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Siden 2008 er våre årlige investeringer mer enn 
fordoblet, og vi regner med å investere cirka fem 
milliarder kroner de neste fem årene. Det viser at vi i 
Skagerak Energi satser langsiktig og offensivt.

Les konsernsjef Knut Barlands forord side 5

Leveransen av varme basert på fornybar energi har økt raskt siden 2011.

VARMELEVERANSE   GWh

80

70

60

50

40

30

20

10

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013Som regionens dominerende leverandør av naturgass planlegger 

Skagerak Naturgass å selge biogass slik at busser kan kjøre 
klimavennlig.
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Nøkkeltall

En trygg og 
miljøvennlig 
arbeidsplass

Færre skadde
Skagerak Energi skal være  
en trygg arbeidsplass. I 2013 
var det fem personskader, 
hvorav tre førte til fravær. 
Resultatforbedringen 
kommer etter systematisk 
arbeid med sikkerheten.

Lavere sykefravær
Sykefraværet sank i 2013 til 
3,6 prosent. Det er et helt 
prosentpoeng ned fra 2012 
og skyldes god oppfølging 
av langtidssykemeldte 
og stor bruk av graderte 
sykemeldinger.

Miljøsertifisert
Skagerak Kraft ble miljø
sertifisert i 2013. Selskapet 
skal strekke seg enda lengre 
for å ivareta miljøhensyn 
både i daglig drift og vedlike
hold og ved utbygging av ny 
kraftproduksjon.

2013 var et år med noe 
høyere kraftpriser enn i 
2012, men fremdels på et 
nivå under de beste årene, 
med en spotpris på 29,2 
øre/kWh i Osloområdet. 

FINANSIELLE FORHOLD ENHET 2013 2012 2011 2010 2009

Brutto driftsinntekter mill kr 2 855 2 710 2 945 3 328 2 726
Driftsresultat(EBIT) mill kr 1 102 905 1 353 1 789 1 216
Årsresultat mill kr 488 316 664 874 280
Driftsmargin1) prosent 38,6 33,4 46,0 53,7 44,6 
Avkastning på egenkapitalen2) prosent 12,7 8,7 18,1 21,3 6,6 

Balanse

Sum eiendeler mill kr 10 852 10 395 10 233 10 798 10 619
Gjeld mill kr 6 974 6 563 6 780 6 909 6 322
Egenkapital mill kr 3 878 3 832 3 453 3 889 4 297

Likviditet
Likviditetsbeholdning mill kr 49 52 68 76 82
Kontantstrøm fra årets virksomhet mill kr 979 728 875 1 675 533
Investeringer i alt mill kr 949 911 611 594 715

Antall ansatte

Kvinner 174 173 168 184 187
Menn 603 610 605 655 656
I alt 777 783 773 839 843

Produksjonen

Kraftproduksjon GWh 5 447 6 035 4 885 4 958 5 274
Nettkunder antall 184 832 183 210 181 290 180 653 178 959
Nett km 16 610 17 250 16 877 16 773 16 902
Levert elektrisk energi til sluttbruker GWh 7 5163) 7 242 7 055 7 788 7 040
Varmeleveranse GWh 74 53 44 48 31
Gassleveranse GWh 270 259 264 170 140

Andre forhold
Kjøp av varer og tjenester  
(eks. investeringer)

mill kr 616 640 645 681 529

Kostnadsført skatt og offentlige avgifter mill kr 684 610 763 966 603
Sykefravær prosent 3,6 4,6 4,6  4,9 4,5
Skader med fravær pr million 
arbeidstimer (H1) 2,2 7,4 7,8 6,6 6,1

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

LAVE KRAFTPRISER øre/kWh
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Konsernsjefens forord

Systematisk arbeid ga oss gode resultater

2013 ble et godt år for Skagerak Energi. 
Vi klarte å snu en trend med for høye 
skade tall og vi hadde lavere sykefravær 
enn noen gang tidligere. Vi åpnet flere 
fjernvarme sentraler basert på fornybar 
energi, oppnådde høy fornybarandel, og 
kraftmarkedet ga oss noe bedre priser. Det 
er viktig fordi vi står foran store investeringer. 

I 2013 hadde vi fem personskader, hvorav 
tre førte til fravær. Det er tidenes laveste 
skadetall i Skagerak Energi. Det har blitt 
jobbet mer systematisk med å fjerne 
hindringer for sikker atferd. Ledere, verne
ombud, montører og tillitsvalgte har jobbet 
tett sammen for å identifisere, fjerne eller 
redusere alle årsaker til farlige hendelser. 
Samtidig har vi i vårt kvalitetsarbeid 
gjennomført en bedre beskrivelse av alle 
arbeidsoperasjoner, slik at ansatte som 
utfører oppgaven vet hva de skal gjøre, 
og hva som forventes av dem. De gode 
tallene for 2013 viser at systematisk 
arbeid gir resultater. Vi har mål om null 
skader i Skagerak Energi. Det skal være 
trygt å jobbe hos oss og det skal være 
trygt for dem som leverer tjenester til oss. 
Det krever innsats å nå dette målet, og jeg 
ønsker å takke alle ansatte for de gode 
resultatene vi har oppnådd.

MILEPÆL I SYKEFRAVÆRSARBEIDET
Sykefraværet falt til 3,6 prosent i 2013 fra 
4,6 prosent året før. Å komme under fire 
prosent sykefravær har vært et mål i mange 
år. I 2013 klarte vi det. Nedgangen skyldes 
lavere langtidssykefravær. Lederne har fått 
i oppgave å ringe og snakke med sine an
satte når det oppstår sykdom. Under lengre 
fravær har vi aktivt utnyttet de ansattes 
restarbeidsevne, ved at de har fått gradert 
sykemelding i samråd med legen, der det 
har vært mulig. For de fleste er det bedre 
for helsa å jobbe litt, enn å være helt borte.

De ansatte er vår viktigste ressurs. Vår 
personalpolitikk skal skape høy trivsel og 
bidra til at Skageraks ansatte er produktive 
og initiativrike. Arbeidsmiljøundersøkelsene 
for 2013 viser at vi er på rett vei.

NYE PROSJEKTER
Vi åpnet nye fjernvarmesentraler i Horten, 

Tønsberg, Porsgrunn og Skien i 2013. 
Anlegget i Horten er basert på sjøvanns
varmepumper, mens sentralene i Tønsberg 
og Skien fyres med flis som grunnlast. I 
Porsgrunn er en ny spillvarmesentral på 
Herøya satt i drift. 86 prosent av den sam
lede fjernvarmeproduksjonen var basert på 
fornybar energi i 2013. 

I 2014 håper vi på en investeringsbeslut
ning for et biogassanlegg utenfor Tønsberg. 
Da vil matavfallet som sorteres ut av 
innbyggerne i Vestfold og Grenland legge 
grunnlag for produksjon av fornybart driv
stoff for gassdrevne busser i regionen.

Skageraks Energis hovedoppgave er å 
produsere, distribuere og selge energi uten 
skade på verken personer eller miljø. Det 
aller meste av de nesten én milliard kroner 
vi investerte i 2013, gikk til å bygge ny kraft, 
oppgradere eksisterende kraftverk og dam
mer, samt bygge et sterkere kraftnett. Det er 
her vi vil se de store investeringene i årene 
framover også. Siden 2008 er våre årlige 
investeringer mer enn fordoblet, og vi regner 
med å investere cirka fem milliarder kroner 
de neste fem årene. Det viser at vi i Skagerak 
Energi satser langsiktig og offensivt.

RAMMEBETINGELSER
For å kunne forsvare de store investeringene, 
er vi avhengige av tilstrekkelige kraftpriser. 
Vi er vant til at kraftprisen i Norden 
svinger med nedbør og temperatur, men 
kraftmarkedet er også styrt av politiske 
rammebetingelser og økonomisk utvikling 
både i Norge, i våre naboland og i resten 
av Europa. Det er derfor viktig at norske 
myndigheter hele tiden følger med og 
sikrer at kraftbransjen i Norge har ramme
betingelser som gjør at store investeringer 
lar seg forsvare økonomisk. 

Det er opprettet et felles sertifikatmarked 
for ny fornybar kraft i Norge og Sverige, 
som skal gjøre det lønnsomt å bygge ut 
26,4 TWh ny grønn kraft innen 2020. Dette 
er et mål norske og svenske myndigheter 
besluttet i 2011. Nå ser vi at den nye 
kraftproduksjonen for en stor del bygges ut 
i Sverige, fordi skatte og avgiftsreglene der 
gjør utbygginger langt mer lønnsomme.  

Av 6,2 TWh ny fornybarkraft, som er bygd 
med støtte av sertifikatordningen, er 85 
prosent bygd i Sverige. Norske selskaper 
taper markedsandeler og får dårligere øko
nomi enn de svenske konkurrentene. Slik 
kan vi ikke ha det.

GODE RESULTATER
Skagerak Energis egen portefølje av utbyg
gingsprosjekter vokste gjennom 2013. Vårt 
mål er å realisere 400 GWh innen 2020. 
98 GWh er allerede realisert, og 61,5 GWh 
er under bygging.

2013 ga et årsresultat etter skatt for 
Skagerak Energikonsernet på 487,5 
millioner kroner, en oppgang på 172 
millioner kroner fra året før. God drift i hele 
organisasjonen og relativt gode kraftpriser 
er årsaken til det gode resultatet.

Vi går mot et større kraftoverskudd i 
Norden. Det gjør at vi må sørge for å bygge 
flere utlandsforbindelser. Uten dem låses 
kraften inne: Verdien av vannet faller, og 
klimautslippene fra Europa blir større enn 
nødvendig.

I de nærmeste årene må vi være forberedt 
på at vi kanskje ikke får de prisene vi hadde 
fra 2008 til 2011. Årsakene er flere. Blant 
annet ser vi at nivået på CO

2kvoter i EU 
ligger på rundt fem euro per tonn, mens flere 
ventet priser mellom og 20 og 30 euro/
tonnet for få år siden. I tillegg har prisen på 
kull falt betydelig, og konjunkturnedgangen 
fra 2009 har gitt lavere etterspørsel fra 
industrien i Europa enn ventet.

Dette legger et enda større ansvar på oss 
som er satt til å videreutvikle verdiene i det 
norske, fornybare kraftsystemet, både med 
tanke på hvordan vi vokser, og at vi har en 
solid finansiell basis å vokse fra.

Knut Barland
Konsernsjef
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Skagerak Energi AS 
Knut Barland

Konsernstab/tjenester
Barbro Malmgren

Strategi og kommunikasjon
Thorleif Leifsen

Skagerak Nett AS

Geir Kulås

Skagerak Kraft AS

Finn Werner Bekken

Skagerak Elektro AS

Kjetil Mikelborg

Skagerak Varme AS

Trond Ditlefsen

Skagerak Naturgass AS

Svein Morten Hanssen
(konstituert)

Økonomi og finans
Rune Laurantsen

Konsernets organisasjon   per 1. mars 2014

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 Aaksjer gir ekstra 
innflytelse i lokaliseringsspørsmål. Aaksjene 
utgjør 33,38 prosent av aksjene og eies av 
de tre Grenlandskommunene Porsgrunn, 
Skien og Bamble. Statkraft Regional Holding 
eier resten av aksjene. I tillegg er det vedtatt 
en aksjonæravtale som gir én styrerepre
sentant fra 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 forkjøps
rett 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 forut
setning for en god styring og internkontroll. 
God ledelse, effektiv organisasjonsstruktur, 
stillingsbeskrivelser og utviklingsplaner er 
underelementer i dette. Skagerak har sat
set på en omfattende lederopplæring som 
i de siste par årene i stor grad har fokusert 
på viktigheten av tydelighet i lederrollen. 

Ledere har ansvar for å påse at aktiviteter 
innenfor deres ansvarsområde blir utført i 
samsvar med styringssystemet og gjeldende 
lover og forskrifter. Ledere er ansvarlig både 
for sin egen forretningsatferd 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. 

Fullmakter
Fullmaktsstrukturen regulerer myndighe

ten og beskriver oppgaver og ansvar som 
er gitt konsernstyret, konsernsjef, styret 
i datter selskaper og ledelsen i datter
selskaper. 

Strategi, handlingsplaner og målekort
Styret vedtar rullerende konsern og 
forretningsstrategier hvert år. Den gjeldende 
strategien med tilhørende økonomisk 
lang tidsplan (LTP) gjelder til og med 2018. 
Med store investeringsbehov og utsikter til 
lavere priser, vil strategi og LTP bli en mer 
kontinuerlig prosess som krever fleksibilitet 
for best mulig tilpasning til mer usikre og 
skiftende forutsetninger. 

For å sette strategien ut i livet, vedtas det 
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 
forhold til risiko i alle deler av verdikje
den. Arbeidet med risiko skal gjøres med 
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Skageraks konsernledelse. Fra venstre: Trond Ditlefsen, Thorleif Leifsen, Geir Kulås, Knut Barland, Rune Laurantsen, Kjetil Mikelborg, 
Barbro Malmgren og Finn Werner Bekken.

utgangspunkt i målene for selskapets virk
somhet. På alle nivåer skal man spørre: 
Hva kan gå galt, slik at målene ikke nås? 
Én gang i året gjøres det en full gjennom
gang av risikofaktorer i konsernet. 

To ganger i året legges det frem en 
rapport for styret, der ulike risikofaktorer 
identifiseres og drøftes. Det lages en til
taksplan 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, samt oppdatering ved overgang 
til hver ny prosjektfase, 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 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 

to årene nedlagt mye arbeid for å få til 
forbedret oversikt på dette feltet.  

Et viktig poeng i arbeid med prosessene 
framover er at beskrivelsene også skal 
tjene som grunnlag for videre forbedringer, 
både ved vurdering av meldte avvik og ved 
forbedringsarbeid i grupper.

Som tiltak vil det fremover legges større 
vekt på å sikre at organisasjonen har 
kompe tente prosesseiere, som aktivt skal 
bidra til å videreutvikle, effektivisere og  
forbedre hovedprosessene i Skagerak, 
samt føre tilsyn med at disse 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 stabs
funksjoner (eksempelvis HMS/Kvalitet, 
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 avviks 
rapportering og registrering av forbedrings
forslag. 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 tredje linjeansvar 
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 organisa
sjonene (EL&IT, Nito, Tekna, Delta og 
Fagforbundet) og konserntillitsvalgt møter, 
og i Konsernutvalget, der de tillitsvalgte 
møter konsernledelsen. 
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Systematisk arbeid gir gode HMS-resultater

Skagerak Energi oppnådde gode resultater både med hensyn til arbeidsmiljø, skadetall 
og sykefravær i 2013. Sykefraværet ble lavere enn fire prosent for første gang og antall 
ulykker ble redusert med nesten 70 % fra 2012. 

Skagerak Energi skal skape verdier på 
en måte som er preget av ansvarlighet 
og omtanke for medarbeidere, kunder, 
miljø og samfunn. Skagerak Energi skal 
ha en bedriftskultur som kjennetegnes 
av sterk HMSbevissthet, åpenhet og vilje 
til etter levelse av krav og retningslinjer. 
Alle aktiviteter skal være basert på et 
systematisk og forebyggende HMSarbeid, 
og det skal legges vekt på kontinuerlige 
forbedringer. Det overordnede HMSmålet 
er et sunt arbeidsmiljø preget av høy 
arbeidsglede uten alvorlige personskader 
eller annen negativ påvirkning på 
mennesker, miljø eller materiell, og at 
Skagerak Energi skal være ledende i 
bransjen når det gjelder HMS.

Målsettinger for 2013 var at syke fraværet 
skulle være 4 prosent eller lavere og at 
totalt antall personskader med fravær eller 
medisinsk behandling skulle være lavere 
enn 12 per millioner arbeidstimer. Disse 
målene ble nådd i 2013. (Se grafikk)

ORGANISERING 
I Skagerak Energi er HMS et linjeansvar. 
HMSkoordinatorer i linjen og konsernets 

felles HMSfaglige spesialister yter faglig 
støtte til ledere og ansatte, sammen med 
verneombud og bedriftshelsetjeneste.
Det er etablert en rekke interne arenaer hvor 
disse aktørene møtes: Arbeidsmiljøutvalg, 
HMSforum og HMS ledersamlinger. 

Skagerak Energi har vært IAbedrift 
siden 2002. Det legges stor vekt på god 
oppfølging av sykmeldte, og ved spesielle 
utfordringer knyttet til arbeidsmiljø og/eller 
sykefravær benyttes «Nærværsprosjekt». 
«Nærværsprosjekt» innebærer at bedrifts
helsetjeneste og representanter fra ledere 
og medarbeidere sammen gjennomfører en 
systematisk kartlegging av sykefraværsår
saker, samt identifiserer og gjennomfører 
forbedringstiltak. 

TILTAK
Avviksrapportering (inklusive rapportering av 
personskader og uønskede HMShendelser), 
ABSobservasjoner (atferdsbasert sikkerhet) 
og tydelige og omforente regler for konse
kvenser ved mangelfull etterlevelse og ikke 
akseptabel atferd, er de tre viktigste verktøy
ene som benyttes for å bidra til økt HMSbe
vissthet og til å redusere antall skader. 

I Skagerak Nett ble det høsten 2012 
etablert en bredt sammensatt arbeidsgrup
pe, som med regelmessige møter gjennom 
2013 har hatt fokus på å identifisere 
bakenforliggende årsaker til personskader 
og alvorlige hendelser, og analysere trender 
fra nestenulykker og farlige forhold. Basert 
på fakta og vurderinger ble det gjennomført 
endringer og forbedringer av krav, arbeids
utstyr og arbeidsprosesser. Dette er en 
arbeidsform som i 2014 skal prege hele 
konsernets HMSforbedringsarbeid.

Dokumentasjon av viktige arbeids
operasjoner er gjennomgått og oppdatert, 
slik at viktige krav og akseptkriterier er 
tydelige og operatører vet hva som venter 
dem, når en jobb skal gjennomføres. Dette 
er et arbeid som vil fortsette som en del av 
selskapenes kontinuerlige forbedringsarbeid.

PERSONALPOLITIKK
Skagerak Energi arbeider systematisk med 
å tiltrekke, utvikle og beholde riktig kompe
tanse og kapasitet for å møte framtidens 
behov. Strategisk kompetanseplanlegging 
og kompetanseoverføring mellom enheter er 
en viktig del av dette arbeidet. Individuelle 

ANTALL SKADERSKADER MED FRAVÆR   per millioner arbeidstimer
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mål og utviklingssamtaler sammen med 
Skagerak Energis metodiske tilnæring på 
tilbakemeldinger når det gjelder arbeids
prestasjoner, er viktige virkemidler i arbeidet 
med strategisk kompetansestyring.

ARBEIDSMILJØ
Et godt arbeidsmiljø og høy arbeidsglede 
er et viktig mål for Skagerak Energi. Det 
gjennomføres regelmessige målinger av 
arbeidsmiljøet i konsernet. Organisasjons
målingen muliggjør en sammenligning av 
egne resultater mot EEI (European Employee 
Index). EEI gir et samlet resultat fra ulike 
selskaper i Norge, og gir et referansepunkt 
for egne resultater. 

I arbeidsmiljømålingen for 2013 var 
svarprosenten 93 prosent, mot fjorårets 88 
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 (EEI). 

Skagerak Energi har et balansert velferds
tilbud og ansatte kan velge å være fysisk 
aktive, delta på ulike velferds arrangement 

eller benytte bedriftshytter ved sjøen og på 
fjellet. For at selskapets ansatte skal finne 
en god balanse mellom jobb og fritid, tilbys 
fleksibel arbeidstidsordning (fleksitid). 

LIKESTILLING 
Skagerak Energi ønsker å øke den 
kvinnelige representasjonen i alle deler 
av organisasjonen. Kvinner oppfordres 
spesielt til å søke ledige stillinger, og 
foretrekkes under ellers like vilkår. 
I konsernet har alle like muligheter 
til ansettelse, kompetanseutvikling, 
avansement og øvrige arbeidsvilkår, 
uavhengig av kjønn og sosial, etnisk 
og kulturell bakgrunn. I 2013 hadde 
Skagerak Energi 777 ansatte, hvorav 174 
kvinner. Av konsernets 75 ledere er 19 
kvinner. Konsernstyret har ni medlemmer, 
hvorav fem er kvinner. Av kvinnene er tre 
aksjonær valgt og to valgt av de ansatte. 

KOMPETANSEBYGGING 
Hvis Skagerak Energi skal nå sine mål, 
må selskapets ansatte ha de nødvendige 
kunnskaper, ferdigheter og holdninger. 
Kontinuerlig medarbeiderutvikling, og 

videreutvikling av kompetente og profesjo
nelle ledere, er derfor høyt prioritert. Mål 
og utviklingssamtalen er et viktig verktøy 
i denne forbindelse. Alle ansatte, med 
unntak av ansatte i permisjon og langtids
syke, gjennomførte slike samtaler i 2013. 
I samtalene er faglig og personlig utvikling 
et viktig tema, og det avtales individuelle 
utviklingstiltak basert på kompetansebe
hov i selskapene. 

BEDRIFTSDEMOKRATI
I henhold til aksjelovens bestemmelser 
sitter tre representanter for de ansatte 
i konsernstyret. Gjennom Konsern
utvalgsmøtet sikres en formell møteplass 
mellom konsernets ledelse, hovedtillits
valgte for organisasjonene (EL&IT, 
NITO, Delta, Tekna og Fagforbundet) og 
konserntillitsvalgt. 

SYKEFRAVÆR
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Høye investeringsbehov i et mer usikkert marked

Langtidsplanen for Skagerak Energi 
strekker seg frem til 2018. I denne 
5årsperioden er investeringsbehovet nær 
5 milliarder kroner, som svarer til cirka 
halvparten av konsernets balanse i dag. 
Det blir krevende å realisere pålagte og 
lønnsomme investeringer i et marked med 
større usikkerhet.

Det er ventet lavere kraftpriser i årene 
fremover, sammenlignet med årene 2008
2011. Sammen med et økende investe
ringsnivå har dette konsekvenser for over
skudd og utbytte i planleggingsperioden. 
Skagerak Energi er et solid selskap med 
god kredittkvalitet, og selskapet planlegger 
for å beholde denne på et akseptabelt nivå 
gjennom hele investeringsperioden.

LØNNSOMHET OG NØDVENDIGHET
Veksten i investeringsbehovet kommer 
først og fremst innenfor selskapets kjerne
aktiviteter, Skagerak Nett og Skagerak Kraft, 
men det er også lønnsomme investerings
muligheter i Skagerak Varme (fjernvarme) 
og Skagerak Naturgass. I Skagerak Varme 
er planen å utnytte de sentralene som 
allerede er bygd enda bedre, ved å legge 
rør som knytter nye kunder til nettet. For 
Naturgass er det blant annet planer om å 
bidra til realisering av et nytt biogassanlegg 
ved Tønsberg. Skagerak Elektro krever små 
investeringer.

Etter flere år med relativt lave investe
ringer i nettet og som følge av Statnetts 
pågående oppgradering av sentralnettet 
fra Kristiansand til Grenland, er reinveste

ringsbehovet høyt i Skagerak Nett. Det er 
nødvendig med en kontinuerlig utskifting av 
master og andre deler av anleggene for å 
sørge for en sikker og god drift. I tillegg er 
det vekst i regionen, med nye boligområder 
og ny næringsvirksomhet. Innføring av AMS 
(avansert måle og styringssystem) er også 
et stort løft som skal være klart innen ut
gangen av 2018. I sum vil Skagerak Nett ha 
et investeringsvolum i overkant av en halv 
milliard kroner i året de neste fem årene.

I tillegg til den naturlige veksten innenfor 
konsesjonsområdet, ser Skagerak Nett 
etter muligheter for å ta over nett i nærlig
gende/tilgrensende selskaper. Det vil være 
både bedriftsøkonomisk og samfunnsøko
nomisk lønnsomt. 

Skagerak Kraft investerte for over 400 
millioner kroner i 2013 og vil investere 
like mye i 2014, med en ny topp i årene 
20172018, avhengig av at de nye kraft
prosjektene som er under planlegging viser 
tilstrekke lig lønnsomhet. I 2013 har det 
vært store investeringer i utbyggingen av 
Brokke NordSør. I tillegg er Skagerak Kraft 
i ferd med å gjennomføre forsterkninger 
på eksisterende dammer, etter pålegg fra 
myndighetene. Dette er investeringer som 
i seg selv ikke gir økt produksjonskapasi
tet, men som er nødvendig for å beholde 
konsesjonene.

ENDREDE MARKEDSFORHOLD
I 2013 endret oppfatningen seg om hvilke 
kraftpriser vi kan regne med i Norge de 
neste 510 årene. 

Det er fremdeles nedbør og temperatur 
som skaper prissvingninger for norske kraft
produsenter fra år til år og dag til dag, men 
prognosene er at svingningene heretter vil 
skje rundt et lavere nivå. Det er særlig fire 
forhold som slår inn:

•Fall i pris på kvoter for utslipp av CO
2.

•Økende tilbud i det nordiske markedet 
som følge av subsidiert ny kapasitet.

•Europeisk import av billig kull fra 
NordAmerika som følge av store gass
forekomster der.

•Prisutviklingen i Tyskland som følge av 
subsidier til sol og vindkraft.

USIKRE KVOTEPRISER
Prisen på CO2kvotene har en direkte effekt 
på prisen i kraftmarkedet i hele området 
som er dekket av EUs regime for handel 
med CO2kvoter. Fra 2011 til i dag har 
kvoteprisen falt med cirka 10 euro, noe 
som antas å ha en negativ kraftpriseffekt 
på over 5 øre/kWh. For Skagerak betyr 1 
øre på kraftprisen cirka 50 millioner kroner 
før skatt. Forventningene til prisen på 
CO2kvotene er derfor svært viktige for å 
vurdere Skagerak Energis inntekter i årene 
fremover.

Kvoteprisen er det viktigste virkemiddelet 
i klima og energipolitikken i Europa. Fra 
2021 har EUkommisjonen foreslått en 
noe raskere innstramming i maksimal 
utslippsmengde og nye mekanismer for 
å styre de samlede tildelinger av kvoter 
etter konjunkturene. Dette har, sammen 

Skagerak Energi investerte i 2013 over 900 millioner kroner. Investeringene planlegges å ligge 
på et fortsatt høyt nivå de neste årene, med hovedtyngden innenfor Kraft og Nett.

HØYT INVESTERINGSBEHOV DE NÆRMESTE ÅR   millioner kroner INVESTERER I KJERNEVIRKSOMHETEN   millioner kroner
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med en omdisponering av kvotetildelinger 
i perioden frem til 2020, ført til en 
moderat prisoppgang på utslippskvotene 
i begynnelsen av 2014. Før finanskrisen i 
2008/2009 var det en bred oppfatning at 
kvoteprisen ville stige frem mot 40 euro/
tonn rundt 2020. Frem til august 2011 lå 
prisene mellom 15 og 20 euro/tonn. I dag 
er det ingen som tror på en slik kvotepris. 
På EEX (European Energy Exchange) 
omsettes kvotene ved inngangen til 2014 
til litt over 6 euro for levering i 2020.

Store gassfunn i NordAmerika har ført 
til lavere gasspriser der, slik at forbruket 
har dreid fra kull til gass. Dette har ført til 
økt eksport av kull og fallende kullpriser 
i Europa, noe som igjen har ført til at 
gassverkene i Europa utkonkurreres av 
kullkraftverk. 

GRØNNE SERTIFIKATER GIR MYE NY KRAFT
Norden forventes å gå mot et stadig større 
kraftoverskudd. Innføringen av grønne 
sertifikater er en viktig årsak til dette. 

Grønne sertifikater ble innført som en 
incentivordning for å nå EUs mål om 20 
prosent andel fornybar energi innen 2020. I 
de nordiske landene kommer mye av dette 
som fornybar kraft. Sertifikatmarkedet 
for fornybar kraft i Norge og Sverige skal 
alene utløse 26,4 TWh ny kraft innen 
2020. I en fremskrivning gjort av Nordisk 
råd og IEA, i rapporten Nordic Energy 
Technology Perspectives i 2013, forventes 
kraftbalansen i Norden å gå fra minus 20 
TWh til pluss 20 TWh innen 2020. Deretter 

forventes det at Norden skal eksportere 
stadig mer grønn kraft til Kontinental
Europa, for å stabilisere kraftmarkedet i 
Europa. 

Elsertifikatordningen som ble iverksatt 
i januar 2012 har vist seg meget effektiv. 
Frem til utgangen av 2013 var det realisert 
prosjekter for 6,2 TWh, hvorav 5,3 TWh i 
Sverige, viser en statusrapport fra NVE. I 
tillegg er det gitt konsesjon til 36 TWh ny 
kraftproduksjon, hvorav 25 TWh i Sverige, 
slik at målet utvilsomt vil nås, med mindre 
kraftprisen faller ytterligere og stanser 
investeringsbeslutninger.

Prisutviklingen på engroskraft i Tyskland 
har vært negativ siden finanskrisen i 
2009, og var ved inngangen av 2014 på et 
rekordlavt nivå, så lavt at det ikke lenger er 
vesentlig høyere enn i Norge. Kraftmarkedet 
i Tyskland er nå delt i to: 25 prosent av 
produksjonen mottar statlig garanterte 
priser (feed in tariffer) fordi de omfattes 
av loven for fornybar energi. Disse 25 
prosentene av produksjonen har ikke bare 
garantert høy pris, men er også garantert 
avsetning. Resten av produksjonen 
står dermed overfor en lavere andel av 
etterspørselen. Samtidig er etterspørselen 
fra industrien vesentlig redusert etter 
finanskrisen.

Hvor lenge Tyskland ønsker å fortsette 
med denne todelingen av kraftmarkedet, 
og hvor langt landet er villig til å gå for å 
presse ut gass og kullkraft, gjenstår å se. 
Prisen for politikken rammer to grupper: 
Eierne av eksisterende kraftverk, og 

forbrukerne, som betaler en ekstra avgift 
for å finansiere den fornybare kraften. 
Forbrukernes regning er imidlertid dempet 
av at det generelle nivået på kraftprisene 
er sunket.

Det er også uklart hvordan Tyskland, og 
andre land som i stigende grad baserer 
seg på vind og solenenergi, skal dekke 
forbruket på stille og overskyete dager. Det 
er ikke åpenbart at det skal dekkes med 
kraft fra Norden, selv om det ville være 
mest klimavennlig. Også gasskraftverk 
kan slås raskt av og på. På lengre sikt må 
prisene opp på et høyere nivå dersom ny 
og reinvesteringer i kraftproduksjon i Europa 
skal realiseres, med mindre subsidieringen 
fortsetter i det uendelige.
 
FORBEDRING OG FLEKSIBILITET
For å få til en god økonomisk og finansiell 
helhet i årene framover arbeides det 
aktivt med tiltak på flere områder. Det er 
nødvendig med fleksibilitet i gjennomføring 
av investeringsplanene, slik at prioriteringer 
kan endres ved nye forutsetninger og 
markedsutsikter. Ulike modeller for 
finansiering vil bearbeides. 

Arbeidet på kostnadssiden vil gis høy 
oppmerksomhet med blant annet videre 
effektivisering av drift og administrasjon. 
Summen av tiltak og investeringer skal 
sikre at konsernet ved utgangen av dette 
tiåret etter en forventet tyngre periode, 
skal være styrket for videre vekst og 
verdiskaping for eierne. 

7,4 MILLIARDER I UTBYTTE SIDEN 2006   millioner kroner
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Skagerak Energi 2013 – i et nøtteskall

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.

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

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

millioner kroner i årsresultat konsern

millioner kroner i EBITDA1) konsern

millioner kroner i investeringer

ansatte

brudd på konsesjonsbestemmelser

er konsernsjef

487,5
1540

949
777

0
KNUT BARLAND 

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

GWh levert energi

millioner kroner i EBITDA1)

kunder i 6 fylker

millioner kroner i investeringer

ansatte

1) EBITDA = Driftsresultat før av- og nedskrivninger

270
7

60
2
5

Skagerak Kraft driver vannkraftproduksjon i egne og 
deleide kraftverk.

GWh produsert energi

kraftverk

millioner kroner i EBITDA1)

millioner kroner i investeringer

ansatte

5447
46

1105
434 
123

Spotpris 1998-2013  øre/kWh9,8

43,5

29,2
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Skagerak Nett distribuerer strøm i Vestfold og Grenland 
og er et av Norges største nettselskap.

Skagerak Varme bygger og driver fjernvarmeanlegg i 
Vestfold og Telemark.

Eiere:

Skien kommune

Porsgrunn kommune

Bamble kommune

Hvordan fordeles verdiskapingen?
Skagerak Energis verdiskaping til fordeling i 2013 var 
på 1861 millioner kroner. Slik ble det fordelt:

Mer fornybar energi
Skagerak Energi er regionens ledende på utbygging 
av fornybar energi i form av vannkraft og har som mål 
å bygge 400 GWh ny kraft innen 2020. 

GWh levert energi

kilometer strømnett

nettkunder

millioner kroner i EBITDA1)

millioner kroner i investeringer

ansatte

GWh levert energi

prosent fornybarandel

millioner kroner i EBITDA1)

millioner kroner i investeringer

ansatte

7516

73,5

66,62 %

15,21 %

14,83 %

3,34 %

16 610

86

184 832

-8

Skagerak Elektro selger elektroentreprenørtjenester innen 
nettstruktur, elektroinstallasjon, samferdselsbelysning og enøk.

millioner kroner i EBITDA1)

million kroner i investeringer

ansatte

1
1

132

524

102
18

384
381

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

GWh er realisert

GWh er under bygging  
(bl.a. Brokke Nord og Sør)

GWh er under utvikling  
(bl.a. Sauland kraftverk)

37 %

98

Status 2013:

23 %

61,5

10 %

330

9 %
22 %
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Miljøkartlegging av vannressursene 

Ytre miljø

EUdirektivet utrykker en enda sterkere 
politisk vektlegging av miljøhensyn. Hver 
enkelt vannforekomst skal vurderes hvert 
6. år. I 2013 startet de 11 regionale 
vann myndighetene i Norge kartleggingen 
av vann ressursene i sine regioner. Vann
regionene kan ut fra miljøhensyn komme 
med forslag som påvirker minstevannføring 
og magasinrestriksjoner. Det er imidlertid 
opp til sektor myndighetene å ta stilling til 
forslagene. Det er fortsatt uklart i hvilken 
grad dette vil påvirke produksjonen i 
Skageraks kraftverk negativt.

Videre er produksjon av vannkraft juridisk 
regulert gjennom konsesjoner gitt av NVE. 
Disse konsesjonene kan bli revidert hvert 
30. år. En rekke reguleringskonsesjoner 
som er helt eller delvis eid av Skagerak 
Kraft, er krevd revidert og vil bli tatt opp til 
revisjon i tiden fremover. I 2013 startet de 
11 regionale vannmyndighetene i Norge 
kartleggingen av vannressursene i sine 
regioner. I løpet av de neste årene vil det 
bli foretatt en grundig og konkret vurdering 
med hensyn på miljøtilstand av hvert enkelt 
magasin, vann, vassdrag og elveløp. 

VIL GI INNSPILL
Det er i vannregionen VestViken 
at Skagerak Kraft har sine største 

vannkraftanlegg. Skagerak Kraft vil 
følge gjennomgangen tett og gi faglige 
innspill underveis. Konklusjonene fra 
gjennomgangen vil kunne få betydning for 
revideringen av kraftkonsesjonene.

Høsten 2013 ble det lagt frem en rapport 
av NVE (Rapport 49:2013), som deler inn 
de ulike vassdragene etter økologisk poten
siale. Her ble det benyttet klassifiseringer 
fra 1.1 til 1.4, hvor vassdrag i kategori 1.1 
har det største potensialet for økologisk 
forbedring.

Skagerak Kraft har mer enn halvparten 
av sin produksjonskapasitet i områder 
klassifisert som 1.1. Det betyr ikke nød
vendigvis at det vil bli innført mye strengere 
manøvreringsrestriksjoner enn i dag i disse 
vassdragene. Det er allerede i dag mange 
steder innført restriksjoner vedrørende 
vannføringen, som sammen med andre til
tak vurderes som tilstrekkelige for å ivareta 
hensynet til biologisk mangfold.

VIL UNNGÅ PRODUKSJONSTAP
Et felles brev fra Olje og energideparte
mentet og Klima og miljødepartementet 
(24. januar 2014) til NVE legger politiske 
føringer for utforming av nye Vannforvalt
ningsplaner for vassdrag med kraftproduk
sjon. I brevet slås det fast at det skal være 

positiv kostnytte knyttet til eventuelle nye 
tiltak. Det heter også at dagens tiltak kan 
være gode nok til å sikre det økologiske 
potensialet i vassdraget, og at andre tiltak 
enn nye påbud om minstevannføring kan 
være tilstrekkelig.

Departementene maner til forsiktighet 
når det gjelder å kreve tiltak som med
fører produksjonstap. Inntektstapet som 
kan oppstå ved redusert produksjon skal 
vektlegges. Dette er i all hovedsak inntekter 
som tilfaller det offentlige gjennom eierskap 
og beskatning. I tillegg er vannkraftproduk
sjon viktig for å nå nasjonale og globale 
mål knyttet til klimagassutslipp. Redusert 
produksjon ett sted kan også komme til å 
bety økte naturinngrep et annet sted, for 
å kompensere for bortfall av produksjon. 
Dessuten er det slik at regulerbar kraftpro
duksjon er ekstra verdifull, siden stadig mer 
av produksjonen i Norden og Europa baser 
seg på uregulerbare kilder, som vind og sol.

FLOMDEMPING
Vannmagasin har en svært viktig flomdem
pende funksjon. God overvåking og drift av 
anleggene bidrar til å redusere omfanget av 
store flommer med inntil 20 prosent, og er 
derfor en viktig del av det sivile beredskaps
arbeidet. 

EUs vanndirektiv legger føringer for ivaretagelse av vannressursene i hele EØSområdet. 
Det er først og fremst innrettet mot å ta vare på vannets kvalitet, men vil også kunne få 
betydning for regulering av vannet og dermed for produksjon av vannkraft. 

AVFALL SORTERES OG GJENVINNES

Avfall til materialgjenvinning
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Avfall til materialgjenvinning Spesialavfall Restavfall

SORTERING AV AVFALLET VESENTLIG FORBEDRET

80

60

40

20

0
2010

45
54 55

76

23 22

16
5

32
24 29

19

2011 2012 2013

Skagerak Kraft miljøsertifisert i 2013

Skagerakkonsernets hovedaktiviteter er 
produksjon og distribusjon av miljøvennlig 
energi, i form av vannkraft, varme og 
naturgass, som bidrar positivt til omgivelser 
og ytre miljø. All virksomhet i Skagerak
konsernet skal preges av miljøhensyn. 
Hendelser som kan skade miljø og omgivelser 
skal unngås ved bruk av god kompetanse, 
gode rutiner og sterk bevissthet. 

Skagerak Kraft, som produserer vannkraft, 
er i 2013 blitt miljøsertifisert av Det norske 
Veritas (DNVGL) i samsvar med ISO 14001. 
Det betyr at selskapet setter seg egne årlige 
mål, som blir kontrollert og fulgt opp av 
DNVGL. Disse kommer i tillegg til krav stilt 
fra myndighetene. Sertifiseringen betyr en 
ytterligere bevisstgjøring rundt virksomhetens 
påvirkning av det ytre miljø. Det ble i 2013 
gjort en kartlegging av forhold som kan 
medføre en miljørisiko. På bakgrunn av denne 
vil selskapet løse ett og ett konkret tilfelle for 
å redusere påvirkning på miljøet.

MÅLRETTET MILJØSTYRING
For 2014 har Skagerak Kraft satt spesielt 
fokus på avfall, og håndtering av restavfall 
er plukket ut som nøkkelindikator.

Ansvaret for påvirkning av ytre miljø ligger 
i forretningsenhetene. Miljøstyring er en 
integrert del av arbeidsprosessene som 
utføres, fra planlegging, prosjektering og 

innkjøp til praktisk gjennomføring av prosjek
ter. Identifisering av miljørisiko er et sentralt 
element i selskapets risikostyring, og det 
skal utarbeides miljøplaner som er tilpasset 
utfordringene som avdekkes. I den praktiske 
gjennomføringen av prosjektene benyttes 
sikkerjobbanalyse, som også inkluderer 
miljøhensyn.

76 PROSENT GJENBRUK AV MATERIALER
Skagerak Energi følger opp Norges og EUs 
avfallspolitikk, med vekt på å minimere av
fallsmengden, sortere vekk farlig avfall og kil
desortere 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, og utgjorde 76 prosent i 2013. 
Avfall til gjenvinning og farlig avfall gir en 
sorteringsgrad på 81 prosent. Restavfallet 
går til energigjenvinning i forbrenningsanlegg. 
I 2012 var gjenvinningsgrad 55 prosent og 
sorteringsgrad 70 prosent, og det har vært 
en kontinuerlig forbedring av resultatene på 
dette området de siste årene. Resultatene 
fra 2013 anses som svært gode.

FORNYBAR VARME OG BIOGASS
Det ble åpnet nye fjernvarmesentraler i 

Horten, Tønsberg, Porsgrunn og Skien 
i 2013. Anlegget i Horten er basert på 
sjøvannspumper, mens Tønsberg og Skien 
fyres med flis som grunnlast. Anlegget 
i Porsgrunn drives med spillvarme fra 
industrien på Herøya, slik at av den samlede 
produksjonen var 86 prosent basert på 
fornybar energi. Det ble i alt levert 73,5 
GWh varme i 2013 mot 53 GWh året 
før. Sammenlignet med fyring med olje, 
ga dette en reduksjon på 15 000 tonn i 
2013, tilsvarende utslipp fra cirka 10 000 
personbiler per år.

Det planlegges å bygge et biogassanlegg 
utenfor Tønsberg. Skagerak Naturgass har 
inngått en avtale om å kjøpe all gassen og 
selge den videre gjennom sitt gassdistribu
sjonsnett. I anlegget vil matavfall benyttes 
til biogassproduksjon, som kan tas i bruk av 
gassdrevne busser i Vestfold og Telemark.

Naturgass er det minst miljøskadelige av 
alle fossile brennstoff, og selskapet leverer 
naturgass hovedsakelig til kunder som skif
ter ut fyringsolje med naturgass og biogass. 
Dette gir betydelig reduksjon av utslipp av 
CO

2, nitrogenoksider, svoveldioksid og støv. 
Det ble levert gass tilsvarende 270,4 GWh 
i 2013.

Se www.skagerakenergi.no for mer om miljø

rapportering.

Vannkraftproduksjonen i Skagerak Energi er sertifisert etter ISO 14001. Det betyr konkret at 
det arbeides systematisk for å redusere miljøpåvirkningen av vannkraftproduksjonen. 
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Tiltak beskytter dyrelivet

Skagerak Energi legger til enhver tid vekt 
på å oppfylle alle de pålegg som er gitt i 
forbindelse med konsesjonene. Det gjelder 
først og fremst å overholde de pålegg 
som gjelder minstevannføring og regler for 
tapping av bassengene. Minstevannføring 
er viktig for å sikre gytemuligheter for fisk 
og overlevelse av andre arter, som for 
eksempel ferskvannsmuslinger, som er 
regnet som en truet art.

FISK
For å bøte på de konsekvenser som 
redusert vannføring og oppdemming 
medfører, blir det hvert år satt ut omkring 
75 000 småfisk for å øke bestanden 
av fisk. I tillegg har Skagerak Kraft 
i flere år finansiert transport av ål i 
Kragerøvassdraget. Ålen fanges i spesielle 
ålekar ved Dalsfossen, fraktes forbi fem 
kraftstasjoner og slippes ut nederst i 
vassdraget, slik at de kan komme tilbake 
til havet. I 2013 ble det fanget i underkant 
av 100 ål ved Dalfossen. Det er lite 
sammenlignet med tidligere år.

HUBRO
I Porsgrunnsområdet er det i 2013 
gjennomført avbøtende tiltak for å sikre 

den utrydningstruede hubroen. Hubroen 
har stort vingespenn, og kan derfor 
komme borti mer enn én ledning. Hvis 
det skjer, kortslutter anlegget. Det betyr 
strømbrudd og den visse død for hubroen 
(elektrokusjon). Dette kan skje med en 
rekke større fugler, som for eksempel 
kråke, men det er bare hubroen som er 
utryddingstruet.

Siden rovfugler gjerne sitter på steder 
med god utsikt til mulige byttedyr, 
setter de seg gjerne på toppen av 
master i distribusjonsnettet. Ved å kle 
og beskytte traverser og piggisolatorer 
med plast, reduseres sannsynligheten 
for elektrokusjon når fuglene letter og 
lander på disse mastepunktene. Arbeidet 
er gjennomført med økonomisk støtte 
fra Direktoratet for naturforvaltning (nå 
Miljødirektoratet).

REIN
Forsterkningen av dammen ved 
Sønstevatn tok halvannet år, og det 
ble åpnet et steinbrudd for å sikre 
steinmasse til utbedringsarbeidet. Av 
hensyn til reinen som beiter i området 
ble det kun utført sprenginger én 
gang i døgnet, klokken 17.00. Mellom 

klokken 16.00 og 18.00 intensiverte 
NINA (Norsk institutt for naturforskning) 
over våkingen av GPSmerkede rein, slik 
at man kunne observere om reinen 
ble skremt eller ikke. Det er ikke laget 
noen rapport på bakgrunn av dataene, 
men anleggsarbeiderne kunne jevnlig 
registrere rein, som beitet i nærheten 
og rolig krysset veien 1 kilometer unna 
sprengningsstedet. Skagerak foretok 
støymålinger under arbeidet, som også er 
sendt NINA.

Skagerak Energi gjennomfører et 
kontinuer lig arbeid med forskjønning 
og opprydding i naturen, miljøtilpasning 
av steintipper og utbedringer av 
bygninger, bruer og veier. Generelt bidrar 
kraftselskapets arbeid med anleggsveier 
til kraftverk og magasiner til at områder i 
fjellet er lettere tilgjengelig for friluftsliv. 
Løpende tilsyns og vedlikeholdsarbeid 
innebærer også at avfall fra turgåere blir 
fjernet.

Åletransport og isolering av traverser for hubro er blant tiltakene som skal bidra til å 
minimere konsekvensene av Skagerak Energis virksomhet.
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Kjøper varer og tjenester for 1,6 milliarder kroner

Inkludert investeringer brukte Skagerak 
Energi 1565 millioner kroner på innkjøp 
av varer og tjenester i 2013. Et nøkternt 
anslag er at en tredjedel av dette, 520 
millioner kromer, ble kjøpt inn fra aktører 
hjemmehørende i Vestfold og Telemark. 
I tillegg kommer 435 millioner kroner til 
brutto lønn, 181 millioner kroner til kraft
kommunene, og 54 millioner kroner som 
deles ut i utbytte til eierkommunene, Skien, 
Porsgrunn og Bamble. I sum gir dette 1,2 
milliarder kroner i lokale inntekter – og 
dermed lokal kjøpekraft – som stammer 
fra Skagerak Energis virksomhet i 2013. 
Denne kjøpekraften skaper nye inntekter, 
lønninger og skatteinntekter til kommunene 
i Vestfold og Telemark.

Skagerak Energis verdiskaping regnes som 
samlede inntekter fratrukket kjøp av varer 
og tjenester og nedskrivning (verdifall) av 
anleggene. Samlet verdiskaping ble i 2013 
1861 millioner kroner. Av dette gikk mer enn 
en tredel, 684 millioner kroner, til betaling av 
skatter og avgifter. Ansatte fikk 435 millioner 
kroner, og 402 millioner kroner holdes igjen 
i selskapet. Det er tre ganger så mye som i 
2012, og et uttrykk for at selskapet styrker 
egenkapitalen for å kunne bære store 
investeringer i årene fremover. Aksjonærer 
og långivere fikk til sammen 340 millioner 
kroner av samlet verdiskaping.

Skagerak Energi er en betydelig skatteyter 
i kommunene der konsernet enten har 

kraftanlegg, nettanlegg eller annen fast 
eiendom. Der betales det eiendomsskatt, 
konsesjonsavgifter og naturressursskatt 
for kraftverkene. Totalt ble det utbetalt 181 
millioner kroner til vertskommunene i 2013, 
mot 173 millioner i 2012.

Skatteinntektene til kommunene varierer 
betydelig, og det er kommuner med kraft
stasjoner som mottar mest. Sirdal topper 
listen, med 17,8 millioner i inntekt i 2013, 
tett fulgt av fire andre kraftkommuner, Nore 
og Uvdal (16,2 mill.), Bykle (16,0 mill.), 
Hjartdal (15,5 mill.) og NordAurdal (14,7 
mill.). I alt ble det utbetalt 127 millioner 
kroner til de 10 vertskommunene som 
mottok mest i 2013. 

Skagerak Energi er en kraftig motor i den regionale økonomien. I 2013 ble det kjøpt varer og 
tjenester for nesten 1,6 milliarder kroner. Det er en vekst på 45 prosent siden 2008, og det 
høye nivået ventes å fortsette.
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Dialog med interessenter

Skagerak Energi legger særlig vekt på 
dialogen med kommunene hvor selskapet 
har anlegg. I tråd med konsesjonsprosesser 
gjennom føres folkemøter og høringer hvor 
det blir gitt informasjon om utbyggings
planer og temaer som er interessante for 
de som berøres av prosjektet, for eksempel 
ekspropriasjon, jobbmuligheter og hvilke 
miljøpåvirkninger prosjektet medfører.

Det arrangeres regelmessige møter med de 
tre eierkommunene i Grenland.

Hensynet til helse, sikkerhet og miljø er 
styrende for vår virksomhet. Derfor er det 
helt avgjørende å ha en skikkelig dialog 
med ansatte, leverandører og andre, slik at 
våre retningslinjer for sikker virksomhet blir 
forstått og etterlevet.

Skagerak Energi utøver dialog med myndig
hetene gjennom egne ansatte og via 
NHOlandsforeningen Energi Norge, der 
selskapet er medlem.

Skagerak Energi legger vekt på å ha rele
vant og oppdatert informasjon tilgjengelig 

for alle interesserte. Forholdet til media er 
viktig og blir prioritert for å nå innbyggerne i 
områder der selskapet har sin virksomhet.

Alle strømkunder nås regelmessig gjennom 
informasjonsvedlegg til fakturaen fra 
Skagerak Nett. Oppdatert informasjon er til 
enhver tid tilgjengelig på selskapets nettsider.

SPONSORATER
Skagerak Energi er en viktig bidragsyter 
til idrettslag og kulturarrangementer i 
regionen. Samarbeidet med de to topp
klubbene Odds Ballklubb (fotball) og Larvik 
Håndballklubb har vært hovedprioriteringen 
siden opprettelsen av Skagerak Energi i sin 
nåværende form i 2001.

Kulturscenene i Telemark og Vestfold har 
mange aktiviteter, og selskapet sponser 
tre større aktører: Ibsenhuset, Skagerak
festivalene og Porsgrunn Internasjonale 
Teaterfestival.

Skagerak Energi sponser DuVerden, et 
sjøfartshistorisk og naturvitenskapelig 
lærings og opplevelsessenter i Porsgrunn. 

Skagerak Energis humanitære samarbeids
partner Strømmestiftelsen/Jamii Bora har 
boligprosjektet Kaputiei Town. Byen, som 
ligger seks mil nord for Nairobi i Kenya, har 
gitt tusenvis av fattige et nytt hjem og er 
bygget ved hjelp av Jamii Boras mikrofinans
tilbud.

I alt ble det bruket 10,5 millioner kroner på 
sponsing og humanitære prosjekter i 2013. 

STØRSTE MOTTAKERE I 2013

Sport
Odds Ballklubb (fotball) 
Larvik Håndballklubb 

Kultur
Skagerakfestivalene 
Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival 
Kulturhuset Ibsenhuset 

Andre områder
DuVerden i Porsgrunn 
Strandryddedagen 
Strømmestiftelsen/Jamii Bora 

Skagerak Energi legger vekt på en god dialog med viktige interessenter, som eiere, ansatte, 
kunder, leverandører, folkevalgte på ulike nivåer, myndigheter, interesseorganisasjoner, 
frivillige lag og mediene. 

I 2013 åpnet opplevelsessenteret 
Du Verden i Porsgrunn.

KVALITETEN PÅ STRØMLEVERANSEN
Skagerak Nett tilstreber en sikker og god leveranse av strøm til alle kunder. Grafen viser 
antall  avbrudd per kunde per år, som er mer enn tre minutter. Værmessige forhold kan 
skape store utslag fra år til år. Slutten av 2013 var en krevende måned med kraftig vind 
og mye trefall. Dette ble løst på en god måte med egne og innleide mannskaper.

Skagerak Norge

ANTALL LANGE AVBRUDD PER SLUTTBRUKER
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Skagerak Nett og Statnett er i ferd med å forsterke 
nettet i Grenland. Skageraks andel av investeringen 
er på cirka 300 millioner kroner. Her ved Voll 
i Skien bygges Grenland transformatorstasjon 
(Statnett) og Bolvik koblinsanlegg (Skagerak Nett).
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Styrets årsberetning 2013
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Årsberetning 2013 Skagerak Energi konsern

VIRKSOMHETEN
Skagerak Energi er et regionalt energi
konsern med hovedkontor i Porsgrunn 
kommune. Konsernet driver virksomhet 
innen de fem forretningsområdene 
Kraft, Nett, Varme, Naturgass og Elektro
entreprenør. Forretningsområdet Kraft driver 
produksjon av vannkraft i SørNorge og har 
en gjennomsnittlig produksjon siste 10 år 
på 5,4 TWh fordelt på 46 hel eller deleide 
produksjonsanlegg. Forretningsområdet 
Nett driver regional og distribusjonsnett 
i Vestfold og Telemark og har om lag 
185 000 kunder. Skagerak Varme bygger 
og driver fjernvarmevirksomhet i Vestfold 
og Telemark, Skagerak Naturgass driver 
salg og distribusjon av naturgass i 
SørNorge og Skagerak Elektro leverer 
elektroentreprenørtjenester. Skagerak 
Energi eier også 48 % i Fjordkraft som 
selger strøm til forbrukere. 

HOVEDTREKK FRA 2013 
• Resultat etter skatt ble 487,5 millioner 

kroner mot 315,5 millioner kroner i 2012.

• Sterk nedgang i sykefravær fra 4,6 % i 
2012 til 3,6 % i 2013.

• Forbedret personsikkerhet med 70 % 
reduksjon i antall skader med fravær.

• Stabil og god drift i alle forretnings områder.

• Nye varmesentraler ble satt i drift i  
Horten, Tønsberg, Skien og Porsgrunn.

• Oppgang i kraftpriser fra et meget lavt 
nivå i 2012.

• Ekstremværet i slutten av 2013 ble taklet 
profesjonelt av egne og innleide mann
skaper i Nett.

• Høye investeringsbehov og økt sann
synlighet for svake kraftpriser de 
nærmeste årene gjør at konsernet går 
inn i en krevende fase.

MARKEDSFORHOLD
Kraft
Ved starten av 2013 var både snømengden 
og magasinfyllinger på normale nivåer. 
Utover vinteren og våren kom det lite 
nedbør og sammen med høyt forbruk 
resulterte dette i relativt høye spotpriser. 
Seinere på våren kom det over 150 % av 
normal nedbørsmengde i Norge. Dette ga 
høy uregulert produksjon i smelteperioden, 
men fortsatt høyt forbruk og lav kjernekraft
produksjon i Sverige sørget likevel for 

stabile priser. Siste halvår var preget av 
store svingninger i tilsig og produksjon. De 
første månedene var uvanlig tørre, mens 
slutten av året var særdeles vått. 2013 
endte med magasinfylling rundt normalt og 
synkende prisforventninger til 2014.

I Norge kom det i 2013 nedbør 
tilsvarende 128,6 TWh som er ca. 1 % 
under normalt. Netto forbruk av kraft økte 
fra 128 TWh i 2012 til 128,8 TWh i 2013. 
Netto eksport av kraft ble på 5 TWh. 
Gjennomsnittlig spot pris pr. kWh for 2013 
ble 29,0 øre i pris område NO2 og 29,2 øre 
i prisområde NO1 mot henholdsvis 21,8 øre 
og 22,1 øre i 2012. 

Andre markeder
I det regionale markedet for naturgass 
og fjernvarme har etterspørselen i 2013 
vært påvirket av relativt lave strømpriser 
som følge av at noen kunder har fleksibi
litet i valg av energikilder ved dekning av 
sitt løpende energibehov. Likevel er det 
god interesse fra en rekke nye regionale 
kunder både innenfor privat og offentlig 
virksomhet for tilknytning av henholdsvis 
fjernvarme og naturgass. 

Elektroentreprenørmarkedet er preget av 
en relativt kraftig nedgang i investeringer 
i nye bygg. Dette gjelder alle segmenter 
(privat, næring, nybygg og rehabilitering). 
Fallet er kraftigere i Grenlandsregionen enn i 
andre deler av Norge. Samtidig oppleves en 
markant økning i investeringer innenfor nett
infrastruktur, nye kraftanlegg og samferdsel. 

INNTJENING OG ØKONOMISK UTVIKLING
Konsern
Konsernets samlede netto driftsinntekter 
ble 2810 millioner kroner, en økning på 
4,5 % fra 2012. Resultat etter skatt ble 488 
millioner kroner, en økning på 172 millioner 
kroner fra 2012. Resultatendringen skyldes 
primært høyere kraftsalgsinntekter i 2013 
samt at 2012 ble belastet med nedskrivning 
i varmevirksomheten. 

Driftskostnader utenom av og nedskriv
ninger ble 1270 millioner kroner, en økning 
på 2,9 % fra 2012. Økningen skyldes normal 
lønns og prisvekst, høy aktivitet innenfor 
administrative prosjekter samt noe nedgang 
i varekostnad innenfor Naturgass og Varme. 

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 
ble 1540 millioner kroner, opp fra 1454 
millioner kroner i 2012 (+5,9 %). Hoved
delen av dette genereres av Kraft (ca. 2/3) 

Steinar Bysveen 
Styreleder

Rolf Erling Andersen 
Styrets nestleder
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og Nettvirksomheten (ca. 1/3). 
Netto finanskostnader i konsernet ble 162 

millioner kroner mot 195 millioner kroner 
foregående år, en nedgang på nesten 17 %. 
Årsaken til dette er hovedsakelig nedgang i 
lånerenten ved utløp av tidligere fastrente
lån. Gjennomsnittlig lånerente i porteføljen 
falt fra 3,69 % ved utgangen av 2012 til 
3,57 % ved utgangen av 2013. Gjennom
snittlig rentebinding økte fra 1,9 til 2,6 år. 
Konsernets totale rentebærende gjeld økte 
med 217 millioner kroner til 5077 millio
ner kroner i løpet av 2013. Skattekostnad 
for konsernet ble i 2013 på 477 millioner 
kroner, hvorav betalbar skatt utgjør 445 milli
oner kroner. Effektiv skattesats for konsernet 
ble 49,5 %. Samlede investeringer i 2013 
beløp seg til 949 millioner kroner mot 911 
millioner kroner i 2012. Hovedtyngden av 
investeringene har vært i Kraft (46 %), i Nett 
(40 %) og i Varme (11 %). 

Forretningsområder
Netto driftsinntekter fra egen kraftproduksjon 
steg med 8,9 % til 1501 millioner kroner i 
2013, hovedsakelig som følge av oppgang i 
kraftprisene fra det særdeles svake nivået 
i 2012. Lønn og andre driftskostnader 
økte med 0,9 %, mens eiendomsskatt og 
konsesjonsavgifter som utgjør over 1/3 av 
samlede driftskostnader steg med 5,5 %. 
Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) 
steg fra 993 til 1105 millioner kroner. 
Virksomheten har investert 434 millioner 
kroner i 2013 hvorav de største postene 
er ny kraftutbygging i Brokke i Setesdalen 
gjennom eierskapet i Otra Kraft, samt pålagt 
rehabilitering av dammene Sønstevatn, 
Tisleia og Dalsfos. 

Inntekter fra nettvirksomheten i 2013 
økte med 2,9 % til 981 millioner kroner. 
Fakturerte inntekter ble lavere enn inntekts
rammen fra NVE. Opparbeidet merinntekt 
inkludert renter ble redusert med 140 
millioner kroner til 243 millioner kroner 
ved utgangen av året. Kostnadene i 
nettvirksomheten økte med 4,1 % blant 
annet som følge av økt aktivitet. Drifts
resultatet før avskrivninger (EBITDA) ble 524 
millioner kroner mot 514 millioner kroner 
i 2012. Det er i 2013 investert totalt 384 
millioner kroner i nettet. Kapital grunnlaget 
i nettvirksomheten (NVEkapitalen) ved 
utgangen av 2013 utgjorde 2743 millioner 
kroner, en økning på 2,2 % fra 2012. NVE
kapitalen utgjør grunnlaget for avkastning i 

henhold til NVEs avkastningsmodell. I 2013 
ble denne satsen satt opp til 6,9 %. 

Netto driftsinntekter i Fjernvarmevirksom
heten økte fra 35 til 47 millioner kroner 
i 2013. Nye varmesentraler i drift både i 
Horten, Tønsberg, Skien og Porsgrunn hadde 
en sterk positiv effekt på varekostnaden 
ved en vesentlig økning i andelen fornybart 
brensel. Driftsresultatet før avskrivninger 
(EBITDA) ble 8 millioner kroner mot 19 
millioner kroner i 2012. Selskapet er i en 
oppbyggingsfase og vil ved en forventet 
økning i kundemassen gradvis styrke 
kontantstrøm og resultater. Investeringene i 
2013 utgjorde 102 milli oner kroner. 

Inntektene i Skagerak Elektro ble 
183 millioner kroner mot 216 millioner 
foregående år. Årsaken til nedgangen på 
15 % skyldes hovedsakelig lavere volum 
som følge av vridning av aktiviteten til 
en fremtidig høyere grad av infrastruktur
utbygging og energiservice. Inntjening 
innenfor tradisjonell installasjonsvirksomhet 
har vært lav gjennom 2013. Resultat før 
avskrivninger (EBITDA) ble 1 million kroner 
mot sammenlignbart 2 millioner kroner 
i 2012. (EBITDA i 2012 var 13 millioner 
kroner inklusiv en positiv engangseffekt 
ved omlegging av pensjon på 11 millioner 
kroner.) 

Skagerak Naturgass økte i 2013 drifts
inntektene med 2,8 % til 135 millioner 
kroner. Lønn og andre driftskostnader ble 
redusert gjennom 2013, men med en noe 
lavere margin gikk resultat før avskrivninger 
(EBITDA) ned med 2 millioner til 7 millioner 
kroner i 2013. 

Inntjeningen i 2013 vurderes som til
fredsstillende for forretningsområdene Kraft 
og Nett. I de mindre forretningsområdene 
arbeides det med tiltak for forbedring av 
lønnsomheten, både når det gjelder økte 
volumer og omstilling mot nye segmenter. 
Dette vil styrke kontantstrøm og resultater.

 
Tilknyttede selskaper
Skagerak Energi har i 2013 hatt eieran
deler i Fjordkraft AS (48 %), Småkraft AS 
(20 %), Nape Kraft AS (49 %), Energi og 
Miljøkapital AS (35 %) samt Viking Varme 
AS (50 %). Bokført resultat av våre andeler 
er i Skagerak Energis konsernregnskap for 
2013 innarbeidet med 26 millioner kroner 
for alle tilknyttede selskaper samlet og 
bokført verdi i konsernets balanse utgjør 
168 millioner kroner. 

Ida Helliesen
Styremedlem

Unni Karlsen Hongseth
Styremedlem
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Fortsatt drift
Regnskapet er avlagt etter forutsetning om 
fortsatt drift. Virksomheten har god soliditet, 
tilstrekkelig likviditet og en markedsposisjon 
som basert på eksisterende prognoser for
ventes å gi en langsiktig god verdiskaping. 

Årsresultat og disponeringer
Konsernets årsresultat ble 487,5 millioner 
kroner. Årsresultat i Skagerak Energi AS ble 
165,9 millioner kroner. Styret foreslår for 
generalforsamling i Skagerak Energi AS at 
årets resultat disponeres slik: 

Til annen egenkapital:  
165,9 millioner kroner

Sum disponert: 
165,9 millioner kroner

Det foreslås å utbetale et utbytte på 163 
millioner kroner for 2013. 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 
betydning for bedømmelsen av regnskapet. 
Styret mener at årsregnskapet gir et 
rettvisende bilde av Skagerak Energis 
eiendeler og gjeld, finansielle stilling og 
resultat.

ORGANISASJON OG HMS
Ansatteoversikt 
Skagerak Energi er organisert som et 
konsern med fem forretningsområder, og 
et morselskap som i tillegg til å ivareta 
eierrollen utfører stab og støttefunksjoner for 
forretningsområdene. Konsernet hadde 777 
ansatte som utgjør 754 årsverk ved utløpet 
av året 2013. 

Organisasjonsutvikling
Konsernet vektlegger dyktiggjøring av 
ledere. Et treårig lederutviklingsprogram 
med tema ”Tydelig ledelse” ble avsluttet i 
2013 hvor hovedfokus dette året var rettet 
mot individuelt tilpasset utviklingsprogram 
for den enkelte leder. Det legges generelt 
stor vekt på utvikling av medarbeidere 
gjennom ulike tiltak i Skagerak 
Kompetanse, og det jobbes systematisk 
med talent og etterfølgerplanlegging. 
Arbeidsmiljøundersøkelsen i 2013 viste 
framgang både på området Ledelse og på 
den generelle arbeidsgleden i konsernet. 

Helse og sikkerhet
Totalt sykefravær i konsernet var på 3,6 % 

i 2013, en nedgang på 1 prosentpoeng fra 
2012.

Konsernets mål er at ansatte ikke skal 
skades på jobb. I 2013 var det totalt 5 
personskader hvorav 3 med fravær, mens 
det i 2012 var 14 personskader hvorav 11 
med fravær. Dette medfører at konsernet 
i 2013 hadde H1verdi på 2,2 og H2verdi 
på 3,7 (hhv. skader med fravær pr. million 
arbeidstimer og totalt antall skader pr. 
million arbeidstimer). 

ABSobservasjoner (atferdsbasert 
sikkerhet), UØHrapportering (uønskede 
hendelser) og kontinuerlig forbedringsarbeid 
med involvering av ledere og medarbeidere, 
er de tre viktigste verktøyene som benyttes 
for å bidra til økt HMSbevissthet og 
redusert antall skader. Styret vil fortsatt 
ha høy oppmerksomhet på konsernets 
skadeforebyggende og holdningsskapende 
HMSarbeid. 

Miljø 
Vannkraft er en energikilde som ikke med
fører forurensende utslipp. Konsernet legger 
vekt på å ta miljøhensyn ved utbygging og 
drift av anleggene, og virksomhetene har 
gode rutiner for resirkulering og behandling 
av spesialavfall. Det har ikke forekommet 
brudd på konsesjonsvilkår knyttet til regule
ring av vassdrag i 2013. Skagerak Kraft ble i 
2013 miljøsertifisert etter ISO 14001.

Utvikling av strømnettet på en måte som 
skaper minst mulig ulempe for samfunnet 
for øvrig, er en av hovedoppgavene til et 
nett selskap. I det store pågående prosjektet 
Nettforsterkning Grenland har samarbeidet 
mellom Statnett og Skagerak Nett lagt til rette 
for en bedre nettstruktur og høyere kapasitet, 
samtidig som det legges opp til en sanering 
av omtrent 54 km høyspent linjer i regionen, 
hvorav mye går gjennom tettbygd strøk.

Innenfor Skagerak Nett er et prosjekt 
for rehabilitering av transformatorgruber 
godkjent av DSB (Direktoratet for samfunns
sikkerhet og beredskap) med gjennomføring 
innen 2018. For å kunne spore eventuelt 
oljeforurenset vann i transformatorgrubene 
er et avansert overvåkningssystem imple
mentert. Den potensielle faren for oljeutslipp 
er vesentlig redusert og en utvidet bruk av 
systemet vil bli vurdert. 

Fjernvarmevirksomheten benytter 
flere forskjellige energibærere i varme
produksjonen. Med oppstart av nye bioanlegg 
i Tønsberg og Skien, sjøvannsvarmepumpe 
i Horten samt god tilgang på spillvarme 
fra industrien på Herøya i Porsgrunn, ble 
fornybarandelen på 86 %. Sammenlignes 

Kristin Steenfeldt-Foss
Styremedlem

Gunn Marit Helgesen
Styremedlem
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ORGANISASJON

31.12.2012 31.12.2013

Selskap Antall ansatte Årsverk Antall ansatte Årsverk

Skagerak Nett 384 375,2 381 372

Skagerak Kraft 119 111,7 123 116

Morselskapet 110 105,5 118 112

Skagerak Varme 16 16 16 16

Skagerak Elektro 146 145,1 132 131

Skien Fjernvarme 2 2 2 2

Skagerak Naturgass 6 6 5 5

Sum 783 761,5 777 754

dette med tilsvarende varmeproduksjon 
ved bruk av lokale oljekjeler, innebærer 
dette utslippsreduksjoner i overkant av 
15 000 tonn CO2 i 2013, tilsvarende ca. 
10 000 personbiler. Selskapet forventer å 
kunne levere fjernvarme basert på en stabil 
fornybarandel på 8090 % for sine anlegg.

Kundene til Skagerak Naturgass er stort 
sett virksomheter som skifter ut fyringsolje 
med naturgass og biogass. Dette gir betydelig 
reduksjon av utslipp av CO2, nitrogenoksider, 
svoveldioksid og støv, og representerer en be
tydelig kilde til reduksjon av klimagassutslipp 
i Grenland og i Vestfold. Selskapet arbeider 
nå målrettet med å fase inn naturgass og 
biogass til transportformål i regionen.

Likestilling
Konsernet er opptatt av å gi like muligheter 
til ansettelse, kompetanseutvikling, avanse
ment 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. 12 kvinner har i den for
bindelse 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 medarbeidernes ulike livsfaser. I den 
forbindelse er det tilrettelagt for fleksibel 
arbeidstid, slik at personer med spesielle 
behov til en viss grad har mulighet for å 
tilpasse arbeidstiden sin til egen situasjon. 

Av konsernets 75 ledere er 19 kvinner. Til
svarende tall for 2012 er 68 ledere, hvorav 
17 er kvinner. Konsernstyret har 9 medlem
mer, hvorav 6 er kvinner. Av kvinnene er 4 
aksjonærvalgt og 2 valgt av de ansatte. 

 VIRKSOMHETSSTYRING OG RISIKO
Skagerak Energi har etablert et styrings
system med styrende dokumenter, som 

angir både 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 
målekortsystem for implementering og 
oppfølging av strategi. Gjennom 2013 har 
det vært arbeidet aktivt for å øke kvalitet 
på retningslinjer og prosesser. 

Markedsrisiko
Skagerak Energi er i hovedsak eksponert for 
markedsrisiko gjennom egen kraftproduk
sjon og nettvirksomhet. I et vannkraftbasert 
system vil pris og produksjonsevne variere 
betydelig og dette kan gi store utslag på 
Skagerak Energis resultat. Selskapet har de 
siste årene ikke sikret kraftprisene i termin
markedet, men denne strategien vurderes 
regelmessig. Normalt vil stort tilsig og høy 
produksjon medføre lavere pris, og motsatt, 
og dette gir noe demping av svingningene i 
inntjeningen. Nettvirksomheten er regu
lert ved at inntektene fastsettes av NVE. 
Skagerak Varme og Skagerak Naturgass 
er eksponert for råvarepriser, kraftpriser og 
konkurrerende energiløsninger. 

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 rentebæren
de gjeld er om lag halvparten finansiert med 
fast rente. Likviditeten styres løpende mot 
rentebærende gjeld. Konsernets nettvirksom
het er eksponert mot rentenivået gjennom 
regulering av nettselskaper.

Gunnar Møane
Styremedlem

Line Klausen
Styremedlem
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Kredittrisiko
Kredittrisiko i forbindelse med salg av kraft 
er knyttet til motpartsrisiko mot kraftbørsen 
NordPool. Denne vurderes som begrenset. 
Kredittrisiko knyttet til nett driften er spredt 
på mange små motparter, og med gode 
muligheter til å begrense tapene.

Likviditetsrisiko
Konsernet har likvide reserver gjennom 
avtaler om trekkmuligheter mot Statkraft. 
Likviditetsrisikoen vurderes som lav.

Aksjonærforhold
Selskapet eies av Statkraft med 66,62 %, 
Skien kommune med 15,21 %, Porsgrunn 
kommune med 14,83 % og Bamble 
kommune med 3,34 %.

DRIFT OG UTVIKLING AV 
FORRETNINGSOMRÅDENE
Kraftproduksjon
Forretningsområdet Kraft har ansvar for kon
sernets kraftproduksjonsvirksomhet i egne 
og deleide kraftverk, og ivaretar konsernets 
eierinteresser i Småkraft AS. 

Totalt for hele 2013 hadde Skagerak en 
samlet produksjon på 5,447 TWh mot 6,035 
TWh i 2012. Skageraks produksjon utgjorde 
4,1 % av Norges samlede årsproduksjon 
av kraft. Ved inngangen til 2014 hadde 
Skagerak magasinfylling på normalt nivå.

Magasinrestriksjoner og tvangskjøring på 
grunn av ombygging av dammer i flere av 
våre vassdrag har til tider hindret optimal 
utnyttelse av vannet. Utenom dette har 
tilgjengeligheten i våre kraftverk vært svært 
god i 2013.

Virksomheten er kapitalintensiv og 
kostnadene knyttet til drift og vedlikehold av 
anleggene er stabile. 

Virksomheten innebærer betydelig mar
kedsrisiko i både volum og pris. Konsernet 
har klare retningslinjer for salg av egen 
kraftproduksjon, og strategi for å optimalise
re vanndisponeringen i forhold til forventede 
markedspriser. 

Utnyttelse av vannfall er strengt regulert 
av NVE gjennom konsesjonsvilkår. De kom
mende årene skal mange eldre konsesjoner 
revideres. I tillegg til det opprinnelige lovver
ket for revisjonsinstituttet som NVE og OED 
forvalter har Norge ved å slutte seg til EUs 
vanndirektiv innført et regionalt myndighets
nivå som skal vurdere miljøtilstand i vassdra
gene. Forslag om skjerpede krav til minste
vannføring og magasinrestriksjoner kan føre 
til lavere vannkraftproduksjon og redusert 
fleksibilitet som er viktig for å kunne fase inn 

ytterligere fornybar produksjon i systemet. 
Bransjen arbeider for å belyse og balansere 
konsekvensen av slike pålegg. 

NVE forvalter også regelverket for 
dam sikkerhet. En vesentlig skjerping av 
regel verket har medført at mange eldre 
dammer må bygges om for betydelige 
beløp. Skagerak har de neste årene et 
stort investeringsbehov i eldre dammer. 

For å øke produksjonen av fornybar 
energi fram mot 2020 i tråd med norske 
klima målsettinger, arbeides det aktivt 
med å utrede og planlegge en rekke nye 
vannkraftprosjekter i tillegg til andelen av 
de utbyggingsprosjektene som fremmes i 
Småkraft AS. Hovedtyngden av Skageraks 
egne prosjekter vil komme til beslutning i 
løpet av 2016. Elsertifikatene gir et betydelig 
tilskudd til utbygging av ny fornybar kraft, 
men usikkerheten rundt fremtidige sertifikat
priser er økende. Sertifikatmarkedet er felles 
med Sverige og skal være nøytralt. Imidlertid 
er rammebetingelsene i de to landene svært 
forskjellige på grunn av ulike skatteregler. 
Skatt er et betydelig kostnadselement for 
vannkraft gjennom eiendomsskatt, konse
sjonsavgifter, grunnrenteskatt, naturressurs
skatt og alminnelig selskapsskatt. Særlig 
er lønnsomheten i nye prosjekter sårbar for 
skjerpede skattekrav.

Nettvirksomhet 
Skagerak Nett har områdekonsesjon for 
Vestfold og Grenland. Drift av virksomheten 
har vært stabil gjennom året 2013. Siste 
del av 2013 ble utfordrende med mye 
ekstremvær. Dette ble taklet på en meget 
god måte av egne og innleide mannskaper. 

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 
effektivisering av virksomheten. 

Selskapet startet i 2013 prosjektet 
Nettforsterkning Grenland som har en 
kostnadsramme på 299 millioner kroner. 
Prosjektet vil bedre forsyningssikkerheten 
til Grenlands området og vil føre til at 54 
km av gammelt nett, mye gjennom tett
bygd strøk, blir sanert. Gjennom 2013 har 
det vært gjort et betydelig planleggings
arbeid for å forberede løsninger for 
avanserte målesystemer (AMS) som skal 
implementeres til alle nettkunder innen 
1.1. 2019. 

Kjersti Haugen 
Styremedlem

Knut Barland 
Konsernsjef
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Skagerak Nett leverte 7516 GWh i 2013 og 
hadde ved årets utløp 184 832 nett kunder.

Gassdistribusjon
Virksomheten kjøper inn og selger naturgass 
til større forbrukere og investerer i lokale 
anlegg for lagring og distribusjon av gass i 
SørNorge.

Leveransen av gass ble i 2013 19 739 
tonn, 4,7 % mer enn i 2012. På markeds
siden arbeides det med kontrakt for kjøp 
og distribusjon av biogass i forbindelse et 
planlagt nytt produksjonsanlegg i Vestfold 
(GreVE Biogass). 

Fjernvarme
Ved begynnelse av 2013 kom fire nye 
varme  sentraler i permanent drift. Anleggene 
i Tønsberg og i Skien (der Skagerak har 
51 %) har skogsflis som grunnlast. Anlegget 
i Horten er basert på sjøvannsvarmepumper. 
I Porsgrunn ble nok en spillvarme kilde 
fra industrien på Herøya igangsatt i 
første kvartal, noe som ytterligere økte 
fornybarandelen i varmeproduksjonen.

Arbeidet utover i året ble konsentrert om 
optimalisering og prøving av ulike fliskvali
teter og videre fortetting av nettet i de fire 
byene. Fjernvarmevirksomheten leverte totalt 
74 GWh varme mot 53 GWh i 2012. 

Elektroentreprenør
Skagerak Elektro AS selger elektroentre
prenørtjenester innen utvalgte segmenter 

i regionen. De siste to årene har Skagerak 
Elektro endret strategi og vridd kapasitet og 
kompetanse mer mot infrastrukturmarkedet 
og energiservice. Skagerak Elektro er derfor 
godt posisjonert for å høste av veksten i 
disse markedene. 

Salg til sluttbruker
Skagerak Energi eier 48 % av Fjordkraft AS 
og innarbeider andelen av selskapets resul
tater under tilknyttede selskaper. BKK og 
Statkraft er de to andre aksjonærene med 
hhv. 48,85 % og 3,15 % eierskap. Fjordkraft 
selger strøm til bedrifter og private kunder 
på nasjonal basis. Selskapet leverte gode 
økonomiske resultater i 2013.

FREMTIDSUTSIKTER
Prisen på kraft er avgjørende for Skager
aks kontantstrøm og inntjening. Gjennom 
2013 har usikkerheten på prissiden økt. 
Sannsynlig heten er stor for at prisen vil ligge 
relativt lavt de nærmeste årene. Det er flere 
sentrale faktorer som påvirker dette.

På det europeiske markedet har kvote
prisen for CO

2 blitt meget lav, påvirket av 
svak aktivitet i økonomien. Kullprisen har 
også falt betydelig noe som gir økt produk
sjon av kullkraft til lave marginalkostnader. I 
tillegg har EUs klimapolitikk ført til vesentlig 
økt fornybar produksjon fra sol og vind på 
kontinentet. Sammen med liten endring i 
etterspørselen framover, presser dette de 
europeiske prisene, som også slår inn i det 

norske og nordiske markedet.
Det er sannsynlig at Norden går mot 

et stadig større kraftoverskudd fram mot 
2020.  Tilbudssiden vil sterkt påvirkes av 
målsettingen om 26,4 TWh ny fornybar 
kraft i Norge og Sverige, stimulert av felles 
sertifikat marked, samt ved annen økt 
kapasitet. Etterspørselsutviklingen forventes 
å bli relativt flat. I det enkelte år vil en likevel 
kunne oppleve store variasjoner i de norske 
prisene på grunn av vær og nedbørsforhold 
så lenge utvekslingskapasiteten ikke er 
fullt utbygd. På lang sikt forventer vi 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.

 Investeringsbehovet i forretningsom
rådene er høyt i den samme perioden som 
kraftprisene ser ut til å bli presset. Stram 
kostnadsstyring og en god finansiell helhet 
skal sikre at konsernet ved inngang til et 
nytt tiår i 2020 fremdeles har økonomisk 
styrke til å utvikle virksomhet og nye mulig
heter videre. 

Når det gjelder de øvrige virksomhetene 
forventes nettvirksomheten å være en 
stabiliserende faktor, selv om en med høye 
investeringer vil kunne oppleve variasjoner i 
inntektsrammer mellom enkelte år. For natur
gass, fjernvarme og elektro vil det arbeides 
videre med tiltak som sikrer en forbedret 
verdiskaping for konsernet fremover. 

Porsgrunn 11. mars 2014

styret

Steinar Bysveen

styrets leder

Unni Karlsen Hongseth

styremedlem

Gunnar Møane

styremedlem

Knut Barland

konsernsjef

Rolf Erling Andersen

styrets nestleder

Kristin SteenfeldtFoss

styremedlem

Line Klausen

styremedlem

Ida Helliesen

styremedlem

Gunn Marit Helgesen

styremedlem

Kjersti Haugen

styremedlem
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Resultatregnskap
(alle tall i hele 1.000 kroner)

SKAGERAK ENERGI KONSERN SKAGERAK ENERGI AS
2013 2012 Note 2013 2012

DRIFTSINNTEKTER
1 338 058 1 248 911 Kraftsalgsinntekter 3, 4 0 0
1 078 224 966 059 Nettinntekter 5 0 0

438 229 494 925 Andre driftsinntekter 6, 28 125 762 129 922
2 854 510 2 709 896 BRUTTO DRIFTSINNTEKTER 125 762 129 922

64 533 23 000 Overføringskostnader 0 0
20 261 1 303 Urealisert verdiendring energikontrakter 0 0

2 810 239 2 688 199 NETTO DRIFTSINNTEKTER 125 762 129 922

507 613 491 080 Lønn og andre personalkostnader 7, 20, 28 100 469 97 207
133 366 126 415 Eiendomsskatt og konsesjonsavgifter 8 0 0
629 110 617 026 Andre driftskostnader 9, 28 113 319 88 690

1 540 150 1 453 678
DRIFTSRESULTAT FØR AV- OG NEDSKRIVNINGER 

(EBITDA)
-88 026 -55 975

438 611 548 499 Av og nedskrivninger 12, 13 14 661 16 311

1 101 539 905 179 DRIFTSRESULTAT (EBIT) -102 687 -72 286

25 594 8 976 INNTEKT FRA DATTER- OG TILKNYTTET SELSKAP 14 405 098 243 105

FINANSPOSTER
15 339 12 495 Finansinntekter 10, 28 84 477 94 962

177 138 207 071 Finanskostnader 10, 28 174 704 361 862
416 544 Urealisert verdiendring rente/valutakontrakter 10 416 544

-162 215 -195 120 NETTO FINANSPOSTER -90 643 -267 444

964 918 719 034 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 211 768 -96 626

477 404 403 513 Skattekostnad 11 45 899 5 297

487 514 315 522 ÅRSRESULTAT 165 869 -101 923

ÅRSRESULTAT FORDELT PÅ
2 410 2 138 Minoritetsinteresser

489 924 317 659 Majoritetsinteresser

OPPLYSNINGER OM 
Utbetalt utbytte 189 000 500 000
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Totalresultat
(alle tall i hele 1.000 kroner)

SKAGERAK ENERGI KONSERN SKAGERAK ENERGI AS
2013 2012 Note 2013 2012

487 514 315 522 ÅRSRESULTAT 19 165 869 -101 923

ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER
331 180 782 103 Aktuarielle gevinster og tap på ytelsesplaner 60 319 175 113

140 0 Flytteoppgjør pensjoner 608 4 671

27 548 0
Føringer mot andre inntekter og kostnader tilknyttede 

selskaper
0 0

99 991 218 989 Skatt relatert til andre inntekter og kostnader 16 719 50 339
-258 597 563 114 ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER ETTER SKATT 19 -42 992 129 444

228 917 878 636 ÅRETS TOTALRESULTAT 122 877 27 521

ÅRETS TOTALTRESULTAT FORDELT PÅ
3 014 1 333 Minoritetsinteresser

231 931 879 969 Majoritetsinteresser
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Balanse
(alle tall i hele 1.000 kroner)

SKAGERAK ENERGI KONSERN SKAGERAK ENERGI AS
31.12.2013 31.12.2012 Note 31.12.2013 31.12.2012

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER
357 801 303 321 Immaterielle eiendeler 11, 12 97 942 93 837

9 524 554 9 105 490 Varige driftsmidler 13 169 905 218 150
167 508 193 091 Aksjer i datter og tilknyttet selskap 14 6 675 985 6 643 757
272 666 221 406 Øvrige finansielle anleggsmidler 15, 28 2 941 654 2 603 566

10 322 529 9 823 308 SUM ANLEGGSMIDLER 9 885 487 9 559 310

OMLØPSMIDLER
6 125 7 056 Varer 0 0

459 186 497 434 Fordringer 16, 28 89 382 20 566
14 867 15 283 Investeringer 17 14 867 15 283
49 174 52 397 Bankinnskudd, kontanter og lignende 18 5 016 4 132

529 351 572 170 SUM OMLØPSMIDLER 109 264 39 981

10 851 880 10 395 479 SUM EIENDELER 9 994 751 9 599 291
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Porsgrunn 11. mars 2014

styret

Steinar Bysveen

styrets leder

Unni Karlsen Hongseth

styremedlem

Gunnar Møane

styremedlem

Knut Barland

konsernsjef

Rolf Erling Andersen

styrets nestleder

Kristin SteenfeldtFoss

styremedlem

Line Klausen

styremedlem

Ida Helliesen

styremedlem

Gunn Marit Helgesen

styremedlem

Kjersti Haugen

styremedlem

Balanse
(alle tall i hele 1.000 kroner)

SKAGERAK ENERGI KONSERN SKAGERAK ENERGI AS
31.12.2013 31.12.2012 Note 31.12.2013 31.12.2012

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
1 695 539 1 695 539 Aksjekapital 19 1 695 539 1 695 539

399 211 399 211 Overkurs 19 399 211 399 211
2 094 750 2 094 750 INNSKUTT EGENKAPITAL 2 094 750 2 094 750

1 752 331 1 709 400 Annen egenkapital 19 2 096 896 2 163 019
1 752 331 1 709 400 OPPTJENT EGENKAPITAL 2 096 896 2 163 019

30 811 27 972 MINORITETSINTERESSER 19 0 0

3 877 892 3 832 123 SUM EGENKAPITAL 4 191 647 4 257 769

GJELD
787 338 549 420 Avsetning for forpliktelser 11, 20 41 563 32 979
58 027 76 875 Derivater 25 0 0

4 700 151 2 382 357 Annen langsiktig gjeld 21, 24, 28 4 600 000 2 300 000
5 545 516 3 008 653 LANGSIKTIG GJELD 4 641 563 2 332 979

323 608 2 424 843 Rentebærende gjeld 22, 28 1 066 079 2 866 898
447 902 412 548 Betalbar skatt 11 20 753 35 981
11 805 43 592 Derivater 25 0 30 375

645 158 673 719 Annen rentefri gjeld 23, 28 74 710 75 289
1 428 472 3 554 703 KORTSIKTIG GJELD 1 161 542 3 008 543

6 973 988 6 563 356 SUM GJELD 5 803 104 5 341 522

10 851 880 10 395 479 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 9 994 751 9 599 291
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Kontantstrømoppstilling
(alle tall i hele 1.000 kroner)

SKAGERAK ENERGI KONSERN SKAGERAK ENERGI AS

2013 2012 2013 2012

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER
964 918 719 034 Resultat før skatt 211 768 96 626

4 274 11 483 Gevinst()/tap ved salg av anleggsmidler 4 954 14 093

438 612 548 499 Av og nedskrivninger 14 661 16 311

19 845 6 880 Øvrige resultatposter uten kontanteffekt 416 170 716

409 336 535 142 Betalt skatt 35 981 4 876

978 623 727 789 NETTO TILFØRT FRA ÅRETS VIRKSOMHET 195 818 71 432

283 777 4 786 Endring i lager, debitorer og kreditorer 6 850 1 948

55 098 58 105 Utbytte fra tilknyttet selskap 0 0

25 594 8 976 Inntekt fra tilknyttet selskap 0 0

262 348 103 799 Endring i andre kortsiktige poster 76 244 707

74 827 86 695 Endring i andre langsiktige poster 62 340 16 221

911 871 789 235 NETTO KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER 64 084 57 866

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER

Investeringer i varige driftsmidler:

497 176 538 242   knyttet til økning i kapasitet 0 0

420 277 362 645   knyttet til reinvesteringer 25 267 49 033

55 504 53 691 Salg av varige driftsmidler (salgssum) 53 897 33 359

24 570 40 445 Utbetaling av lån til andre foretak 0 0

31 470 10 025 Investeringer i andre foretak 44 762 117 345

0 2 Salg og innbetalinger fra øvrige investeringer 0 2

-917 988 -897 663 NETTO KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER -16 131 -133 017

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

5 710 0 Egenkapitaltransaksjoner 0 0

1 017 794 511 960 Opptak av ny langsiktig gjeld 1 000 000 450 000

831 610 81 008 Endring av kortsiktig/langsiktig gjeld 500 819 225 912

189 000 500 000 Utbetalt utbytte 189 000 500 000

0 0 Endringer i langsiktige fordringer og gjeld 357 250 270 000

2 894 92 968 NETTO KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER -47 069 -94 088

3 223 15 460 Netto endring i betalingsmidler 884 169 239

52 397 67 857 Betalingsmidler pr. 01.01. 4 132 173 371

49 174 52 397 BETALINGSMIDLER PR. 31.12. 5 016 4 132
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Regnskapsprinsipper
GENERELL INFORMASJON
Skagerak Energi AS er et norsk aksjesel
skap stiftet og hjemmehørende i Norge. 
Skagerak Energi AS er eiet av Statkraft 
Industrial Holding AS med 66,62 %, Skien 
Kommune med 15,21 %, Porsgrunn Kom
mune med 14,83 % og Bamble Kommune 
med 3,34 %. Skagerak Energi AS konsern 
inngår i konsernregnskapet til Statkraft AS 
(www.statkraft.no).

REGNSKAPSREGLER
Skagerak Energi avlegger konsernregn
skapet 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 balanse
ført verdi etter kostmetoden som anskaf
felseskost for eiendeler i datter selskap og 
tilknyttede selskap i selskapsregnskapet 
(§ 31 nr 2 og 5). Samme vurdering av 
avskrivningsenhet (dekomponering) er lagt 
til grunn i selskapsregnskapet og konsern
regnskapet (§ 32 nr 1).

Sammenligningstall
Alle beløpsmessige størrelser i resultat, 
balanse, kontantstrøm og tilleggsopplys
ninger er angitt med ett års sammenlig
ningstall. Sammenligningstall er utarbeidet 
basert på de samme prinsipper som tall 
for siste periode.

SAMMENDRAG AV VIKTIGE  
REGNSKAPSPRINSIPPER

Konsolidering av konsernregnskap
Konsernregnskapet viser det samlede øko
nomiske resultatet og den samlede økono
miske stillingen for morselskapet Skagerak 
Energi AS og dets kontrollerende eieran
deler i andre selskaper presentert som én 
økonomisk enhet. Selskapenes interne om
setning 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 innflytel
se. Bestemmende innflytelse eksisterer 
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 datterselska
pene Skagerak Kraft AS, Skagerak Nett AS, 
Skagerak Elektro AS, Skagerak Varme AS og 
Skagerak Naturgass AS, samt datterdatter
selskapene Grunnåi Kraftverk AS, Sauland 
Kraftverk AS og Skien Fjernvarme AS.

Oppkjøp
Ved oppkjøp legges transaksjonstidspunk
tet til grunn for fastsetting av kostpris og 
mer eller mindreverdianalyser. Transak
sjonstidspunktet 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 over
tatte eiendeler, forpliktelser og betingede 
forpliktelser føres som goodwill eller inn
tektsføres dersom kostpris er lavest. Det 
avsettes ikke til utsatt skatt på goodwill. 

Tilknyttede selskaper 
Eierandeler i selskaper hvor Skagerak 
Energi har betydelig, men ikke bestemmen
de innflytelse (ikke deleide kraftverk), er 
behandlet etter egenkapitalmetoden. Kon
sernets andel av selskapets resultat etter 
skatt, korrigert for merverdiavskrivninger 
og eventuelle avvik i regnskapsprinsipper, 
vises på egen linje i konsernets resultat
oppstilling. I balansen er investeringen 
klassifisert som anleggsmiddel og står 
oppført til kostpris korrigert for akkumu
lerte resultatandeler, mottatte utbytter 
samt egenkapitalføringer i selskapet.

Prinsipper for å innarbeide kjøp av tilknytte
de selskaper er de samme som for kjøp av 
datterselskaper. 

I selskapsregnskapet er tilknyttede sel
skap 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. Pro
dusert kraft, med unntak av konsesjons 
og frikraft, disponeres av medeierne 
direkte. Kraftverkene tas inn som felles
kontrollerte driftsordninger med Skagerak 
Energis andel av inntekter, kostnader, 
eiendeler og gjeld.

INNTEKTS- OG KOSTNADSFØRING 

Inntektsføring generelt
Inntektsføring ved salg av varer og tjenes
ter 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 salgs
inntekter. Der slike fysiske og finansielle 
kontrakter er omfattet av IAS 39 som 
finansielle instrumenter (derivater), pre
senteres 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 stør
relsen på inntektsrammen. Sum tillatt inn
tekt for det enkelte nettselskapet består 
av NVE’s fastsatte inntektsramme tillagt 
overføringskostnader til sentralnettet, ei
endomsskatt, investeringstillegg, forhånds
godkjente kostnader knyttet til forskning 
og utvikling og fratrukket årets faktiske 
avbruddskostnader (KILE). Inntektsram
men oppdateres årlig på grunnlag av 
nettselskapenes rapporterte regnskapstall 
to år tidligere (referanseåret). Sammenlig
nende 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 kost
nader i referanseåret og 60 % av beregnet 
kostnadsnorm.

Nettinntekter innregnet i resultatregnska
pet tilsvarer faktiske nettleieinntekter korri
gert for overføringskostnader til sentralnett 
og eiendomsskatt. Faktiske nettleieinn
tekter tilsvarer periodens leverte volum 
avregnet til den til enhver tid fastsatte 
tariff, samt gebyr og morarenteinntekter 
og overskudd fra leveringsplikt. Forskjellen 
mellom faktisk nettleieinntekt og tillatt 
inntekt utgjør mer eller mindreinntekt. 
Mer eller mindreinntekt er ikke balanse
ført. Størrelsen på denne er opplyst i note. 
Regnskapsførte nettinntekter er således 
i tråd med opptjente nettinntekter uten 
hensyn til mer/mindreinntekter.
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Salg av varige driftsmidler
Ved salg av varige driftmidler beregnes 
gevinst/tap ved salget ved å sammen
holde salgssum med gjenværende inn
regnet verdi av det solgte driftsmiddelet. 
Beregnet gevinst/tap presenteres som del 
av henholdsvis andre driftsinntekter eller 
driftskostnader.

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 pensjons
ordninger. Pensjonsordningene er gene
relt finansiert gjennom innbetalinger til 
forsikringsselskap eller pensjonskasse slik 
disse fastsettes ved periodiske aktuarbe
regninger. Konsernet har både innskudds
planer 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 tidli
gere perioder. Ved innskuddsplaner betaler 
konsernet innskudd til offentlig eller privat 
administrerte forsikringsplaner for pensjon 
på obligatorisk, avtalemessige eller frivillig 
basis. Konsernet har ingen ytterligere 
betalingsforpliktelser etter at innskuddene 
er blitt betalt. Innskuddene regnskapsføres 
som lønnskostnad i takt med 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 
er en pensjonsordning som definerer den 
pensjonsutbetaling 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.
 
Netto pensjonsforpliktelser i de enkelte 

enheter i konsernet, beregnes som påløpt 
bruttoforpliktelse med fradrag av estimerte 
pensjonsmidler på balanse dagen. Påløpt 
bruttoforpliktelse beregnes som nåverdien 
av fremtidige pensjonsytelser, gitt antagel
ser 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 pensjoneringsalder 
i pensjonskassen. I nåverdiberegningen er 
det tatt hensyn til en risikofri rente som van
ligvis avviker fra den garanterte rente som 
pensjonsmidlene tilføres i pensjonskassen. 
Påløpt bruttoforpliktelse beregnes ut fra et 
lineært prinsipp; den fulle pensjonsforpliktel
se multiplisert med forholdet mellom avlagt 
tjenestetid og total tjenestetid.

Pensjonsforpliktelsen 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 tilbakevirkende 
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 underfi
nansierte ordninger og ikke fondsbaserte 
ordninger er klassifisert som avsetning for 
forpliktelser under langsiktig gjeld.

Periodens netto pensjonskostnad er inklu
dert i lønn og andre personalkostnader, og 
består av summen av periodens pensjons
opptjening, rentekostnad på den beregne
de 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 selv-
assurandør for hele pensjonen.

Offentlig AFP utbetales fra 62 til 67 år og 
tilsvarer ordinær alderspensjon fra folke

trygden pluss et skattepliktig AFPtillegg på 
kr. 20.400, pr. år. Fra fylte 65 år, tjeneste
pensjonsberegnes AFPpensjonen og utgjør 
66 prosent av pensjonsgrunnlaget forut
satt full opptjening. Differansen mellom 
ordinær AFP og 66 prosent avsettes med 
engangspremier i pensjonskassen.

Konsernet vil fortsatt ha forpliktelser knyt
tet til ansatte som har fratrådt med privat 
AFP før 31.12.2010.

Forpliktelsen vil være endelig oppgjort 
senest innen 1. januar 2016. AFP forplik
telsen er en usikret ordning og er klassifi
sert som avsetning for forpliktelser under 
langsiktig gjeld.

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 be
talt grunnrenteskatt i det enkelte kraftverk. 
Inntektssiden i eiendomsskatten er bereg
net 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 kom
mer 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 unn
tak 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. Kon
sernet må derfor beregne overskuddsskatt, 
naturressursskatt og grunnrenteskatt. 

Overskuddsskatt blir beregnet etter 
ordinære skatteregler. Skattekostnaden 
i resultatregnskapet består av betalbar 
skatt og endring i utsatt skatt/skattefordel. 
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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 overskuddsuav
hengig skatt og beregnes på grunnlag av 
det enkelte kraftverkets gjennomsnittlige 
produksjon de siste syv årene. Skattesat
sen er satt til 1,3 øre per kWh. Overskudds
skatt kan avregnes mot betalt naturressurs
skatt. 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 30 % av netto grunnrenteinntekt 
beregnet for hvert enkelt kraftverk. Grunn
renteinntekten 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 fak
tisk kontraktpris. Den beregnede inntekten 
reduseres med faktiske driftskostnader, 
avskrivninger og en friinntekt for å komme 
frem til skattegrunnlagets netto grunn
renteinntekt. Friinntekten fastsettes årlig 
på grunnlag av skattemessig verdi av 
driftsmidlene i kraftverket multiplisert med 
en normrente fastsatt av Finansdeparte
mentet. Normrenten beregnes på grunnlag 
av statskasseveksler med 12 måneders 
gjenstående løpetid. Rentesatsen for 
2013 er beregnet til 1,5 %.

Negativ grunnrenteinntekt opparbeidet i 
2007 eller senere samordnes mot ny posi
tiv grunnrenteinntekt på selskaps og kon
sernnivå 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 knyttet til fremførbare 
underskudd og utsatt skatt knyttet til 
andre midlertidige forskjeller er beregnet 

med basis i kraftverk hvor det er sannsyn
liggjort at skattefordel vil utnyttes innenfor 
en tidshorisont på ti år. Avsetning til 
utsatt grunnrenteskatt skjer med nominell 
skattesats på 31 % (tilsvarer satsen for 
grunnrenteskatt i 2014). Friinntekt behand
les 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 presenteres netto så 
langt de forventes å reversere i samme 
periode. Tilsvarende gjelder for utsatt skatt 
og utsatt skattefordel knyttet til grunnren
teskatt. Utsatte skatteposisjoner knyttet 
til overskuddsskatt kan ikke utlignes mot 
utsatte skatteposisjoner knyttet til grunn
renteskatt. 

KLASSIFISERING OG VURDERING AV  
EIENDELER OG GJELD 

Klassifisering som kortsiktig / langsiktig
En post i balansen klassifiseres som kort
siktig når den forventes realisert innen 12 
måneder etter balansedagen. Andre poster 
klassifiseres som langsiktig. 

Presentasjon av finansielle instrumenter i 
henholdsvis kortsiktige og langsiktige pos
ter skjer i tråd med de generelle retnings
linjene 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 anskaf
felseskost, fratrukket akkumulerte av og 
nedskrivninger. Avskrivningene starter når 
eiendelene er tilgjengelig for bruk. Anskaf
felseskost 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 fremti
dige 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 under tomter 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. Reparasjo
ner 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 
mellom balanseført verdi og gjenvinnbart 
beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste 
av virkelig verdi med fradrag av salgskost
nader og bruksverdi. 

Ved vurdering av verdifall grupperes an
leggsmidlene på det laveste nivået der det 
er mulig å skille ut uavhengige kontant
strømmer (kontantgenererende enheter). 
Ved hver rapporteringsdato vurderes 
mulighetene for reversering av tidligere 
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nedskrivninger på ikkefinansielle eiendeler 
unntatt goodwill.

Egenkapital
Foreslått utbytte og konsernbidrag ved 
avleggelsen av regnskapet er klassifisert 
som egenkapital. Utbyttet og konsernbi
drag 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 øko
nomiske 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.

Konsesjonskraft, konsesjonsavgifter  
og erstatninger
Det blir årlig levert konsesjonskraft til 
kommuner til myndighetsbestemte priser 
fastsatt av Stortinget. Levering av konse
sjonskraft inntektsføres løpende i henhold 
til fastsatt konsesjonskraftpris. 

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

Konsernet betaler erstatninger til grunnei
ere for å få bruksrett til vannfall og 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 drifts
kostnader, mens engangsoppgjør regn
skapsføres mot forpliktelsen.

Anleggsaksjer og andeler
Investeringer hvor Skagerak ikke har be
stemmende eller betydelig innflytelse vur

deres til virkelig verdi og verdiendringene 
føres mot egenkapitalen. I de tilfeller der 
investeringene er inngått for handelsfor
mål, vil verdiendring føres over resultat.

Lagerbeholdning/reservedeler
Innkjøpte standardvarer og reservedeler 
knyttet til driften klassifiseres som omløps
midler, og vurderes etter FIFO til laveste 
verdis prinsipp. 

Magasinbeholdninger
Magasinert vann balanseføres ikke. Opp
lysninger om mengde vann i magasinene 
er gitt i note. 

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppfø
res 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 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.

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.

Langsiktig gjeld
Opptakskostnader regnskapsføres i hen
hold til effektiv rentemetoden (amortisert 
kost) for fastrentelån.

FINANSIELLE INSTRUMENTER

Generelt
Finansielle instrumenter henføres ved før
ste 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 klasse
ne 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 balan
sen. 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 transaksjons
kostnader. 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 fore
ligger 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 energide
rivater på egen linje under driftsinntek
ter, mens endring i verdi av finansielle 
derivater presenteres på egen linje under 
finansposter.

SEGMENTER
Inndeling i segmenter etter IAS 14 er 
basert på forskjeller i risiko og avkastning 
innenfor konsernets virksomhet. 

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 
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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 regnskaps
prinsipper 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 frem
tidige hendelser og andre viktige kilder til 
usikkerhet i estimater på balansedagen, 
og som kan ha betydelig risiko for vesent
lig endringer i innregnede beløp av eiende
ler og forpliktelser innenfor det kommende 
regnskapsåret, er diskutert nedenfor.

Konsesjonskraftkontrakter
Regnskapsmessig behandling av konse
sjonskraftkontrakter er uavklart og det 
eksisterer ulike løsninger. Inntil en løsning 

foreligger har Skagerak valgt å videreføre 
sin behandling av slike kontrakter, det vil si 
regnskapsføring ved levering.

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 
vurderinger knyttet til fremtidige kraftpriser 
og øvrige forutsetninger som bestemmer 

fremtidig grunnrenteinntekt.

Pensjoner
Beregning av pensjonsforpliktelse inne
bærer bruk av skjønn og estimater på en 
rekke parametre. Det henvises til note 20 
for en nærmere beskrivelse av hvilke forut
setninger 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 

1  VIKTIGE ENKELTHENDELSER

2  RESULTAT PR. FORRETNINGSOMRÅDE

3  KRAFTSALGSINNTEKTER

(alle tall i hele 1.000 kroner)

Det er ingen vesentlige enkelthendelser i 2013.

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.

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

1) Gjennomsnittlig årspris (Systempris) var 297 kr/MWh i 2013, 234 kr/MWh i 2012. Oppnådd pris for 2013 ble 298 kr/MWh.  
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) Sysselsatt kapital = Egenkapital + renteb. lang gjeld + renteb. kort gjeld  bankinnsk. og kort inv.  øvrige fin. anleggsm.  tilkn. selskap

2013

Netto driftsinntekt Driftskostnader Avskrivninger Driftsresultat Sysselsatt kapital 1) Varige driftsmidler

Skagerak Kraft konsern 1 501 341 396 142 160 261 944 938 4 426 447 5 462 183

Skagerak Nett konsern 980 902 456 863 230 601 293 438 3 031 453 3 249 885

Skagerak Varme Konsern 47 278 55 730 21 743 30 194 611 804 544 975

Skagerak Elektro AS 183 455 182 583 3 334 2 461 1 617 9 714

Skagrak Naturgass AS 135 010 128 492 8 013 1 496 99 254 87 892

Annet/eliminering 37 747 50 279 14 661 102 687 296 693 169 905

Konsern 2 810 239 1 270 088 438 611 1 101 539 8 467 268 9 524 554

2012

Netto driftsinntekt Driftskostnader Avskrivninger Driftsresultat Sysselsatt kapital 1) Varige driftsmidler

Skagerak Kraft konsern 1 379 114 386 347 151 025 841 741 4 241 628 5 219 582

Skagerak Nett konsern 953 438 439 133 224 281 290 024 3 027 734 3 096 423

Skagerak Varme Konsern 34 966 54 427 147 418 166 879 508 185 465 492

Skagerak Elektro AS 216 066 202 660 3 583 9 823 32 801 11 647

Skagrak Naturgass AS 131 299 122 663 5 880 2 756 114 112 94 196

Annet/eliminering 26 684 29 291 16 311 72 286 321 154 218 150

Konsern 2 688 199 1 234 521 548 499 905 179 8 245 614 9 105 490

TALL I GWh 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Faste salgsavtaler 729 729 554 379 379 379 379 379 379 379

KONSERN SKAGERAK ENERGI AS

2013 2012 2013 2012

1 463 744 1 329 133 Produksjon til spotpriser 1) 0 0

69 342 Gevinst/tap andre kontrakter 0 0

124 249 68 232 Industrikontrakter og konsesjonskraft 2) 0 0

1 506 12 332 Øvrige netto inntekter kraftsalg 3) 0 0

1 338 058 1 248 911 Sum 0 0
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4   MAGASIN OG PRODUKSJON

5   NETTINNTEKTER

Årsproduksjonen i 2013 ble 5 447 GWh som er på nivå med middelproduksjon for Skagerak Kraft. Tilsiget i 2013 ble 5,5 TWh, litt under normalt for  
Skagerak Kraft.

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.

Spesifikasjon av anleggskontrakter:

Akkumulert merinntekt iht. NVE’s inntektsrammeregulering utgjør pr. 31.12.2013 242,7 millioner kroner (pr. 31.12.2012 383,0 millioner kroner).

MAGASINBEHOLDNING PRODUKSJON

31.12.13 31.12.12 Maks. kapasitet 2013 2012 Middel

TALL I TWh 2,4 2,6 3,5 5,4 6,0 5,4

KONSERN SKAGERAK ENERGI AS

2013 2012 2013 2012

1 393 459 1 319 437 Fakturerte overføringsinntekter 0 0

304 982 343 832 Overføringskostnad fra overliggende nett 0 0

10 253 9 546 Eiendomsskatt nettanlegg 0 0

1 078 224 966 059 SUM 0 0

6   ANDRE DRIFTSINNTEKTER

KONSERN SKAGERAK ENERGI AS

2013 2012 2013 2012
Andre driftsinntekter knyttet til virksomhet innenfor:

47 278 34 966 fjernvarme 0 0

135 010 131 299 naturgass 0 0

183 455 216 066 elektroentreprenør 0 0

72 485 112 594 annet/eliminering 125 762 129 922

438 229 494 925 SUM 125 762 129 922

KONSERN SKAGERAK ENERGI AS

2013 2012 2013 2012
0 1 082 Inntektsført på igangværende anleggskontrakter 0 0

0 1 042 Kostnader knyttet til opptjent inntekt / tapsavsetninger 0 0

0 40 NETTO RESULTATFØRT PÅ IGANGVÆRENDE ANLEGGSKONTRAKTER 0 0

0 225
Opptjent ikke fakturert inntekt på igangværende anleggskontrakter  

inkludert i kundefordringer
0 0

                                                                                         REGIONALNETT                                DISTRIBUSJONSNETT

2013 2012 2013 2012

Netto driftsinntekter 240 598 280 999 687 578 601 180

Driftskostnader 173 170 153 861 451 043 426 326

Driftsresultat 67 428 127 137 236 535 174 855

Nettkapital 783 216 740 928 1 959 854 1 944 361

Avkastning nettkapital 8,8 % 17,0 % 12,1 % 8,9 %
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7   LØNN OG ANDRE PERSONALKOSTNADER

8   EIENDOMSSKATT OG KONSESJONSAVGIFTER

Pensjonskostnader er nærmere beskrevet i note 20.

LØNN OG ANDRE YTELSER LEDENDE ANSATTE
Konsernsjef Knut Barland mottok i 2013 lønn på 2 360 308 kroner og andre ytelser på 167 963 kroner, totalt 2 528 271 kroner.  
Årets pensjonsopptjening utgjorde 850 000 kroner.

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. 
Konsernsjefen 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, styrets ansatte eller andre valgte selskapsorganer. Til opplysning har alle ansatte 
i Skagerak konsernet mulighet til å søke lån i Skageraks Pensjonskasse. 
Konsernsjefen omfattes av den generelle pensjonsordningen i selskapet som beskrevet i pensjonsnoten, se note 20. Den generelle ordningen 
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. 
Det ytes ikke pensjon for lønn ut over 12 G. Tjenestepensjonen er livsvarig. Tjenestepensjon under utbetaling reguleres med lønnsvekst minus 0,75 
prosent. Pensjonsordningen omfatter også uførepensjon, etterlattepensjon og barnepensjon. For konsernsjefen som har en pensjonsgivende årslønn som 
overstiger 12G, er det inngått avtale om en supplerende pensjonsordning og gruppelivsforsikring. I perioden mellom 62 og 67 år har konsernsjefen avtale 
som innebærer en gjensidig rett til nedtrapping av arbeidsoppgaver og arbeidsvederlag. 

KONSERN SKAGERAK ENERGI AS

2013 2012 2013 2012

446 023 425 168 Lønn 74 526 67 411

71 639 62 015 Arbeidsgiveravgift 10 969 9 717

43 004 57 649 Pensjonskostnader inkludert arbeidsgiveravgift 5 490 8 010

32 194 32 355 Andre ytelser 15 008 16 588

19 294 20 722 Lønns og personalkostnader deleide kraftverk 0 0

104 541 106 828 Balanseførte lønnskostnader 5 523 4 519

507 613 491 080 SUM 100 469 97 207

780 778 Gjennomsnittlig antall ansatte 114 108

KONSERN SKAGERAK ENERGI AS

2013 2012 2013 2012

100 092 92 489 Eiendomsskatt 0 0

33 275 33 926 Konsesjonsavgifter 0 0

133 366 126 415 SUM 0 0

Godtgjørelse til styret Styrehonorar
Steinar Bysveen, styrets leder 0

Rolf Erling Andersen, nestleder 127

Ida Helliesen, styremedlem 85

Unni Karlsen Hongseth, styremedlem 0

Gunn Marit Helgesen, styremedlem 85

Kristin SteenfeldtFoss, styremedlem 0

Gunnar Møane, ansattevalgt styremedlem 85

Kjersti Haugen, ansattevalgt styremedlem 85

Line Klausen, ansattevalgt styremedlem 85
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Fremtidig minsteleie
Kostnadsført i 

perioden
Innen 1 år etter 
periodens slutt

Mellom 1 og 5 år 
etter periodens slutt

Mer enn 5 år etter 
periodens slutt

Totale fremtidige 
minsteleier

Husleieavtaler 28 820 169 2 633 390 352 393 153

Øvrige leieavtaler 3 096 107 4 806 0 4 913

SUM 31 916 276 7 439 390 352 398 067

9   ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Honorar til revisor fordeler seg som følger:

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. 

Husleieavtalene gjelder i hovedsak leie av lokaler knyttet til hovedkontoret. Disse leieavtalene indeksreguleres årlig.

KONSERN SKAGERAK ENERGI AS

2013 2012 2013 2012

218 689 230 374 Materiell 2 881 4 981

179 178 162 865 Fremmedytelser 52 385 35 713

41 3 512 Tap på fordringer 0 0

55 646 55 562 Kostnader deleide kraftverk 0 0

7 421 9 537 Erstatninger 0 0

168 135 155 177 Øvrige driftskostnader 58 053 47 996

629 110 617 026 SUM 113 319 88 690

KONSERN SKAGERAK ENERGI AS

2013 2012 2013 2012

1 145 1 201 Lovpålagt revisjon 219 278

59 91 Andre attestasjonstjenester 0 22

136 363 Skatte og avgiftsrådgivning 72 285

264 95 Øvrig tjenester 35 55

1 604 1 750 SUM 326 641
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                                   Vurderingsbasis

2013  
Skagerak Energi AS

Pliktig 
virkelig verdi 
over resultat

Virkelig 
verdi over 

resultat
Amortisert 

kost
Tilgjengelig 

for salg
Holdt 

for salg
Honorar-
utgifter Sum

FINANSINNTEKTER
Konserninterne renteinntekter (inkl. Statkraftkonsern) 0 0 83 562 0 0 0 83 562

Andre renteinntekter 0 0 223 0 0 0 223

Utbytte 0 0 0 656 0 0 656

Andre finansinntekter 0 0 37 0 0 0 37

Sum 0 0 83 821 656 0 0 84 477

FINANSKOSTNADER
Konserninterne rentekostnader (inkl. Statkraftkonsern) 0 0 167 113 0 0 0 167 113

Andre rentekostnader 0 0 7 566 0 0 0 7 566

Andre finanskostnader 0 0 0 0 0 25 25

Sum 0 0 174 679 0 0 25 -174 704

UREALISERT VERDIENDRING RENTE-/VALUTAKONTRAKTER
Verdipapirer likviditet, gevinst og tap, urealisert 0 0 0 416 0 0 416

Sum 0 0 0 416 0 0 -416

SUM 0 0 -90 858 240 0 -25 -90 643

Vurderingsbasis

2012  
Skagerak Energi AS

Pliktig 
virkelig verdi 
over resultat

Virkelig 
verdi over 

resultat
Amortisert 

kost
Tilgjengelig 

for salg
Holdt 

for salg
Honorar-
utgifter Sum

FINANSINNTEKTER
Konserninterne renteinntekter (inkl. Statkraftkonsern) 0 0 94 256 0 0 0 94 256

Andre renteinntekter 0 0 1 0 0 0 1

Verdipapirer likviditet, gevinst og tap, realisert 0 0 0 0 2 0 2

Utbytte 0 0 0 700 0 0 700

Andre finansinntekter 0 3 0 0 0 0 3

Sum 0 3 94 257 700 2 0 94 962

FINANSKOSTNADER
Konserninterne rentekostnader (inkl. Statkraftkonsern) 0 0 153 270 0 0 0 153 270

Andre rentekostnader 0 0 38 378 0 0 0 38 378

Nedskriving finansielle aksjer 0 170 172 0 0 0 0 170 172

Andre finanskostnader 0 0 0 0 0 42 42

Sum 0 170 172 191 648 0 0 42 361 862

UREALISERT VERDIENDRING RENTE-/VALUTAKONTRAKTER
Verdipapirer likviditet, gevinst og tap, urealisert 0 0 0 415 0 0 415

Valutalån, urealisert verdiendring 130 0 0 0 0 0 130

Sum 130 0 0 415 0 0 544

SUM 130 170 169 97 391 285 2 42 267 444

10   FINANSPOSTER
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Vurderingsbasis

2013  
Skagerak Konsern

Pliktig 
virkelig verdi 
over resultat

Virkelig 
verdi over 

resultat
Amortisert 

kost
Tilgjengelig 

for salg
Holdt 

for salg
Honorar-
utgifter Sum

FINANSINNTEKTER
Konserninterne renteinntekter (inkl. Statkraftkonsern) 0 0 5 420 0 0 0 5 420

Andre renteinntekter 0 0 3 861 0 0 0 3 861

Utbytte 0 0 0 656 0 0 656

Andre finansinntekter 0 0 5 402 0 0 0 5 402

Sum 0 0 14 683 656 0 0 15 339

FINANSKOSTNADER
Konserninterne rentekostnader (inkl. Statkraftkonsern) 0 0 156 121 0 0 0 156 121

Andre rentekostnader 0 0 16 205 0 0 0 16 205

Andre finanskostnader 0 0 3 072 0 0 1 740 4 812

Sum 0 0 175 398 0 0 1 740 -177 138

UREALISERT VERDIENDRING RENTE-/VALUTAKONTRAKTER
Verdipapirer likviditet, gevinst og tap, urealisert 0 0 0 416 0 0 416

Sum 0 0 0 416 0 0 -416

SUM 0 0 -160 715 240 0 -1 740 -162 215

Vurderingsbasis

2012 
Skagerak Konsern

Pliktig 
virkelig verdi 
over resultat

Virkelig 
verdi over 

resultat
Amortisert 

kost
Tilgjengelig 

for salg
Holdt 

for salg
Honorar-
utgifter Sum

FINANSINNTEKTER
Konserninterne renteinntekter (inkl. Statkraftkonsern) 0 0 8 106 0 0 0 8 106

Andre renteinntekter 0 0 2 914 0 0 0 2 914

Verdipapirer likviditet, gevinst og tap, realisert 0 0 0 0 2 0 2

Utbytte 0 0 0 700 0 0 700

Andre finansinntekter 0 774 0 0 0 0 774

Sum 0 774 11 020 700 2 0 12 495

FINANSKOSTNADER
Konserninterne rentekostnader (inkl. Statkraftkonsern) 0 0 147 004 0 0 0 147 004

Andre rentekostnader 0 0 55 401 0 0 0 55 401

Andre finanskostnader 0 0 3 360 0 0 1 306 4 666

Sum 0 0 205 764 0 0 1 306 207 071

UREALISERT VERDIENDRING RENTE-/VALUTAKONTRAKTER
Verdipapirer likviditet, gevinst og tap, urealisert 0 0 0 415 0 0 415

Valutalån, urealisert verdiendring 130 0 0 0 0 0 130

Sum 130 0 0 415 0 0 544

SUM 130 774 194 745 285 2 1 306 195 120



SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 201344 NOTER

11   SKATTER

KONSERN SKAGERAK ENERGI AS

2013 2012 2013 2012

237 008 225 122 Betalbar skatt alminnelig inntekt 20 753 35 981
211 446 190 488 Betalbar grunnrenteskatt 0 0
35 999 22 773 Endring utsatt skatt alminnelig inntekt 25 147 30 684
3 285 9 230 Endring utsatt skatt på grunnrente 0 0
3 764 1 447 Tilbakebetalt/ført skatt for tidligere år 0 0

477 404 403 513 RESULTATFØRT SKATTEKOSTNAD 45 899 5 297

KONSERN SKAGERAK ENERGI AS

2013 2012 2013 2012

270 177 201 330 28 % skatt av resultat før skatt 59 295 27 055
6 795 2 232 Effekt skatterfrie inntekter inkl. utbytte 15 026 15 989
5 241 3 251 Effekt ikke fradragsberetigede kostnader 1 343 48 341
4 383 0 Effekt av endrede skatteregler 288 0
3 764 1 447 For lite/for mye avsatt skatt tidligere år 0 0

211 446 190 488 Betalbar grunnrenteskatt 0 0
3 285 9 230 Endring utsatt skatt grunnrente 0 0

477 404 403 513 RESULTATFØRT SKATTEKOSTNAD 45 899 5 297
49,5 % 56,1 % Effektiv skattesats 21,7 % 5,5 %

Friinntekten reduserer den betalbare grunnrenteskatten for Skagerak Energi konsern med 11,8 millioner kroner i 2013 (11,6 millioner kroner i 2012). 

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

1) Omløpsmidler i Skagerak Energi AS gjelder konsernbidrag med 28 % skatt.

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

SKAGERAK ENERGI AS
2013 2012

Resultat før skattekostnad 211 768 96 626
Skattefrie inntekter inkl. utbytte 53 665 57 102
Ikke fradragsberetigede kostnader 4 795 172 647
Endring av midlertidige forskjeller 88 781 109 586
Årets skattegrunnlag 74 117 128 505
Skattesats 28 % 28 %
Beregnet overskuddsskatt 20 753 35 981
Balanseført betalbar skatt 20 753 35 981

KONSERN SKAGERAK ENERGI AS

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

4 341 6 698 Omløpsmidler 1) 322 046 305 238
44 566 9 567 Derivater 0 30 375

124 018 135 165 Anleggsmidler 14 103 18 456
405 874 162 393 Pensjonsforpliktelser 29 728 3 262
21 184 11 459 Andre langsiktig poster 15 055 22 199
28 645 19 644 Fremførbart underskudd/godtgjørelse 0 0

539 497 325 792 Midlertidige forskjeller og fremførb. underskudd 350 822 335 131
27 % 28 % Anvendt skattesats 27%/28% 28 %

-145 664 91 222 UTSATT SKATT / SKATTEFORDEL (-) -97 942 93 837
3 294 3 282 Midlertidige forskjeller grunnrente 0 0

0 0 Fremførbar negativ grunnrente 0 0
3 294 3 282 Grunnlag utsatt skatt grunnrente 0 0

31 % 30 % Anvendt skattesats 0 % 0 %
-1 021 985 UTSATT SKATTEFORDEL GRUNNRENTE 0 0

-146 685 92 206 BALANSEFØRT PR 31.12 -97 942 93 837

For beregning av utsatt skatt/skattefordel alminnelig inntekt og grunnrente er skattesatser gjeldende fra 01.01.2014 anvendt.
Utsatt skattefordel er balanseført til full nominell verdi, da alle langtidsprognoser viser at konsernet vil få skattbare overskudd.
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KONSERN SKAGERAK ENERGI AS

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

479 825 562 770 Midlertidige forskjeller grunnrente 0 0

66 334 92 835 Fremførbar negativ grunnrente 0 0

413 492 469 936 Grunnlag utsatt skatt grunnrente 0 0

31 % 30 % Anvendt skattesats 0 % 0 %

128 182 140 980 UTSATT SKATT PÅ GRUNNRENTE 0 0

KONSERN SKAGERAK ENERGI AS

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

146 685 92 206 Utsatt skattefordel 97 942 93 837

211 116 211 116 Goodwill 0 0

357 801 303 321 SUM 97 942 93 837

12   IMMATERIELLE EIENDELER

Utsatt skattefordel er nærmere omtalt i note 11.

Goodwill er relatert til erverv av nettvirksomheter i Vestfold i årene 19982000 og kjøp av Skagerak Naturgass AS. 

Merverdi ved tidligere oppkjøp av nettselskaper i Vestfold (19982000) 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. 

Merverdi ved kjøp av aksjer i Skagerak Naturgass AS er henført til goodwill. Merverdien knytter seg til kompetanse på bygging av naturgassanlegg samt 
forventning om å kunne realisere prosjekter som vil gi positiv fremtidig avkastning.

KONSERN Goodwill Sum

Anskaffelseskost 01.01.13 335 367 335 367

Anskaffelseskost 31.12.13 335 367 335 367

Akk. av og nedskrivning 31.12.13 124 251 124 251

BALANSEFØRT VERDI 31.12.13 211 116 211 116

Avskrivningssatser 0 %
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13   VARIGE DRIFTSMIDLER

NEDSKRIVNINGER
Nedskrivninger i 2013 er knyttet til distribusjonsanlegg i Skagerak Naturgass 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 m.v. 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:

SKAGERAK ENERGI AS
Anlegg under 

utførelse
Bygg og annen 

fast eiendom Løsøre Sum

Anskaffelseskost 01.01.13 30 136 253 169 99 746 383 052

Tilgang 2013 16 850 2 390 6 027 25 267

Overført fra anlegg under utførelse 28 462 22 971 5 491 0

Avgang 2013 0 84 854 508 85 362

Anskaffelseskost 31.12.13 18 525 193 675 110 756 322 957

Akk. av og nedskrivning 31.12.13 0 103 262 76 300 179 562

Avgang akk. av og nedskrivning 2013 0 26 057 453 26 511

BALANSEFØRT VERDI 31.12.13 18 525 116 470 34 910 169 905

Årets avskrivninger 0 5 436 9 224 14 661

KONSERN Nettanlegg Kraftanlegg
Anlegg under 

utførelse
Bygg og annen 

fast eiendom Løsøre Sum

Anskaffelseskost 01.01.13 6 258 812 9 525 191 494 587 914 918 524 214 17 717 722

Tilgang 2013 118 984 132 686 501 206 114 326 41 623 908 825

Balanseførte bygglånsrenter 0 0 8 627 0 0 8 627

Overført fra anlegg under utførelse 106 230 160 573 353 148 75 070 11 274 0

Avgang 2013 0 0 490 84 854 6 360 91 705

Anskaffelseskost 31.12.13 6 484 027 9 818 450 650 782 1 019 460 570 751 18 543 470

Akk. av og nedskrivning 31.12.13 3 586 941 4 737 430 490 312 361 413 622 9 050 844

Avgang akk. av og nedskrivning 2013 0 0 490 26 057 5 380 31 928

BALANSEFØRT VERDI 31.12.13 2 897 086 5 081 021 650 782 733 157 162 509 9 524 554

Årets avskrivninger 211 968 153 549 0 31 527 40 100 437 145

Årets nedskrivninger 0 0 490 976 0 1 466

Forventet økonomisk levetid 1035 år 2575 år 050 år 310 år

Avskrivningsplan Lineær Lineær Avskrives ikke Lineær Lineær

Andres andeler

Sundsbarm 8,50 %

Bagn 20,00 %
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Sira- 
Kvina

Otra 
Kraft

Øvrige 
kraftverk

Sum
2013

Sum
2012

Kraftsalgsinntekter 7 358 7 367 8 407 23 132 23 110

Andre driftsinntekter 6 950 458 8 261 15 669 11 892

BRUTTO DRIFTSINNTEKTER 14 308 7 824 16 668 38 800 35 003

Overføringskostnader 6 891 5 903 6 838 19 632 9 161

NETTO DRIFTSINNTEKTER 7 417 1 921 9 830 19 168 25 841

Lønnskostnader 12 425 1 598 6 621 20 643 20 722

Avskrivninger 20 192 15 053 44 353 79 599 72 055

Konsesjonsavgifter 7 256 5 513 8 817 21 586 21 844

Andre driftskostnader 15 584 11 466 34 831 61 880 59 864

SUM DRIFTSKOSTNADER 55 457 33 629 94 622 183 708 174 485

DRIFTSRESULTAT -48 040 -31 708 -84 792 -164 540 148 644

Finansinntekter 117 204 415 736 713

Finanskostnader 0 502 51 553 172

NETTO FINANSPOSTER 117 -298 364 182 541

NETTO -47 923 -32 006 -84 428 -164 358 148 103

Deleide kraftverk er i henhold til bruttometoden innarbeidet i resultatet med følgende beløp:

Kraftsalgsinntekter i tabellen over inneholder kun konsesjonskraft, mens vår andel av produksjonsmengde inntektsføres direkte i Skagerak Kraft AS.

Skagerak har medtatt følgende balanseposter i deleide kraftverk:

1) 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.

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.

KONSERN Eierandel
Varige  

driftsmidler
Andre

eiendeler
Langsiktig

gjeld
Kortsiktig

gjeld Sum

Bagn 80,00 % 232 381 232 381

Finndøla 50,00 % 79 811 1 726 1 498 2 161 77 878

Folgefonnverkene 14,94 % 151 182 151 182

Hekni 33,33 % 113 367 113 367

Otra Kraft 31,40 % 400 734 65 179 2 334 64 772 398 806

UllaFørre 1,49 % 37 776 37 776

Otteraaens Brugseierfor. 1) 325 710 497 326 207

SiraKvina 14,60 % 643 669 7 173 6 285 644 558

Skollenborg 2) 60 275 1 444 1 753 59 965

Sundsbarm 91,50 % 306 416 306 416

Svelgfoss 23,94 % 150 464 150 464

SUM 2 501 784 76 020 -3 832 -74 972 2 499 000
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1) Egenkapital fra årsregnskap 2012.
2) Årets resultat og egenkapital er basert på foreløpig resultat for 2013.

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.

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.

Beregningen av årets resultatandel for tilknyttede selskaper baserer seg på prognoser for 2013.

Inngående 
balanse

Kapital-     
innskudd

Estimert 
resultat andel 

2013

Estimatavvik 
2012

Mottatt  
utbytte

Føringer mot 
utvidet resultat

Utgående  
balanse

Fjordkraft AS 72 778 0 28 313 1 093 55 098 27 548 19 537

Småkraft AS 98 367 30 000 703 474 0 0 127 190

Energi og Miljøkapital AS 18 800 0 23 803 0 0 18 021

Viking Varme AS 3 121 0 1 912 0 0 0 1 209

Nape Kraftverk AS 25 1 470 57 0 0 0 1 551

SUM 193 091 31 470 25 778 183 55 098 27 548 167 508

14   EIERANDELER I DATTER- OG TILKNYTTEDE SELSKAP

Hovedkontor Eierandel
Andel 

stemmer
Balansef. 

verdi
Årets  

resultat
Egen - 

kapital
Konsern- 

bidrag Utbytte

AKSJER I DATTERSELSKAPER:

Skagerak Kraft AS Porsgrunn 100 % 100 % 3 173 075 444 518 3 246 894 220 000 0

Skagerak Nett AS Porsgrunn 100 % 100 % 3 128 750 306 507 2 185 452 153 000 0

Skagerak Elektro AS Porsgrunn 100 % 100 % 80 500 695 122 039 2 060 0

Skagerak Varme AS Porsgrunn 100 % 100 % 158 337 28 948 156 904 43 031 0

Skagerak Naturgass AS Porsgrunn 100 % 100 % 33 425 3 561 41 378 5 864 0

AKSJER I TILKNYTTEDE SELSKAP:  

Fjordkraft AS Bergen 48 % 48 % 83 098 29 406 261 350 55 098

Energi og Miljøkapital AS 1) Skien 35 % 35 % 18 800 779 51 421 0

SUM 6 675 985

AKSJER I DATTERDATTERSELSKAP:

Grunnåi Kraftverk AS Porsgrunn 55 % 55 % 6 485 973 29 517 0

Sauland Kraftverk AS Hjartdal 67 % 67 % 670 4 1 013 0

Skien Fjernvarme AS Skien 51 % 51 % 26 342 5 815 35 092 0

AKSJER I TILKNYTTEDE SELSKAP I DATTERSELSKAP:

Viking Varme AS Larvik 50 % 50 % 1 760 1 912 1 901 0

Småkraft AS 2) Bergen 20 % 20 % 138 010 1 177 522 394 0

Nape Kraft AS 2) Grimstad 49 % 49 % 1 495 57 3 146 0

Hovedkontor Eierandel  Andel stemmer Balanseført verdi

Fjordkraft AS Bergen 48 % 48 % 19 537

Småkraft AS Bergen 20 % 20 % 127 190

Viking Varme AS Larvik 50 % 50 % 1 209

Energi og Miljøkapital AS Skien 35 % 35 % 18 021

Nape Kraftverk AS Grimstad 49 % 49 % 1 551
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KONSERN SKAGERAK ENERGI AS

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

0 0 Lån gitt til konsernselskap 2 795 025 2 437 775

272 525 221 264 Øvrige langsiktige lån og fordringer 38 507 40 163

0 0 Pensjonsmidler 108 122 125 628

142 142 Andre aksjer og andeler 0 0

272 666 221 406 SUM 2 941 654 2 603 566

KONSERN SKAGERAK ENERGI AS

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

2 957 33 299 Kortsiktige fordringer konsernselskap (inkl. Statkraftkonsern) 15 989 6 373

177 734 258 225 Kundefordringer 582 161

131 027 130 843 Periodiserte inntekter 1 11

17 103 10 909 Forskuddsbetalte kostnader 12 089 7 821

0 318 Fremførbar naturressursskatt 0 0

74 669 52 920 Omløpsmidler deleide kraftverk 0 0

55 696 10 919 Øvrige kortsiktige fordringer 60 721 6 200

459 186 497 434 SUM 89 382 20 566

KONSERN SKAGERAK ENERGI AS

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

14 867 15 283 Aksjer 14 867 15 283

14 867 15 283 SUM 14 867 15 283

15   ØVRIGE FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

16   FORDRINGER

17   INVESTERINGER

Spesifikasjon av andre aksjer og andeler:

Spesifikasjon av aksjer for omsetning:

Eierandel Resultat 2012 Egenkapital Balanseført verdi

Andre aksjer og andeler eid av datterselskap:

Planselskapet Bøfossane AS 25 % 15 432 125

Øvrige aksjer 17

SUM 142

SUM KONSERN 142

Antall Anskaffelseskost
Markedsverdi 

31.12.2013

Skien Aktiemølle ASA 174 900 5 830 14 867

SUM 5 830 14 867
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KONSERN SKAGERAK ENERGI AS

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

49 174 52 397 Kontanter og bankinnskudd 5 016 4 132

49 174 52 397 SUM 5 016 4 132

KONSERN SKAGERAK ENERGI AS

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

7 571 7 031 Skattetrekksmidler1) 0 0

38 909 36 191 Andre bundne midler 0 0

46 479 43 222 SUM BUNDNE MIDLER 0 0

18   LIKVIDE MIDLER

19   EGENKAPITAL

Herav bundne midler:

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

1) Pr. 31.12.2013 er det Skagerak Elektro AS, Skagerak Varme AS, Skien Fjernvarme AS og Skagerak Naturgass AS som har skattetrekksmidler. For øvrige 
konsernselskaper er det avgitt en bankgaranti.

Det er forslått et utbytte på 163 millioner kroner for 2013.

SKAGERAK ENERGI AS Aksjekapital Overkurs Annen  
egenkapital Sum

Egenkapital pr. 31.12.12 1 695 539 399 211 2 163 019 4 257 769

Utbytte 2012, vedtatt 2013 189 000 189 000

Årets resultat 165 869 165 869

Andre inntekter og kostnader:

   aktuarielle gevinster og tap på ytelsesplaner 43 429 43 429

   flytteoppgjør pensjoner 437 437

EGENKAPITAL PR. 31.12.13 1 695 539 399 211 2 096 896 4 191 647

KONSERN Aksjekapital Overkurs Annen 
egenkapital Minoritet Sum

Egenkapital pr. 31.12.12 1 695 539 399 211 1 709 400 27 972 3 832 122

Utbytte 2012, vedtatt 2013 189 000 189 000

Minoritet Sauland Kraftverk AS, innbetalt av minoritetseiere 144 144

Minoritetens andel av kapitalutvidelse Skien Fjernvarme AS 5 709 5 709

Føringer mot andre inntekter og kostnader tilknyttede selskaper 27 548 27 548

Årets resultat 489 924 2 410 487 514

Andre inntekter og kostnader:

   aktuarielle gevinster og tap på ytelsesplaner 230 445 604 231 049

EGENKAPITAL PR. 31.12.13 1 695 539 399 211 1 752 331 30 811 3 877 892
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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 Aaksjene.
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 Caksjene.

Spesifikasjon av forpliktelse fallrettigheter og andre avsetninger for forpliktelser:

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.

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 beregningsmetode og med de beregningsforutsetninger 
som benyttes i henhold til gjeldende regnskapsstandard. Konsernets sikrede pensjonsansvar er dekket gjennom pensjonsordning i Skagerak Energi 
Pensjonskasse.

AKSJEFORDELING Antall Pålydende Balanseført

Skien kommune Aaksjer 455 679 0,566 257 914

Porsgrunn kommune Aaksjer 444 321 0,566 251 486

Bamble kommune Aaksjer 100 000 0,566 56 600

Statkraft Industrial Holding AS Baksjer 1 018 524 0,566 576 485

Statkraft Industrial Holding AS Caksjer 977 128 0,566 553 054

SUM 2 995 652 0,566 1 695 539

KONSERN SKAGERAK ENERGI AS

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

325 031 74 287 Pensjonsforpliktelser 36 758 25 657

128 182 140 980 Utsatt skatt på grunnrente 0 0

306 828 307 159 Forpliktelse fallrettigheter 0 0

27 297 26 995 Andre avsetninger for forpliktelser 4 805 7 322

787 338 549 420 SUM 41 563 32 979

20   AVSETNING FOR FORPLIKTELSER

SKAGERAK ENERGI AS
Fjernings- 

forpliktelser
Legale  

forpliktelser
Andre 

forpliktelser Sum

Inngående balanse 0 7 322 0 7 322

Beløp som er benyttet i perioden 0 2 517 0 2 517

UTGÅENDE BALANSE 0 4 805 0 4 805

KONSERN
Fjernings- 

forpliktelser
Legale  

forpliktelser
Andre 

forpliktelser Sum

Inngående balanse 0 26 674 307 479 334 154

Nye avsetninger i perioden 0 1 734 8 1 742

Beløp som er benyttet i perioden 0 1 440 331 1 770

UTGÅENDE BALANSE 0 26 969 307 156 334 125
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Bevegelse i aktuarmessige gevinst/tap innregnet direkte mot egenkapitalen:

Sammensetning av pensjonsmidler i egen pensjonskasse til markedsverdi:

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.

PENSJONSMIDLER 2013 2012

Egenkapitalinstrumenter 619 357 34 % 457 573 28 %

Rentebærende instrumenter 947 251 52 % 915 146 56 %

Annet 255 029 14 % 261 470 16 %

SUM 1 821 637 100 % 1 634 189 100 %

KONSERN SKAGERAK ENERGI AS

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

2 092 331 1 683 692 Pensjonsforpliktelser brutto 619 735 500 566

1 821 637 1 634 189 Pensjonsmidler i pensjonskassene 695 641 603 708

270 694 49 504 Netto pensjonsmidler (forpliktelser) 75 906 103 142

54 336 24 783 Arbeidsgiveravgift  sikrede og usikrede ordninger 4 542 3 171

-325 031 74 287 NETTO BALANSEFØRTE PENSJONSMIDLER (-FORPLIKTELSER) 71 364 99 971

325 031 74 287 Pensjonsforpliktelser 36 758 25 657

0 0 Pensjonsmidler 108 122 125 628

KONSERN SKAGERAK ENERGI AS

2013 2012 2013 2012

693 945 1 476 048 Akk. beløp innregnet i egenkapitalen før skatt 01.01 232 388 412 172

331 040 782 103 Innregnet i perioden 59 711 179 784

1 024 985 693 945 Akk. beløp innregnet direkte i ek før skatt 31.12 292 099 232 388

284 747 194 305 Utsatt skatt relatert til akt. messig gev./tap innregnet i ek 81 784 65 065

740 238 499 640 AKK. BELØP INNREGNET DIR. I EGENKAPITAL ETTER SKATT 31.12 210 315 167 323

Diskonteringsrenten er satt til 4,1 % 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 3,3 %. 

Estimatavvik i 2013 skyldes i hovedsak effekt av økt diskonteringsrente (reduksjon pensjonsforpliktelse på omkring 5 %), endring fra kurvet til lineær 
lønnskurve (økning av pensjonsforpliktelse med omkring 10 %) og endring fra dødelighetsgrunnlag GAP07 til K2013 (økning av pensjonsforpliktelse med 
omkring 12 %).
 
Pensjonsforpliktelsen er beregnet av uavhengig aktuar i desember i regnskapsåret som et estimat på situasjonen 31.12.13 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 % for inntekt mellom 1 og 6 G (grunnbeløpet), og 8 % for inntekt mellom 6 og 12 G. Herav utgjør 
egen sparing 2 %. Lønn over 12 G regnes ikke med i pensjonsgrunnlaget. For innskuddsplaner tilsvarer pensjonskostnaden årets belastede premie/
innskudd.

Spesifikasjon av pensjonsmidler/forpliktelser:
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Spesifikasjon av pensjonskostnad:

Forutsetninger pr. 31.12 er benyttet til beregning av netto pensjonsforpliktelsen ved utgangen av året, mens forutsetning pr. 01.01 er benyttet til å 
beregne pensjonskostnaden for året.

Medlemmer i ordningen:

2013 2012 INNSKUDDSPLANER 2013 2012

2 324 1 198 Arbeidsgivers tilskudd 0 0

328 169 Arbeidsgiveravgift 0 0

2 652 1 367 ÅRETS PENSJONSKOSTNAD INNSKUDDSPLANER 0 0

43 004 57 649 TOTAL PENSJONSKOSTNAD 5 490 8 010

KONSERN SKAGERAK ENERGI AS

2013 2012 YTELSESORDNING 2013 2012

621 636    Aktive 113 104

671 688    Pensjonister 333 334

631 637    Øvrige (sluttede med fripoliser) 262 255

INNSKUDDSORDNING

88 95    Aktive 0 0

ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2012 01.01.2012

Årlig diskonteringsrente 4,10 % 3,80 % 3,80 % 2,80 %

Lønnsregulering 3,75 % 3,75 % 3,75 % 4,00 %

Regulering av løpende pensjoner 2,75 % 2,75 % 2,75 % 3,00 %

Regulering av folketrygdens grunnbeløp 3,50 % 3,50 % 3,50 % 3,75 %

Forventet årlig avgang

   • Opp til 45 år 3,50 % 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 4,10 % 6,00 % 6,00 % 5,00 %

Inflasjonsrate 1,75 % 1,75 % 1,75 % 2,00 %

Uttakstilbøylighet AFP 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

KONSERN SKAGERAK ENERGI AS

2013 2012 YTELSESPLANER 2013 2012

41 047 74 359 Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året 9 646 17 081

64 073 65 217 Rentekostnader på pensjonsforpliktelsen 18 732 18 346

105 120 139 576 Årets brutto pensjonskostnad 28 378 35 427

0 11 780 Amort. av forpl. ved planendring 0 0

63 416 74 576 Forventet avkastning på pensjonsmidler 23 043 28 679

185 0 Resultatført netto overføringer 0 0

5 788 10 486 Arbeidsgiveravgift 1 360 2 409

7 324 7 424 Tilskudd fra ansatte 1 205 1 147

40 352 56 282 ÅRETS NETTO PENSJONSKOSTNAD YTELSESPLANER 5 490 8 010
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Sensitivitetsanalyse:

Sensitivitetsanalysen viser hvor mye hhv. årets pensjonsopptjening og netto pensjonsforpliktelse endrer seg ved 1 % endring i utvalgte parametere.

                 Diskonteringsrente                     Årlig lønnsvekst                       Økning i G
+1 % -1 % +1 % -1 % +1 % -1 %

Endring i årets pensjonsopptjening 11 081 16 356 11 790 9 182 3 637 4 593

Endring i netto pensjonsforpliktelse 31.12 354 501 389 233 178 143 99 540 240 808 236 397

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Avdragsplan Skagerak Energi konsern 100 151 1 200 000 1 075 000 400 000 1 025 000 600 000 300 000

Gjennomsnittlig rente på konsernets låneportefølje er 3,57 % pr. 31.12.2013. Markedsverdien på gjelden er 107,5 millioner kroner høyere enn bokført 
verdi pr. 31.12.2013. Låneporteføljen har en durasjon på 2,6 år.

Skagerak Energi AS har langsiktig låneramme på 6 milliarder kroner hos morselskapet Statkraft AS. Den er trukket med 4,6 milliarder kroner pr. 31.12.2013.

Skagerak Konsern har en kassekreditt på 400 millioner kroner i Statkraft’s Cash Pool. Kreditten var trukket med 124 millioner kroner pr. 31.12.2013. Skagerak 
konsern har en kortsiktig låneramme hos morselskapet Statkraft AS på 500 millioner kroner, hvorav 200 millioner kroner er trukket ved utgangen av 2013.

KONSERN SKAGERAK ENERGI AS

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

100 151 82 357 Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0

4 600 000 2 300 000 Langsiktig gjeld Statkraftkonsern 4 600 000 2 300 000

4 700 151 2 382 357 SUM 4 600 000 2 300 000

KONSERN SKAGERAK ENERGI AS

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

71 980 18 241 Kortsiktig gjeld til konsernselskap (inkl. Statkraftkonsern) 36 275 17 929

116 799 135 315 Leverandørgjeld 16 968 9 969

196 513 224 798 Skyldige offentlige avgifter 1 843 3 702

111 907 193 917 Periodiserte kostnader 14 989 39 268

74 972 19 473 Kortsiktig gjeld deleide kraftverk 0 0

72 987 81 975 Øvrig kortsiktig gjeld 4 635 4 421

645 158 673 719 SUM 74 710 75 289

21  ANNEN LANGSIKTIG GJELD

22  RENTEBÆRENDE KORTSIKTIG GJELD

23  ANNEN RENTEFRI GJELD
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PANTSTILLELSER:
Pr 31.12.2013 har Skien Fjernvarme AS et lån pålydende 100,2 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 banklån.

GARANTIANSVAR:
Skagerak Energi AS har avgitt garantier på til sammen 48 millioner kroner. Garantiene er stillet i forbindelse med kapitaldekning i Skagerak Energi 
Pensjonskasse (30 millioner kroner), ansattes billånsordning (15 millioner kroner) og en selvskyldnerkausjon for Skagerak Varme i forbindelse med 
fjernvarmeutbygging (3 millioner kroner). 

Skagerak konsernet har totalt 453,6 millioner kroner i bankgarantier som ikke er balanseført (Skagerak Energi AS 6 millioner kroner). Bankgarantier 
i forbindelse med Elsamforskuddet utgjør 410,3 millioner kroner og skyldig skattetrekk 29 millioner kroner. Resterende 14,3 millioner kroner skyldes 
handel på Nord Pool og øvrige garantier.

Derivater forpliktelser, langsiktig

Derivater forpliktelser, kortsiktig

24  PANTSTILLELSER OG GARANTIANSVAR

25  FINANSIELLE INSTRUMENTER 

KONSERN SKAGERAK ENERGI AS

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

58 027 76 875 Energiderivater 0 0

58 027 76 875 SUM VIRKELIG VERDI 0 0

KONSERN SKAGERAK ENERGI AS

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

0 30 375 Rentebytteavtaler 0 30 375

11 805 13 218 Energiderivater 0 0

11 805 43 592 SUM VIRKELIG VERDI 0 30 375
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VIRKELIG VERDI AV VALUTA- OG RENTEDERIVATER:
Rentebytteavtaler: I Skagerak konsernet er det pr. 31.12.2013 ikke lenger noen løpende rentebytteavtaler.

VIRKELIG VERDI AV KORTSIKTIGE FINANSIELLE PLASSERINGER
Aksjer: Egenkapitalinvesteringer er vurdert til noterte priser når priser er tilgjengelig og det er likviditet i papirene.

26  FINANSIELLE EIENDELER OG FORPLIKTELSER

31.12.2013 31.12.2012
SKAGERAK ENERGI AS Note Innregnet verdi Virkelig verdi Innregnet verdi Virkelig verdi

FINANSIELLE EIENDELER VURDERT TIL VIRKELIG VERDI

Pensjonsmidler 15 108 122 108 122 125 628 125 628

SUM 108 122 108 122 125 628 125 628

FINANSIELLE EIENDELER VURDERT TIL AMORTISERT KOST

Lån gitt til konsernselskap 15 2 795 025 2 795 025 2 437 775 2 437 775

Lån til tilknyttede selskaper 15 1 000 1 000 0 0

Ansvarlig lån til Skagerak Energi Pensjonskasse 15 30 000 30 000 30 000 30 000

Øvrige langsiktige fordringer 15 7 507 7 507 10 163 10 163

Kortsiktige fordringer konsernselskap (inkl. Statkraftkonsern) 16 15 989 15 989 6 373 6 373

Kundefordringer 16 582 582 161 161

Periodiserte inntekter 16 1 1 11 11

Forskuddsbetalte kostnader 16 12 089 12 089 7 821 7 821

Øvrige kortsiktige fordringer 16 60 721 60 721 6 200 6 200

Kontanter og bankinnskudd 18 5 016 5 016 4 132 4 132

SUM 2 927 929 2 927 929 2 502 637 2 502 637

TILGJENGELIG FOR SALG FINANSIELLE EIENDELER

Aksjer 17 14 867 14 867 15 283 15 283

SUM 14 867 14 867 15 283 15 283

FINANSIELLE FORPLIKTELER PLIKTIG TIL VIRKELIG VERDI

Rentebytteavtaler 25 0 0 30 375 30 375

SUM 0 0 30 375 30 375

FINANSIELLE FORPLIKTELSER VURDERT TIL AMORTISERT KOST

Langsiktig gjeld Statkraftkonsern 21 4 600 000 4 707 496 2 300 000 2 405 256

Gjeld knyttet til cash pool 866 079 866 079 677 241 677 241

Første års avdrag på langsiktig gjeld 200 000 200 038 2 189 657 2 188 782

Kortsiktig gjeld til konsernselskap (inkl. Statkraftkonsern) 23 36 275 36 275 17 929 17 929

Leverandørgjeld 23 16 968 16 968 9 969 9 969

Skyldige offentlige avgifter 23 1 843 1 843 3 702 3 702

Periodiserte kostnader 23 14 989 14 989 39 268 39 268

Øvrig kortsiktig gjeld 23 4 635 4 635 4 421 4 421

SUM 5 740 789 5 848 323 5 242 187 5 346 567

SUM -2 689 871 -2 797 405 2 629 014 2 733 394
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31.12.2013 31.12.2012
KONSERN Note Innregnet verdi Virkelig verdi Innregnet verdi Virkelig verdi

FINANSIELLE EIENDELER VURDERT TIL VIRKELIG VERDI

Aksjer og andeler 15 142 142 142 142

SUM 142 142 142 142

FINANSIELLE EIENDELER VURDERT TIL AMORTISERT KOST

Lån til tilknyttede selskaper 15 201 000 201 000 158 445 158 445

Ansvarlig lån til Skagerak Energi Pensjonskasse 15 30 000 30 000 30 000 30 000

Øvrige langsiktige fordringer 15 41 525 41 525 32 819 32 819

Kortsiktige fordringer konsernselskap (inkl. Statkraftkonsern) 16 2 957 2 957 1 386 1 386

Kundefordringer 16 177 734 177 734 290 138 290 138

Periodiserte inntekter 16 131 027 131 027 38 224 38 224

Forskuddsbetalte kostnader 16 17 103 17 103 103 528 103 528

Fremførbar naturressursskatt 16 0 0 318 318

Omløpsmidler deleide kraftverk 16 74 669 74 669 52 920 52 920

Øvrige kortsiktige fordringer 16 55 696 55 696 10 919 10 919

Kontanter og bankinnskudd 18 49 174 49 174 52 397 52 397

SUM 780 884 780 884 771 095 771 095

TILGJENGELIG FOR SALG FINANSIELLE EIENDELER

Aksjer 17 14 867 14 867 15 283 15 283

SUM 14 867 14 867 15 283 15 283

FINANSIELLE FORPLIKTELER PLIKTIG TIL VIRKELIG VERDI

Energiderivater, langsiktig 25 58 027 58 027 76 875 76 875

Energiderivater, kortsiktig 25 11 805 11 805 13 218 13 218

Rentebytteavtaler 25 0 0 30 375 30 375

SUM 69 832 69 832 120 468 120 468

FINANSIELLE FORPLIKTELSER VURDERT TIL AMORTISERT KOST

Gjeld til kredittinstitusjoner 21 100 151 100 151 82 357 82 357

Langsiktig gjeld Statkraftkonsern 21 4 600 000 4 707 496 2 300 000 2 405 256

Gjeld knyttet til cash pool 22 123 608 123 608 235 186 235 186

Første års avdrag på langsiktig gjeld 22 200 000 200 038 2 189 657 2 188 782

Kortsiktig gjeld til konsernselskap (inkl. Statkraftkonsern) 23 71 980 71 980 18 241 18 241

Leverandørgjeld 23 116 799 116 799 135 315 135 315

Skyldige offentlige avgifter 23 196 513 196 513 224 798 224 798

Periodiserte kostnader 23 111 907 111 907 193 917 193 917

Kortsiktig gjeld deleide kraftverk 23 74 972 74 972 19 473 19 473

Øvrig kortsiktig gjeld 23 72 987 72 987 81 975 81 975

SUM 5 668 917 5 776 450 5 480 920 5 585 300

SUM -4 942 856 -5 050 390 4 814 868 4 919 248
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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 2013 har Skagerak valgt å omsette 
kraften i spotmarkedet og ikke benytte terminkontrakter eller andre finansielle instrumenter for prissikring.

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, rente 
og valutabytteavtaler (rente og valutaswapper), fremtidige renteavtaler (FRAkontrakter) 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.

FORFALLSRISIKO
Skageraks behov for finansiering dekkes av Statkraft. Retningslinje og betingelser knyttet til finansieringen er nedfelt i strategidokumenter og i en 
rammeavtale mellom Statkraft AS og Skagerak Energi AS.

27  MARKEDSMESSIG OG FINANSIELL RISIKO
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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 også konsernets øvrige ledelse 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:

Ytterligere forklaring på transaksjoner med nærstående parter:
Andre driftsinntekter består blant annet av regnskapstjenester, husleie, IKT og HRtjenester. Finanspostene består i hovedsak av renter på konserninterne 
lån og renter på bankkonti tilknyttet Statskrafts konsernkontosystem.

28  NÆRSTÅENDE PARTER

Resultatlinje Motpart
Forhold til  
motparten 2013 2012

Andre driftsinntekter Skagerak Kraft AS Datter 28 683 23 121

Andre driftsinntekter Skagerak Elektro AS Datter 6 131 7 355

Andre driftsinntekter Skagerak Naturgass AS Datter 2 301 1 719

Andre driftsinntekter Skagerak Nett AS Datter 72 493 66 752

Andre driftsinntekter Skagerak Varme AS Datter 4 029 3 585

Andre driftsinntekter Skien Fjernvarme AS Datterdatter 351 332

Andre driftsinntekter Fjordkraft AS Tilknyttet selskap 847 880

Andre driftsinntekter Viking Varme AS Tilknyttet selskap til datter 112 95

NETTO DRIFTSINNTEKTER 114 947 103 840

Andre driftskostnader Skagerak Elektro Datter 767 1 632

Andre driftskostnader Skagerak Kraft AS Datter 125 117

Andre driftskostnader Skagerak Nett AS Datter 611 541

Andre driftskostnader Skagerak Varme AS Datter 645 744

Andre driftskostnader Statkraftkonsernet Konsernspiss 512 378

Andre driftskostnader Fjordkraft AS Tilknyttet selskap 0 12

DRIFTSKOSTNADER 2 660 3 423

Finansinntekter Statkraftkonsernet Konsernspiss 5 652 8 221

Finansinntekter Skagerak Kraft AS Datter 51 495 59 819

Finansinntekter Skagerak Naturgass AS Datter 2 191 1 597

Finansinntekter Skagerak Nett AS Datter 18 424 23 928

Finansinntekter Skagerak Varme AS Datter 10 626 8 362

Finansinntekter Fjordkraft AS Tilknyttet selskap 55 098 58 105

Finanskostnader Statkraftkonsernet Konsernspiss 156 080 146 897

NETTO FINANSPOSTER 299 567 306 927

SUM 411 854 407 343
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Ytterligere forklaring på mellomværende med nærstående parter:
Langsiktige fordringer gjelder utlån fra Skagerak Energi AS til datterselskap.

Ytterligere forklaring på mellomværende med nærstående parter:
Skagerak Energi AS har lånefinansiering fra Statkraft. Pr. 31.12.13 er 4 600 000 klassifisert som langsiktig gjeld og 200 000 er klassifisert som kortsiktig gjeld.

Motpart Forhold til motparten
Langsiktige  

fordringer 2013
Kundefordringer  

2013
Andre  

fordringer 2013

Skagerak Kraft AS Datter 1 800 000 428 1 987

Skagerak Naturgass AS Datter 68 775 142 247

Skagerak Nett AS Datter 600 000 989 10 352

Skagerak Varme AS Datter 326 250 292 350

Skien Fjernvarme AS Datterdatter 0 44 12

Skagerak Elektro AS Datter 0 195 65

SUM 2 795 025 2 089 13 013

Motpart Forhold til motparten
Langsiktige  

fordringer 2012
Kundefordringer  

2012
Andre  

fordringer 2012

Skagerak Kraft AS Datter 1 500 000 490 1 704

Skagerak Naturgass AS Datter 66 525 241 158

Skagerak Nett AS Datter 600 000 905 1 201

Skagerak Varme AS Datter 271 250 433 329

Skien Fjernvarme AS Datterdatter 0 32 8

Skagerak Elektro AS Datter 0 83 140

SUM 2 437 775 2 017 3 540

Motpart Forhold til motparten
Langsiktig  
gjeld 2013

Leverandørgjeld  
2013

Annen kortsiktig  
gjeld 2013

Statkraftkonsernet Konsernspiss 4 600 000 0 235 687

Skagerak Elektro AS Datter 0 157 0

Skagerak Kraft AS Datter 0 30 0

Skagerak Varme AS Datter 0 56 0

SUM 4 600 000 243 235 687

Motpart Forhold til motparten
Langsiktig  
gjeld 2012

Leverandørgjeld  
2012

Annen kortsiktig  
gjeld 2012

Statkraftkonsernet Konsernspiss 2 300 000 0 1 517 807

Skagerak Elektro AS Datter 0 39 4

Skagerak Kraft AS Datter 0 28 0

Skagerak Varme AS Datter 0 51 0

SUM 2 300 000 118 1 517 811



SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2013 61NOTER

Resultatlinje Motpart Forhold til motparten 2013 2012

Kraftsalgsinntekter Statkraftkonsernet Konsernspiss 37 445 19 499

Kraftsalgsinntekter Statnett SF Søsterselskap til konsernspiss 11 032 16 550

Nettinntekter Statnett SF Søsterselskap til konsernspiss 291 377 341 523

Andre driftsinntekter Fjordkraft AS Tilknyttet selskap 17 944 19 941

Andre driftsinntekter Statkraftkonsernet Konsernspiss 27 080 28 234

Andre driftsinntekter Statnett SF Søsterselskap til konsernspiss 8 617 4 427

Overføringskostnader Statnett SF Søsterselskap til konsernspiss 146 1 675

NETTO DRIFTSINNTEKTER -211 178 287 647

Andre driftskostnader Statnett SF Søsterselskap til konsernspiss 5 215 4 781

Andre driftskostnader Statkraftkonsernet Konsernspiss 16 740 20 889

DRIFTSKOSTNADER 21 955 25 670

Finansinntekter Statkraftkonsernet Konsernspiss 5 652 8 221

Finansinntekter Småkraft AS Tilknyttet selskap 5 387 6 019

Finanskostnader Statkraftkonsernet Konsernspiss 156 080 146 897

NETTO FINANSPOSTER -145 041 132 657

SUM -378 173 445 975

Motpart Forhold til motparten
Langsiktige  

fordringer 2013
Kundefordringer  

2013
Andre fordringer       

2013

Småkraft AS Tilknyttet selskap 200 000 0 0

Nape Kraft AS Tilknyttet selskap 14 015 0 0

Fjordkraft AS Tilknyttet selskap 0 57 0

Viking Varme AS Tilknyttet selskap 0 0 56

Statnett SF Søsterselskap til konsernspiss 0 16 0

SUM 214 015 73 56

Motpart Forhold til motparten
Langsiktige  

fordringer 2012
Kundefordringer  

2012
Andre fordringer      

2012

Småkraft AS Tilknyttet selskap 148 000 0 32 000

Nape Kraft AS Tilknyttet selskap 10 445 0 0

Fjordkraft AS Tilknyttet selskap 0 1 850 0

SUM 158 445 1 850 32 000

Transaksjoner med nærstående til Skagerak Energi konsern:

Ytterligere forklaring på mellomværende med nærstående parter:
Transaksjoner med Statnett SF gjelder i hovedsak overføringskostnader i sentralnettet relatert til nettinntekter. Finanskostnader mot Statkraft gjelder 
Skagerak Energis lånefinansiering gjennom Statkraft.

Ytterligere forklaring på mellomværende med nærstående parter:
Lån til Småkraft AS gjelder Skagerak Krafts andel vedrørende finansiering av utbyggingsprosjekter.
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Skagerak Energi AS mottok i 2010 varsel om endring av ligningen for 2008 og 2009 som kan medføre et krav på om lag 171 millioner kroner. Selskapet 
motstrider varselet og har foreløpig ikke avsatt for dette i regnskapet.

I kraftverksbransjen vil det naturlig foreligge avtaler som ved endringer i underliggende betingelser vil kunne medføre fremtidige tap eller gevinster.

Regnskapet er vedtatt av styret i Skagerak Energi 11.03.14. Generalforsamlingen har myndighet til å endre regnskapet.

29  ANDRE FORHOLD 

Motpart Forhold til motparten
Langsiktig  
gjeld 2013

Leverandørgjeld 
2013

Annen kortsiktig 
gjeld 2013

Statkraftkonsernet Konsernspiss 4 600 000 0 235 687

Statnett SF Søsterselskap til konsernspiss 0 1 377 0

SUM 4 600 000 1 377 235 687

Motpart Forhold til motparten
Langsiktig  
gjeld 2012

Leverandørgjeld  
2012

Annen kortsiktig 
gjeld 2012

Statkraftkonsernet Konsernspiss 2 300 000 0 1 517 807

Statnett SF Søsterselskap til konsernspiss 0 25 652 0

SUM 2 300 000 25 652 1 517 807
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Om rapporten

Årsrapporten fra Skagerak Energi AS skal gi et mest mulig dekkende og korrekt bilde av konsernets virksomhet
i 2013. Styrets beretning og årsregnskapet danner kjernen i rapporten, som omhandler både finansielle og
ikkefinansielle forhold. For ikkefinansielle 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 2013
innebærer en GRIrapportering på nivå B. Rapporter fra tidligere år er tilgjengelig på www.skagerakenergi.no.
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