avtales individuelle utviklingstiltak basert
på kompetansebehovene i selskapene.
Det jobbes spesielt med å følge opp
talenter, og mobilitet innenfor konsernet
brukes for å øke deres kompetanse.
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Grønn omstilling
Energibransjen vil se annerledes ut om 5-10 år. Denne påstanden er basert på fremtredende
trekk i våre tradisjonelle markeder og i markeder rundt oss, slik som klimaendringer,
teknologiutvikling, kraftoverskudd og myndigheters vilje til regulering av markedet.
Bransjegrenser viskes ut og verdikjeden digitaliseres. Dette leder til endret samhandling
med kunder og etablering av nye aktører og forretningsmodeller.
I Skagerak Energi har 2015 vært preget av
et nytt strategisk målbilde for konsernet,
etablert i 2014. Dette inneholder vekst
ambisjoner for alle selskapene, enten
alene eller sammen med partnere.
Høy alder på eksisterende infrastruktur,
urbanisering, og behov for økt effektuttak
er drivere som gjør at investeringer
i det norske strømnettet øker. Vi er
dessuten i full gang med å tilpasse
oss nye rammevilkår som den nye
nasjonale databasen for måledata
(Elhub) og innføring av nye, smarte
målere (AMS). Dette danner grunnlag
for betydelige omstillinger hvor mye vil
være implementert de neste to-tre årene.
Nettbransjen er i en omstillingsfase som
krever kapital og kompetanse.
Det er ulike argumenter for hva som er
riktige størrelser på nettselskapene.
Skagerak Energi tror på en konsolidering
i bransjen knyttet til tilgang på nettopp
kapital og kompetanse. Vi tror videre
at større enheter vil ha en økt verdi for
forbrukerne, både privat og næring, i
form av lavere tariffer og økt forsynings
sikkerhet. Vi tror det er en fordel for
regulator og Statnett at enhetene blir
større med tanke på utforming av effektive
grensesnitt og økt kapasitet. Skagerak
Nett har i 2015 jobbet med å utvikle
selskapet til å være en attraktiv partner i
ulike former for samarbeid med regionens
øvrige nettselskaper.

Den kommende omstillingen av bransjen
krever kompetanseutvikling i Skagerak
Nett. Satsningen på Smartnett har
stått høyt på den strategiske agendaen
i 2015, og vil farge strategiarbeidet i de
kommende år. Mulighetene og utviklingen
innenfor teknologi og digitalisering
representerer et generasjonsskifte for
hele nettvirksomheten, fra kundedialog til
drift, vedlikehold og utbygging. Forståelsen
for mulighetene og valgene som tas vil
prege nettselskapets utvikling, posisjon og
fremtidige rolle.
Skagerak Kraft er inne i en krevende
periode, med lavere kraftpriser, inntekts
bortfall og betydelig kapitalbehov til ny- og
reinvesteringer. I strategisammenheng
går vi inn i en effektiviseringsfase.
Det er forbedringspotensial knyttet til
teknologibruk og -utvikling i bransjen.
Skagerak Kraft konsentrerer sin satsing
egne prosjekter, og solgte i 2015 sin
eierandel i Småkraft AS. Det grønne skiftet
påvirker både den nordiske og europeiske
kraftbransjen, med tilhørende muligheter
og utfordringer. Blant annet vil grønne
markeder og produkter i energibransjen
vokse betydelig som følge av overgangen
til fornybarsamfunnet. Skagerak Kraft
forsterker derfor sin satsing på dette
området.
For Skagerak Energi betyr «det grønne
skiftet» i vid forstand overgangen fra det
fossile samfunnet til fornybarsamfunnet.

Denne overgangen er sammensatt og
skiftet foregår på mange ulike nivå, både
regulatorisk, teknologisk og forretnings
messig. Dessuten er vi i et stemnings
skifte og det er store forskjeller i modning
mellom landene knyttet til politiske
føringer, rammebetingelser og subsidier.
Det grønne skiftet gir en underliggende
strategisk retning for utvikling av
konsernet.
Skagerak Energi representerer flere av de
ulike løsningene for fornybarsamfunnet
gjennom hele konsernets virksomhet.
Skagerak Kraft produserer fornybar
vannkraft og forvalter produkter som er et
virkemiddel for ytterligere fornybar satsing.
Skagerak Nett jobber aktivt med å legge
til rette for lokal produksjon, endring
av forbruk hos nettkundene og lagring
av energi. Hovedvekten av Skagerak
Varmes tilbud baserer seg på fornybare
energikilder, og Skagerak Naturgass bygger
opp infrastruktur slik at transportsektoren
kan utnytte mer miljøvennlig drivstoff.
De siste årene, og særlig gjennom 2015,
er Skagerak blitt et energikonsern som
agerer mer på trender og internasjonale
markedsendringer. I langt større grad enn
tidligere påvirker det globale bildet direkte
arbeidet med og innholdet i konsernets
utviklingsplaner.
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Foto: Kavlie-Borge

Skagerak Energi 2015 – et overblikk
Røttene til Skagerak Energi går tilbake til 1885, da
Laugstol Bruk i Skien var først ute i Norge
med elektrisitetsforsyning. Skagerak Energi
ble etablert i sin nåværende form i 2001.

Skagerak Energi er organisert som et konsern med
kjernevirksomheten samlet i datterselskaper. Morselskapet
ivaretar konsernledelse, stab og støttefunksjoner for
datterselskapene. Hovedkontoret ligger i Porsgrunn.

Forretningsidé:
Skagerak Energi skal skape verdier for kunder,
eiere og samfunn ved å:
Produserer, transportere og selge strøm.
Utvikle og levere energirelaterte produkter og
tjenester.
Verdier:
Kompetent – Bruke kunnskap og erfaring til å
nå ambisiøse mål og bli anerkjent som ledende
innen vår bransje.
Ansvarlig – Skape verdier med omtanke for
medarbeidere, kunder, miljø og samfunn.
Nyskapende – Tenke nytt, utvikle muligheter og
skape løsninger.

Skagerak Naturgass kjøper og selger naturgass til
bedriftskunder og investerer i lokale anlegg for lagring og
distribusjon av gass.
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brudd på konsesjonsbestemmelser

KNUT BARLAND

er konsernsjef

Skagerak Kraft driver vannkraftproduksjon i egne og deleide
kraftverk.
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Foto: Octo Farm

Visjon:
Skagerak Energi skal være en framtidsrettet
leverandør av ren energi for velferd, vekst og
utvikling.

43,5

GWh levert energi
millioner kroner i EBITDA1)
kunder i 6 fylker

17,7

millioner kroner i investeringer
ansatte

9,8

Spotpris 2000-2015 øre/kWh

EBITDA = Driftsresultat før av- og nedskrivninger. “Underliggende EBITDA” er justert for urealiserte verdiendringer i kraftkontrakter.
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Skagerak Nett distribuerer strøm i Vestfold og Grenland og
er et av Norges største nettselskap.
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3,34 %

Hvordan fordeles verdiskapingen?
Skagerak Energis verdiskaping til fordeling i 2015 var
på 1457 millioner kroner. Slik ble det fordelt:

31 %
30 %
14 %
6%
19 %

skatter og avgifter til stat og kommuner
lønn og sosiale goder til de ansatte
renter til långivere (Statkraft)
utbytte til eierkommuner og Statkraft
tilbakeholdt utbytte, til investeringer

Skagerak Varme bygger og driver fjernvarmeanlegg i Vestfold
og Telemark.

88
96
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25
17

GWh levert energi
prosent fornybarandel
millioner kroner i EBITDA1)

Skagerak Energi er regionens ledende på utbygging
av fornybar energi i form av vannkraft og har
vekstambisjoner innen fornybar energi.

millioner kroner i investeringer
ansatte

Eierandeler i andre selskaper:

49 prosent av elektronetreprenørselskapet Laugstol AS
(tidl. Skagerak Elektro)

48 prosent av landets nest største strømomsetningsselskap,
Fjordkraft

Mer fornybar energi

Status 2015:

168
280

GWh er realisert
GWh er under utvikling
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På nett med fremtiden
Smartnett 2.0 er et program i Skagerak Nett som skal forberede selskapet på innføringen av
ny teknologi og en mer systematisk utnyttelse av datafangst i nettet. For kundene vil prosjektet
blant annet legge til rette for lavere forbruk og større sikkerhet mot strømavbrudd.
DATAFANGST
Gjennom montering av nye strømmålere,
vil selskapet ha tilgang til automatisk
avlesning av spenning og forbruk hos hver
enkelt strømkunde. Denne informasjonen
skal kombineres med informasjon
fra knutepunkter (transformatorer) og
sensorer langs linjene, slik at hele
nettet kontinuerlig vil gi informasjon om
strømaktiviteten. Denne informasjonen
vil bli analysert av Skagerak. Målet er
at man skal kunne legge til rette for en
bedre utnyttelse av eksisterende nett og
lavest mulige framtidige investeringer.
En viktig del av dette arbeidet er å ivareta
kundenes sikkerhet og krav til personvern.
NY TEKNOLOGI
Stadig flere elektriske produkter vil bli
koblet opp til internett. Bedre datakraft og
systemer for dataanalyser gjør det mulig å
overvåke, analysere og styre forbruket.
Kundene ønsker mer klimavennlige
løsninger, lavere energikostnader og
samtidig høyere komfort. En del produkter
har fått en annen energiprofil med en
høy effekt over et kortere tidsrom.
Eksempler på det er induksjonsovnen og
vaskemaskiner og oppvaskmaskiner som

bruker mindre energi, fordi oppvarmingen
skjer raskere.
I tillegg vil veksten i antall elbiler endre
etterspørselen.
Nettselskapets oppgave er å legge til rette
for at kundene kan få dekket sine behov på
en mest mulig kostnadseffektiv og sikker
måte. Det vil kunne bli aktuelt med både
skreddersydde løsninger, og systemer som
stimulerer til smart og kostnadsbesparende
strømadferd for kundene.
LAGRE STRØM LOKALT
I Tyskland er det stadig vanligere at
bygninger har montert vindmøller eller
solceller som produserer like mye eller
mer energi enn det en husholdning eller
et kontorbygg bruker. Problemet er at
produksjonen ikke kan styres: Noen
ganger vil overskuddet kunne sendes
inn i nettet, andre ganger må man kjøpe
strøm fra nettet for å dekke forbruket. Da
kan det kanskje være lønnsomt å lagre
strømmen lokalt, i bilbatterier eller egne
batteripakker. Hvis prisen på lagringen
av strøm fortsetter å synke, kan dette bli
så vanlig at det må tas hensyn til når det
fremtidige nettet skal dimensjoneres.
For Skagerak Nett kan det bli en løsning

å plassere ut energilagre ved nettstasjoner,
som kan ta effekttopper, og lades opp igjen
om natten eller i andre stille perioder. Med
fallende kostnader for energilagring, kan det
bli smartere enn å investere i økt kapasitet
på hele linjen.
ØKT DRIFTSSIKKERHET
Når det blir flere sensorer på nettet blir
det lettere å finne feil ved strømbrudd.
Hvis man i tillegg installerer brytere,
slik at man kan rute strømmen rundt
skadestedet, vil færre kunder bli
skadelidende ved et strømbrudd.
Linjene kan i fremtiden inspiseres av
droner, som både er raskere, billigere og
sikrere enn manuell befaring. En elektronisk
merking av alle komponenter, der data kan
avleses, kan også gjøre vedlikehold enklere.
Et av hovedmålene med prosjektet er å gi
bedre beslutningsstøtte ved investeringer.
Investeringene skal sikre kundene sikker
strømforsyning til en lavest mulig pris. Ved
å utnytte de muligheter som fremtidens teknologi gir i kombinasjon med en tett dialog
med brukerne, kan «smarte» investeringer
være et alternativ til investeringer i økt
linjekapasitet.

Kan solenergi lagres på Skagerak Arena?
Skagerak Nett og fotballklubben Odd
vurderer, sammen med flere aktører, om
det er mulig å forsyne Skagerak Arena med
strøm fra batterier, istedenfor å øke uttaket
fra nettet når flomlysene settes på under
høstkampene. Odd ønsker å installere store
solcellepaneler på taket for å kunne bruke
egenprodusert grønn strøm. Problemet er
at strømforbruket går i været når solen går

ned: Da slås nemlig flombelysningen på og
forbruket stiger til 800 kW.
På figuren øverst på neste side viser rød
kurve antatt produksjon fra solcellepanelet,
som er høyest midt på dagen. Den blå
kurven viser det egentlige forbruket. Gul
kurve viser hva som hentes fra nettet, altså
differansen mellom det som forbrukes
og det som produseres. Der det er

forbrukstopper må nettet fremdeles være
sterkt nok til å overføre denne effekten.
Hvis man klarer å fylle deler av disse
toppene med strøm fra batterier, som
lades i løpet av dagen, vil belastingen på
nettet bli langt mindre. Det kan potensielt
redusere investeringsbehovet i nettet.
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Skagerak Arena bruker opp
til 800 kW når flomlyset slås
på om kvelden. Sammen
med Skagerak Nett og andre
vurderer Odd å produsere
solenergi om dagen og lade
opp batterier, som sammen
med strøm fra nettet vil
dekke effekttoppene under
høstkampene.
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Reelt forbruk
Skagerak Arena

Stig Simonsen (t.v.) og
Erik Frikstad fra Skagerak
Nett ved nettstasjon i
Gjerpensdalen som skal få
nettstasjonsovervåking.
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Vannkraft - mer enn bare strøm
Den økte bevisstheten rundt miljø og klima gir nye økonomiske muligheter. Skagerak Energi
produserer all strøm basert på vannkraft. Det grønne skiftet i Europa gjør at vannkraft har en
økonomisk verdi utover den elektrisiteten som skapes i turbinene. Ved å vise hvor strømmen
er produsert og dokumentere hvordan Skagerak tar hensyn til miljø og samfunnsansvar, kan
tilleggsverdien i form av opprinnelsesgarantier bli betydelig.
Skagerak Krafts markedsavdeling inntok
tidlig en aktiv rolle i handelen med
opprinnelsesgarantier av både egen kraft og
på vegne av andre. I 2015 var omsetningen
av egne opprinnelsesgarantier knappe 16
millioner kroner.
Det markedsmessige grunnlaget for å
selge opprinnelsesgarantier en det økende
fokus på miljø og klima. Dette er spesielt
stort i land som tradisjonelt har hatt mye
av elektrisitetsforbruket basert på kull-,
gass- og kjernekraft.
Det rettslige grunnlaget for å dele
verdien av strøm i to deler, ligger i EUs
fornybarhetsdirektiv fra 2001 og det
reviderte fra 2008. Norge har sluttet seg til
dette direktivet. I artikkel 15 går det frem
at for å kunne garantere sluttbrukeren at en
andel eller mengde energi i en leverandørs
energimiks er fra fornybare energikilder, skal
medlemslandene sørge for at leverandører
av fornybar elektrisitet eller varme/kjøling
kan få utstedt opprinnelsesgarantier.
En enhet energi skal kun kunne telles én
gang og opprinnelsesgarantien må brukes

innen 12 måneder etter at energienheten
ble produsert. I Norge er det Norges
vassdrags- og energidirektorat (NVE)
og Statnett som overvåker utsteding,
overføring og kansellering av garantiene.
NVE lager også en varedeklarasjon
for norsk forbruk, som beskriver CO2innholdet. Det er på cirka 500 gram per
kilowattime. Uten en opprinnelsesgaranti
kan man derfor ikke dokumentere at man
bruker klimanøytral strøm i Norge.
Prisen på disse opprinnelsesgarantiene
(også forkortet GOs på engelsk)
varierer med innholdet av CO2 og andre
miljømessige forhold. Prisen på en GO
basert på gasskraftproduksjon er høyere
enn en GO basert på kullkraft (null verdi),
og prisen på en vannkraft-GO er høyere
hvis man kan dokumentere at vannkraften
kommer på et verk som oppfyller alle
moderne krav til miljøhensyn og andre
samfunnsmessige forhold.
For å oppnå en høyest mulig pris må kraften
fra det eller de aktuelle kraftverkene tilfreds-

stille visse krav. Da vil man kunne merke
kraften med en «label» (merkevare), slik vi
kjenner det fra viner, oster eller spekeskinke.
Prisen på en GO varierer fra ti eurocent
(tilsvarende én krone) per MWh
(megawattime) til 80 eurocent per MWh.
Det er derfor store økonomiske muligheter
knyttet til dette markedet.
Skagerak Krafts mål er å utvikle en sterk
merkevare ved å dokumentere en ansvarlig
og miljøvennlig drift og utbygging.
Skagerak Kraft driver også handel med
elsertifikater. Elsertifikater utstedes til
utbyggere av kraft i Sverige og Norge og gir
en ekstra inntekt på ny fornybar kraft. Dette
er en avgift som legges på forbrukerne,
unntatt kraftkrevende industri, for å
stimulere til at det bygges ut 28,4 TWh ny
fornybar kraft i Norge og Sverige mellom
2012 og 2020.
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Geir Kildal ved Lakshøl i Seljord. Den 1. februar
2016 tjente Skagerak Energi 17,5 øre/KWh
på el-prisen i spotmarkedet og 16,5 øre/KWh
på grønne verdier fra elsertifikatmarkedet og
opprinnelsesgarantier fra Grunnåi kraftverk i Seljord.
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Dobler fjernvarmelevering i Horten
I løpet av de neste par årene blir varmeleveransene doblet når Lystlunden og Karljohansvern
blir knyttet til fjernvarmenettet i Horten.

Det pågår nå en betydelig utvidelse av
fjernvarmenettet i Horten. Hovedtraseen
forlenges nordover med 1,8 kilometer,
og knytter områdene Lystlunden og på
Karljohansvern til det eksisterende nettet.
Målet er at nye kunder skal forsynes
med fjernvarme innen fyringssesongen
starter høsten 2016. Disse kundene
forsynes i dag i hovedsak fra oljebaserte
nærvarmeanlegg. Overgangen vil både
være et godt klimatiltak og redusere den
lokale luftforurensningen i Horten.
I dag leverer Skagerak Varme cirka 8,0
GWh i Horten. Når alle kunder er knyttet
til den nye traseen ut til Karljohansvern

Her i Øvre vei på Karljohansvern skal
den nye fjernvarmetraseen gå.

om ett til to år, vil leveransen ha økt
til 15 GWh. Det er gode muligheter for
ytterligere utvidelser frem mot 2020.
Investorer planlegger å utvikle indre
havneby for bolig- og næringsformål.
Dette området ligger allerede innenfor
konsesjonsområdet i Horten og gjør
fjernvarme høyaktuelt.
Skagerak Varmes varmesentral i
Moloveien bruker sjøvann i kombinasjon
med varmepumpe som energikilde.
Sjøvannsinntaket ligger på litt over 100
meters dyp og om lag 1400 meter fra
land. Dette gir en stabil energikilde året
rundt. Sentralen har to varmepumper og
benytter to større LPG-kjeler (propan) som

spisslast. Anlegget leverer kjøling i tillegg
til varme.
Fornybarandelen i Horten er i dag i
overkant av 95 prosent. Den betydelige
økningen i varmeleveransen vil redusere
denne. Av hensyn til kapasitet og
fornybarandel vil det senere vurderes
å utvide varmesentralen fra to til tre
sjøvannsvarmepumper.
Med stikkledninger skal det graves
nærmere 3 kilometer med rørtrasé.
Utvidelsen av fjernvarmenettet i Horten
er planlagt å koste i underkant av 37
millioner kroner.
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Biogass fjerner 3,8 millioner liter diesel
I 2015 startet salget av biogass fra Skagerak Naturgass’ pumper. I løpet av 2016 vil både
renovasjonsbiler og busser i Vestfold og Grenland rulle på biogass fra matavfall og gjødsel.
Biogassen som selges fra Skagerak Naturgass vil redusere dieselforbruket med 3,8 millioner
liter per år fremover.
Biogassanlegget på Rygg utenfor Tønsberg
startet produksjonen av biogass 1. oktober
2015. Samtidig var Skagerak Naturgass
klare til å starte salget fra pumpene,
der de 25 renovasjonsbilene står natten
over for å fylle tanken. Fra 1. juli 2016
vil i tillegg 40 busser i Tønsberg samt 25
busser og 15 renovasjonsbiler i Grenland
være klare til å gå fra svart til grønt
drivstoff.
Nettbuss, som vant den nye
anbudskontrakten for kollektivtrafikk i
Grenland under forutsetning av at de kjører
på biogass, vil starte bio-kjøringen 1. juli.
Det samme gjelder for Unibuss, som vant
oppdraget i Tønsberg.

Det er samarbeidet mellom Tønsberg
kommune, Greve Biogassanlegg og de to
fylkeskommunene som gjør det grønne
skiftet mulig.
Når både busser og renovasjonsbiler er
over på biogass, vil det erstatte cirka 3,8
millioner diesel. Det betyr at klimagass
utslippet vil bli redusert med cirka 10 300
tonn CO2 per år takket være biogassen fra
Skageraks pumper.
Etter hvert som flere av fylkenes
busskontrakter skal ut på anbud, vil
antall busser som går på biogass øke.
Vestfold fylke har vedtatt at 70 prosent av
busstrafikken skal gå på biogass, mens

Telemark fylke har vedtatt 50 prosent
biogassandel. På Rygg i Tønsberg er det
en pumpe som er åpen for publikum. Det
jobbes med å få pumper tilgjengelige
for publikum også ved fylleanlegget
på Rabben i Skien og i Måkeveien i
Tønsberg.
Det langsiktige målet er at Greve biogass
fabrikk skal produsere biogass tilsvarende
200 GWh/år, fem ganger mer enn det som
nå vil bli omsatt via Naturgass’ pumper.
Det betyr at cirka 20 millioner liter diesel
erstattes av klimavennlig biogass. Det vil gi
en CO2-reduksjon på cirka 50 000 tonn årlig.

Kjetil Dahl fra Skagerak Naturgass fyller tanken
med klimanøytral biogass på Rygg ved Tønsberg.
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Støtter prosjekt ved Masai Mara
Sammen med Strømmestiftelsen jobber Skagerak Energi og de ansatte for å hjelpe
menneskene i Masai Mara ut av fattigdom. Et viktig skritt er opprettelsen av talentskolen for
masaijenter som om kort tid står ferdig.
Masaiene er opprinnelig et nomadefolk,
som har drevet kvegdrift i Kenyas ville
naturområder i generasjoner, men har blitt
mer stedfaste de senere årene. For noen
år siden ble masaifamiliene i området
tildelt hver sin eiendom i Masai Mara av
myndighetene i Kenya.
Dette var bakgrunnen for opprettelsen
av Mara Naboisho Conservancy. Over
500 grunneiere i området ble enige om
at landområdet skal forvaltes på en
ansvarlig og bærekraftig måte, der ville
dyr, områdets opprinnelige befolkning og
turister kan leve side om side.
For jenter i området er situasjonen
spesielt tøff. De blir ofte tatt tidlig ut

av skolen, og kjønnslemlestelse og
barneekteskap praktiseres fortsatt. Unge
jenter trenger rollemodeller som realiserer
sine talenter og går foran i kampen mot
urettferdigheten og overgrepene jentene
utsettes for.
Derfor er opprettelsen av Masai Girls
Leadership School et viktig tiltak for
å gi jenter muligheter de aldri før har
hatt. Byggingen av skolen har vært den
største satsingen for Skagerak Energi og
Strømmestiftelsen i 2015. Skolen bygges
av lokale masaier og bygningen er formet
som en sirkel i god masaibyggetradisjon.
Her skal til sammen 48 håndplukkede
jenter få bo og gå på skole gjennom de
siste tre årene av grunnskolen (6.-8.

klasse) og utvikles til ledere og forbilder i
sine lokalsamfunn.
Byggingen har gått etter planen og skolen
vil stå ferdig i løpet av april/mai 2016.
I august vil det første kullet med jenter
begynne der. Det samlede budsjettet er
på 385 000 US dollar, og Skagerak Energi
er sammen med de ansatte største
bidragsyter i 2015.
Skolen er en del av det grønne senteret
i Talek, som skal være et ressurssenter
for utdanning, grønn energi og styrking
av kvinners rettigheter. I området støtter
også Skagerak Energi kurs i rettigheter
og yrkesopplæring for unge kvinner, samt
spare- og lånegrupper.

Fra byggingen av Masai Girls
Leadership School i Naboisho, Kenya.
Foto: Strømmestiftelsen
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Hold Norge rent!
Skagerak Energi er en viktig bidragsyter til organisasjonen Hold Norge Rent og kommunikasjonssjef
Thor Bjørn Omnes sitter i styret.
STRANDRYDDEDAGEN
En av det viktigste oppgavene er arbeidet
mot marin forsøpling. Siden 2011 er
Strandryddedagen en fast årlig kampanje
som i 2015 hadde aktiviteter langs store
deler av kysten:
• 19 773 frivillige strandryddere
engasjert
• 855 arrangementer/ryddeaksjoner
over hele landet
• 244 tonn søppel er tilsammen
ryddet fra strendene
• 608 838 meter ryddet kyst
(til og med juli 2015)

Foto: Hold Norge Rent

SPONSORATER
Skagerak Energi er en viktig bidragsyter
til idrettslag og kulturarrangementer
i regionen. I alt ble det bruket 10,5
millioner kroner på sponsing i 2015.

Den franske akrobatiske teatergruppen Transe
Express var med på Brusteinsballet under
Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival i 2015.

Største mottakere i 2015:
Sport:
Odds Ballklubb (fotball)
Larvik Håndballklubb
Kultur:
Skagerakfestivalene
Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival
Andre områder:
Du Verden – Sjøfartsmuseum
og vitensenter i Porsgrunn.
Strandryddedagen.

Foto: Dag Jenssen

22

SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2015
YTRE MILJØ

Klimavennlig produksjon
Skagerak Energis produkter er en del av Det grønne skiftet. Ren vannkraft fra Skagerak Energi
oppnår en tilleggsverdi ved at selskapet dokumenterer det systematiske arbeider som gjøres for
en miljøvennlig og ansvarlig produksjon.
Skagerak Kraft ble i 2013 miljøsertifisert
av DNV-GL i henhold til ISO 14001. I 2015
har selskapet blant annet gjennomført
en oppgradering av kraftverket i Mydalen,
som gir 2,3 GWh ekstra energi ved
samme vannmengde. Gjennom et eget
prosjekt innenfor hydrologi og produksjons
planlegging, kalt FOSS-prosjektet,
arbeides det med å ta i bruk nye modeller
og dataverktøy for å øke verdien av
produksjonen.
Vann som renner gjennom anlegget
endres ikke på noe vis, og gir i seg
selv ingen skade på miljøet. Derimot
vil oppdemming og nedtapping av vann
påvirke naturen både i det oppdemmede
området og i elven nedenfor. Skagerak
Kraft legger derfor avgjørende vekt på å
opptre i tråd med de krav og retningslinjer
som er gitt av sentrale myndigheter for
å skåne naturen. Det var ingen brudd på
konsesjonsbestemmelsene i 2015.
God overvåking og manøvrering av
vassdragene kan ha en flomdempende
effekt i perioder med stor vannføring. I
forbindelse med ekstremværet «Petra»
høsten 2015 besluttet Regulant
samarbeidet i Skiensvassdraget, hvor
Skagerak Kraft er representert, at
Tinnsjøen en periode ble fylt opp over
konsesjonsgrensen (høyeste regulerte
vannstand), for å minimere potensielle
skader i forbindelse med uværet. Dette
skjedde i tett dialog med NVE.
Arbeidet med å oppgradere dammene
i henhold til nye sikkerhetskrav fortsetter.
Den nye Dam Sønstevatn mottok en heders
pris for spesielt god design og for å være
godt tilpasset miljøet der demningen ligger.
Det gjøres avbøtende tiltak i form av
utsetting av mer enn 70 000 fisk. I Kragerø
samles ål opp i vassdraget, og fraktes
tilbake forbi kraftverkene slik at den
kommer uskadet tilbake til sjøen.
For 2016 legger Skagerak Kraft vekt på
å redusere eventuelle negative miljøavtrykk
med fokus på reduksjon og god håndtering
av avfall, substitusjon til mindre miljøfarlige
kjemikalier og redusert CO2-utslipp fra biler
og aggregater. Utslippet av CO2 er på et

meget lavt nivå. Det vil arbeides videre på
alle disse områdene, samt å oppgradere
gamle kraftverk for å øke produksjonen og
utnytte vannet bedre.
Ren energi oppnår i dag en
tilleggspris ved at selskapene kan
selge opprinnelsesgarantier i henhold
til EUs fornybardirektiv. Skagerak Energi
utnytter dette aktivt og legger vekt på
å dokumentere arbeidet som utføres
i konsernet med hensyn til miljø og
samfunnsansvar.
SKÅNSOM NETTUTBYGGING
Skagerak Nett gjennomførte i 2015
store nettutbygginger for å sikre fremtidig
strømforsyning. «Nettforsterkning
Grenland» er et prosjekt som gir et
sterkt nett i ny og vesentlig bedre
nettstruktur. Det ble bygd 18 km nye
regionalnettledninger, fordelt på seks
ledningstrekk i Bamble og Skien. Deretter
rives 54 km eldre nett, slik at det netto
frigjøres 1 100 dekar. Dette innebærer en
betydelig opprydding i gamle ledninger fra
1940- til 1960-tallet. De nye ledningene
har vesentlig lavere energitap, og
prosjektet er beregnet av NVE til å ha
en solid samfunnsøkonomisk nytte. De
samfunnsøkonomiske fordelene ligger
i «kortreist kraft» fra sentralnettet. Det
gamle luftnettet skal være fjernet innen
høsten 2017.
Ved oppgradering av distribusjonsnettet
vurderer alltid Skagerak Nett mulighetene
for å omgjøre luftnett til kablet nett. I 2015
ble luftnettet mellom Stokkøya og Store
Arøya samt spennet derfra over til Lille
Arøya, erstattet av sjøkabel. Dette ga store
estetiske forbedringer for alle brukere av
skjærgården.
I alle slike prosjekter legges det
stor vekt på skånsom ferdsel i utmark,
bevaring av kulturminner og opprydding når
prosjekter er avsluttet.
Nettselskapet bruker kjemikalier kun i
begrenset omfang. Det ble i 2015 gjort
et viktig arbeid med full gjennomgang
av alle kjemikalier for å redusere antall
produkter som kjøpes inn og begrense

lagerbeholdningen. Fokus på riktig og
minimal bruk av kjemikalier, samt optimal
sortering av alle typer avfall, opprettholdes
i 2016.
BÆREKRAFTIG FJERNVARME
Systematisk innfasing av bærekraftige
energibærere i fjernvarmeanleggene har
gitt en nedgang i CO2-utslipp på 95 prosent
siden 2011. Det ble i 2015 sluppet ut
339 tonn CO2 som kun er knyttet til litt
bruk av gass ved forbrukstopper og som
reserveforsyning. Fjernvarmevirksomheten
benytter flere forskjellige bærekraftige
energikilder i varmeproduksjonen: Spill
varme fra Yaras fabrikk på Herøya, flisfyrte
kjeler og sjøvannsvarmepumpe. Dette ga
en fornybarandel på cirka 96 % i 2015.
BIOGASS ERSTATTER DIESEL
I oktober 2015 startet Skagerak
Naturgass salget av biogass fra sine
pumper produsert ved Greve biogass
anlegg. I løpet av 2016 vil både
renovasjonsbiler og busser i Vestfold og
Grenland rulle på biogass fra matavfall og
gjødsel. I alt vil 25 renovasjonsbiler og 40
busser fra Tønsberg og 25 busser og 15
renovasjonsbiler i Grenland skifte fra svart
til grønt drivstoff i løpet av 2016.
Når både busser og renovasjonsbiler
konverterer til biogass, vil det erstatte
cirka 3,8 millioner diesel. Det betyr at
klimagassutslippet vil bli redusert med
cirka 10 000 CO2 takket være biogassen
fra Skageraks pumper. Det langsiktige
målet er at Greve biogassfabrikk skal
produsere biogass tilsvarende 200 GWh,
fem ganger mer enn det som nå vil bli
omsatt via Naturgass’ pumper. Det betyr
at cirka 20 millioner liter diesel erstattes
av klimavennlig biogass. Det vil gi en CO2reduksjon på cirka 50 000 tonn årlig.
SAMLEDE CO2-UTSLIPP
Ved at det kun benyttes fornybare energibærere som grunnlast i fjernvarmeanleggene har konsernet redusert utslippene
av CO2 vesentlig de siste årene. Det ble
i 2015 sluppet ut i underkant av 1500
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tonn CO2, mot mer enn 8000 tonn i 2011.
En nedgang på 82 prosent. Utslipp fra
aggregater og utslipp av klimagassen SF6
er holdt utenfor i denne sammenligningen.
Inklusive SF6 og utslipp fra aggregater utgjør
konsernets samlede utslipp på 2 279 tonn
CO2-ekvivalenter, som kun er 0,04 promille
av de totale utslippene i Norge i 2015.
AVFALLSHÅNDTERING
Skagerak Energi følger opp Norges og EUs
avfallspolitikk, med vekt på å minimere

avfallsmengden, sortere farlig avfall og
kildesortere mest mulig av avfallet med
tanke på gjenbruk. Ved at farlig avfall
skilles ut og håndteres særskilt, kan
restavfall brennes i fjernvarmeanlegg,
og energigjenvinnes uten fare for
farlige utslipp. Andelen avfall som er
materialgjenvunnet har vist en stigende
trend siden 2009, men har de to siste
årene dessverre ikke vist den samme
utviklingen. En årsak til dette er at innleide
entreprenører i økende grad håndterer og

FOKUS PÅ LAVERE CO2-UTSLIPP tonn
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rapporterer avfall selv. Det er positivt at
den totale avfallsmengden og mengden
farlig avfall og er vesentlig redusert i
2015. Avtalen med Norsk Gjenvinning er
fornyet, og det skal legges opp forbedrede
avfallsløsninger og rutiner som skal bidra
til ytterligere forbedret avfallshåndtering i
2016.
Se www.skagerakenergi.no for mer om
miljørapportering.
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Vårt samfunnsansvar
I forbindelse med årsrapporten for 2015 har Skagerak Energi gjort en gjennomgang av hvem som
er selskapets viktigste interessenter og hvilke forhold som betyr mest for dem. Dette er styrende for
hva vi rapporterer, i tillegg til de lovpålagte forhold.
Effektiv og sikker produksjon og
distribusjon av fornybar energi, på en måte
som gir minst mulig negative konsekvenser
for mennesker, natur og samfunn, er et
overordnet mål for Skagerak Energi.
Vår virksomhet berører mange, og for å
oppnå gode resultater er vi avhengige av
konstruktivt samarbeid med mange ulike
grupper. Tabellen nedenfor gir en oversikt
over hvordan vi gjør dette i praksis.
Tilknytningen til regionen er viktig for
Skagerak Energi, både fordi tre av
regionens kommuner har eierandeler
i Skagerak, på grunn av båndene til
kommunene hvor konsernet har kraftverk,
og fordi konsernet er en viktig arbeidsgiver
og oppdragsgiver for lokalt næringsliv.
Skagerak Energis produksjon og
distribusjon av ren energi begrenser
globale klimaendringer, men det medfører
lokale naturinngrep. Eksempler på dette
er regulering, utbygging av vassdrag,

oppføring av master og ferdsel og
aktiviteter i utmark. For lokalbefolkningen
betyr det at rekreasjonsområder kan bli
påvirket av Skagerak Energis virksomhet.
Statkraft eier 66,62 prosent av Skagerak
Energi. Skagerak Energi skal derfor bidra
til Statkrafts mål om samfunnsansvar,

i tråd med forventningene norske
myndigheter stiller til statseide foretak.
De ansatte er selve grunnlaget for vår
resultatfremgang og evne til å møte våre
forventninger fra eksterne interessenter.
En tett oppfølging av alle ansatte-grupper
er en viktig del av vårt samfunnsansvar.

Skagerak Energis viktigste interessenter

Hva de er opptatt av i dialogen med
Skagerak energi

Arena for dialog

Eiere - Statkraft og kommunene

Sikker, effektiv, lønnsom og ansvarlig
produksjon og distribusjon av klimavennlig
og fornybar energi

Styremøter og andre formelle møter hvor
ledelsen i Skagerak Energi deltar
Daglig dialog internt i Statkraftkonsernet

Ansatte

Sikkerhet på arbeidsplassen
Medbestemmelse
Jobbsikkerhet

Ansattes representanter i styret
Partssamarbeid
Medarbeidersamtaler
Daglig drift

Vertskommuner

Sikker, effektiv, lønnsom og ansvarlig drift
Skånsomme naturinngrep

Systematisert i forbindelse med revisjoner
og nye konsesjoner

Lokalbefolkning

Skånsomme naturinngrep
Sikre og trygge arbeidsplasser

Systematisert i forbindelse med revisjoner
og nye konsesjoner

Tilsynsmyndigheter

Sikker og ansvarlig drift i tråd med regelverk
og tillatelser

Formaliserte møter og ad hoc-dialog på
saksbasis

Naturverninteresser og -organisasjoner

Skånsomme naturinngrep

Ad hoc-basert

Leverandører

Forretningsetikk i anskaffelser

Gjennomgang av krav ved innkjøp

Skagerak Energis viktigste ansvarstemaer
Skagerak Energi har jobbet systematisk
med samfunnsansvar over flere år, og også
rapportert på resultater av dette arbeidet.
I arbeidet med rapporten for 2015 er det
gjort en ny vurdering av prioriteringene
våre. Her er innspill fra Skagerak Energis
interessentgrupper tatt med i vurderingen.
Listen under viser hva konsernet oppfatter

som sine viktigste ansvarstemaer. Dette
er områder hvor vi jobber systematisk for
kontinuerlig å forbedre prestasjoner, og
hvor resultater blir rapportert eksternt:
- Mest mulig effektiv produksjon og
distribusjon av fornybar kraft.
- Konstruktiv samarbeidspartner for
kommuner og regionale myndigheter.

- God beredskap og høy
forsyningssikkerhet.
- Lavest mulige klimagassutslipp, minst
mulig påvirkning på det ytre miljø.
- En sikker og meningsfylt arbeidsplass
og utvikling av den enkelte ansatte.
- Høy forretningsetisk standard.

Våre viktigste resultater innenfor samfunnsansvar 2015
Målområde

Mål

Resultat 2015

Kommentar

H2 (Totalskadefrekvens)

≤ 5,0

6,8

Ikke tilfredsstillende

Totalt sykefravær

≤ 3,6 %

3,8 %

Akseptabelt

Konsesjonskrav

0 brudd

0 brudd

Svært bra

Alvorlige miljøhendelser

0

0

Svært bra

Ytre miljø

Opprettholdelse av ISO
14001-sertifisering

Sertifikat utstedt av DNV-GL
er gyldig

Svært bra

Total avfallsmengde

≤ 1500 tonn

1237 tonn

Svært bra

Sortering, avfall

≥ 85 %

65 %

Ikke tilfredsstillende

Materialgjenvinning, avfall

≥ 60 %

60 %

Bra

CO2-utslipp

Redusere utslipp

2 279 tonn CO2-ekv.

Svært bra

Bøter og anmeldelser

0

0

Svært bra

Fornybarandel
fjernvarmeproduksjon

100

96

Svært bra

Arbeidsglede

Høy arbeidsglede (70-79 på
GLEx)

72 GLEx

Svært bra
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Holder igjen mer overskudd til fremtiden
Lave kraftpriser og et moderat overskudd til tross, styret i Skagerak Energi velger å holde igjen
179 millioner kroner av underliggende overskudd til å styrke selskapet. Den gruppen som
merker minst til prisendringene er vertskommunene, som mottok 187,5 millioner kroner.
Det tre kommunene Skien (15,21%), Pors
grunn (14,83%) og Bamble (3,34%) har til
sammen litt over en tredjedel av aksjene i
Skagerak Energi og mottar en tilsvarende andel hver av utbyttet på 88 millioner kroner for
2015. Resten eies av Statkraft. Statkraft er
også Skageraks Energis hovedfinansierings
kilde og mottok 189 millioner kroner i
renteinntekter på utlånt kapital, i tillegg til 57
millioner kroner i utbytte på aksjekapitalen.
I perioden fra 2006 til i år har selskapets
egenkapital blitt redusert med 2,7 milliarder
kroner ved at det er tatt ut mer i utbytte enn
totalt resultat etter skatt i perioden. Gjennom
snittlig er egenkapitalen redusert med 274
millioner kroner i året. Bare i 2013 har det
vært holdt tilbake mer av overskuddet enn i
år, 405 millioner kroner, mot 179 for 2015.
Det er vedtatt en utbyttepolitikk som skal
sikre at selskapet klarer å gjennomføre viktige
investeringer i kraftutbygging og nett uten at
egenkapitalandelen blir for lav. Slik prisut-

viklingen på kraft er, er det grunn til å regne
med fortsatt begrenset utbytte for eierne i de
nærmeste årene.
Vertskommuner er kommuner der Skagerak
betaler eiendomsskatt for ulike typer anlegg,
konsesjonsavgifter og naturressursskatt. Disse
påvirkes lite av nedgangen i kraftpris. Den
samlede skatten til disse kommunene utgjorde
187,5 millioner i 2015, mot 183,5 millioner
kroner året før. Dette tallet har steget jevnt
og trutt i alle år. Vertskommunenes andel av
verdiskapningen i selskapet var 12,9 prosent
og de la beslag på 42 prosent av de samlede
skatter og avgifter fra selskapet i 2015.
Sirdal kommune topper listen med 18,4
millioner kroner i skatt fra Skagerak Energi i
2015, en liten reduksjon fra året før. Hakk i
hel følger Bykle, Nore og Uvdal, Hjartdal og
Nord-Aurdal. Hele 51 kommuner mottok én
million kroner eller mer i skatt fra Skagerak
Energi.

ØKONOMISK INNSPRØYTING I LOKALMILJØENE millioner kroner

30 prosent av verdiskapningen (netto verdiskapning = Inntekter fratrukket vareinnsats
og nedskrivning av anleggene) tilfaller det
offentlige i form av skatter og avgifter. 34
prosent går til de ansatte i form av lønn
og andre goder, 16 prosent går til å betale
renter til långivere, syv prosent gis i utbytte
til eierne, mens 13 prosent holdes igjen i
selskapet.
Skagerak Energi er en betydelig motor for
næringslivet der det har kontorer og anlegg.
I 2015 ble det investert og kjøpt varer og tjenester for cirka 1,3 milliarder kroner. Hvis vi
antar at en tredjedel kjøpes lokalt, betyr det
at det sprøytes mer enn 400 millioner kroner
inn i lokalt næringsliv. I tillegg kommer
inntektene fra de ansatte, skatteinntekter
og utbytte til kommunene. Alt i alt genererte
konsernet derfor lokal etterspørsel for 1,1
milliard kroner.

VERDISKAPING millioner kroner
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Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB) og Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE) kontrollerer jevnlig
Skageraks anlegg. Her fra DSBs befaring av
Voll transformatorstasjon i Skien i 2015.
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Årsberetning 2015 Skagerak Energi konsern

Skagerak Energis styre (fra venstre): Line Klausen, Arvid Wisløff, Gunn Marit Helgesen, Gunnar Møane, Ida Helliesen, Kristin Steenfeldt-Foss,
Steinar Bysveen (styreleder), Rolf Erling Andersen (styrets nestleder), Kjersti Haugen og Knut Barland (konsernsjef).

VIRKSOMHETEN
Skagerak Energi er et regionalt energikonsern
med hovedkontor i Porsgrunn. Hovedvirksomheten er innenfor forretningsområdene Kraft,
Nett, Varme og Naturgass. Skagerak Energi
eier også 48 % i Fjordkraft som selger strøm
til forbrukere, samt 49 % i elektroentreprenørbedriften Skagerak Elektro.
Skagerak Kraft driver produksjon
av vannkraft i Sør-Norge og har en
gjennomsnittlig produksjon siste 10

år på 5,6 TWh fordelt på 48 hel- eller
deleide produksjonsanlegg. Skagerak
Nett forvalter og utvikler regional- og
distribusjonsnettet i Vestfold og Telemark
og har om lag 189 000 kunder. Skagerak
Varme driver fjernvarmevirksomhet i
Vestfold og Telemark. Virksomheten til
Skagerak Naturgass omfatter salg og
distribusjon av naturgass i Sør-Norge.
I det følgende er tall fra 2014 oppgitt i
parentes.

HOVEDTREKK FRA 2015
• Resultat etter skatt etter internasjonale
regnskapsstandarder (IFRS) ble 692
millioner kroner (158 millioner kroner).
• Korrigert for urealiserte gevinster
på sikringskontrakter på kraft
samt vesentlige engangsposter ble
underliggende resultat etter skatt 264
millioner kroner (295 millioner kroner), en
nedgang på 11 % fra foregående år.
• Svekkelsen i kraftprisene fortsatte
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gjennom 2015 til det laveste nivået siden
2000, ned 23 % fra 2014.
• Fjordkraft leverte et meget sterkt resultat,
hvor Skageraks resultatandel ble 112
millioner.
• Som ledd i realisering av konsernets
strategiske målbilde ble 51 % av aksjene i
Skagerak Elektro solgt til Telemark Group
AS og selskapet er fra 1. november 2015
behandlet som et tilknyttet selskap.
• Eierandelen i Småkraft AS ble solgt ved
utgangen av 2015.
• Mottak og distribusjon av biogass ble
startet opp fra den nye kommunalt eide
biogassfabrikken utenfor Tønsberg.
• Det ble inngått kontrakter for anskaffelser
av avanserte måle- og styringssystemer
(AMS) som skal installeres hos alle
nettkunder innen 1.1. 2019.
• Sykefraværet har holdt seg på et lavt nivå
og ble 3,8 % (3,7 %).
• Antall personskader ble 8, mot 7 i 2014,
men med mindre alvorlig karakter enn
foregående år.

MARKEDSFORHOLD
Kraftmarkedet ble i 2015 sterkt preget
av fallende kraftpriser. Sammen med
svake CO2-priser og lave kullpriser drev
mildt og vått vær kraftprisene ned til
det laveste nivået siden 2000. I tillegg
skapte overføringsbegrensninger store
prisforskjeller mellom forskjellige regioner i
Norge og Norden.
Første kvartal var preget av en mild og
våt vinter med høy vindkraftproduksjon.
Store snømengder i fjellet, spesielt vest for
vannskillet, førte til stor produksjonsvilje
hos produsentene i perioden. Andre
kvartal fortsatte med mye nedbør i Norge.
Temperaturer under normalt gjennom
våren ga produsentene mulighet for bedre
kontroll i smelteperioden.
Helt ut i august var det fortsatt mye
tilsig fra sen snøsmelting i høyfjellet.
Sammen med svært mye nedbør i august/
september førte dette til to krevende
flomperioder spesielt i vassdragene i SørØst Norge. Ved utgangen av september var
de fleste av magasinene i Sør-Norge fulle.
Siste del av året ga også nedbør godt
over normalen. Året ble avsluttet med nye
store flommer på Vestlandet og rekordhøye
magasinfyllinger. Totalt ble nedbøren

i Norge 120 % av normalen for 2015,
mens gjennomsnittstemperaturen var ca
1,2 grader høyere enn normalt. 2015 ble
dermed det 3. varmeste året siden 1900.
Gjennomsnittlig spotpris for 2015 i
Sør-Norge ble 17,7 øre/kWh, det laveste
nivået siden 2000.
KONSERNETS INNTJENING OG
ØKONOMISKE UTVIKLING
Konsernets brutto driftsinntekter ble 2 381
millioner kroner (2 521 millioner kroner), en
nedgang på 5,5 % fra foregående år. Nedgangen skyldes særlig lavere strømpriser. I
Skageraks viktigste produksjonsområde var
prisreduksjonen på 23 % fra 2014 til 2015,
men virkningen ble dempet ved at deler av
salget var sikret ved kraftkontrakter.
Resultat etter skatt utgjør kroner 692
millioner kroner (158 millioner kroner).
Hovedårsakene til at årets resultat etter
skatt er vesentlig høyere enn underliggende
resultat, er følgende:
• Urealiserte gevinster på finansielle
kraftkontrakter for perioden 2016-2018
basert på endring av markedsverdien av
disse kontraktene.
• Gevinst ved salg av eierandelen i
Småkraft AS.
• Estimatendring av urealisert
grunnrenteskatt.
Underliggende resultat etter skatt,
som best gir uttrykk for inntjeningen i
konsernet, ble 264 millioner kroner (295
millioner kroner), en nedgang på 11 % fra
foregående år.
Driftskostnadene viser en reell nedgang
i tråd med konsernets målsettinger.
Bokførte kostnader trekkes likevel noe
opp av beregnede pensjonskostnader og
høyere kostnadssførte forprosjekter enn
foregående år.
Inntekter fra tilknyttede selskaper er
vesentlig forbedret ved et meget bra
resultat i Fjordkraft.
Netto finansposter i konsernet ble -68
millioner kroner mot -196 millioner kroner
i 2014. Forbedringen skyldes hovedsakelig
salgsgevinsten ved realisering av
eierandelen i Småkraft
Arbeidet med bedring av lønnsomheten
i et marked med meget lave kraftpriser
fortsetter i alle selskaper. For de mindre
enhetene (Naturgass og Varme) blir
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også forbedringer på struktursiden
ved samarbeid/integrasjon med andre
selskaper vurdert.
Totalkapitalen var ved utgangen av 2015
11,9 milliarder kroner (11,5 milliarder
kroner). Egenkapitalandelen utgjorde
38,5 % (32,7 %). Markedsverdien av
produksjonsanleggene er vesentlig høyere
enn bokført verdi.
Samlede investeringer i 2015 beløp
seg til 659 millioner kroner (810 millioner
kroner). Hovedtyngden av investeringene
har vært i Nett (73 %) og Kraft (18 %).
Netto kontantstrøm fra operasjonelle
aktiviteter var i konsernet 602 millioner
kroner (599 millioner kroner), noe som ga
en høy egenfinansiering av investeringene.
Årsaken til en vesentlig forskjell mellom
kontantstrømmen i morselskapet Skagerak
Energi AS og selskapets resultat, er effekter
av refinansiering av datterselskaper.
Netto rentebærende gjeld var ved
årsskiftet 5,0 milliarder kroner (5,4
milliarder kroner).
FORTSATT DRIFT
Regnskapet er avlagt etter forutsetning
om fortsatt drift. Virksomheten har god
soliditet, tilstrekkelig likviditet og en markedsposisjon som basert på eksisterende
prognoser forventes å gi en langsiktig god
verdiskaping.
ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER
Konsernets årsresultat ble 692 millioner
kroner. Årsresultat i morselskapet Skagerak
Energi AS ble 1 573 millioner kroner etter
gjennomført omstrukturering av kapitalsiden
i datterselskapene i 2015. Styret foreslår
for generalforsamling i Skagerak Energi AS
at årets resultat disponeres slik:
Til annen egenkapital:
1 573 millioner kroner
Sum disponert:		
1 573 millioner kroner
Det foreslås å utbetale et utbytte på 88
millioner kroner for 2015. Styret har vurdert
selskapets egenkapital og likviditet etter
foreslått utbytteutdeling og anser dette som
et forsvarlig nivå ut fra risiko og omfang av
virksomheten.
Det er ikke inntrådt forhold etter
regnskapsårets utgang som har vesentlig
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betydning for bedømmelsen av regnskapet.
Styret mener at årsregnskapet gir et
rettvisende bilde av Skagerak Energis
eiendeler og gjeld, finansielle stilling og
resultat.
INNTJENING, DRIFT OG UTVIKLING I
FORRETNINGSOMRÅDENE
Kraftproduksjon
Netto driftsinntekter fra egen kraft
produksjon ble redusert med 6 % til 1 218
millioner kroner i 2015, hovedsakelig som
følge av reduserte kraftpriser. Finansielle
kraftsalgskontrakter har dempet effekten av
prisreduksjonen.
Driftskostnadene steg med 4,8 %,
som følge av kostnadsføring av enkelte
forprosjekter. Underliggende driftsresultat
før avskrivninger (EBITDA) ble 767 millioner
kroner (870 millioner kroner). Virksomheten
har investert 127 millioner kroner (258
millioner kroner).
Av større prosjekter har Skagerak i 2015
rehabilitert Mydalen kraftverk.
Totalt for hele 2015 hadde Skagerak en
samlet produksjon på 6,071 TWh mot 6,216
TWh i 2014. Skageraks produksjon utgjorde
4,4 % av Norges samlede årsproduksjon av
kraft. Ved inngangen til 2016 var Skageraks
magasinfylling godt over normalt nivå.
Tilgjengeligheten i kraftverkene har vært
svært god i 2015.
I 2015 har Skagerak solgt sin eierandel i
Småkraft AS.
Virksomheten innebærer betydelig
markedsrisiko i både volum og pris.
Konsernet har klare retningslinjer for salg
av egen kraftproduksjon, og rutiner for å
optimalisere vanndisponeringen i forhold til
forventede markedspriser.
Utnyttelse av vannfall er strengt regulert
av NVE gjennom konsesjonsvilkår. De kommende årene skal mange eldre konsesjoner revideres. I tillegg til det opprinnelige
lovverket for revisjonsinstituttet som NVE
og OED forvalter, har Norge ved å slutte seg
til EUs vanndirektiv innført et regionalt myndighetsnivå som skal vurdere miljøtilstand i
vassdragene. Forslag om skjerpede krav til
minstevannføring og magasinrestriksjoner
kan medføre lavere vannkraftproduksjon og
redusert fleksibilitet, noe som virker negativt
for innfasing av ytterligere fornybar produksjon i systemet. De forskjellige tiltaksplane-

ne fra hver enkelt vannregion ble behandlet
av fylkestingene i slutten av 2015. Endelige
vedtak skal foretas av sektormyndighetene.
NVE forvalter også regelverket for
damsikkerhet. En vesentlig skjerping av
regelverket har medført at mange eldre
dammer må bygges om for betydelige
beløp. Skagerak og deleide verk er godt
i gang med nødvendig rehabilitering, og
dette er aktiviteter som vil pågå frem mot
2030.
Det arbeides aktivt med å utrede og planlegge nye vannkraftprosjekter. Med det store
prisfallet som har vært i energimarkedene er
lønnsomheten under stadig sterkere press.
Elsertifikatene som skulle gi et betydelig
tilskudd til utbygging av ny fornybar energi
har også vært lavt priset i markedet, og
usikkerheten rundt fremtidige sertifikatpriser
er økende.
Skatt er et betydelig kostnadselement
for vannkraft gjennom eiendomsskatt,
konsesjonsavgifter, grunnrenteskatt,
naturressursskatt og alminnelig selskaps
skatt. På tross av lavere kraftpriser er grunn
renteskatten skjerpet i 2015 som følge av
lavere skjermingsfradrag.
Skagerak har også virksomhet knyttet
til salg av opprinnelsesgarantier. Dette er
et marked som forventes å vokse som
konsekvens av stadig større oppmerksomhet
om klimautfordringene.
Nettvirksomheten
Nettvirksomheten oppnådde netto driftsinntekter på 806 millioner kroner mot 814
millioner kroner i 2014. Driftskostnadene
er 77 millioner kroner høyere, hovedsakelig
på grunn av 45 millioner kroner høyere
pensjonskostnad (etter aktuarberegning)
og 23 millioner kroner høyere avskrivninger. EBITDA ble 344 millioner kroner (405
millioner kroner).
Det er i 2015 investert totalt 471
millioner kroner (502 millioner kroner).
Kapitalgrunnlaget i nettvirksomheten
(NVE-kapitalen) ved utgangen av 2015
utgjorde 3 288 millioner kroner. Det er en
økning på 15 % fra foregående år på grunn
av høyt nivå for aktiverte investeringer i
2015. NVE-kapitalen utgjør grunnlaget
for avkastning som i henhold til NVEs
inntektsreguleringsmodell beregnes med en
referanserente. I 2015 ble referanserenten
redusert fra 6,6 % til 6,3 %.

Driftssituasjonen har vært normal
gjennom store deler av året 2015, bortsett
fra kraftig vind i midten av januar som
utløste en beredskapssituasjon samt et
mastehavari i regionalnettet i november
hvor delvis beredskap ble iverksatt for å
sikre kontinuitet i forsyningen.
Nettvirksomheten er regulert av NVE
med omfattende pålegg av oppgaver,
tekniske krav til anlegg og krav til
organisering og kompetanse. Inntektene
i virksomheten fastsettes av NVE etter
en modell som belønner effektivitet
sammenlignet med andre nettselskaper.
Skagerak Nett arbeider kontinuerlig med
kostnadsreduksjoner og effektivisering av
virksomheten.
I løpet av 2015 ble det inngått
kontrakter vedrørende avanserte måle- og
styringssystemer (AMS) som skal installeres
hos alle nettkunder innen 1.1. 2019.
Skagerak Nett leverte 6 997 GWh (6887
GWh) og hadde ved årets utløp 189 000
nettkunder.
Fjernvarme
Netto driftsinntekter i fjernvarmevirksom
heten ble 62 millioner kroner (52 millioner
kroner), en økning på 19 % fra foregående
år. Til tross for høyere salgsvolum på 88
GWh (78 GWh) ble brenselskostnadene
redusert som følge av effektiv og god
drift. EBITDA for året ble 2 millioner kroner
(-2 millioner kroner).
Året 2015 har vært preget av høye
temperaturer som medførte lavere
energiomsetning enn det ville vært ved
mer normale værforhold. Investeringene i
2015 var 39 millioner kroner (32 millioner
kroner) hvorav 14 millioner kroner (7
millioner kroner) ble finansiert via Enova.
Hovedfokus i drift har vært optimalisering
av spillvarme-, bio- og varmepumpe
anleggene og overordnet styring av de
ulike varmekildene. Fornybarandelen for
året ble på 96 %. Bioanlegget i Skien har
knyttet til seg Sykehuset i Telemark som
ny kunde og med det omtrent doblet årlig
energiomsetning fra dette anlegget. I Horten
ble det besluttet utbygging av 7 GWh ny
fornybar varme til Karljohansvern-området,
noe som vil doble energiomsetningen der.
Selskapet fortsetter arbeidet med å
øke kundemassen i alle sine utbyggings
områder der planlagt fjernvarmenett til
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Herøya Industripark i Porsgrunn er blant de
vesentligste.
Naturgass
Skagerak Naturgass fikk i 2015 en nedgang
i driftsinntektene på 16 % til 99 millioner
kroner (118 millioner kroner). Årsaken er i
all hovedsak reduserte salgspriser grunnet
gasskontrakters kobling til oljepris som
viste en sterk nedgang gjennom året. Salgsvolumet ble 16 049 tonn, som utgjør 220
GWh, en nedgang på 1 % fra fjoråret.
Som for 2014 ble 2015 også preget
av lave strøm- og LPG-priser samt høyere
temperaturer enn normalt. EBITDA ble 6
millioner kroner (11 millioner kroner), særlig
påvirket av etterslep ved indeksering av
kjøps- og salgskontraktene, samt økte lønnsog driftskostnader.
I 2015 ble det foretatt en nedskriving av
anleggsporteføljen på 8 millioner kroner.
Investeringene i 2015 utgjorde 18 milli
oner kroner (2 millioner kroner). I løpet av
året sluttførte selskapet prosjektet med å
tilknytte biogassfabrikken (Greve Biogass
AS) til rørledningsnettet i Tønsberg, samt
etablering av Vestfolds første fyllestasjon for
biogass til renovasjonskjøretøy.
Satsingen innenfor biogass fortsetter i
2016.
Tilknyttede selskaper
Skagerak Energi har ved utløpet av 2015
eierandeler i Skagerak Elektro AS (49 %),
Fjordkraft AS (48 %), Nape Kraft AS (49 %),
Steinsvik Kraft AS (20 %), Energi og Miljøkapital AS (35 %) samt Viking Varme AS
(50 %). Bokført resultat av våre andeler er
i Skagerak Energis konsernregnskap for

2015 innarbeidet med 110 millioner kroner
for alle tilknyttede selskaper samlet, og
bokført verdi i konsernets balanse utgjør
150 millioner kroner.
ORGANISASJON OG HMS
Personal og organisasjon
Skagerak Energi er organisert som et
konsern med fire forretningsområder, og
et morselskap som i tillegg til å ivareta
eierrollen utfører stabs- og støttefunksjoner
for forretningsområdene. Konsernet hadde
617 ansatte som utgjør 586 årsverk ved
utløpet av året 2015, en nedgang i antall
ansatte på 2,8 % fra foregående år. Av disse
var 603 fast ansatte, som utgjorde 575
årsverk. Tallene er eksklusive Skagerak
Elektro som gikk over til å bli et tilknyttet
selskap fra 1. november.
Skagerak Energi jobber systematisk med
å beholde og utvikle dyktige medarbeidere
og gjennomfører jevnlig lederutviklings
program. I 2015 er det gjennomført en rekke
organisasjonsutviklingstiltak, herunder talentog etterfølgerplanlegging, samt opplæring av
medarbeidere innenfor organisasjon og endring. Arbeidsmiljøundersøkelsen i 2015 viste
at medarbeidere i Skagerak opplever stabil
og høy arbeidsglede. Resultat på konsern
nivå er uendret fra fjorårets undersøkelse.
Helse og sikkerhet
Totalt sykefravær i konsernet var på 3,8 %
(3,7 %). Skagerakkonsernet har gjennom
systematisk forebyggende HMS-arbeid oppnådd å stabilisere det totale sykefraværet
under 4 % og korttidsfraværet marginalt
over 1 %.

ORGANISASJON
31.12.2014
Selskap

31.12.2015

Antall ansatte

Årsverk

Antall ansatte

Årsverk

Skagerak Nett

380

365

376

358

Skagerak Kraft

120

112

116

108

Morselskapet

110

110

102

97

15

15

Skagerak Varme

17

17

Skagerak Elektro

138

137

Skien Fjernvarme

2

2

2

2

Skagerak Naturgass

5

5

6

6

772

743

617

586

Sum
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Det er et mål at ingen skal utsettes
for skader eller yrkesrelatert sykdom på
grunn av konsernets aktiviteter. I 2015 var
det 8 (7) personskader, hvorav 7 (3) med
fravær. Dette medfører at konsernet i 2015
har H1-verdi på 6,0 og H2-verdi på 6,8
(henholdsvis skader med fravær pr. million
arbeidstimer og totalt antall skader pr.
million arbeidstimer).
De viktigste verktøyene som benyttes
for å oppnå sterk HMS-bevissthet
og redusert antall skader er god
planlegging og risikovurdering på alle
nivå i gjennomføring av oppdrag, ABSobservasjoner (atferdsbasert sikkerhet),
avviksrapportering (nesten-ulykker, farlige
forhold og andre uønskede hendelser) samt
granskning av alvorlige hendelser. I tillegg
har alle selskap høy aktivitet på kontinuerlig
forbedringsarbeid med involvering av ledere
og medarbeidere, og det gjennomføres
årlig sikkerhetsopplæring samt andre
HMS-kurs etter behov. Styret vil fortsatt
ha høy oppmerksomhet på konsernets
skadeforebyggende og holdningsskapende
HMS-arbeid.
Likestilling
Konsernet er opptatt av å gi like muligheter
til ansettelse, kompetanseutvikling, avansement og øvrige arbeidsvilkår uavhengig
av kjønn eller sosial, etnisk og kulturell
bakgrunn. Med mål om å oppnå en bedre
kjønnsbalanse innenfor området ledelse,
er det identifisert og igangsatt tiltak for å
understøtte dette. 13 kvinner har i den forbindelse gjennomført NHOs program Female
Future de senere årene, et program som har
som formål å stimulere kvinner til ledende
stillinger og styreverv.
Bedriften legger generelt vekt på tiltak for
å møte medarbeiderne i de ulike livsfaser.
Det er tilrettelagt for fleksibel arbeidstid,
slik at personer med spesielle behov til
en viss grad har mulighet for å tilpasse
arbeidstiden sin til egen situasjon.
Konsernet legger spesielt vekt på å
tilrettelegge arbeid for ansatte med helseutfordringer, en av flere viktige årsaker til
stadig synkende sykefravær. Det har også
vært stilt praksisplasser til disposisjon for
eksterne som har behov for arbeidstrening
eller utprøving av arbeidsevne.
Av konsernets 68 ledere er 15 kvinner,
en andel på 22 % (21 %). Konsernstyret
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har 9 medlemmer, hvorav 5 er kvinner. Av
kvinnene er 3 aksjonærvalgt og 2 valgt av
de ansatte.
Miljø
Vannkraft er en energikilde som bidrar til å
redusere klimagassutslipp.
Konsernet legger vekt på at all utbygging
og drift skal skje med minst mulig negativ
påvirkning på miljøet. Det velges tekniske
løsninger og det foretas løpende tilsyn
og vedlikehold av alle anlegg, for å hindre
utslipp av forurensende kjemikalier
eller farlige stoffer til omgivelsene. Alle
selskaper i Skagerakkonsernet har gode
rutiner for resirkulering og behandling av
avfall, både på faste lokasjoner og på
midlertidige byggeplasser i forbindelse med
utbyggingsprosjekter.
God styring av vassdragene er nødvendig
for effektiv drift og bidrar som flomdempende tiltak. Dette er særlig viktig i en tid med
hyppigere tilfeller av ekstremvær. Det har
ikke vært noen brudd på konsesjonsvilkår
knyttet til regulering av vassdrag i 2015.
Utslipp eller andre hendelser med alvorlige
konsekvenser for miljøet har heller ikke forekommet, og Skagerak Kraft har opprettholdt
miljøsertifisering etter ISO14001.
Utvikling av strømnettet på en måte som
skaper minst mulig ulempe for samfunnet
for øvrig, er en av hovedoppgavene til et
nettselskap. I det store pågående prosjektet
Nettforsterkning Grenland har samarbeidet
mellom Statnett og Skagerak Nett ført til
en bedre nettstruktur og høyere kapasitet,
samtidig som saneringen av mer enn
50 km høyspentlinjer i regionen er godt
i gang, hvorav mye går gjennom tettbygd
strøk. Prosjektets anleggsarbeider startet
i 2013 og følger opprinnelige planer for
ferdigstillelse i 2017. Skagerak Nett har
også startet et stort transformatorprosjekt
for å legge til rette for forsyning til ny
dobbeltsporet jernbanetrase mellom
Porsgrunn og Larvik. Prosjektet er planlagt
ferdig tidlig i 2018.
Skagerak Varme har ambisjoner om
fossilfri varmeproduksjon i alle sine anlegg
innen 2020. Økningen i andel fornybare
brensler de siste årene har resultert i
at direkte utslipp fra egen produksjon er
redusert med cirka 95 % fra 2012 til 2015.
Fornybare energileveranser i 2015 betyr
i tillegg utslippsreduksjoner på omtrent

18 000 tonn CO2, sammenlignet med
tilsvarende varmeproduksjon basert på
oljekjeler. Dette tilsvarer utslipp fra mer enn
10 000 personbiler.
Skagerak Naturgass bidrar til at
virksomheter skifter ut fyringsolje med
naturgass og biogass. Dette gir betydelig
reduksjon av utslipp av CO2, nitrogenoksider,
svoveldioksid og støv. Forsyning av biogass
til busser og renovasjonsbiler i Grenland og
i Vestfold bidrar ytterligere til reduserte NOXog CO2-utslipp. Biogass er et klimanøytralt
drivstoff produsert ut fra organisk avfall fra
husholdninger og landbruk.

markedsrisiko gjennom egen kraftproduksjon
og nettvirksomhet. I et vannkraftbasert
system vil pris og produksjonsevne variere
betydelig og dette kan gi store utslag på
Skagerak Energis resultat. Med bakgrunn
i store investeringer og stor usikkerhet i
kraftprisene framover er deler av kraftsalget
sikret fram til og med 2018. Normalt vil en i
tillegg ha en viss utjevning i inntektene ved
at stort tilsig og høy produksjon kommer i
år med lav pris og motsatt. Skagerak Varme
og Skagerak Naturgass er eksponert for
råvarepriser, kraftpriser og konkurrerende
energiløsninger.

VIRKSOMHETSSTYRING OG RISIKO
Skagerak Energi har etablert et styrings
system med styrende dokumenter, som
både angir hva virksomheten skal gjøre og
hvordan det skal gjøres. Systemet omfatter
eierstyring, selskapsledelse, risikostyring,
internkontroll, fullmakter, prinsipper og
retningslinjer for konsernets enheter;
konsernets strategi, handlingsplaner og
balansert målstyring for implementering og
oppfølging av strategi. Gjennom 2015 har
kvaliteten på retningslinjer og prosesser
blitt ytterligere forbedret.
Skagerak tolererer ikke korrupsjon i noen
form. Det er forbudt å tilby, gi, akseptere
eller motta bestikkelser eller andre
urettmessige fordeler for forretninger eller
privat vinning.
Skagerak har kommunisert krav og
forventet atferd gjennom konsernets
styrende dokumenter.
Det utøves spesiell årvåkenhet i
anskaffelser og gjennomføring av prosjekter,
og alle inngåtte avtaler skal være
dokumentert og beskrive faktiske forhold,
og avtalt kompensasjon skal stå i forhold til
tjenesten som ytes.
Skagerak Energis virksomhet er eksponert
for risiko på en rekke områder og gjennom
hele verdikjeden. Risikostyring i Skagerak
Energi er en integrert del av konsernets
forretningsvirksomhet, og er innrettet for å
styre risiko mot et akseptabelt nivå for å
bidra til å sikre oppnåelse av strategiske og
operative mål. Ansvaret for risikostyringen
og intern kontroll ligger hos det enkelte
virksomhetsområde.

Regulatorisk risiko
Konsernets virksomheter innenfor
energiforsyning er konsesjonspliktige, og
i betydelig grad gjenstand for offentlig
regulering. Særlig gjelder dette Kraft, Nett
og Varme. Nettvirksomheten er et naturlig
monopol med offentlig regulerte inntekter.
Inntektsrammen til Nett bestemmes
hvert år av NVE, og påvirkes av endringer i
reguleringsmodellen.

Markedsrisiko
Skagerak Energi er i hovedsak eksponert for

FINANSIELL RISIKO
Rente og valutarisiko
Skagerak er indirekte eksponert for
endringer i valutakurser. Produsert kraft
selges over kraftbørsen NordPool, der
prisene løpende noteres i Euro, men
oppgjør tilbys i Euro eller NOK. Skagerak
har valgt å motta oppgjør i NOK. Konsernet
driver en kapitalintensiv virksomhet, og
er med normal belåning i forhold til sine
eiendeler i betydelig grad eksponert for
endringer i rentemarkedet. Av konsernets
samlede langsiktige rentebærende gjeld
er om lag halvparten finansiert med fast
rente. Konsernet er i tillegg eksponert for
renterisiko gjennom rentenivåets påvirkning
på nettvirksomhetens inntektsramme
samt ved skjermingsrentens betydning
for beregning av grunnrentebeskatningen
innenfor kraftproduksjon.
Kredittrisiko
Kredittrisiko i forbindelse med salg av kraft
er knyttet til motpartsrisiko mot kraftbørsen
NordPool. Denne vurderes som begrenset.
Kredittrisiko knyttet til nettdriften er spredt
på mange små motparter, og med gode
muligheter til å begrense tapene.
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Likviditetsrisiko
Konsernet har likvide reserver gjennom
avtaler om trekkmuligheter mot Statkraft.
Likviditetsrisikoen vurderes som lav.
Operasjonell risiko
Skagerak håndterer operasjonell risiko
gjennom sine ansattes fagkompetanse,
prosedyrer, kontroller og beredskapsplaner.
En vesentlig del av virksomheten omfatter
samfunnskritisk infrastruktur som bidrar til å
dekke befolkningens grunnleggende behov.
Forsyningssikkerhet står følgelig helt sentralt
i operativ planlegging og drift i Skagerak.
Risiko knyttet til forsyningssikkerhet inngår
også som en del av det samlede risikobildet
på konsernnivå som er gjenstand for vurdering av styret.
Konsernet har etablert system for registrering og rapportering av kritikkverdige forhold,
uønskede hendelser og skader. Alle prosjek-

ter i Skagerak gjennomfører risikoanalyser
med sikte på å vurdere og planlegge tiltak
ved behov.
Fremtidsutsikter
Markedet for fremtidige kraftpriser har svekket seg ytterligere. I de nærmeste årene
forventes det at kraftprisene blir liggende
på et lavt nivå, som følge av økt utbygging
og produksjon av fornybar kraft i Norden og
på kontinentet, samtidig som etterspørselen ikke forventes å endre seg vesentlig.
Lave europeiske priser på CO2-kvoter, olje
og kull virker også negativt på prisbildet. I
det enkelte år vil en likevel kunne oppleve
store variasjoner i de norske prisene på
grunn av vær- og nedbørsforhold så lenge
utvekslingskapasiteten er begrenset. På
lang sikt forventes bedre balanse mellom
tilbud og etterspørsel på grunn av planlagt
økt utvekslingskapasitet med kontinentet

og England, utfasing av kjernekraft og
reduksjon av subsidier til sol- og vindkraft.
Usikkerheten er imidlertid fortsatt stor både
for kraft- og sertifikatpriser.
Inntektsrammen innenfor nettvirksomheten forventes å øke som følge av høye
investeringer.
Det vil arbeides videre med å ekspandere
virksomheten innenfor salg og distribusjon
av biogass til nye kundegrupper, i et marked
med gode utviklingsmuligheter.
For å bedre inntjeningen i konsernet vil
interne forbedrings- og kostnadstiltak ha høy
oppmerksomhet. Arbeid med restrukturering
fortsetter der Skagerak vil søke å utnytte
muligheter med andre selskaper for ytterligere å fremme videre utvikling og synergier,
i en fase med forventet økt konsolidering i
kraftbransjen.

Porsgrunn 17. mars 2016
styret

Steinar Bysveen
styrets leder

Rolf Erling Andersen
styrets nestleder

Ida Helliesen
styremedlem

Arvid Wisløff
styremedlem

Kristin Steenfeldt-Foss
styremedlem

Gunn Marit Helgesen
styremedlem

Gunnar Møane
styremedlem

Line Klausen
styremedlem

Kjersti Haugen
styremedlem

Knut Barland
konsernsjef
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Resultatregnskap
(alle tall i hele 1.000 kroner)

SKAGERAK ENERGI KONSERN

SKAGERAK ENERGI AS

2015

2014

1 158 051
841 544
381 124
2 380 719

1 231 439
876 504
412 580
2 520 523

DRIFTSINNTEKTER
Kraftsalgsinntekter
Nettinntekter
Andre driftsinntekter
BRUTTO DRIFTSINNTEKTER

85 390
358 475
2 653 803

92 091
-69 021
2 359 411

Overføringskostnader
Urealisert verdiendring energikontrakter
NETTO DRIFTSINNTEKTER

507 679
136 894
603 849

448 776
137 773
595 969

1 405 382

1 176 893

511 227

465 144

Av- og nedskrivninger

894 155

711 749

DRIFTSRESULTAT (EBIT)

109 857

77 046

INNTEKT FRA DATTER- OG TILKNYTTET SELSKAP

14

139 179
207 336
306
-67 851

17 088
215 062
2 242
-195 733

FINANSPOSTER
Finansinntekter
Finanskostnader
Urealisert verdiendring rente-/valutakontrakter
NETTO FINANSPOSTER

10, 28
10, 28
10

936 161

593 063

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD

244 392

435 411

Skattekostnad

691 769

157 652

ÅRSRESULTAT

-3 205
694 974

-3 255
160 907

ÅRSRESULTAT FORDELT PÅ
Minoritetsinteresser
Majoritetsinteresser

Lønn og andre personalkostnader
Eiendomsskatt og konsesjonsavgifter
Andre driftskostnader

Note

2015

2014

3, 4
5
6, 28

0
0
139 361
139 361

0
0
132 197
132 197

0
0
139 361

0
0
132 197

109 319
0
102 399

96 096
0
96 176

-72 357

-60 074

14 703

21 164

-87 060

-81 238

1 828 658

345 790

115 656
204 551
306
-88 589

93 997
213 954
1 224
-118 733

1 653 009

145 819

80 045

175 496

1 572 965

-29 677

65 000

163 000

7, 20, 28
8
9, 28

DRIFTSRESULTAT FØR AV- OG NEDSKRIVNINGER
(EBITDA)

OPPLYSNINGER OM:
Utbetalt utbytte

12, 13

11
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Totalresultat
(alle tall i hele 1.000 kroner)

SKAGERAK ENERGI KONSERN
2015

2014

691 769

157 652

SKAGERAK ENERGI AS
Note
ÅRSRESULTAT

2015

2014

19

1 572 965

-29 677

19

104 859
0
-32 077
72 781

-1 026
0
277
-749

1 645 746

-30 426

ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER
POSTER SOM IKKE VIL BLI REKLASSIFISERT TIL
RESULTATREGNSKAP I SENERE PERIODE:
336 550
836
-119 044
218 341

-151 370
Aktuarielle gevinster og tap på ytelsesplaner
-18 522 Føringer mot andre inntekter og kostnader tilknyttede selskaper
49 661
Skatt relatert til andre inntekter og kostnader
-120 231
ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER ETTER SKATT

910 110

37 421

ÅRETS TOTALRESULTAT

-2 894
913 004

-3 415
40 836

ÅRETS TOTALTRESULTAT FORDELT PÅ
Minoritetsinteresser
Majoritetsinteresser
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Balanse
(alle tall i hele 1.000 kroner)

SKAGERAK ENERGI KONSERN
31.12.2015

SKAGERAK ENERGI AS

31.12.2014

Note

31.12.2015

31.12.2014

11, 12
13
14
25
15, 28

48 206
170 626
5 046 207
0
6 171 938

127 622
167 741
6 675 985
0
3 110 942

11 436 977

10 082 290

0
26 728
16 397
0
14 202

0
19 394
16 091
0
5 996

57 326

41 481

11 494 304

10 123 771

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler

304 586
9 983 738
149 645
136 493
300 809

406 533
9 861 209
317 553
0
87 600

Varige driftsmidler
Aksjer i datter- og tilknyttet selskap
Derivater

10 875 272

10 672 895

SUM ANLEGGSMIDLER

6 061
295 508
16 397
112 401
639 900

5 680
490 541
16 091
1 018
306 012

OMLØPSMIDLER
Varer
Fordringer
Investeringer
Derivater
Bankinnskudd, kontanter og lignende

1 070 267

819 341

SUM OMLØPSMIDLER

11 945 538

11 492 236

Øvrige finansielle anleggsmidler

SUM EIENDELER

16, 28
17
25
18
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Balanse
(alle tall i hele 1.000 kroner)

SKAGERAK ENERGI KONSERN
31.12.2015

SKAGERAK ENERGI AS

31.12.2014

Note

31.12.2015

31.12.2014

19
19

1 695 539
399 211
2 094 750

1 695 539
399 211
2 094 750

EGENKAPITAL OG GJELD

1 695 539
399 211
2 094 750

1 695 539
399 211
2 094 750

EGENKAPITAL
Aksjekapital
Overkurs
INNSKUTT EGENKAPITAL

2 478 171
2 478 171

1 630 167
1 630 167

Annen egenkapital
OPPTJENT EGENKAPITAL

19

3 484 217
3 484 217

1 903 470
1 903 470

29 892

32 786

MINORITETSINTERESSER

19

0

0

4 602 813

3 757 703

SUM EGENKAPITAL

5 578 967

3 998 221

718 418
25 692
4 469 975
5 214 085

841 372
107 899
5 662 722
6 611 994

GJELD
Avsetning for forpliktelser
Derivater
Annen langsiktig gjeld
LANGSIKTIG GJELD

11, 20
25
21, 24, 28

51 408
0
4 350 000
4 401 408

54 266
0
5 550 000
5 604 266

1 200 000
360 742
3 580
564 318
2 128 640

0
449 016
30 953
642 570
1 122 540

Rentebærende gjeld
Betalbar skatt
Derivater
Annen rentefri gjeld
KORTSIKTIG GJELD

22, 28
11
25
23, 28

1 266 794
166 530
0
80 605
1 513 929

230 664
203 984
0
86 636
521 284

7 342 726

7 734 533

SUM GJELD

5 915 337

6 125 550

11 945 538

11 492 236

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

11 494 304

10 123 771

Porsgrunn 17. mars 2016
styret

Steinar Bysveen
styrets leder

Rolf Erling Andersen
styrets nestleder

Ida Helliesen
styremedlem

Arvid Wisløff
styremedlem

Kristin Steenfeldt-Foss
styremedlem

Gunn Marit Helgesen
styremedlem

Gunnar Møane
styremedlem

Line Klausen
styremedlem

Kjersti Haugen
styremedlem

Knut Barland
konsernsjef
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Kontantstrømoppstilling
(alle tall i hele 1.000 kroner)

SKAGERAK ENERGI KONSERN

SKAGERAK ENERGI AS

2015

2014

936 161

593 063

-114 085

-4 303

511 227

2015

2014

1 653 009

145 819

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER

Resultat før skatt
Gevinst(-)/tap ved salg av anleggsmidler

6 026

-3 402

465 144

Av- og nedskrivninger

14 703

21 164

-358 792

-16 510

Øvrige resultatposter uten kontanteffekt

-1 244 847

-18 468

-311 462

-433 204

Betalt skatt

-70 161

-21 667

663 049

604 191

NETTO TILFØRT FRA ÅRETS VIRKSOMHET

358 731

123 446

-7 358

-24 481

Endring i lager, debitorer og kreditorer

2 042

-7 349

57 834

20 480

Utbytte fra tilknyttet selskap

0

0

-109 857

-77 046

Inntekt fra tilknyttet selskap

0

0

14 387

88 653

Endring i andre kortsiktige poster

-10 306

89 263

-16 263

-13 147

Endring i andre langsiktige poster

-4 001

-14 617

601 792

598 650

NETTO KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER

346 466

190 743

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER

Investeringer i varige driftsmidler:
-280 941

-353 570

-knyttet til økning i kapasitet

-364 168

-446 053

-knyttet til reinvesteringer

3 958

7 178

118 116

0

0

Salg av varige driftsmidler (salgssum)

0

0

-17 840

-21 106

2 699

5 511

Innbetaling av lån fra andre foretak

25

0

-20 705

Utbetaling av lån til andre foretak

0

0

346 688

-10 015

Netto inn-/utbetaling ved investering i andre foretak

59 726

-3

-176 347

-823 165

NETTO KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER

44 610

-15 598

0

5 390

Egenkapitaltransaksjoner

0

0

7 253

762 571

Opptak av ny langsiktig gjeld

0

750 000

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

0

-123 608

Endring av kortsiktig/langsiktig gjeld

-163 870

-635 415

-65 000

-163 000

Utbetalt utbytte

-65 000

-163 000

0

0

Endringer i langsiktige fordringer og gjeld

-154 000

-125 750

-57 747

481 353

NETTO KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

-382 870

-174 165

367 698

256 838

Netto endring i betalingsmidler

8 206

980

306 012

49 174

Betalingsmidler pr. 01.01.

5 996

5 016

-33 810

0

Uttak kontanter ved nedsalg

0

0

639 900

306 012

14 202

5 996

BETALINGSMIDLER PR. 31.12.
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Regnskapsprinsipper
GENERELL INFORMASJON
Skagerak Energi AS er et norsk
aksjeselskap stiftet og hjemmehørende
i Norge. Skagerak Energi AS er eiet av
Statkraft Industrial Holding AS med
66,62 %, Skien Kommune med 15,21 %,
Porsgrunn Kommune med 14,83 %
og Bamble Kommune med 3,34 %.
Skagerak Energi AS konsern inngår i
konsernregnskapet til Statkraft AS
(www.statkraft.no).

normalt der eierskapet direkte eller via
andre kontrollerte enheter overstiger 50 %.
Datterselskaper kjøpt eller etablert i løpet
av året inkluderes fra og med kjøps- eller
etableringstidspunktet.
Konsernregnskapet inkluderer
datterselskapene Skagerak Kraft AS,
Skagerak Nett AS, Skagerak Elektro AS
(til og med 31.10.2015), Skagerak Varme
AS og Skagerak Naturgass AS, samt
datterdatterselskapene Grunnåi Kraftverk
AS, Sauland Kraftverk AS og Skien
Fjernvarme AS.

REGNSKAPSREGLER
Skagerak Energi avlegger
konsernregnskapet i samsvar med
forskrift av 21.1.2008 om forenklet
anvendelse av IFRS (International Financial
Reporting Standards). Ihht forskriftens
kapittel 3 måle- og innregningsregler er
følgende forenklinger gjort; Videreføring
av balanseført verdi etter kostmetoden
som anskaffelseskost for eiendeler i
datterselskap og tilknyttede selskap
i selskapsregnskapet (§3-1 nr 4).
Samme vurdering av avskrivningsenhet
(dekomponering) er lagt til grunn i
selskapsregnskapet og konsernregnskapet
(§3-2 nr 1).
Sammenligningstall
Alle beløpsmessige størrelser i
resultat, balanse, kontantstrøm og
tilleggsopplysninger er angitt med ett års
sammenligningstall. Sammenligningstall er
utarbeidet basert på de samme prinsipper
som tall for siste periode.

SAMMENDRAG AV VIKTIGE
REGNSKAPSPRINSIPPER
Konsolidering av konsernregnskap
Konsernregnskapet viser det samlede
økonomiske resultatet og den samlede
økonomiske stillingen for morselskapet
Skagerak Energi AS og dets kontrollerende
eierandeler i andre selskaper presentert
som én økonomisk enhet. Selskapenes
interne omsetning og mellomværende,
samt gevinster og tap som er oppstått
ved transaksjoner mellom selskapene, er
eliminert.
I konsernregnskapet inkluderes de
selskapene hvor Skagerak Energi direkte
eller indirekte har bestemmende innflytelse.
Bestemmende innflytelse eksisterer

Oppkjøp
Ved oppkjøp legges transaksjonstidspunktet
til grunn for fastsetting av kostpris
og mer- eller mindre-verdianalyser.
Transaksjonstidspunktet er når risiko og
kontroll er overdratt og sammenfaller
normalt med gjennomføringstidspunktet.
Kostpris på aksjer i datterselskaper
elimineres mot egenkapitalen på
oppkjøpstidspunktet. Identifiserbare
eiendeler, forpliktelser og betingede
forpliktelser innregnes til deres virkelige
verdi. En eventuell forskjell mellom kostpris
og virkelig verdi på overtatte eiendeler,
forpliktelser og betingede forpliktelser føres
som goodwill eller inntektsføres dersom
kostpris er lavest. Det avsettes ikke til
utsatt skatt på goodwill.
Tilknyttede selskaper
Eierandeler i selskaper hvor
Skagerak Energi har betydelig, men
ikke bestemmende innflytelse (ikke
deleide kraftverk), er behandlet etter
egenkapitalmetoden. Konsernets andel av
selskapets resultat etter skatt, korrigert
for merverdiavskrivninger og eventuelle
avvik i regnskapsprinsipper, vises på egen
linje i konsernets resultatoppstilling. I
balansen er investeringen klassifisert som
anleggsmiddel og står oppført til kostpris
korrigert for akkumulerte resultatandeler,
mottatte utbytter samt egenkapitalføringer
i selskapet.
Prinsipper for å innarbeide kjøp av
tilknyttede selskaper er de samme som for
kjøp av datterselskaper.
I selskapsregnskapet er tilknyttede
selskap behandlet etter kostmetoden.
Deleide kraftverk
Kraftverk med delt eierskap, det vil si
verk Skagerak Energi driver, men der

andre er medeiere, og verk andre driver,
men der Skagerak Energi er medeier,
er regnskapsført i henhold til IFRS
11. Produsert kraft, med unntak av
konsesjons- og frikraft, disponeres av
medeierne direkte. Kraftverkene tas inn
som felleskontrollerte driftsordninger
med Skagerak Energis andel av inntekter,
kostnader, eiendeler og gjeld.

INNTEKTS- OG KOSTNADSFØRING
Inntektsføring generelt
Inntektsføring ved salg av varer og tjenester
skjer ved opptjening. Opptjening ved
varesalg skjer i det hoveddelen av risiko og
kontroll over varen går over til kjøper.
Energiinntekter
Inntekter fra kraftsalg regnskapsføres som
salgsinntekter ved levering. Realiserte
inntekter fra fysisk og finansiell handel
i energikontrakter presenteres som
salgsinntekter. Der slike fysiske og
finansielle kontrakter er omfattet av IAS 39
som finansielle instrumenter (derivater),
presenteres endringer i virkelig verdi
av slike kontrakter under urealiserte
verdiendringer energikontrakter.
Nettinntekter
Nettvirksomheten er underlagt regulering
fra Norges vassdrags- og energidirektorat
(NVE). NVE fastsetter modell for beregning
av inntektsrammer og fastsetter årlig
størrelsen på inntektsrammen. Sum tillatt
inntekt for det enkelte nettselskapet består
av NVE’s fastsatte inntektsramme tillagt
overføringskostnader til sentralnettet,
eiendomsskatt, investeringstillegg,
forhåndsgodkjente kostnader knyttet
til forskning og utvikling og fratrukket
årets faktiske avbruddskostnader (KILE).
Inntektsrammen oppdateres årlig på
grunnlag av nettselskapenes rapporterte
regnskapstall to år tidligere (referanseåret).
Sammenlignende analyser av selskapenes
effektivitet benyttes til å beregne en
kostnadsnorm for hvert enkelt selskap.
Årets inntektsramme for det enkelte
selskap beregnes som summen av 40 % av
selskapets egne kostnader i referanseåret
og 60 % av beregnet kostnadsnorm.
Nettinntekter innregnet i resultatregnskapet
tilsvarer faktiske nettleieinntekter korrigert
for overføringskostnader til sentralnett og
eiendomsskatt. Faktiske nettleieinntekter
tilsvarer periodens leverte volum avregnet
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til den til enhver tid fastsatte tariff, samt
gebyr- og morarenteinntekter og overskudd
fra leveringsplikt. Forskjellen mellom faktisk
nettleieinntekt og tillatt inntekt utgjør mereller mindreinntekt. Mer- eller mindreinntekt
er ikke balanseført. Størrelsen på denne er
opplyst i note. Regnskapsførte nettinntekter
er således i tråd med opptjente
nettinntekter uten hensyn til
mer-/mindreinntekter.

er en pensjonsordning som definerer
pensjonsutbetalingen som en ansatt
vil motta ved pensjonering. Pensjonen
fastsettes som en prosentvis del av
sluttlønnen ved pensjoneringstidspunktet
og samordnes med alderspensjon
fra folketrygden. Kravet til full
pensjonsopptjening vil være mellom 30 og
40 år. Ansatte som ikke har full opptjening
vil få sin pensjon redusert forholdsmessig.

Salg av varige driftsmidler
Ved salg av varige driftmidler beregnes
gevinst/tap ved salget ved å sammenholde
salgssum med gjenværende innregnet
verdi av det solgte driftsmiddelet. Beregnet
gevinst/tap presenteres som del av
henholdsvis andre driftsinntekter eller
driftskostnader.

Netto pensjonsforpliktelser i de enkelte
enhetene i konsernet, beregnes som
påløpt bruttoforpliktelse med fradrag av
estimerte pensjonsmidler på balansedagen.
Påløpt bruttoforpliktelse beregnes som
nåverdien av fremtidige pensjonsytelser,
gitt antagelser om årlig endring i lønn og
folketrygdens grunnbeløp. Det er videre
gjort antagelser om at lønnsmottakere
kan slutte og få en oppsatt rettighet,
samt at lønnsmottakere kan pensjoneres
tidligere enn antatt i henhold til den avtalte
pensjoneringsalderen i pensjonskassen.
I nåverdiberegningen er det tatt hensyn til
en risikofri rente som vanligvis avviker fra
den garanterte rente som pensjonsmidlene
tilføres i pensjonskassen. Påløpt
bruttoforpliktelse beregnes ut fra et lineært
prinsipp; den fulle pensjonsforpliktelsen
multiplisert med forholdet mellom avlagt
tjenestetid og total tjenestetid.

Offentlige tilskudd
Offentlige tilskudd vurderes særskilt, og
blir regnskapsmessig behandlet som en
korreksjon til den posten tilskuddet er ment
å dekke.
Pensjoner
Tjenestepensjon
Selskapene i konsernet har ulike
pensjonsordninger. Pensjonsordningene er
generelt finansiert gjennom innbetalinger
til forsikringsselskap eller pensjonskasse
slik disse fastsettes ved periodiske
aktuarberegninger. Konsernet har både
innskuddsplaner og ytelsesplaner.
En innskuddsplan er en pensjonsordning
hvor konsernet betaler endelig bidrag til en
separat juridisk enhet. Konsernet har ingen
juridisk forpliktelse til å betale ytterligere
bidrag hvis enheten ikke har nok midler
til å betale alle ansatte ytelser knyttet
til opptjening i inneværende og tidligere
perioder. Ved innskuddsplaner betaler
konsernet innskudd til offentlig eller privat
administrerte forsikringsplaner for pensjon
på obligatorisk, avtalemessig eller frivillig
basis. Konsernet har ingen ytterligere
betalingsforpliktelser etter at innskuddene
er blitt betalt. Innskuddene regnskapsføres
som lønnskostnad i takt med at plikten til
å betale innskudd påløper. Forskuddsbetalt
innskudd føres som en eiendel i den grad
innskuddet kan refunderes eller redusere
fremtidige innbetalinger.
Konsernet har ytelsesordning i egen
pensjonskasse, Skagerak Energi
Pensjonskasse. Pensjonsordningen
oppfyller lovbestemte krav til offentlige
tjenestepensjonsordninger. En ytelsesplan

Pensjonsforpliktelsene beregnes årlig av
en uavhengig aktuar ved bruk av lineær
opptjeningsmetode.
Aktuarielle tap og gevinster (estimatavvik)
som skyldes endringer i aktuarmessige
forutsetninger eller grunnlagsdata føres
over totalresultatet som andre inntekter og
kostnader, etter avsetning for utsatt skatt.
Endring i ytelsesbaserte pensjons
forpliktelser som skyldes endringer i
pensjonsplaner som gis med tilbake
virkende kraft, det vil si hvor opptjening
av rettigheten ikke er betinget av videre
opptjeningstid, resultatføres direkte.
Endring som ikke gis med tilbakevirkende
kraft resultatføres over gjenværende
opptjeningstid.
Netto pensjonsmidler for overfinansierte
ordninger er balanseført til virkelig verdi, og
klassifisert som langsiktig eiendel. Netto
pensjonsforpliktelser for underfinansierte
ordninger og ikke fondsbaserte ordninger er
klassifisert som avsetning for forpliktelser
under langsiktig gjeld.
Periodens netto pensjonskostnad er

inkludert i lønn og andre personalkostnader,
og består av summen av periodens
pensjonsopptjening, rentekostnad på
den beregnede forpliktelsen og forventet
avkastning på pensjonsmidlene.
AFP – pensjon
Konsernet har etablert en AFP-ordning
etter offentlig modell. Konsernet får ikke
statstilskudd til AFP-pensjonen og er
selvassurandør for hele pensjonen.
Offentlig AFP utbetales fra 62 til 67 år
og tilsvarer ordinær alderspensjon fra
folketrygden pluss et skattepliktig AFPtillegg på kr. 20.400,- pr. år. Fra fylte 65 år,
tjenestepensjonsberegnes AFP-pensjonen
og utgjør 66 prosent av pensjonsgrunnlaget
forutsatt full opptjening. Differansen
mellom ordinær AFP og 66 prosent avsettes
med engangspremier i pensjonskassen.
Forsknings- og utviklingskostnader
Utgifter til forskning kostnadsføres løpende.
Utgifter til utvikling balanseføres i den
grad det kan identifiseres en fremtidig
økonomisk fordel knyttet til utvikling av en
identifiserbar immateriell eiendel.
Eiendomsskatt
Eiendomsskatt for kraftverk blir beregnet
på grunnlag av faktisk produksjon, med
fradrag for faktiske driftskostnader og betalt
grunnrenteskatt i det enkelte kraftverk.
Inntektssiden i eiendomsskatten er beregnet
på samme grunnlag som i grunnrente
beskatningen, med utgangspunkt i verkets
produksjon time for time, multiplisert med
spotprisen i den korresponderende timen.
For leveranser av konsesjonskraft benyttes
faktisk kontraktspris.
Eiendomsskattegrunnlaget fremkommer
ved å diskontere foregående fem års netto
driftsinntekter i kraftverket med fastsatt
rente over all fremtid, og til fradrag kommer
nåverdien av kraftverkets beregnede
kostnader til utskifting av driftsmidler. Av
eiendomsskattegrunnlaget beregnes fra
0,2 prosent til 0,7 prosent eiendomsskatt
til den enkelte kommune. Eiendomsskatt
presenteres som driftskostnad med unntak
av eiendomsskatt på nettanlegg som inngår
som reduksjon i nettinntekter.
Skatt
Selskaper i konsernet som driver
med kraftproduksjon, er underlagt de
særskilte reglene for beskatning av
kraftforetak. Konsernet må derfor beregne
overskuddsskatt, naturressursskatt og
grunnrenteskatt.
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Overskuddsskatt blir beregnet etter
ordinære skatteregler. Skattekostnaden
i resultatregnskapet består av betalbar
skatt og endring i utsatt skatt/skattefordel.
Betalbar skatt beregnes på grunnlag
av årets skattemessige resultat. Utsatt
skatt/skattefordel beregnes på grunnlag
av midlertidige forskjeller mellom
regnskapsmessig og skattemessig verdi,
samt skattevirkninger av underskudd til
fremføring. Utsatt skattefordel vil bare bli
balanseført i den grad det er sannsynlig
at fordelen vil bli realisert i fremtiden.
Skatt på poster ført i oppstilling over
totalresultat er ført mot andre inntekter
og kostnader og skatt på poster knyttet
til egenkapitaltransaksjoner er ført mot
egenkapitalen.
Naturressursskatt er en
overskuddsuavhengig skatt og beregnes
på grunnlag av det enkelte kraftverkets
gjennomsnittlige produksjon de siste syv
årene. Skattesatsen er satt til 1,3 øre per
kWh. Overskuddsskatt kan avregnes mot
betalt naturressursskatt. Den andelen
av naturressursskatten som overstiger
overskuddsskatt, kan fremføres med
renter til senere år, og blir balanseført som
en forskuddsbetalt skatt (rentebærende
fordring).
Grunnrenteskatt er overskuddsavhengig
og utgjør 31 % av netto grunnrenteinntekt
beregnet for hvert enkelt kraftverk.
Grunnrenteinntekten blir beregnet på
grunnlag av det enkelte verkets produksjon
time for time, multiplisert med spotprisen
i den korresponderende timen. For
leveranser av konsesjonskraft og for
kraft på langsiktige fysiske kontrakter
over syv år brukes faktisk kontraktpris.
Den beregnede inntekten reduseres med
faktiske driftskostnader, avskrivninger
og en friinntekt for å komme frem til
skattegrunnlagets netto grunnrenteinntekt.
Friinntekten fastsettes årlig på grunnlag
av skattemessig verdi av driftsmidlene i
kraftverket multiplisert med en normrente
fastsatt av Finansdepartementet.
Normrenten beregnes på grunnlag av
statskasseveksler med 12 måneders
gjenstående løpetid. Rentesatsen for 2015
er beregnet til 0,7 %.
Negativ grunnrenteinntekt opparbeidet
i 2007 eller senere samordnes mot ny
positiv grunnrenteinntekt på selskapsog konsernnivå før skatteverdien av en
eventuell netto negativ grunnrenteinntekt
utbetales. Negativ grunnrenteinntekt
opparbeidet til og med 2006 kan

fremføres med renter mot senere positiv
grunnrenteinntekt fra samme kraftverk.
Utsatt skattefordel er knyttet til fremførbare
underskudd beregnet med basis i
kraftverk hvor det er sannsynliggjort
at skattefordel vil utnyttes innenfor en
tidshorisont på ti år samt midlertidige
forskjeller for alle kraftverk som ikke er i
betalbar grunnrenteposisjon. Avsetning til
utsatt grunnrenteskatt skjer med nominell
skattesats på 33 %. Friinntekt behandles
som en permanent forskjell i det året som
den beregnes for, og påvirker således
ikke beregningen av utsatt skatt knyttet til
grunnrente.
Utsatt skatt og utsatt skattefordel knyttet
til overskuddsskatt motregnes dersom
selskapet har juridisk rett til å motregne de
innregnede beløpene. Tilsvarende gjelder
for utsatt skatt og utsatt skattefordel
knyttet til grunnrenteskatt. Utsatte
skatteposisjoner knyttet til overskuddsskatt
kan ikke utlignes mot utsatte
skatteposisjoner knyttet til grunnrenteskatt.
Utsatt skatt og utsatt skattefordel er
klassifisert som henholdsvis langsiktig
forpliktelse og immateriell eiendel. I
konsernet presenteres utsatt skatt og
skattefordel brutto i henhold til IAS 12.

KLASSIFISERING OG VURDERING
AV EIENDELER OG GJELD
Klassifisering som kortsiktig/langsiktig
En post i balansen klassifiseres som
kortsiktig når den forventes realisert innen
12 måneder etter balansedagen. Andre
poster klassifiseres som langsiktig.
Presentasjon av finansielle instrumenter
i henholdsvis kortsiktige og langsiktige
poster skjer i tråd med de generelle
retningslinjene for slik klassifisering.
For langsiktig gjeld er første års avdrag
presentert som kortsiktig post.
Immaterielle eiendeler
Utgifter til immaterielle eiendeler, herunder
goodwill, er balanseført til historisk kost i
den utstrekning kriteriene for balanseføring
er oppfylt. Goodwill avskrives ikke, men det
gjennomføres en nedskrivingstest årlig.
Varige driftsmidler
Investeringer i produksjonsanlegg og
andre varige driftsmidler innregnes til
anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte
av- og nedskrivninger. Avskrivningene starter
når eiendelene er tilgjengelig for bruk.
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Anskaffelseskost for varige driftsmidler
inkluderer utgifter for å anskaffe eller
utvikle eiendelen for bruk.
Lånekostnader for større investeringer blir
beregnet og balanseført. Utgifter påløpt
etter at driftsmidlet er tatt i bruk, slik som
løpende vedlikehold, resultatføres, mens
øvrige utgifter som forventes å gi fremtidige
økonomiske fordeler blir balanseført. Ved
tidsbegrensede konsesjoner, avsettes
det for fjerningsforpliktelser. Det føres en
motpost i økt balanseført verdi av den
aktuelle anleggsinvesteringen, og denne
avskrives over konsesjonsperioden.
Påløpte kostnader til egne investerings
arbeider i konsernet balanseføres.
Anskaffelseskost består kun av direkte
henførbare kostnader. Indirekte kostnader
balanseføres ikke.
Avskrivning er beregnet ved bruk av
lineær metode over forventet brukstid.
Restverdi hensyntas ved beregning av årlige
avskrivninger. Tomter er ikke gjenstand
for avskrivning. Vannfallrettigheter er
klassifisert som tomter under kraftanlegg
og avskrives ikke, da det ikke foreligger
hjemfallsrett og verdiene anses som
evigvarende. Periodisk vedlikehold
blir balanseført med avskrivning over
perioden frem til neste vedlikehold
forventes gjennomført. Estimert brukstid,
avskrivningsmetode og restverdi vurderes
årlig.
Når eiendeler selges eller avhendes, blir
balanseført verdi fraregnet og eventuelt tap
eller gevinst resultatføres. Reparasjoner og
løpende vedlikehold innregnes i resultatet
når det påløper. Hvis nye deler innregnes i
balansen, fjernes delene som ble skiftet ut
og eventuell gjenværende balanseført verdi
innregnes som tap ved avgang.
Leieavtaler
Leieavtaler regnskapsføres som finansiell
leasing når det vesentlige av risiko og
avkastning på eiendelen er overført til
Skagerak. I andre tilfeller regnskapsføres
leieavtaler løpende ved betaling av leie.
Nedskrivninger
Varige driftsmidler og immaterielle
eiendeler som avskrives, vurderes for
verdifall når det foreligger indikatorer på
at framtidig inntjening ikke kan forsvare
balanseført verdi. Immaterielle eiendeler
med udefinert utnyttbar levetid avskrives
ikke, men vurderes årlig for verdifall. En
nedskrivning resultatføres med forskjellen
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mellom balanseført verdi og gjenvinnbart
beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av
virkelig verdi med fradrag av salgskostnader
og bruksverdi.
Ved vurdering av verdifall grupperes
anleggsmidlene på det laveste nivået
der det er mulig å skille ut uavhengige
kontantstrømmer (kontantgenererende
enheter). Ved hver rapporteringsdato
vurderes mulighetene for reversering av
tidligere nedskrivninger på ikke-finansielle
eiendeler unntatt goodwill.
Egenkapital
Foreslått utbytte og konsernbidrag ved
avleggelsen av regnskapet er klassifisert
som egenkapital. Utbyttet og konsernbidrag
regnskapsføres som kortsiktig gjeld når det
blir vedtatt.
Avsetninger, betingede eiendeler og
betingede forpliktelser
Det innregnes en avsetning bare når det
er en eksisterende plikt som er resultat av
en tidligere hendelse og det er sannsynlig
at en strøm av ressurser som omfatter
økonomiske fordeler ut fra foretaket
vil kreves for å gjøre opp forpliktelsen.
Avsetninger innregnes med det beløp
som er uttrykk for beste estimat av de
utgifter som kreves for å gjøre opp den
eksisterende plikten på balansedagen.
Dersom vesentlig, tas det hensyn til
tidsverdien av penger ved beregning av
avsetningens størrelse.
Det foretas ingen innregning av betingede
eiendeler eller betingede forpliktelser.
Konsesjonskraft, konsesjonsavgifter og
erstatninger
Det blir årlig levert konsesjonskraft
til kommuner til myndighetsbestemte
priser fastsatt av Stortinget. Levering av
konsesjonskraft inntektsføres løpende i
henhold til fastsatt konsesjonskraftpris.
For enkelte konsesjonskraftavtaler er det
inngått avtaler om finansielt oppgjør, der
Skagerak dekker forskjellen mellom spotog konsesjonsprisen. Konsesjonskontrakter
er ikke innregnet i regnskapet.

grunn. I tillegg utbetales erstatninger til
andre for skade påført skog, grunn, telenett
og lignende. Erstatningsutbetalingene er
dels engangsutbetalinger og dels løpende
i form av utbetalinger eller plikt til å levere
erstatningskraft. Nåverdien av forpliktelsene
knyttet til årlige erstatninger og frikraft, er
klassifisert som avsetning for forpliktelser.
Årlige betalinger føres som andre
driftskostnader, mens engangsoppgjør
regnskapsføres mot forpliktelsen.
Anleggsaksjer og andeler
Investeringer hvor Skagerak ikke har
bestemmende eller betydelig innflytelse
vurderes til virkelig verdi og verdiendringene
føres mot egenkapitalen. I de tilfeller der
investeringene er inngått for handelsformål,
vil verdiendring føres over resultat.
Lagerbeholdning/reservedeler
Innkjøpte standardvarer og reservedeler
knyttet til driften klassifiseres som
omløpsmidler, og vurderes etter FIFO til
laveste verdis prinsipp.
Magasinbeholdninger
Magasinert vann balanseføres ikke.
Opplysninger om mengde vann i
magasinene er gitt i note.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer
oppføres til pålydende etter fradrag for
avsetning til forventet tap. Avsetning til
tap gjøres på grunnlag av individuelle
vurderinger av de enkelte fordringene.
Kortsiktige finansielle plasseringer
Aksjer, obligasjoner, sertifikater og lignende
klassifisert som omløpsmidler er vurdert til
markedsverdi.
Mottatte forskuddsbetalinger
Mottatte forskuddsbetalinger er klassifisert
som langsiktige forpliktelser. Forskuddet
inntektsføres i takt med levering av den
leveransen forskuddet er ment å dekke.
Det beregnes hvert år en kalkulatorisk
rente av forskuddet som er klassifisert som
driftsinntekt.

Det blir årlig innbetalt konsesjonsavgifter
til stat og kommuner for den økning
av produksjonsevnen som innvinnes
ved regulering og vannoverføringer.
Konsesjonsavgifter blir kostnadsført når de
påløper.

Usikre forpliktelser
Usikre forpliktelser balanseføres om det
eksisterer en juridisk eller faktisk plikt, om
det kan sannsynliggjøres at denne plikten
vil få økonomiske konsekvenser og at
denne forpliktelsen kan beregnes basert på
pålitelige estimater.

Konsernet betaler erstatninger til
grunneiere for å få bruksrett til vannfall og

Langsiktig gjeld
Opptakskostnader regnskapsføres i

henhold til effektiv rentemetode (amortisert
kost) for fastrentelån.

FINANSIELLE INSTRUMENTER
Generelt
Finansielle instrumenter henføres ved
første gangs innregning til en av klassene
av finansielle instrumenter som er
beskrevet i IAS 39. De ulike klassene som
er aktuelle for Skagerak og behandlingen
som følger for instrumenter innregnet i hver
av klassene er beskrevet i det følgende.
Vurderingsprinsipper for ulike kategorier av
finansielle instrumenter:
Instrumenter som er til virkelig verdi over
resultat
Derivater er finansielle instrumenter som
er pliktig vurdert til virkelig verdi i balansen.
Også andre finansielle instrumenter holdt
for handelsformål er pliktig å vurdere til
virkelig verdi over resultat.
Lån og fordringer
Lån og fordringer måles ved førstegangs
innregning til virkelig verdi tillagt direkte
henførbare transaksjonskostnader. I
senere perioder måles lån og fordringer
til amortisert kost ved bruk av effektiv
rentemetode, slik at effektiv rente blir lik
over hele instrumentets løpetid.
Finansielle forpliktelser
Finansielle forpliktelser måles ved
førstegangs innregning til virkelig
verdi tillagt direkte henførbare
transaksjonskostnader. I senere perioder
måles finansielle forpliktelser til amortisert
kost ved bruk av effektiv rentemetode,
slik at effektiv rente blir lik over hele
instrumentets løpetid.
Presentasjon av derivater i resultat og
balanse
Derivater er presentert på egne linjer i
balansen under henholdsvis eiendeler og
gjeld. Derivater med henholdsvis positive og
negative virkelige verdier presenteres brutto i
balansen så langt det ikke foreligger juridisk
rett til motregning av ulike kontrakter, og slik
motregningsrett faktisk vil bli benyttet i de
løpende kontantoppgjør under kontraktene.
I de sistnevnte tilfeller vil de aktuelle
kontraktene presenteres netto i balansen.
I resultatregnskapet vises endring i virkelig
verdi av energiderivater på egen linje under
driftsinntekter, mens endring i verdi av
finansielle derivater presenteres på egen
linje under finansposter.
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet
med basis i den indirekte metoden.
Dette innebærer at man i oppstillingen
tar utgangspunkt i foretakets resultat
før skatt for å kunne presentere
kontantstrømmer tilført fra henholdsvis
ordinær drift, investeringsvirksomheten
og finansieringsvirksomheten. Utbytte
betalt til eiere og til minoritetsinteresser er
presentert under finansieringsaktiviteter.
VURDERINGER, ESTIMATER
OG FORUTSETNINGER
Skjønnsmessige vurderinger
Ved anvendelse av konsernets
regnskapsprinsipper har selskapets ledelse
utøvd skjønn på de følgende områder der
dette har hatt vesentlig betydning for hvilke
beløp som har blitt innregnet i konsernets
resultat og balanse:
Estimater og forutsetninger
De viktigste antagelser vedrørende
fremtidige hendelser og andre viktige kilder
til usikkerhet i estimater på balansedagen,

og som kan ha betydelig risiko for vesentlig
endringer i innregnede beløp av eiendeler
og forpliktelser innenfor det kommende
regnskapsåret, er diskutert nedenfor.
Virkelig verdi av finansielle instrumenter
Virkelig verdi av energikontrakter er til dels
beregnet basert på forutsetninger som
ikke er fullt ut observerbare i markedet.
Dette gjelder særlig ved verdsettelse av
langsiktige kraftkontrakter. Ledelsen har i
slike tilfeller basert sine vurderinger på den
informasjon som er tilgjengelig i markedet
kombinert med bruk av beste skjønn.
Utsatt skattefordel
Det er balanseført utsatte skattefordeler
knyttet til negativ grunnrenteinntekt
til fremføring. Utsatt skattefordel er
balanseført der det forventes at negativ
grunnrenteinntekt kommer til anvendelse
innenfor en tidshorisont på ti år. Tidspunkt
for når negativ grunnrenteinntekt kan
komme til fremføring er avhengig av
forutsetninger om fremtidige inntekter
og kostnader, og i særdeleshet avhengig
av forventninger til fremtidige kraftpriser.
Ledelsen har anvendt sitt beste skjønn ved
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vurderinger knyttet til fremtidige kraftpriser
og øvrige forutsetninger som bestemmer
fremtidig grunnrenteinntekt herunder om
utsatt skattefordel for det enkelte kraftverk
skal innregnes eller ikke.
Pensjoner
Beregning av pensjonsforpliktelser
innebærer bruk av skjønn og estimater på
en rekke parametre. Det henvises til note
20 for en nærmere beskrivelse av hvilke
forutsetninger som er lagt til grunn. I noten
er det også vist hvor sensitive beregningene
er i forhold til de viktigste forutsetningene.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler avskrives over forventet
brukstid, og dette danner grunnlaget for
årlige avskrivninger i resultatregnskapet.
Forventet levetid estimeres på bakgrunn
av erfaring, historikk og skjønnsmessig
vurderinger og justeres dersom det
oppstår endringer i slike estimater. Det
tas hensyn til restverdi ved fastsettelse
av avskrivninger, der vurdering av restverdi
også er gjenstand for estimater.
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NOTER TIL REGNSKAPET
(alle tall i hele 1.000 kroner)

1

VIKTIGE ENKELTHENDELSER

Skagerak Energi AS solgte pr. 31.10.2015 51 % av aksjene i Skagerak Elektro AS til Telemark Group AS. Skagerak Elektro AS er fra og med 1.11.2015
behandlet som et tilknyttet selskap i konsernet.
Skagerak Kraft AS solgte på slutten av året sine aksjer i Småkraft AS.

2

RESULTAT PR. FORRETNINGSOMRÅDE
2015
Netto driftsinntekter

Driftskostnader

Avskrivninger

Driftsresultat

Sysselsatt kapital 1)

Varige driftsmidler

Skagerak Kraft konsern

1 577 319

451 450

187 936

937 933

4 694 818

5 472 416

Skagerak Nett konsern

806 182

462 315

264 792

79 075

3 614 864

3 715 464

61 787

59 572

26 795

-24 579

600 046

540 469

Skagerak Elektro AS 2)

155 005

155 711

2 572

-3 278

0

0

Skagrak Naturgass AS

98 625

92 130

14 429

-7 935

90 299

84 763
170 626

Skagerak Varme konsern

Skagerak Energi AS

139 361

211 718

14 703

-87 060

5 157 648

Annet/eliminering

-184 475

-184 475

0

0

-4 973 413

0

2 653 803

1 248 422

511 227

894 155

9 184 261

9 983 738

Netto driftsinntekter

Driftskostnader

Avskrivninger

Driftsresultat

Sysselsatt kapital 1)

Varige driftsmidler

Skagerak Kraft konsern

1 231 409

419 228

158 903

653 278

4 656 019

5 551 269

Skagerak Nett konsern

813 882

408 497

241 669

163 717

3 290 829

3 509 329

52 495

54 916

26 994

-29 415

614 181

542 657

Skagerak Elektro AS

179 229

171 042

3 379

4 808

-1 679

8 843

Skagrak Naturgass AS

117 720

106 667

7 982

3 071

83 195

81 369
167 741

Konsern

2014

Skagerak Varme konsern

Skagerak Energi AS

132 197

192 272

21 164

-81 238

6 698 118

Annet/eliminering

-167 522

-170 104

5 054

-2 472

-6 607 658

0

2 359 411

1 182 518

465 144

711 749

8 733 004

9 861 209

Konsern
1)
2)

Sysselsatt kapital = Egenkapital + renteb. lang gjeld + renteb. kort gjeld - bankinnsk. og kort inv. - øvrige fin. anleggsm. - tilkn. selskap
51 % av aksjene i Skagerak Elektro AS ble solgt per 31.10.15. Fra 01.11.15 behandles selskapet som TS etter EK-metoden.

3

KRAFTSALGSINNTEKTER

Skagerak optimaliserer sin kraftproduksjon på lang sikt ved å disponere de fysiske vannressursene i forhold til spotpris (område pris), og ved å optimalisere
uttaket på de bilaterale kontraktene.
KONSERN

SKAGERAK ENERGI AS
2015

2014

1 054 084

1 327 809

414

-122

-35 602

-81 696

101 422

-23 801

37 733

9 249

1 158 051

1 231 439

2015

2014

Produksjon til spotpriser 1)

0

0

Gevinst/tap andre kontrakter

0

0

Industrikontrakter og konsesjonskraft 2)

0

0

Realisert gevinst/tap energiderivater

0

0

Øvrige netto inntekter kraftsalg 3)

0

0

SUM

0

0

Spotpris NO2 var 177 kr/MWh i 2015, 228 kr/MWh i 2014. Oppnådd pris var 192 kr/MWh i 2015 og 235 kr/MWh i 2014. Konsernintern inntekt mot Skagerak Nett AS for
produsert tapsenergi og energi til pliktlevering er fratrukket i produksjonsverdien.
2)
Inkluderer gevinst/tap på konsesjonskraft og langvarig industrikontrakt samt erstatningskraft.
3)
Inkluderer gevinst/tap på handelsavgifter, regulerkraft, grønne sertifikater og estimatavvik.
1)

Skagerak har følgende langsiktige fysiske salgskontrakter med kraftkrevende industri, samt leveringsforpliktelser til konsesjonskraftavtagere til selvkost/OED pris:
TALL I GWh

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Faste salgsavtaler

554

379

379

379

379

379

379

379

379

379
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4

MAGASINBEHOLDING OG PRODUKSJON
MAGASINBEHOLDNING

PRODUKSJON

31.12.2015

31.12.2014

Maks. kapasitet

2015

2014

Middel

3,3

2,9

3,8

6,1

6,2

5,6

TALL I TWh

Årsproduksjonen i 2015 ble 6071 GWh som er cirka 8 % over middelproduksjon for Skagerak Kraft. Tilsiget i 2015 ble 6,8 TWh.

5

NETTINNTEKTER

KONSERN

SKAGERAK ENERGI AS
2015

2014

2015

2014

1 219 063

1 229 959

-366 690

-343 077

Fakturerte overføringsinntekter

0

0

Overføringskostnad fra overliggende nett

0

-10 828

-10 378

Eiendomsskatt nettanlegg

0

0
0

841 544

876 504

SUM

0

0

I henhold til forskrift til energiloven gis separat regnskapsinformasjon om resultatenhetene innen regionalnett og distribusjonsnett (monopolvirksomhet)
for Skagerak Nett AS. Årets tall blir endelig avregnet året etter.
REGIONALNETT

DISTRIBUSJONSNETT

2015

2014

2015

2014

Netto driftsinntekter

233 143

192 738

530 225

583 470

Driftskostnader

204 578

155 049

467 327

449 859

28 564

37 690

62 898

133 611

1 103 944

830 585

2 184 265

2 027 404

3,0 %

4,7 %

3,0 %

6,7 %

Driftsresultat
Nettkapital
Avkastning gjennomsnittlig nettkapital

Akkumulert merinntekt iht. NVEs inntektsrammeregulering utgjør per 31.12.2015 255,1 millioner kroner (per 31.12.2014 362,5 millioner kroner).

6

ANDRE DRIFTSINNTEKTER

KONSERN

SKAGERAK ENERGI AS
2015

2014

2015

2014

Andre driftsinntekter knyttet til virksomhet innenfor:
61 789

52 495

-fjernvarme

0

0

98 625

117 720

-naturgass

0

0

155 005

179 229

-elektroentreprenør

0

0

65 706

63 136

-annet/eliminering

139 361

132 197

381 124

412 580

SUM

139 361

132 197
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LØNN OG ANDRE PERSONALKOSTNADER

KONSERN

1)

SKAGERAK ENERGI AS
2015

2014

449 248

457 912

65 857

61 842

90 556

-295

Pensjonskostnader inkl. arb.g.avgift

17 398

-2 475

19 329

25 109

Andre ytelser

3 834

11 888

Lønns- og personalkostnader deleide kraftverk

19 242

28 739

-136 552

-124 532

507 679

448 776

656,5

733,8

2015

2014

Lønn

77 349

75 902

Arbeidsgiveravgift

12 905

13 329

Balanseførte lønnskostnader

SUM
Gjennomsnittlig antall årsverk 1)

0

0

-2 167

-2 548

109 319

96 096

98,5

102,4

Gjennomsnittlig antall årsverk er beregnet på grunnlag av årsverk per 31.12.2015 og 31.12.2014.

Pensjonskostnader er nærmere beskrevet i note 20.

LØNN OG ANDRE YTELSER LEDENDE ANSATTE

Lønn og andre ytelser - ledende ansatte

Lønn

Pensjonstilskudd

Naturalytelser

Samlet
godtgjørelse

Knut Asgeir Barland, konsernsjef

2 468

0

177

2 645

Barbro Malmgren, konserndirektør organisasjon, IKT og kommunikasjon

1 501

0

151

1 652

Thorleif Leifsen, konserndirektør industrielt eierskap og eksterne relasjoner

1 601

0

144

1 746

Rune Laurantsen, konserndirektør økonomi og finans

1 505

76

132

1 713

Finn Werner Bekken, konserndirektør Skagerak Kraft AS
Geir Kulås, konserndirektør Skagerak Nett AS
Thor-Erik Vartdal, konserndirektør strategi 1)

1 559
1 504
200

0
0
4

144
145
25

1 703
1 648
229

Pensjoner - ledende ansatte

Årets pensjonsopptjening

Knut Asgeir Barland, konsernsjef

864

Barbro Malmgren, konserndirektør konsernstab-/tjenester

486

Thorleif Leifsen, konserndirektør industrielt eierskap og eksterne relasjoner

453

Rune Laurantsen, konserndirektør økonomi og finans

319

Finn Werner Bekken, konserndirektør Skagerak Kraft AS
Geir Kulås, konserndirektør Skagerak Nett AS
Thor-Erik Vartdal, konserndirektør strategi 1)

343
305
53

Godtgjørelse til styret

Styrehonorar

Steinar Bysveen, styrets leder
Rolf Erling Andersen, nestleder

0
130

Ida Helliesen, styremedlem
Arvid Wisløff, styremedlem
Gunn Marit Helgesen, styremedlem
Kristin Steenfeldt-Foss, styremedlem

87
0
87
0

Gunnar Møane, ansattevalgt styremedlem

87

Kjersti Haugen, ansattevalgt styremedlem

87

Line Klausen, ansattevalgt styremedlem

87

1) Gjelder perioden 01.11.15-31.12.15

Alle beløp er eksklusiv arbeidsgiveravgift.
For representantene valgt av de ansatte er det kun oppgitt styrehonorar.
Konsernsjef har avtale om inntil 12 måneders etterlønn dersom selskapet ønsker å avvikle arbeidsforholdet. Etterlønnen skal dog avkortes med andre
inntekter han måtte få i perioden.
Konsernledelsen har ikke mottatt godtgjørelse eller økonomiske fordeler fra andre foretak i samme konsern enn det som er vist over.
Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for medlemmer av ledergruppen, styret eller andre valgte selskapsorganer. Til opplysning har alle ansatte i
Skagerak konsernet mulighet til å søke lån i Skageraks Pensjonskasse.
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Konsernledelsen omfattes av den generelle pensjonsordningen i selskapet som beskrevet i pensjonsnoten, se note 20. Den generelle ordningen
som beregnes av lønn opptil 12 G, sikrer medarbeidere som er født før 1959 og har full opptjening, en pensjon på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget
inkludert folketrygdens ytelser. Levealdersjustering av pensjoner, som ble innført i 2011, medfører at medarbeidere født etter 1958 må jobbe lenger for
å oppnå samme pensjonsnivå. Tjenestepensjonen er livsvarig. Tjenestepensjon under utbetaling reguleres med lønnsvekst minus 0,75 prosentpoeng.
Pensjonsordningen omfatter også uførepensjon, etterlattepensjon og barnepensjon.
For deler av konsernledelsen, er det inngått avtale om en supplerende pensjonsordning og gruppelivsforsikring for lønn utover 12 G. Dette gjelder Knut
Asgeir Barland, Barbro Malmgren, Thorleif Leifsen, Finn Werner Bekken og Geir Kulås. I perioden mellom 62 og 67 år har de samme personene, med
unntak av Geir Kulås, avtale som innebærer en gjensidig rett til nedtrapping av arbeidsoppgaver og arbeidsvederlag. For Rune Laurantsen og ThorErik Vartdal utbetales tillegg i lønn som kompensasjon for at disse ikke inngår i samme supplerende pensjons- og forsikringsordning som den øvrige
konsernledelsen.

8

EIENDOMSSKATT OG KONSESJONSAVGIFTER

KONSERN

9

SKAGERAK ENERGI AS
2015

2014

2015

2014

101 703

103 731

35 191

34 042

Eiendomsskatt

0

0

Konsesjonsavgifter

0

136 894

137 773

SUM

0

0

0

ANDRE DRIFTSKOSTNADER

KONSERN

SKAGERAK ENERGI AS
2015

2014

2015

2014

156 327

186 072

Materiell

2 925

2 568

208 740

165 362

Fremmedytelser

49 124

42 143

977

-694

Tap på fordringer

0

0

57 234

65 063

Kostnader deleide kraftverk

0

0

6 522

9 520

Erstatninger

0

0

174 049

170 647

Øvrige driftskostnader

50 350

51 465

603 849

595 969

SUM

102 399

96 176

Honorar til revisor fordeler seg som følger:
KONSERN

SKAGERAK ENERGI AS
2015

2014

2015

2014

1 366

1 395

126

89

Lovpålagt revisjon

342

387

Andre attestasjonstjenester

38

225

440

Skatte- og avgiftsrådgivning

4

131

352

173

126

Øvrig tjenester

91

63

1 890

2 050

SUM

603

806

Linjen for lovpålagt revisjon inneholder avtalt honorar samt kostnadsført revisjonsrelaterte tjenester. Resterende linjer er kostnadsført i året. Alle beløp er eksl. mva.
Kostnader knyttet til uoppsigelige operasjonelle leieavtaler gir uttrykk for minimumsleie.
Fremtidig minsteleie

Husleieavtaler
Øvrige leieavtaler

SUM

Kostnadsført i
perioden
29 480

Innen 1 år etter
periodens slutt
79

Mellom 1 og 5 år
etter periodens slutt
1 130

Mer enn 5 år etter
periodens slutt
342 436

Totale fremtidige
minsteleier
343 645

926

127

869

1 678

2 674

30 406

206

1 999

344 114

346 319

Husleieavtalene gjelder i hovedsak leie av lokaler knyttet til hovedkontoret samt lokaler for Skien Fjernvarme AS sin varmesentral. Disse leieavtalene
indeksreguleres årlig.

48
10

SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2015
NOTER

FINANSPOSTER

2015
Skagerak Energi AS

Pliktig
virkelig verdi
over resultat

Vurderingsbasis
Virkelig
verdi over Amortisert
resultat
kost

Tilgjengelig
for salg

Holdt
for salg

Honorarutgifter

Sum

116 587

FINANSINNTEKTER
Konserninterne renteinntekter (inkl. Statkraft-konsern)

0

0

116 587

0

0

0

Andre renteinntekter

0

0

100

0

0

0

100

Verdipapirer likviditet, gevinst og tap, realisert

0

0

0

0

-8 473

0

-8 473
7 433

Utbytte

0

0

0

7 433

0

0

Andre finansinntekter

0

0

8

0

0

0

8

Sum

0

0

116 696

7 433

-8 473

0

115 656

-191 139

FINANSKOSTNADER
Konserninterne rentekostnader (inkl. Statkraft-konsern)

0

0

-191 139

0

0

0

Andre rentekostnader

0

0

-3 558

0

0

0

-3 558

Nedskrivning finansielle aksjer

0

-9 841

0

0

0

0

-9 841

Andre finanskostnader

0

0

-3

0

0

-11

-13

Sum

0

-9 841

-194 699

0

0

-11

-204 551

UREALISERT VERDIENDRING RENTE-/VALUTAKONTRAKTER
Verdipapirer likviditet, gevinst og tap, urealisert

0

0

0

306

0

0

306

Sum

0

0

0

306

0

0

306

SUM

0

-9 841

-78 003

7 739

-8 473

-11

-88 589

Vurderingsbasis
Virkelig
verdi over Amortisert
resultat
kost

Tilgjengelig
for salg

Holdt
for salg

Honorarutgifter

Sum

2014
Skagerak Energi AS

Pliktig
virkelig verdi
over resultat

FINANSINNTEKTER
Konserninterne renteinntekter (inkl. Statkraft-konsern)

0

0

93 093

0

0

0

93 093

Andre renteinntekter

0

0

214

0

0

0

214

Verdipapirer likviditet, gevinst og tap, realisert

0

0

0

0

3

0

3

Utbytte

0

0

0

656

0

0

656

Andre finansinntekter

0

0

31

0

0

0

31

Sum

0

0

93 338

656

3

0

93 997

FINANSKOSTNADER
Konserninterne rentekostnader (inkl. Statkraft-konsern)

0

0

-198 233

0

0

0

-198 233

Andre rentekostnader

0

0

-15 710

0

0

0

-15 710

Andre finanskostnader

0

0

0

0

0

-11

-11

Sum

0

0

-213 944

0

0

-11

-213 954

UREALISERT VERDIENDRING RENTE-/VALUTAKONTRAKTER
Verdipapirer likviditet, gevinst og tap, urealisert

0

0

0

1 224

0

0

1 224

Sum

0

0

0

1 224

0

0

1 224

SUM

0

0

-120 605

1 880

3

-11

-118 733
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2015
Skagerak Konsern

Pliktig
virkelig verdi
over resultat

Vurderingsbasis
Virkelig
verdi over Amortisert Tilgjengelig
resultat
kost
for salg

Holdt for
salg

Honorarutgifter

49

Sum

FINANSINNTEKTER
Konserninterne renteinntekter (inkl. Statkraft-konsern)

0

0

6 482

0

0

0

6 482

Andre renteinntekter

0

0

3 139

0

0

0

3 139
114 529

Verdipapirer likviditet, gevinst og tap, realisert

0

0

0

0

114 529

0

Utbytte

0

0

0

7 433

0

0

7 433

Andre finansinntekter

0

0

7 596

0

0

0

7 596

Sum

0

0

17 217

7 433

114 529

0

139 179

FINANSKOSTNADER
Konserninterne rentekostnader (inkl. Statkraft-konsern)

0

0

-188 618

0

0

0 -188 618

Andre rentekostnader

0

0

-12 960

0

0

0

Nedskrivning finansielle aksjer

0

-1 030

0

0

0

0

-1 030

Andre finanskostnader

0

0

-3 585

0

0

-1 143

-4 728

Sum

0

-1 030

-205 163

0

0

-1 143 -207 336

-12 960

UREALISERT VERDIENDRING RENTE-/VALUTAKONTRAKTER
Verdipapirer likviditet, gevinst og tap, urealisert

0

0

0

306

0

0

306

Sum

0

0

0

306

0

0

306

SUM

0

-1 030

-187 947

7 739

114 529

-1 143

-67 851

2014
Skagerak Konsern

Pliktig
virkelig verdi
over resultat

Vurderingsbasis
Virkelig
verdi over Amortisert
resultat
kost

Tilgjengelig
for salg

Holdt
for salg

Honorarutgifter

Sum

FINANSINNTEKTER
Konserninterne renteinntekter (inkl. Statkraft-konsern)

0

0

6 354

0

0

0

6 354

Andre renteinntekter

0

0

5 021

0

0

0

5 021

Verdipapirer likviditet, gevinst og tap, realisert

0

0

0

0

3

0

3

Utbytte

0

0

0

656

0

0

656

Andre finansinntekter

0

0

5 054

0

0

0

5 054

Sum

0

0

16 429

656

3

0

17 088

FINANSKOSTNADER
Konserninterne rentekostnader (inkl. Statkraft-konsern)

0

0

-191 404

0

0

0

-191 404

Andre rentekostnader

0

0

-20 770

0

0

0

-20 770

Andre finanskostnader

0

0

-1 546

0

0

-1 343

-2 889

Sum

0

0

-213 719

0

0

-1 343

-215 062

UREALISERT VERDIENDRING RENTE-/VALUTAKONTRAKTER
0

0

0

1 224

0

0

1 224

Valutakontrakter, verdiendring (inkl Statkraft konsern)

Verdipapirer likviditet, gevinst og tap, urealisert

1 018

0

0

0

0

0

1 018

Sum

1 018

0

0

1 224

0

0

2 242

SUM

1 018

0

-197 291

1 880

3

-1 343

-195 733
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SKATTER

KONSERN

SKAGERAK ENERGI AS
2015

2014

112 844
113 543
68 835
-47 663
-3 167
244 392

143 825
171 243
4 661
-3 553
119 234
435 411

Betalbar skatt alminnelig inntekt
Betalbar grunnrenteskatt
Endring utsatt skatt alminnelig inntekt
Endring utsatt skatt på grunnrente
For lite/for mye avsatt skatt tidligere år

RESULTATFØRT SKATTEKOSTNAD

2015

2014

33 530
0
47 339
0
-824
80 045

70 984
0
-29 403
0
133 914
175 496

Friinntekten reduserer den betalbare grunnrenteskatten for Skagerak Energi konsern med 6,5 millioner kroner i 2015 (12 millioner kroner i 2014).
KONSERN

SKAGERAK ENERGI AS
2015

2014

252 763
-63 411
5 901
-13 574
-3 167
113 543
-47 663
244 392
26,1 %

160 127
-21 171
9 531
0
119 234
171 243
-3 553
435 411
73,4 %

27 % skatt av resultat før skatt
Effekt skattefrie inntekter inkl. utbytte
Effekt ikke fradragsberettigede kostnader
Effekt av endrede skatteregler
For lite/for mye avsatt skatt tidligere år
Betalbar grunnrenteskatt
Endring utsatt skatt grunnrente

RESULTATFØRT SKATTEKOSTNAD
Effektiv skattesats

2015

2014

446 313
-367 147
7 736
-6 033
-824
0
0
80 045
4,8 %

39 371
-5 867
4 857
3 220
133 914
0
0
175 496
120,4 %

Nedenfor er det for morselskapet vist hvordan man kommer fra regnskapsmessig resultat til skattegrunnlag for beregning av overskuddsskatt.

SKAGERAK ENERGI AS

Resultat før skattekostnad
Skattefrie inntekter inkl. utbytte
Ikke fradragsberetigede kostnader
Endring av midlertidige forskjeller
Årets skattegrunnlag
Skattesats
Beregnet overskuddsskatt
Avsatt overskuddsskatt vedr. 2008 og 2009
Balanseført betalbar skatt

2015

2014

1 653 009
-1 359 805
42 970
-211 990
124 184
27 %

145 819
-21 729
17 989
120 827
262 906
27 %

33 530
133 000
166 530

70 984
133 000
203 984

Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og beregning av utsatt skattefordel og utsatt skatt på balansedagen:
Utsatt skattefordel:
KONSERN

1)

SKAGERAK ENERGI AS

31.12.2015

31.12.2014

-2 411
-314 707
13 197
-24 251
-57 879
-386 050
25 %
-96 513
-6 096
-6 096
33 %
-2 012
-98 524

-3 523
-328 330
-350 959
-18 278
-37 513
-738 603
27 %
-199 422
-3 384
-3 384
31 %
-1 049
-200 471

Omløpsmidler 1)
Anleggsmidler
Pensjonsforpliktelser
Andre langsiktig poster
Fremførbart underskudd/godtgjørelse/rentebegrensningsregelen
Midlertidige forskjeller og fremførbart underskudd
Anvendt skattesats

UTSATT SKATTEFORDEL (-)
Midlertidige forskjeller grunnrente
Grunnlag utsatt skatt grunnrente
Anvendt skattesats

UTSATT SKATTEFORDEL GRUNNRENTE
BALANSEFØRT UTSATT SKATTEFORDEL PER 31.12

31.12.2015

31.12.2014

-283 531
-4 308
120 630
11 383
-14 317
-170 143
25 / 27%
-48 206
0
0
0%
0
-48 206

-477 380
-15 943
7 060
13 588
0
-472 675
27 %
-127 622
0
0
0%
0
-127 622

Omløpsmidler i Skagerak Energi AS gjelder konsernbidrag hvor utsatt skattefordel er beregnet med 27 % skatt.

Utsatt skattefordel er balanseført til full nominell verdi, da alle langtidsprognoser viser at konsernet vil få skattbare overskudd. Utsatt skattefordel er
balanseført med utgangspunkt i fremtidig inntjening.
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Utsatt skatt:
KONSERN

SKAGERAK ENERGI AS

31.12.2015

12

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2014

301 099

-40 916

Derivater

0

0

188 926

214 220

Anleggsmidler

0

0

-36 518

-84 535

Pensjonsforpliktelser

0

0

-20 057

-23 827

Andre langsiktig poster

0

0

433 451

64 942

Midlertidige forskjeller og fremførbart underskudd

0

0

25 %

27 %

25 %

27 %

Anvendt skattesats

108 363

17 534

UTSATT SKATT

0

0

358 988

506 529

Midlertidige forskjeller grunnrente

0

0

-110 504

-132 765

Fremførbar negativ grunnrente

0

0

248 484

373 764

Grunnlag utsatt skatt grunnrente

0

0

0%

0%

0

0

0

0

33 %

31 %

82 000

115 867

190 363

133 401

Anvendt skattesats

UTSATT SKATT PÅ GRUNNRENTE
BALANSEFØRT UTSATT SKATT PER 31.12

IMMATERIELLE EIENDELER

KONSERN

SKAGERAK ENERGI AS

31.12.2015

31.12.2014

98 524

200 471

Utsatt skattefordel

206 062

206 062

Goodwill

304 586

406 533

SUM

31.12.2015

31.12.2014

48 206

127 622

0

0

48 206

127 622

Utsatt skattefordel er nærmere omtalt i note 11.

KONSERN

Goodwill

Sum

Anskaffelseskost 01.01.15

335 367

335 367

Anskaffelseskost 31.12.15

335 367

335 367

Akk. av- og nedskrivning 31.12.15

129 305

129 305

BALANSEFØRT VERDI 31.12.15

206 062

206 062

Avskrivningssatser

0%

Goodwill er relatert til erverv av nettvirksomheter i Vestfold i årene 1998-2000.
Merverdi ved tidligere oppkjøp av nettselskaper i Vestfold (1998-2000) er henført til henholdsvis nettanlegg og goodwill. Den underliggende
nettvirksomheten vurderes å være av meget langsiktig karakter. Merverdien ved mer effektiv nettdrift, reduserte kostnader til ledelse og intern
tjenesteproduksjon med mer, forventes å ha samme varighet som selve virksomheten.
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VARIGE DRIFTSMIDLER

SKAGERAK ENERGI AS

Anlegg under
utførelse

Bygg og annen
fast eiendom 3)

Løsøre

Sum

Anskaffelseskost 01.01.15

8 058

206 871

124 710

339 639

Tilgang 2015

5 660

8 938

3 243

17 840

Overført fra anlegg under utførelse

-6 711

6 099

612

0

0

-709

-45 763

-46 472

Avgang 2015

7 007

221 199

82 802

311 008

Akk. av- og nedskrivning 31.12.15

Anskaffelseskost 31.12.15

0

85 785

100 817

186 601

Avgang akk. av- og nedskrivning 2015

0

578

45 642

46 220

7 007

135 992

27 627

170 626

0

5 304

9 399

14 703

BALANSEFØRT VERDI 31.12.15
Årets avskrivninger

Nettanlegg 1)

Kraftanlegg 2)

Anlegg under
utførelse

Bygg og annen
fast eiendom 3)

Løsøre

Sum

6 870 092

9 977 069

790 274

1 069 654

619 116

19 326 205

320 434

37 657

218 360

4 864

55 208

636 523

0

0

8 586

0

0

8 586

269 983

319 345

-642 563

34 714

18 520

0

-32 657

-62 918

-104

-1 371

-152 838

-249 888

Anskaffelseskost 31.12.15

7 427 852

10 271 153

374 553

1 107 862

540 006

19 721 426

Akk. av- og nedskrivning 31.12.15

4 055 002

5 049 717

17 741

364 922

488 842

9 976 223

32 658

59 065

104

931

145 778

238 535

3 405 508

5 280 501

356 916

743 871

196 942

9 983 738

244 210

160 773

0

36 230

44 700

485 913

0

0

17 637

7 677

0

25 314

Forventet økonomisk levetid

3-35 år

25-100 år

3-50 år

3-15 år

Avskrivningsplan

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

KONSERN
Anskaffelseskost 01.01.15
Tilgang 2015
Balanseførte bygglånsrenter
Overført fra anlegg under utførelse
Avgang 2015

Avgang akk. av- og nedskrivning 2015
BALANSEFØRT VERDI 31.12.15
Årets avskrivninger
Årets nedskrivninger

Avskrives ikke

Tomter knyttet til Nettanlegg klassifiseres sammen med Nettanlegg, men avskrives ikke.
Fallrettigheter og tomter knyttet til kraftanlegg klassifiseres sammen med kraftanlegg, men avskrives ikke.
3)
Tomter knyttet til bygg og annen fast eiendom klassifiseres sammen med disse, men avskrives ikke.
1)
2)

NEDSKRIVNINGER
Nedskrivninger i 2015 er i hovedsak knyttet til distribusjonsanlegg i Skagerak Naturgass AS samt nedskriving av prosjekter klassifisert som anlegg
under utførelse i Skagerak Kraft AS. Anleggsmidler som ikke lenger er i bruk er nedskrevet til 0, mens anleggsmidler som fortsatt er i bruk er vurdert til
gjenvinnbart beløp.

DELEIDE KRAFTVERK
Kraftverk med videre hvor det er delt eierskap med andre, eller hvor fylkeskommuner m.v. har rettigheter til å ta ut og disponere andel av
kraftproduksjonen mot kostnadsdekning, er ført opp etter fradrag for verdien av de andres rettigheter beregnet som deres relative andel av uttak av kraft.
Fylkeskommuner og offentlig eide energiselskaper har følgende rettigheter til uttak av kraft i kraftanlegg som driftes av Skagerak:
Andres andeler
Sundsbarm
Bagn

8,50 %
20,00 %
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Skagerak har medtatt følgende balanseposter i deleide kraftverk:
Eierandel

Varige
driftsmidler

Bagn

80,00 %

232 007

Finndøla

50,00 %

77 552

Folgefonnverkene

14,94 %

150 407

Hekni

33,33 %

107 646

Otra Kraft

31,40 %

418 842

33 990

Ulla-Førre

1,49 %

33 704

0

0

33 704

330 432

497

0

330 929

639 545

20 862

-20 740

639 017

61 207

4 663

KONSERN

Otteraaens Brugseierfor. 1)
Sira-Kvina
Skollenborg

14,60 %
2)

Sundsbarm

91,50 %

Svelgfoss

23,94 %

SUM

Andre
eiendeler

Langsiktig
gjeld

Kortsiktig
gjeld

4 395

-1 074

-4 946

232 007
75 927
150 407
107 646
-1 576

-650

-34 443

-4 830

293 413

416 813

61 040
293 413

139 274
2 484 029

Sum

139 274
64 407

-3 300

-64 959

2 480 177

Skageraks eierskap i Otteraaens Brugseierforening består av andeler via Otra Kraft DA (31,4 %) og Hekni Kraftverk (33,33 %). Driftsinntekter og
kostnader fordeles etter eierandeler for de ulike reguleringene.
2)
Skageraks eierandel i Skollenborg kraftverk er 48,5 % av produksjonsanlegg og 36,03 % av damanlegg. Eierandelen gir Skagerak rettighet til 30,8 % av
produsert energi. Ansvaret for langsiktig gjeld følger eierandelene for anlegg.
1)

Varige driftsmidler i Hekni, Folgefonnverkene, Sundsbarm, Bagn og Svelgfoss blir balanseført og avskrevet direkte i Skagerak Krafts regnskap. Andel av
omløpsmidler og gjeld i disse deleide verkene innarbeides ikke da de anses som uvesentlige

Deleide kraftverk er innarbeidet i resultatet med følgende beløp:
SiraKvina

Otra
Kraft

Øvrige
kraftverk

Sum
2015

Sum
2014

Kraftsalgsinntekter

7 621

6 908

8 352

22 882

24 140

Andre driftsinntekter

7 271

597

6 061

13 928

9 176

BRUTTO DRIFTSINNTEKTER

14 892

7 505

14 413

36 809

33 316

Overføringskostnader

14 717

12 560

13 870

41 146

39 712

175

-5 055

543

-4 337

-6 396

13 228

1 604

6 592

21 423

21 213

Avskrivninger

6 920

13 628

43 534

64 082

75 003

Konsesjonsavgifter

7 952

5 558

9 272

22 782

21 860

Andre driftskostnader

11 804

11 235

36 529

59 568

63 255

SUM DRIFTSKOSTNADER

39 904

32 024

95 927

167 855

181 331

DRIFTSRESULTAT

-187 727

NETTO DRIFTSINNTEKTER
Lønnskostnader

-39 729

-37 079

-95 384

-172 192

Finansinntekter

0

47

337

384

873

Finanskostnader

0

173

3

176

474

NETTO FINANSPOSTER
NETTO

0

-126

334

208

399

-39 729

-37 205

-95 050

-171 984

-187 328

Kraftsalgsinntekter i tabellen over inneholder kun konsesjonskraft, mens vår andel av produksjonsmengde inntektsføres direkte i Skagerak Kraft AS.
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EIERANDELER I DATTER- OG TILKNYTTEDE SELSKAP

Hovedkontor

Andel
stemmer

Eierandel

Balansef.
verdi

Årets
resultat

Egenkapital

Konsernbidrag

Utbytte/
tilbakebet.
innsk. kap.

AKSJER I DATTERSELSKAPER:
Skagerak Kraft AS

Porsgrunn

100 %

100 %

2 627 457

686 511

1 974 569

-250 000

-1 800 000

Skagerak Nett AS

Porsgrunn

100 %

100 %

2 128 750

97 893

1 134 950

-68 386

-1 000 000

Skagerak Varme AS

Porsgrunn

100 %

100 %

158 337

-26 774

160 836

32 882

0

Skagerak Naturgass AS

Porsgrunn

100 %

100 %

33 425

-7 074

36 588

1 973

0

-57 834

AKSJER I TILKNYTTEDE SELSKAP:
Fjordkraft AS

Bergen

48 %

48 %

83 098

112 130

461 955

0

Energi og Miljøkapital AS 1)

Skien

35 %

35 %

2 400

-743

9 325

0

-14 700

Skagerak Elektro AS

Porsgrunn

49 %

49 %

12 740

-1 223

55 112

0

-80 000

SUM

5 046 207

AKSJER I DATTERDATTERSELSKAP:
Grunnåi Kraftverk AS

Porsgrunn

55 %

55 %

6 485

-1 570

28 577

0

0

Sauland Kraftverk AS

Hjartdal

67 %

67 %

670

15

1 045

0

0

Skien Fjernvarme AS

Skien

51 %

51 %

31 952

-5 109

34 058

0

0

AKSJER I TILKNYTTEDE SELSKAP I DATTERSELSKAP:
Viking Varme AS

Larvik

50 %

50 %

0

-984

-186

0

0

Steinsvik Kraft AS 2)

Kokstad

20 %

20 %

20 957

0

112 474

0

0

Nape Kraft AS 1)

Grimstad

49 %

49 %

1 495

107

3 583

0

0

Årets
nedskriving/
salg

Utgående
balanse
99 970

1)
2)

Årets resultat og egenkapital er basert på prognose for 2015.
Beløpene baserer seg på fisjonsbalanse fra Småkraft AS og åpningsbalansen i Steinsvik Kraft AS.

Aksjer i datter- og tilknyttede selskap er behandlet etter kostmetoden i selskapsregnskapet.
TS er representert ved morselskapets eierandel ved oppføring av resultat, mens datterselskapenes resultat er oppgitt til 100 %.
Mottatt/avgitt brutto konsernbidrag i Skagerak Energi AS fremkommer i avsnittet ”Aksjer i datterselskaper”.
Aksjer i tilknyttede selskap er behandlet etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet.
Beregningen av årets resultatandel for tilknyttede selskaper baserer seg på prognoser for 2015.

Inngående
balanse
Fjordkraft AS

Kapitalinnskudd/
kostpris

Estimert
resultatandel
2015

Estimatavvik
2014

Mottatt
utbytte

Føringer
mot utvidet
resultat

56 532

0

112 138

-8

-57 834

-10 858

0

239 506

14 000

-7

-766

0

0

-252 734

0

18 707

0

-49

-694

-14 700

0

-864

2 400

Viking Varme AS

1 150

0

-984

0

0

0

-166

0

Nape Kraftverk AS

1 658

0

121

-14

0

0

0

1 766

Skagerak Elektro AS 2)

0

12 740

118

0

0

11 694

0

24 552

Steinsvik Kraftverk AS 1)

0

20 957

0

0

0

0

0

20 957

317 552

47 697

111 338

-1 481

-72 534

836

-253 763

149 645

Småkraft AS 1)
Energi og Miljøkapital AS

SUM
1)
2)

Steinsvik Kraft AS ble utfisjonert fra Småkraft AS før salg av Småkraft AS.
Skagerak Elektro AS inngår fra 01.11.15 som TS i Skagerak konsern.

Aksjer i tilknyttede selskap som anses å være av uvesentlig størrelse for konsolideringsformål, er behandlet til virkelig verdi i konsernregnskapet. Dette
gjelder også morselskapets selskapsregnskap, jfr. note 15.
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ØVRIGE FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

KONSERN

SKAGERAK ENERGI AS

31.12.2015

31.12.2014

0

0

62 803

87 440

237 846

0

160

160

300 809

87 600

Lån gitt til konsernselskap

31.12.2015

31.12.2014

5 874 775

2 920 775

Øvrige langsiktige lån og fordringer

34 502

36 007

Pensjonsmidler

262 661

154 160

Andre aksjer og andeler

SUM

0

0

6 171 938

3 110 942

Spesifikasjon av andre aksjer og andeler:
Eierandel

Resultat 2014

Egenkapital

Balanseført verdi

25 %

-6

413

125

Andre aksjer og andeler eid av datterselskap:
Planselskapet Bøfossane AS
Øvrige aksjer

35

SUM KONSERN

16

160

FORDRINGER

KONSERN

SKAGERAK ENERGI AS

31.12.2015

17

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2014

14 084

100 284

Kortsiktige fordringer konsernselskap (inkl. Statkraft-konsern)

7 154

6 495

71 921

171 701

Kundefordringer

581

198

106 117

127 763

Periodiserte inntekter

635

2

13 652

24 149

Forskuddsbetalte kostnader

8 931

9 546
0

592

0

Fremførbar naturressursskatt

0

64 407

56 146

Omløpsmidler deleide kraftverk

0

0

24 735

10 497

Øvrige kortsiktige fordringer

9 427

3 152

295 508

490 541

SUM

26 728

19 394

INVESTERINGER

KONSERN

SKAGERAK ENERGI AS

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2014

16 397

16 091

Aksjer

16 397

16 091

16 397

16 091

SUM

16 397

16 091

Spesifikasjon av aksjer for omsetning:

Skien Aktiemølle ASA
SUM

Antall

Anskaffelseskost

Markedsverdi
31.12.2015

174 900

5 830

16 397

5 830

16 397
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LIKVIDE MIDLER

KONSERN

SKAGERAK ENERGI AS

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2014

639 900

306 012

Kontanter og bankinnskudd

14 202

5 996

639 900

306 012

SUM

14 202

5 996

Herav bundne midler:
KONSERN

SKAGERAK ENERGI AS

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2014

1 465

7 749

Skattetrekksmidler1)

0

0

37 853

38 084

Andre bundne midler

0

0

39 317

45 833

SUM BUNDNE MIDLER

0

0

Pr. 31.12.2015 er det Skagerak Varme AS, Skien Fjernvarme AS og Skagerak Naturgass AS som har skattetrekksmidler. For øvrige konsernselskaper er
det avgitt en bankgaranti.
1)
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EGENKAPITAL

SKAGERAK ENERGI AS
Egenkapital pr. 31.12.14

Aksjekapital

Overkurs

Annen
egenkapital

Sum

1 695 539

399 211

1 903 470

3 998 221

Ordinært utbytte for 2014, vedtatt og utbetalt 2015
Årets resultat

-65 000

-65 000

1 572 965

1 572 965

Andre inntekter og kostnader:
-aktuarielle gevinster og tap på ytelsesplaner
EGENKAPITAL PR. 31.12.15

1 695 539

399 211

72 781

72 781

3 484 217

5 578 967

Annen egenkapital består av tilbakeholdt resultat samt estimatavvik knyttet til pensjoner ført direkte mot egenkapitalen.

KONSERN

Aksjekapital

Overkurs

Annen
egenkapital

Minoritet

Sum

1 695 539

399 211

1 630 167

32 786

3 757 703

-3 205

691 769

Egenkapital pr. 31.12.14
Ordinært utbytte for 2014, vedtatt og utbetalt 2015

-65 000

Årets resultat

694 974

Føringer mot andre inntekter og kostnader tilknyttede selskaper

-65 000

836

836

Andre inntekter og kostnader:
-aktuarielle gevinster og tap på ytelsesplaner
EGENKAPITAL PR. 31.12.15

1 695 539

399 211

217 194

311

217 505

2 478 171

29 892

4 602 813

Det er foreslått et ordinært utbytte på 88 millioner kroner for 2015.
AKSJEFORDELING

Antall

Pålydende

Balanseført

Skien kommune A-aksjer

455 679

0,566

257 914

Porsgrunn kommune A-aksjer

444 321

0,566

251 486

Bamble kommune A-aksjer

100 000

0,566

56 600

1 018 524

0,566

576 485

977 128

0,566

553 054

2 995 652

0,566

1 695 539

Statkraft Industrial Holding AS B-aksjer
Statkraft Industrial Holding AS C-aksjer
SUM
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Aksjekapitalen består av 2.995.652 aksjer pålydende kr 566.
Alle aksjeklasser har lik stemmerett og lik rett til utbytte.
Følgende særlige bestemmelser knytter seg til de forskjellige aksjeklasser:
Vedtak om å lokalisere selskapets hovedkontor, konsernledelse, og/eller administrasjon knyttet til selskapets kraftproduksjons- og engrosvirksomhet og/
eller naturlig tilknyttet virksomhet til sted utenfor kommunene Skien og Porsgrunn kan bare treffes med tilslutning fra et flertall av A-aksjene.
Vedtak om å lokalisere administrasjonen knyttet til selskapets nettvirksomhet og/eller sluttkundeomsetningsvirksomhet og/eller naturlig tilknyttet
virksomhet til sted utenfor Vestfold fylke kan bare treffes med tilslutning fra et flertall av C-aksjene.
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AVSETNING FOR FORPLIKTELSER

KONSERN

SKAGERAK ENERGI AS

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2014

180 244

355 288

Pensjonsforpliktelser

190 363

133 402

Utsatt skatt

48 231

49 654

0

306 167

306 497

Forpliktelse fallrettigheter

0

0
0

41 645

46 186

Andre avsetninger for forpliktelser

3 177

4 612

718 418

841 372

SUM

51 408

54 266

Spesifikasjon av forpliktelse fallrettigheter og andre avsetninger for forpliktelser:
Fjerningsforpliktelser

Legale
forpliktelser

Andre
forpliktelser

Sum

Inngående balanse

0

4 612

0

4 612

Nye avsetninger i perioden

0

542

0

542

Beløp som er benyttet i perioden

0

-1 978

0

-1 978

UTGÅENDE BALANSE

0

3 177

0

3 177

Fjerningsforpliktelser

Legale
forpliktelser

Andre
forpliktelser

Sum

18 700

27 157

306 825

352 683

9 616

1 719

14

11 349

0

-15 890

-331

-16 221

28 316

12 985

306 509

347 811

SKAGERAK ENERGI AS

KONSERN
Inngående balanse
Nye avsetninger i perioden
Beløp som er benyttet i perioden
UTGÅENDE BALANSE

Andre forpliktelser er i hovedsak forpliktelse knyttet til fallrettigheter, denne er evigvarende.
PENSJONER
Om pensjonsordningen:
Selskapene i konsernet har ulike pensjonsordninger. Pensjonsordningene er generelt finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskap eller
pensjonskasse slik disse fastsettes ved periodiske aktuarberegninger. Konsernet har både innskuddsplaner og ytelsesplaner. Det er kun Skagerak
Elektro AS som har innskuddsordning, øvrige selskaper har ytelsesordning. Skagerak Energi har redusert sin eierandel i Skagerak Elektro AS ned til 49
% med virkning fra 1.11.2015.
Ytelsesplaner
Konsernet har en offentlig, kollektiv pensjonsordning (sikrede pensjoner) for sine ansatte, som gir en bestemt fremtidig pensjonsytelse, basert på antall
opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Beregningene er foretatt i henhold til den beregningsmetoden og med de beregningsforutsetningene
som benyttes i henhold til gjeldende regnskapsstandard. Konsernets sikrede pensjonsansvar er dekket gjennom pensjonsordning i Skagerak Energi
Pensjonskasse.
Diskonteringsrenten er satt til 2,5 % for norske pensjonsordninger og er fastsatt med grunnlag i obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Skagerak mener
at OMF- markedet representerer et likvid marked med relevante løpetider som kvalifiserer for referanserente i henhold til IAS 19. Diskonteringsrenten
basert på statsobligasjoner ville til sammenligning vært på 1,9 %.
Estimatavvik i 2015 skyldes i hovedsak effekt av økt diskonteringsrente, redusert lønns- og G-regulering samt høyere faktisk avkastning enn lagt til grunn
i beregningene.
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> Note 20 fortsettelse
I 2014 reduserte konsernet pensjonskostnaden med 84,3 millioner kroner som følge av virkningene av levealderjustering.
Pensjonsforpliktelsen er beregnet av en uavhengig aktuar i desember i regnskapsåret som et estimat på situasjonen 31.12.2015 med utgangspunkt i
påløpt ytelsesmetode. Det er ledelsens vurdering at endringer i forutsetninger og grunnlagsdata frem mot balansedagen ikke vil ha vesentlig effekt på
tallene.
Innskuddsplaner
I innskuddsordningen er premieinnskuddet henholdsvis 5 prosent for inntekt mellom 1 og 6 G (grunnbeløpet), og 8 prosent for inntekt mellom 6 og 12
G. Herav utgjør egen sparing 2 prosent. Lønn over 12 G regnes ikke med i pensjonsgrunnlaget. For innskuddsplaner tilsvarer pensjonskostnaden årets
belastede premie/innskudd.

Spesifikasjon av pensjonsmidler/-forpliktelser:
KONSERN

SKAGERAK ENERGI AS

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2014

-2 132 378

-2 452 871

2 215 458

2 160 539

Pensjonsforpliktelser brutto

-631 974

-696 987

Pensjonsmidler i pensjonskassene

852 364

83 080

-292 332

Netto pensjonsmidler (-forpliktelser)

807 629

220 390

-25 475

-62 956

Arbeidsgiveravgift - sikrede og usikrede ordninger

110 642

57 605

-355 288

NETTO BALANSEFØRTE PENSJONSMIDLER (-FORPLIKTELSER)

-180 244

-355 288

Pensjonsforpliktelser

-48 231

-49 654

237 846

0

Pensjonsmidler

262 661

154 160

-5 960

-6 136

214 430

104 506

Bevegelse i aktuarmessige gevinster/tap innregnet direkte i egenkapitalen:
KONSERN

SKAGERAK ENERGI AS
2015

2014

1 176 355

1 024 985

-73 565

0

-336 550

151 370

Akk. beløp innregnet direkte i egenkapital før skatt 01.01
Effekt av avgang selskap

2015

2014

293 125

292 099

0

0

Innregnet i perioden

-104 859

1 026
293 125

766 240

1 176 355

Akk. beløp innregnet direkte i egenkapital før skatt 31.12

188 266

199 544

325 617

Utsatt skatt vedr. akt.messig gev./tap innregnet i egenkapital

49 984

82 061

566 696

850 738

AKK. BELØP INNREGN. DIR. I EGENKAPITAL ETTER SKATT 31.12

138 282

211 064

Sammensetning av pensjonsmidler i egen pensjonskasse til markedsverdi:
PENSJONSMIDLER
Egenkapitalinstrumenter
Rentebærende instrumenter
Annet
SUM

2015

2014

766 765

35 %

744 135

34 %

1 056 010

48 %

1 076 385

50 %

392 682

18 %

340 020

16 %

2 215 458

100 %

2 160 539

100 %

Pensjonskassens investeringsstrategi gir rammer for kapitalforvaltningen. Forvaltningen skal alltid være innenfor gjeldende regelverk. Innenfor rammen
av forsvarlig sikkerhet, god risikospredning og likviditet, skal det over en lang tidshorisont søkes å oppnå så god avkastning som mulig. Avkastningen
skal sikre at pensjonskassen er i stand til å betjene de fremtidige, langsiktige pensjonsforpliktelsene. Investeringsstrategien gir klare rammer for
plasseringsformer og aktivasammensetning. Forvaltningen er organisert gjennom bruk av eksterne forvaltere.
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Spesifikasjon av pensjonskostnad:
KONSERN

SKAGERAK ENERGI AS

YTELSESPLANER

2015

2014

Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året

16 593

14 889

Rentekostnader på pensjonsforpliktelsen

15 178

25 053

142 160

Årets brutto pensjonskostnad

31 771

39 942

0

-84 307

Amort. av forpl. ved planendring

0

-17 244

-47 607

-75 518

Forventet avkastning på pensjonsmidler

-17 712

-28 524

12 297

13 754

Administrasjonskostnader

2 140

2 651

9 423

7 766

Arbeidsgiveravgift

2 340

2 100

-6 096

-7 131

Tilskudd fra ansatte

-1 141

-1 400

88 939

-3 276

ÅRETS NETTO PENSJONSKOSTNAD YTELSESPLANER

17 398

-2 475

Arbeidsgivers tilskudd

0

0

Arbeidsgiveravgift

0

0

ÅRETS PENSJONSKOSTNAD INNSKUDDSPLANER
TOTAL PENSJONSKOSTNAD

0

0

17 398

-2 475

2015

2014

66 827

55 075

54 095

87 085

120 922

INNSKUDDSPLANER
1 417

1 534

200

216

1 617

1 751

90 556

-1 525

Medlemmer i ordningen:
KONSERN

SKAGERAK ENERGI AS

YTELSESORDNING

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2014

554

615

-Aktive

93

112

693

683

-Pensjonister

321

328

433

631

-Øvrige (sluttede med fripoliser)

255

259

0

0

INNSKUDDSORDNING
0

107

ØKONOMISKE FORUTSETNINGER

-Aktive

31.12.2015

01.01.2015

31.12.2014

01.01.2014

Årlig diskonteringsrente

2,50 %

2,20 %

2,20 %

4,10 %

Lønnsregulering

2,50 %

2,75 %

2,75 %

3,75 %

Regulering av løpende pensjoner

1,50 %

1,75 %

1,75 %

2,75 %

Regulering av folketrygdens grunnbeløp

2,25 %

2,50 %

2,50 %

3,50 %
3,50 %

Forventet årlig avgang
• Opp til 45 år

3,50 %

3,50 %

3,50 %

• Mellom 45 og 60 år

0,50 %

0,50 %

0,50 %

0,50 %

• Over 60 år

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Forventet avkastning

2,50 %

2,20 %

2,20 %

4,10 %

Inflasjonsrate

1,50 %

1,50 %

1,50 %

1,75 %

25,00 %

25,00 %

25,00 %

25,00 %

Uttakstilbøylighet AFP

Forutsetninger pr. 31.12 er benyttet til beregning av netto pensjonsforpliktelser ved utgangen av året, mens forutsetninger pr. 01.01 er benyttet til å
beregne pensjonskostnaden for året.
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> Note 20 fortsettelse
Sensitivitetsanalyse:
Diskonteringsrente
+1 %
Endring i årets pensjonsopptjening
Endring i netto pensjonsforpliktelse 31.12

Årlig lønnsvekst

-1 %

+1 %

Økning i G
-1 %

+1 %

-1 %

-12 163

17 033

11 055

-8 838

4 887

-4 050

-321 295

420 206

151 395

-119 728

259 718

-207 767

Sensitivitetsanalysen viser hvor mye årets pensjonsopptjening og netto pensjonsforpliktelser endrer seg ved 1 % endring i utvalgte parametere.
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ANNEN LANGSIKTIG GJELD

KONSERN

SKAGERAK ENERGI AS

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2015
Gjeld til kredittinstitusjoner

31.12.2014

119 975

112 722

0

0

4 350 000

5 550 000

Langsiktig gjeld Statkraft-konsern

4 350 000

5 550 000

4 469 975

5 662 722

SUM

4 350 000

5 550 000

Gjennomsnittlig rente på konsernets låneportefølje er 3,34 % pr. 31.12.2015. Markedsverdien på gjelden er 172 millioner kroner høyere enn bokført
verdi pr. 31.12.2015. Låneporteføljen har en durasjon på 2,9 år.
Skagerak Energi AS har langsiktig låneramme på 6 milliarder kroner hos Statkraft Treasury Center SA. Inklusiv 1. års avdrag er det trukket 5,55 milliarder
kroner pr. 31.12.2015 på denne rammeavtalen.

Avdragsplan Skagerak Energi konsern
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2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1 200 000

1 194 975

400 000

1 025 000

600 000

500 000

500 000

250 000

RENTEBÆRENDE KORTSIKTIG GJELD

Skagerak Konsern har en kassekreditt på 400 millioner kroner i Statkraft’s Cash Pool. Kreditten var ubenyttet pr. 31.12.2015. Skagerak konsern har en
kortsiktig låneramme hos Statkraft Treasury Center SA på 500 millioner kroner, som også er ubenyttet ved utgangen av 2015. 1. års avdrag langsiktig gjeld
beløper seg til 1,2 milliarder kroner pr. 31.12.2015. Markedsverdien på 1. års avdrag langsiktig gjeld er 20 millioner kroner høyere enn bokført pr. 31.12.2015.
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ANNEN RENTEFRI GJELD

KONSERN

SKAGERAK ENERGI AS

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2014

66 900

69 046

96 596

85 244

Kortsiktig gjeld til konsernselskap (inkl. Statkraft-konsern)

38 216

41 631

Leverandørgjeld

6 783

200 417

9 725

223 394

Skyldige offentlige avgifter

1 668

4 092

103 261

113 461

Periodiserte kostnader

28 935

26 305

64 959

56 797

Kortsiktig gjeld deleide kraftverk

0

0

32 185

94 628

Øvrig kortsiktig gjeld

5 003

4 884

564 318

642 570

SUM

80 605

86 636
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PANTSTILLELSER OG GARANTIANSVAR

PANTSTILLELSER:
Pr. 31.12.2015 har Skien Fjernvarme AS et lån pålydende 120,0 millioner kroner som det er stillet sikkerhet overfor Danske Bank med selskapets egne
driftsmidler og kundefordringer.
Skagerak Energi AS med datterselskaper har avgitt negativt pant til sikkerhet for kassekreditt, bankgarantier og lån fra Statkraft Treasury Centre SA.

GARANTIANSVAR:
Skagerak Energi AS har avgitt garantier på til sammen 45 millioner kroner. Garantiene er stillet i forbindelse med kapitaldekning i Skagerak Energi
Pensjonskasse (30 millioner kroner) og ansattes billånsordning (15 millioner kroner).
Skagerak konsernet har totalt 503,2 millioner kroner i bankgarantier som ikke er balanseført (Skagerak Energi AS 8,5 millioner kroner). Bankgarantier i
forbindelse med Elsamforskuddet utgjør 469,8 millioner kroner og skyldig skattetrekk 29 millioner kroner. Resterende 4,4 millioner kroner skyldes handel
på Nord Pool og øvrige garantier.
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FINANSIELLE INSTRUMENTER

Derivater fordring, langsiktig
KONSERN

SKAGERAK ENERGI AS

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2014

136 493

0

Energiderivater

0

0

136 493

0

SUM VIRKELIG VERDI

0

0

Derivater fordring, kortsiktig
KONSERN

SKAGERAK ENERGI AS

31.12.2015

31.12.2014

0

1 018

112 401

0

112 401

1 018

31.12.2015

31.12.2014

Rente- og valutakontrakter

0

0

Energiderivater

0

0

SUM VIRKELIG VERDI

0

0

Derivater forpliktelser, langsiktig
KONSERN

SKAGERAK ENERGI AS

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2014

25 692

107 899

Energiderivater

0

0

25 692

107 899

SUM VIRKELIG VERDI

0

0

Derivater forpliktelser, kortsiktig
KONSERN

SKAGERAK ENERGI AS

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2014

3 580

30 953

Energiderivater

0

0

3 580

30 953

SUM VIRKELIG VERDI

0

0

62
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FINANSIELLE EIENDELER OG FORPLIKTELSER

Skagerak Energis finansielle instrumenter består av ulike energiderivater. I tillegg er det finansielle instrumenter i form av kundefordringer, leverandørgjeld,
kontanter, kortsiktige likviditetsplasseringer, egenkapitalinstrumenter og lån.
VIRKELIG VERDI AV ENERGIDERIVATER
Konsernets energiderivater verdsettes til framtidige kontantstrømmer som fastsettes basert på basis av markedspriskurve på balansedagen. Markedspriskurven på kraft fastsettes på grunnlag av noterte sluttkurser på kraftbørsen. Markedsrentekurven er lagt til grunn ved neddiskontering av derivater. Energiderivatene har priser i valuta og balansedagens kurs benyttes i forbindelse med verdsettelse av kontraktene.
Energikontrakter hvor kontraktsprisen er indeksert til prisutvikling på andre råvarer, verdsettes til forwardpriser fra relevante råvarebørser.
VIRKELIG VERDI AV KORTSIKTIGE FINANSIELLE PLASSERINGER
Aksjer: Egenkapitalinvesteringer er vurdert til noterte priser når priser er tilgjengelig og det er likviditet i papirene.
EIENDELER OG FORPLIKTELSER INNREGNET TIL AMORTISERT KOST
Alle finansielle eiendeler og forpliktelser utover aksjer og andeler, energiderivater og rente- og valutaderivater, er vurdert til amortisert kost. Innregnet verdi og
virkelig verdi er lik for alle finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til amortisert kost bortsett fra for langsiktig gjeld Statkraft-konsern og første års avdrag
på langsiktig gjeld, se henholdsvis note 21 og 22.
EIENDELER OG FORPLIKTELSER INNREGNET TIL VIRKELIG VERDI, FORDELT PÅ NIVÅ FOR VIRKELIG VERDIMÅLING
Selskapet klassifiserer virkelig verdimålinger ved å bruke et virkelig verdihierarki som reflekterer betydningen av data som brukes i utarbeidelsen av
målingene. Virkelig verdihierarkiet har følgende nivåer:
Nivå 1: Ikke justerte noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler og forpliktelser.
Nivå 2: Andre data enn de noterte prisene som inngår i nivå 1, som er observerbare for eiendelen eller forpliktelsen enten direkte, det vil si som priser, eller
indirekte, det vil si avledet av priser.
Nivå 3: Data for eiendelen eller forpliktelsen som ikke bygger på observerbare markedsdata.

Virkelig verdi måling ved periodeslutt i henhold til:
2015 SKAGERAK ENERGI AS

Note

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Virkelig verdi

17

16 397

0

0

16 397

16 397

0

0

16 397

TILGJENGELIG FOR SALG FINANSIELLE EIENDELER
Aksjer
SUM

Virkelig verdi måling ved periodeslutt i henhold til:
2014 SKAGERAK ENERGI AS

Note

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Virkelig verdi

17

16 091

0

0

16 091

16 091

0

0

16 091

TILGJENGELIG FOR SALG FINANSIELLE EIENDELER
Aksjer
SUM
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Virkelig verdi måling ved periodeslutt i henhold til:
2015 KONSERN

Note

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Virkelig verdi

25

0

248 894

0

248 894

0

248 894

0

248 894

0

0

160

160

0

0

160

160

16 397

0

0

16 397

16 397

0

0

16 397

0

0

-29 272

-29 272

0

0

-29 272

-29 272

FINANSIELLE EIENDELER PLIKTIG TIL VIRKELIG VERDI
Energiderivater
SUM
FINANSIELLE EIENDELER VURDERT TIL VIRKELIG VERDI
Aksjer og andeler

15

SUM
TILGJENGELIG FOR SALG FINANSIELLE EIENDELER
Aksjer

17

SUM
FINANSIELLE FORPLIKTELER PLIKTIG TIL VIRKELIG VERDI
Energiderivater

25

SUM

Virkelig verdi måling ved periodeslutt i henhold til:
2014 KONSERN

Note

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Virkelig verdi

25

0

1 018

0

1 018

0

1 018

0

1 018

0

0

160

160

0

0

160

160

16 091

0

0

16 091

16 091

0

0

16 091

0

-83 941

-54 912

-138 853

0

-83 941

-54 912

-138 853

FINANSIELLE EIENDELER PLIKTIG TIL VIRKELIG VERDI
Rente- / valutaderivater
SUM
FINANSIELLE EIENDELER VURDERT TIL VIRKELIG VERDI
Aksjer og andeler

15

SUM
TILGJENGELIG FOR SALG FINANSIELLE EIENDELER
Aksjer

17

SUM
FINANSIELLE FORPLIKTELER PLIKTIG TIL VIRKELIG VERDI
Energiderivater

25

SUM

FORDELING AV NEDDISKONTERT VERDI AV DERIVATER PÅ TIDSPERIODER
For derivater med markedsverdi der kontraktsmessige forfall er avgjørende for forståelsen av tidspunktet for kontantstrømmene, er de neddiskonterte
verdiene fordelt på tidsperioder som vist i tabellen under.

Energiderivater med positiv markedsverdi
Energiderivater med negativ markedsverdi
SUM

2016

2017

2018

2019

2020

112 401

65 277

71 216

0

0

-3 580

-7 107

-7 377

-7 118

-4 090

108 821

58 171

63 839

-7 118

-4 090

64
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MARKEDSMESSIG OG FINANSIELL RISIKO

I sin virksomhet utsetter Skagerak seg for ulike typer risiki. De viktigste er naturlig nok knyttet til produksjon av og handel med kraft, men foretaket er
også utsatt for ulike finansielle risiki og operasjonell risiko.
MARKEDSRISIKO
Skageraks hovedvirksomhet er produksjon av og handel med kraft og er i hovedsak eksponert for markedsrisiko gjennom egen kraftproduksjon. I
et vannkraftbasert system vil pris og produksjonsevne variere betydelig, og dette kan gi store utslag på resultatet. I 2014 inngikk Skagerak Kraft
energiderivatavtaler med Statkraft for deler av normalproduksjonsvolumet frem til og med 2018. Avtalene er ikke regnskapsført som sikring iht.
IAS 39 Finansielle instrumenter, urealisert verdiendring er dermed ført over resultat. Hvor stor andel energiderivater konsernet skal inngå i forhold
til normalproduksjonsvolumet vil vurderes løpende opp mot kraftprisprognoser og forventet kraftproduksjon. Øvrig produksjonsvolum omsettes i
spotmarkedet til markedspris.
RENTERISIKO
Finansstrategien fastlegger rammer for innlån og plasseringer. Det er forutsatt at Skagerak skal legge en totalvurdering til grunn ved styringen av
konsernets renterisiko. Strategisk mål for fastrenteandel i låneporteføljen er som følge av dette satt til 50 %. Strategien angir at andelen med
rentebinding utover ett år skal være minimum 25 %, og maksimum 75 %. Det legges videre til grunn at lang rentebinding primært skal være over 5 år,
men ikke lenger enn 15 år. Som instrumenter for å oppnå ønsket sikringsgrad kan det benyttes lån med fastrente og/eller lån med flytende rente, renteog valutabytteavtaler (rente- og valutaswapper), fremtidige renteavtaler (FRA-kontrakter) og kjøpsopsjoner som sikringsinstrument.
VALUTARISIKO
Skagerak skal ikke ta valutarisiko ved låneopptak. Alle rentekostnader og avdrag skal være sikret mot norske kroner, såfremt de ikke er sikret mot
tilsvarende inntekter i samme valuta. Produsert kraft selges over kraftbørsen Nord Pool, der prisene løpende noteres i Euro, mens oppgjøret mottas
i norske kroner. Selskapet er derfor indirekte eksponert for endringer i valutakurser. Skagerak valutasikrer ikke denne indirekte valutaeksponeringen
knyttet til kraftsalg. Andelen produksjonsvolum som er prissikret har oppgjør i norske kroner.
FORFALLSRISIKO
Skageraks behov for finansiering dekkes av Statkraft. Retningslinjer og betingelser knyttet til finansieringen er nedfelt i strategidokumenter og i en
rammeavtale mellom Statkraft Treasury Centre og Skagerak Energi AS.
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NÆRSTÅENDE PARTER

Skagerak Energi har eierskap i 13 datterselskap, datterdatterselskap og tilknyttede selskap. Eierandeler i selskapene er presentert i note 14 og 15.
Internhandel i konsernet er gjort i henhold til egne avtaler og på armlengdes prinsipp. Slik internhandel er eliminert på konsernnivå.
Statkraft er Skageraks største eier. Transaksjoner mellom Skagerak og Statkraft er gjort på armlengdes prinsipp. Det er etablert en særskilt låneavtale
slik at Skagerak ved kapitalbehov låner av Statkraft til forretningsmessige vilkår. Oversikt over eiere fremgår av note 19.
Konserndirektør som er angitt i note 7 regnes som nærstående til Skagerak Energi AS. I tillegg regnes konsernets øvrige ledelse også som nærstående
av Skagerak Energi AS. Transaksjoner med disse omfatter kun lønnsrelaterte ytelser. Transaksjoner mellom selskapet og medlemmer av styret omfatter
vedtatt styrehonorar.
Alle transaksjoner med nærstående parter er inngått til markedsmessige vilkår.
Transaksjoner med nærstående til Skagerak Energi AS:
Resultatlinje

Motpart

Forhold til motparten

2015

2014

Andre driftsinntekter

Skagerak Kraft AS

Datter

30 586

30 517

Andre driftsinntekter

Skagerak Elektro AS

Datter/tilknyttet selskap

4 678

5 919

Andre driftsinntekter

Skagerak Naturgass AS

Datter

2 063

1 854

Andre driftsinntekter

Skagerak Nett AS

Datter

89 346

79 357

Andre driftsinntekter

Skagerak Varme AS

Datter

4 301

4 279

Andre driftsinntekter

Skien Fjernvarme AS

Datterdatter

311

359

Andre driftsinntekter

Fjordkraft AS

Tilknyttet selskap

117

125

Andre driftsinntekter

Viking Varme AS

Tilknyttet selskap til datter

34

47

Andre driftsinntekter

Statkraft-konsernet

Konsernspiss

24

15

Andre driftsinntekter

Statnett SF

Søsterselskap konsernspiss

72

72

131 532

122 543

NETTO DRIFTSINNTEKTER
Andre driftskostnader

Skagerak Elektro

Datter

2 517

1 207

Andre driftskostnader

Skagerak Kraft AS

Datter

276

119

Andre driftskostnader

Skagerak Nett AS

Datter

1 034

552

Andre driftskostnader

Skagerak Varme AS

Datter

1 323

1 007

Andre driftskostnader

Statkraft-konsernet

Konsernspiss

1 898

2 637

Andre driftskostnader

Statnett SF

Søsterselskap konsernspiss

DRIFTSKOSTNADER

51

60

7 100

5 582

Finansinntekter

Statkraft-konsernet

Konsernspiss

Finansinntekter

Skagerak Kraft AS

Datter

1 897

1 118

70 597

57 278

Finansinntekter

Skagerak Naturgass AS

Datter

2 053

2 890

Finansinntekter

Skagerak Nett AS

Datter

31 749

20 267

Finansinntekter

Skagerak Varme AS

Datter

10 249

11 516

Finansinntekter

Fjordkraft AS

Tilknyttet selskap

57 834

20 480

Finansinntekter

Viking Varme AS

Tilknyttet selskap til datter

43

47

Finansinntekter

Skagerak Elektro AS

Datter/tilknyttet selskap

Finanskostnader

Statkraft-konsernet

Konsernspiss

NETTO FINANSPOSTER
SUM

42 114

0

191 139

198 233

25 396

-84 636

149 829

32 325

Ytterligere forklaring på transaksjoner med nærstående parter:
Andre driftsinntekter består blant annet av regnskapstjenester, husleie, IKT og HR-tjenester. Finanspostene består i hovedsak av renter på konserninterne
lån og renter på bankkonti tilknyttet Statskrafts konsernkontosystem.
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> Note 28 fortsettelse
Langsiktige
fordringer 2015

Kundefordringer
2015

Andre fordringer
2015

Datter

3 600 000

228

2 317

Datter

50 525

22

457

Skagerak Nett AS

Datter

1 870 000

1 289

2 373

Skagerak Varme AS

Datter

354 250

197

270

Skagerak Elektro AS

Tilknyttet selskap

0

563

0

Viking Varme AS

Tilknyttet selskap til datter

975

3

0

5 875 750

2 302

5 417

Langsiktige
fordringer 2014

Kundefordringer
2014

Andre fordringer
2014
1 715

Motpart

Forhold til motparten

Skagerak Kraft AS
Skagerak Naturgass AS

SUM

Motpart

Forhold til motparten

Skagerak Kraft AS

Datter

1 800 000

369

Skagerak Naturgass AS

Datter

66 525

123

446

Skagerak Nett AS

Datter

700 000

825

2 058

Skagerak Varme AS

Datter

354 250

371

302

Skien Fjernvarme AS

Datterdatter

0

35

16

Skagerak Elektro AS

Datter

0

132

103

Viking Varme AS

Tilknyttet selskap til datter

1 000

4

0

2 921 775

1 859

4 639

Forhold til motparten

Langsiktig
gjeld 2015

Leverandørgjeld
2015

Annen kortsiktig
gjeld 2015

SUM
Ytterligere forklaring på mellomværende med nærstående parter:
Langsiktige fordringer gjelder utlån fra Skagerak Energi AS til datterselskap.

Motpart
Statkraft-konsernet

Konsernspiss

4 350 000

574

1 237 343

Skagerak Elektro AS

Tilknyttet selskap

0

797

0

Skagerak Varme AS

Datter

0

38

0

Skagerak Nett AS

Datter

0

213

0

4 350 000

1 622

1 237 343

Forhold til motparten

Langsiktig
gjeld 2014

Leverandørgjeld
2014

Annen kortsiktig
gjeld 2014

SUM

Motpart
Statkraft-konsernet

Konsernspiss

5 550 000

293

40 761

Skagerak Elektro AS

Datter

0

477

0

Skagerak Kraft AS

Datter

0

15

0

Skagerak Varme AS

Datter

0

84

0

5 550 000

869

40 761

SUM

Ytterligere forklaring på mellomværende med nærstående parter:
Skagerak Energi AS har lånefinansiering fra Statkraft. Pr. 31.12.15 er 4 350 000 klassifisert som langsiktig gjeld, mens 1 200 000 er klassifisert som
kortsiktig gjeld.
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Transaksjoner med nærstående til Skagerak Energi konsern:

Resultatlinje

Motpart

Forhold til motparten

2015

Kraftsalgsinntekter

Statkraft-konsernet

Konsernspiss

Kraftsalgsinntekter

Statnett SF

Søsterselskap til konsernspiss

Kraftsalgsinntekter

Nape Kraft AS

Tilknyttet selskap

Nettinntekter

Statnett SF

Søsterselskap til konsernspiss

2014

478 829

-83 948

-1 732

-10 012

-1 918

-2 105

-347 236

-334 842

Andre driftsinntekter

Fjordkraft AS

Tilknyttet selskap

19 058

24 076

Andre driftsinntekter

Statkraft-konsernet

Konsernspiss

24 523

28 483

Andre driftsinntekter

Statnett SF

Søsterselskap til konsernspiss

153

837

Andre driftsinntekter

Viking Varme AS

Tilknyttet selskap

56

199
539

Andre driftsinntekter

Nape Kraft AS

Tilknyttet selskap

682

Andre driftsinntekter

Skagerak Elektro AS

Tilknyttet selskap

88

0

Overføringskostnader

Statnett SF

Søsterselskap til konsernspiss

-7 970

-9 288

180 474

-367 484

Andre driftskostnader

Statnett SF

Søsterselskap til konsernspiss

Andre driftskostnader

Statkraft-konsernet

Konsernspiss

Andre driftskostnader

Skagerak Elektro AS

Tilknyttet selskap

NETTO DRIFTSINNTEKTER

DRIFTSKOSTNADER

459

22 828

22 988

17 274

11 614

0

35 060

40 102

Finansinntekter

Statkraft-konsernet

Konsernspiss

6 679

6 647

Finansinntekter

Småkraft AS

Tilknyttet selskap

2 507

4 159

Finansinntekter

Viking Varme AS

Tilknyttet selskap

43

47

Finansinntekter

Nape Kraftverk AS

Tilknyttet selskap

489

1 108

Finanskostnader

Statkraft-konsernet

Konsernspiss

NETTO FINANSPOSTER
SUM

188 618

191 404

-178 901

-179 443

-33 488

-587 028

Ytterligere forklaring på mellomværende med nærstående parter:
Transaksjoner med Statnett SF gjelder i hovedsak overføringskostnader i sentralnettet relatert til nettinntekter. Transaksjoner med Statkraft-konsernet
vedrørende kraftsalgsinntekter gjelder i hovedsak urealiserte effekter av prissikringsavtaler. Finanskostnader mot Statkraft gjelder Skagerak Energis
lånefinansiering gjennom Statkraft.
Kundefordringer
2015

Andre fordringer
2015

136 493

0

126 485

14 628

315

79

Tilknyttet selskap

0

106

0

Viking Varme AS

Tilknyttet selskap

975

3

0

Skagerak Elektro AS

Tilknyttet selskap

0

597

0

Statnett SF

Søsterselskap til konsernspiss

0

8

0

152 096

1 029

126 563

Langsiktige
fordringer 2014

Kundefordringer
2014

Andre fordringer
2014

Motpart

Forhold til motparten

Statkraft-konsernet

Konsernspiss

Nape Kraft AS

Tilknyttet selskap

Fjordkraft AS

SUM

Langsiktige
fordringer 2015

Motpart

Forhold til motparten

Statkraft-konsernet

Konsernspiss

0

0

1 778

Småkraft AS

Tilknyttet selskap

118 000

0

0

Nape Kraft AS

Tilknyttet selskap

14 720

0

0

Fjordkraft AS

Tilknyttet selskap

0

668

0

Viking Varme AS

Tilknyttet selskap

1 000

4

0

Statnett SF

Søsterselskap til konsernspiss

0

8

0

133 720

679

1 778

SUM
Ytterligere forklaring på mellomværende med nærstående parter:
Fordringer på Statkraft-konsernet relaterer seg til prissikringsavtaler.
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Motpart

Forhold til motparten

Langsiktig gjeld
2015

Leverandørgjeld
2015

Annen kortsiktig
gjeld 2015

Statkraft-konsernet

Konsernspiss

4 350 000

4 283

1 244 593

Statnett SF

Søsterselskap til konsernspiss

0

1 983

0

Skagerak Elektro AS

Tilknyttet selskap

0

12 409

0

4 350 000

18 676

1 244 593

Langsiktig gjeld
2014

Leverandørgjeld
2014

Annen kortsiktig
gjeld 2014

5 613 574

8 298

61 128

0

2 222

0

5 613 574

10 520

61 128

SUM

Motpart

Forhold til motparten

Statkraft-konsernet

Konsernspiss

Statnett SF

Søsterselskap til konsernspiss

SUM

29

ANDRE FORHOLD

Skagerak Energi har en omfattende virksomhet og vil derfor kunne være involvert i større eller mindre tvistesaker.
Otra Kraft DA, der Skagerak Kraft AS har en eierandel på 31,4 prosent, mottok i desember 2015 en stevning fra en av hovedentreprenørene for
kraftutbyggingsprosjektet Brokke Nord og Sør samt Skarg kraftverk, med krav om betaling av et sluttoppgjør på opptil 186 millioner kroner i tillegg til
kontraktssummen. Selskapet motstrider kravet og det er ikke avsatt for dette i regnskapet. Ved en eventuell dom i disfavør Otra Kraft DA, vil Skageraks
andel av kostpris på kraftutbyggingsprosjektet økes med om lag 61 millioner kroner.
Det er ved regnskapsavleggelsen ingen tvistesaker utover foran nevnte sak som vil kunne påvirke Skageraks resultat eller likviditet i vesentlig grad.
I kraftverksbransjen vil det naturlig foreligge avtaler som ved endringer i underliggende betingelser vil kunne medføre fremtidige tap eller gevinster.
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Om rapporten
Årsrapporten fra Skagerak Energi AS skal gi et mest mulig dekkende og korrekt bilde av konsernets virksomhet
i 2015. Styrets beretning og årsregnskapet danner kjernen i rapporten, som omhandler både finansielle og
ikke-finansielle forhold. For ikke-finansielle forhold er rapporteringen avgrenset til selskaper som er heleid av
Skagerak Energi AS. I et tillegg til årsrapporten, som er tilgjengelig på www.skagerakenergi.no, er det laget en
oversikt over konsernets rapportering i henhold til den internasjonalt anerkjente rapporteringsstandarden for
samfunnsansvar Global Reporting Initiative (GRI). Skagerak Energis årsrapport for regnskapsåret 2015 rapporterer
i henhold til GRI-G4. Rapporter fra tidligere år er tilgjengelig på www.skagerakenergi.no.
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