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ENERGIKONSERNET 
TROMS KRAFT

samfunnets viktige infrastruktur overvåkes døgnkonti-
nuerlig, 365 dager i året. Troms Kraft har mannskap 
og kontorer plassert rundt i fylket, slik at vi på den mest 
effektive måten kan oppfylle samfunnets forventninger 
til forsyningssikkerhet og beredskap. I 2018 produser-
te konsernets vind- og vannkraftvirksomhet 960 GWh, 
noe som tilsvarer strømforbruket til 48.000 husstander.

Vårt samfunnsoppdrag har gjennom generasjoner vært å gjøre 
vann om til strøm, samt sørge for trygg og stabil kraftforsyning 
til regionens husholdninger, næringsliv og offentlig sektor.

FORSIDEFOTO OG FOTO PÅ DENNE SIDEN: MARIUS FISKUM
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Tall i hele 1 000 kr 2018 2017

Resultatregnskap

Driftsinntekter 4 862 774 3 868 067

EBITDA 573 581 427 584

Driftsresultat 427 028 288 193

Resultat før skatt 325 096 163 397

Balanse

Egenkapital 1 168 320 980 660

Netto rentebærende gjeld 2 824 765 3 530 525

Egenkapitalandel 20 % 17,3 %

RESULTATUTVIKLING KONSERNI tillegg til egen produksjon har Troms 
Kraft også eierandel i Nordkraft AS på 
5,33% og Ymber AS på 16,67%. Troms 
Krafts andel av produksjonen i Nordkraft 
og Ymber utgjorde henholdsvis 51 GWh 
og 34 GWh i 2018. 

troms kraft har sluttbrukersalg av kraft 
i Norge, Sverige og Finland, gjennom de 
heleide datterselskapene Ishavskraft AS 
og Switch Nordic Green AB. Konsernet 
har ved utgangen av året 310 ansatte, 
inklusive 10 lærlinger. Hovedkontoret 
ligger i Tromsø. Troms Kraft eies av 
Troms fylkeskommune (60%) og Tromsø 
kommune (40%).

Vi produserer fornybar energi i ni av totalt 24 
kommuner i Troms fylke, og har nettvirksomhet 
i 15 av disse.

Eiere: Troms fylkeskommune (60 %) og Tromsø kommune (40 %)

TROMS KRAFT AS

TROMS KRAFT STRØM AS

ISHAVSKRAFT AS

SWITCH NORDIC GREEN AB

NORDKRAFT AS (5,33%) 
FROST KRAFTENTREPRENØR AS (49%)

YMBER AS (16.67%)

TROMS KRAFT NETT ASTROMS KRAFT PRODUKSJON AS
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GODT  
LEVERT!

LEDER

god underliggende drift i alle datterselskapene våre 
bidro til dette. Flere påfølgende år med gode økono-
miske resultater gjør at Troms Kraft sakte men sikkert 
bygger opp en soliditet som øker handlingsrommet 
innenfor våre kjerneområder. I den sammenheng 
er vi også svært fornøyd med at vi i 2018 kunne 
tilbakebetale ansvarlige lån på 50 millioner kroner 
til våre eiere. 

Begge våre kraftsalgsselskaper, Ishavskraft og Nordic 
Green Energy, har levert gode resultater i 2018.  
Ishavskraft har oppnådd en fin markedsvekst i et 
krevende konkurranseutsatt marked, mens Nordic 
Green Energy begynner å høste fruktene av et 
betydelig omstillingsarbeid som er gjennomført de 
siste årene.  Troms Kraft Nett leverer solide resultater, 
og har også i 2018 vært i stand til å gjennomføre 
store investeringer i nettutvikling i våre 15 konsesjons-
kommuner i Troms. Det gode konsernresultatet er 
også preget av Troms Kraft Produksjons svært gode 
resultater, som selvfølgelig i betydelig grad er skapt 
av høye kraftpriser i store deler av året. 

Med de globale klimautfordringene samfunnet står 
overfor, forventer vi at verdien av vår fornybare 
energi produksjon vil utvikle seg positivt i årene frem-
over. Det økende behovet for en videre elektrifi sering 
av samfunnet kan medføre investeringsutfordringer 
for Troms Kraft, men samtidig vil det også skape nye 
forretningsmuligheter. Klimaendringene fører i større 
grad til ekstremvær som medfører utfordringer for 
forsyningssikkerheten.  Med den økonomiske solidi-
teten vi har klart å bygge opp de siste årene er Troms 
Kraft nå i posisjon til å kunne møte disse utfordringene 
på en offensiv måte. 

våre verdier er ansvarlig, handlekraftig og raus, gode 
verdier til å bygge gode strategier for Troms Kraft inn 
i «det grønne skiftet».

Til slutt vil jeg takke alle mine vel 300 motiverte og 
dedikerte medarbeidere i Troms Kraft konsernet som 
hver dag leverer, og som gjennom sine bidrag utvikler 
Troms Kraft til en enda bedre og mer fremtidsrettet og 
relevant virksomhet.

Inge K. Hansen Kristin Bjella Bjarne Borgersen Mai-Lill Ibsen Alf Eirik Røkenes Anita Foshaug John Lindrupsen 
Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ansattevalgt Ansattevalgt 

Semming Semmingsen
Daglig leder og konsernsjef

styremedlem styremedlem

Semming Semmingsen  
Konsernsjef

2018 ble et økonomisk godt år for Troms Kraft.
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ÅRSBERETNING 
2018

VIRKSOMHETEN

Konsernet Troms Kraft (konsernet) er et 
vertikalt integrert energikonsern, med 
hovedkontor i Tromsø. Konsernet har 
kraftproduksjonsvirksomhet i 9 av 24 
kommuner i Troms fylke, nettvirksomhet i 
15 av 24 kommuner i Troms fylke, samt 
sluttbrukersalg av kraft i Norge, Sverige 
og Finland. 

Morselskapet Troms Kraft AS eies av 
Troms fylkeskommune (60 %) og Tromsø 
kommune (40 %).

Konsernet hadde i 2018 følgende 
forretningsområder:

 ❚ Fornybar kraftproduksjon
 ❚ Nettvirksomhet
 ❚ Salg av kraft i Norge, Sverige 

og Finland

Konsernet har i tillegg til morselskapet 
Troms Kraft AS i 2018 bestått av følgende 
selskap:

 ❚ Troms Kraft Produksjon AS
 ❚ Troms Kraft Nett AS
 ❚ Troms Kraft Strøm AS 
 ❚ Switch Nordic Green AB  

(merkenavn Nordic Green Energy)
 ❚ Ishavskraft AS
 ❚ Storfjord Kraft AS
 ❚ Sørfjord Kraft AS  

(ut av konsernet 2. mai 2018)

KRAFTMARKEDET

Etter mange år med relativt lave kraftpriser 
ble 2018 et år med høye kraftpriser. 
Enkelte måneder hadde historisk høye 
priser.  Kraftmarkedet gikk inn i 2018 
med god hydrologisk balanse og relativt 
lave vinterpriser. I løpet av januar begynte 
vinteren for alvor å melde sin ankomst 
med snø og etter hvert kulde. En kaldfront 
fra Sibir skapte ekstrem kulde i mars, 
med påfølgende høyt forbruk av strøm og 

høyere spotpriser. Vinteren forble også 
tørr og ga stadig dårligere hydrologisk 
balanse og stigende kraftpriser. 

Vinteren ville nesten ikke slippe taket og 
selv 1. mai snødde det i hovedstaden. 
Allerede uka etter slo sommeren til og det 
ble ekstrem snøsmelting, noe som førte til 
vanntap for norske vannkraftprodusenter.  
Den sterke varmen førte også til at mye 
snø og vann fordampet i stedet for å renne 
ned i magasinene. Sommeren 2018 blir 
husket som en av de varmeste og tørreste 
noensinne og med stadig dårligere 
magasinfylling. 

Med mindre vann i magasinene ble prisni-
våene i landene rundt oss stadig viktigere. 
Gjennom hele 2018 steg prisene grunnet 
økende marginalkostnader for kullkraft. 
Her var det særlig prisen på utslippsrettig-
hetene for CO2 som steg mye, med en 
tredobling gjennom året. Også kullprisen 
steg og bidro til høyere kraftpriser.

Gjennom sommeren fikk man prisnivåer 
som normalt sett kun oppleves på vinteren. 
Aldri før har det vært så mange dager 
med spotpriser over 50 øre/kWh som-
merstid. I tillegg til tørt vær og stigende 
råvarepriser bidro den svake kronen til å 
ytterligere forsterke prisen i NOK. 

Høsten kom, med nedbør som bestilt, og 
man opplevde noe fall i spotprisene igjen. 
Imidlertid var nedbøren så kraftig at det 
ble lokal flom og man opplevde vanntap 
også nå. Etter en historisk våt september 
og oktober ble det igjen tørt vær og 
vi avsluttet 2018 med et hydrologisk 
underskudd på -15 TWh.

De høye prisene på kull og CO2 kvoter 
har fortsatt inn i 2019. Dette gjør at 
konsernet også det nærmeste året forven-
ter høyere priser enn det vi har vært vant 
til de siste årene.  

KONSERNET TROMS KRAFT
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ANALYSE AV ÅRSREGNSKAPET 

Konsernets driftsinntekter økte med 25,7 % 
fra 2017 til 2018. Den vesentligste 
årsaken til dette er økningen i kraftprisene 
fra 2017 til 2018. 

2018 ble et hydrologisk vanskelig år for 
produksjonsvirksomheten med lavt tilsig. 
Vind var tilnærmet på det normale. Resul-
tatet av dette ble en samlet års produksjon 
på 955 GWh, 111 GWh under 10 års 
middel for produksjonsvirksomheten 
som helhet. Magasinbeholdningen ble 
redusert med 47 GWh i løpet av året. 
Sammenlignet med 2017 var nedgangen 
i produksjon på 239 GWh eller 20 %. 
Oppnådde priser ble derimot historisk 
høye, samlet 55 % høyere enn 2017. 
Totalt ga dette en inntektsøkning fra 2017 
til 2018 på 24 %.

Inntekter fra nettvirksomheten vil variere fra 
år til år, som følge av inntektsmodellens 
korrigeringer av tidligere års avvik mellom 
stipulerte og endelige bransjetall. Både i 
2017 og 2018 har det vært betydelige 
bransjemessige negative korrigeringer 
i inntektsrammen som følge av for høyt 
fastsatt inntektsramme tidligere år. Begge 
disse årene har derfor inntektsrammen 
vært lavere enn hva de isolert sett burde 
vært. Kostnadene for ikke-levert energi 
(KILE) var i 2018 tilbake innenfor det 
normale, i motsetning til 2017 som var 
et år med meget høye KILE-kostnader, i 
det vesentlige som følge av stormene Ylva 
og Aina.   

Konsernets driftsresultat for 2018 ble 
MNOK 139 høyere enn i 2017. Alle 
virksomhetsområdene i konsernet leverte 
bedre resultater enn i det foregående år. 
Det største utslaget er innen kraftproduk-
sjonen som hadde et driftsresultat som er 
MNOK 88 høyere enn i 2017.

Konsernets årsresultat ble MNOK 190, en 
økning på MNOK 115 fra 2017. Med 
god drift innen alle virksomhetsområdene, 
anses resultatet som meget tilfredsstillende. 

Det er i 2018 gjennomført investeringer 
i varige driftsmidler i konsernet med til 
sammen MNOK 249. Av dette utgjør 
MNOK 227 nettinvesteringer. Investe-
ringsnivået forventes å være høyt også i 
årene fremover.   

Kontantstrømmen fra operasjonelle 
aktiviteter er positiv med MNOK 682. 
Det er store endringer i tidsavgrensninger 
gjennom året, særlig i tilknytning til 

sluttbrukervirksomheten. Etter innfrielse av 
selgerkreditter er det gjennomført nedbeta-
ling av rentebærende gjeld med MNOK 
250 i løpet av året.

Morselskapet Troms Kraft AS’ egenkapital-
andel var 25,3 % pr 31.12.2018, mot 
21,5 % pr 31.12.2017. For konsernet 
var tilsvarende tall 20,0 % og 17,3 %. 
Det er underliggende verdier tilstede 
som tilsier at den reelle egenkapitalen er 
vesentlig høyere. Den finansielle situasjo-
nen anses tilfredsstillende.

Troms Kraft AS rettet i 2013 erstatnings-
søksmål mot tidligere revisor (Grant 
Thornton Sweden AB) i Kraft & Kultur AB 
for mangelfullt utført revisjon. Saken har 
vært til behandling i Stockholms tingsrätt 
(2016) og Svea hovrätt (2018). Troms 
Kraft AS er dømt til å betale deler av 
motpartens saksomkostninger. Dette er 
innarbeidet i regnskapet. Troms Kraft AS 
har anket saken til Högsta domstolen.

BRANSJESPESIFIKKE USIKKERHETSFAKTORER
Resultatet fra sluttbrukervirksomheten 
påvirkes av tre sentrale faktorer; sving-
ninger i kraftpris, utvikling i valutakurser 
og volumusikkerhet. Disse krafthandels-
risikoene reduseres gjennom vedtatte 
sikringsstrategier med tilhørende rammer 
og retningslinjer som er tilpasset driften i 
sluttbrukerselskapene. Volumusikkerheten 
følges opp og styres gjennom kontinu-
erlig utvikling av forbruksprognoser på 
kundesegment. 

Produksjonsvirksomheten har strategier for 
å oppnå best mulig økonomisk resultat av 
tilgjengelige vann- og vindressurser. Tett 
oppfølging av tilgjengelighet pr kraftverk, 
gode revisjon- og vedlikeholdsprogram-
mer, overvåking av tilsig og magasinfylling 
og analyser av prisutvikling er en del av 
virkemidlene for å nå målene i denne 
strategien. Prissikring av kraftproduksjon 
benyttes også i noen grad som risiko-
dempende tiltak mot svingninger i kraftpris. 

For nettvirksomheten er inntektsramme-
utviklingen sentral. 60 % av inntekten 
er basert på kostnadene i bransjen og 
nettselskapets relative effektivitet. NVEs 
beregningsmodell er kompleks og med-
fører at inntektsrammene vil variere over 
tid. Sett over flere år, med de ventede 
store nettinvesteringene som skal skje 
både i Troms Kraft Nett AS og i bransjen 
generelt, antas det en underliggende trend 
som vil gi økning i inntektsrammene.

FINANSIELL RISIKO
Renterisiko knyttet til konsernets gjelds-
portefølje styres ved bruk av rentebytte-
avtaler for å gi større forutsigbarhet mht. 
finanskostnadene. 

Likviditetssituasjon har vært god i 2018. 
Konsernet hadde pr 31.12.2018 trekk-
rettigheter med total ramme på MNOK 
592,2, hvorav MNOK 60,3 var benyttet 
ved utgangen av året.

FORTSATT DRIFT
Konsernet er i en tilfredsstillende finansiell 
og driftsmessig situasjon. Styret og daglig 
leder bekrefter at forutsetningen om fortsatt 
drift er tilstede.

DISPONERING AV RESULTAT OG UTBYTTE
Årets resultat i morselskapet på MNOK 
190 føres mot annen egenkapital. På 
grunn av store fremtidige investerings-
behov, anbefaler styret at det ikke deles 
ut utbytte for regnskapsåret 2018. Det 
legges imidlertid opp til at det også i 
2019 gjennomføres tilbakebetaling av 
ansvarlig lånekapital til eierne på samme 
nivå som i 2018, dvs med MNOK 50. 

VIRKSOMHETSSTYRING

God virksomhetsstyring skal sikre at 
strategier blir iverksatt og mål blir nådd, 
og er således en forutsetning for stabil 
verdiskaping over tid. Konsernet har over 
flere år arbeidet med å forbedre styrings-
modellen. Sentralt her er tydeliggjøringen 
av rollefordelingene mellom eier, styret 
og administrasjonen, samt klargjøring av 
morselskapets rolle i konsernet. Ønsket 
om effektive og gode beslutninger, som er 
tilpasset det enkelte selskaps kompleksitet 
og konkurransesituasjon, er bakgrunnen 
for valg av modell. Morselskapets 
rolle og funksjon er nå konsentrert rundt 
eierstyringen av datterselskaper og yter 
i begrenset grad tjenesteyting til øvrige 
konsernselskap. 

Det er etablert et sett med styrende 
dokumenter som danner rammer i styrings-
modellen, herunder etiske retningslinjer, 
styreinstrukser, instrukser og fullmakter til 
daglige ledere, rammeverk og prinsipper 
for styring og kontroll samt konsernpolicyer 
som gir konkrete føringer for håndtering 
på viktige områder. 



8

STYRENDE ORGANER
Konsernets eiere utøver sin kontroll 
gjennom generalforsamlingen. Eierstrate-
gien ble sist revidert og vedtatt av eierne 
Tromsø kommune og Troms fylkeskommune 
i 2016.

Bedriftsforsamlingens sentrale oppgaver er 
å velge styre, og har også vedtaks- eller 
uttalelsesrett i nærmere angitte saker av 
stor betydning. Hensikten med organet 
er å styrke de ansattes medbestemmelse 
i den overordnede ledelsen. 5 av 15 med-
lemmer er valgt av og blant de ansatte.

Konsernstyret består av 7 medlemmer, 
herav to valgt av og blant de ansatte. 
Det er utarbeidet egen instruks av og for 
konsernstyret. Denne har som formål å 
gi nærmere regler om styrets oppgaver 
og saksbehandling innenfor rammene av 
aksjeloven og selskapets vedtekter. 

Konsernstyret har oppnevnt et revisjonsut-
valg med egen instruks.  Revisjonsutvalget 
er et saksforberedende underutvalg av 
konsernstyret med det formål å foreta 
grundigere vurderinger av saksområder 
utpekt av styret, hovedsakelig knyttet til 
finansiell rapportering og revisjon. 

Konsernsjefen står for den daglige ledelse 
av selskapet Troms Kraft AS, samt har 
ansvaret for å lede konsernets totale 
virksomhet i henhold til en overordnet 
strategi for å nå konsernets målsettinger. 
Konsernstyret vedtar instruks og fullmakts-
bestemmelser for konsernsjef.

EKSTERN REVISOR
Ekstern revisor velges av generalforsam-
lingen. Revisors rapporter blir fremlagt til 
konsernets ledelse og konsernstyret og 
til datterselskapenes ledelse og styrer. 
Revisor deltar også i revisjonsutvalgets 
møter. Revisor avholder årlig møte med 
konsernstyret uten at konsernsjef eller 
administrasjon er tilstede.

RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL
Konsernstyret har lagt de overordnede 
føringene for konsernets virksomhetsstyring 
og ledelse. Konsernstrategien angir 
målsettinger og veivalg for konsernet og 
virksomhetsområdene. Datterselskapene 
operasjonaliserer konsernstrategien for 
egen virksomhet og etablerer hensiktsmes-
sig oppfølging og rapportering på egen 
måloppnåelse. De enkelte selskapene er 
selv ansvarlig for å kartlegge og følge 
opp risikoer som truer disse målene. 

Den operative risikohåndteringen skjer 
således som en integrert del av forret-
ningsaktivitetene og diskuteres jevnlig i 
selskapenes ledermøter. 

Arbeidet med risikostyring og internkontroll 
har høy prioritet i konsernet, og følges 
jevnlig opp både av konserstyret og i 
datterselskapenes styrearbeid. Sammen 
med styrende dokumenter utgjør disse 
prosessene grunnlaget for en helhetlig 
risikostyring. Digitale støtteverktøy i form av 
kvalitets- og styringssystemer er implemen-
tert for å sikre strukturert dokumentasjon av 
risikoanalyse og internkontroll.  

Konsernets virksomhetsområder er under-
lagt omfattende generelle og bransjespe-
sifikke lover, forskrifter og andre offentlige 
reguleringer. Det er en kontinuerlig prosess 
i konsernet for å sikre etterlevelse av disse.

Konsernet har i sine etiske retningslinjer 
rutiner for varsling av kritikk verdige 
forhold.

HMS, KOMPETANSEBYGGING 
OG REKRUTTERING

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 
Det er arbeidet målrettet med å etablere 
et lavt nivå på sykefraværet. Ulike 
sykefraværsreduserende tiltak er også 
gjennomført i 2018, blant annet tilrette-
legging på arbeidsplassen, vernerunder, 
fysioterapitilbud, samarbeid med bedrifts-
helsetjenesten og gjennom arbeidet i 
datterselskapenes AMU. Sykefraværet har 
vært på samme nivå i 2018 som i 2017, 
dvs. 3,6 prosent. Arbeidet på dette 
området er viktig og har hatt og vil ha 
høyt fokus fremover. 

Også i 2018 er det gjennomført 
arbeidsmiljøundersøkelser blant våre 
ansatte. Undersøkelsen gir informasjon 
om medarbeidernes tilfredshet, arbeids-
glede, motivasjon og engasjement, og 
bidrar til å identifisere nødvendige tiltak. 
Selskapene følger opp undersøkelsen 
med å iverksette forbedringstiltak på 
selskaps- og enhetsnivå. Resultatene fra 
undersøkelsen i 2018 er tilnærmet uendret 
fra året før og viser at selskapene har god 
medarbeidertilfredshet. 

Nett- og produksjonsvirksomheten utøver 
virksomhet som kan utgjøre en fare for 
liv og helse, men målet er at våre 

virksomheter ikke skal forårsake person-
skader. I begge disse datterselskapene 
jobbes det daglig med HMS. Sikkerhet 
skal ha og har høyt fokus, og det er 
etablert en fast rapportering på utvalgte 
HMS-nøkkeltall på alle styremøter i 
konsern selskapene, på alle konsernleder-
møter og i datterselskapenes ledermøter. 

Nett- og produksjonsvirksomheten hadde 
totalt 2 personskader i 2018, men ingen 
av disse medførte fravær. Til sammenlig-
ning ble det registrert totalt 6 personskader 
i 2017, hvorav 2 personskader medførte 
43 fraværsdager i 2017 og 90 fraværs-
dager i 2018. Antallet skader vil variere 
fra år til år, men styret er av den oppfat-
ning at ingen skader er akseptable og at 
det systematiske arbeidet må fortsette på 
dette området. 

YTRE MILJØ
Konsernet ønsker å forebygge og begren-
se de negative miljøkonsekvensene av 
virksomheten som drives. Det etterstrebes 
derfor til enhver tid å opptre aktsomt i 
planlegging, bygging og drift, og gjøre 
det som er rimelig for å unngå skade på 
naturmangfoldet. Tilsvarende gjelder også 
om å unngå skader og ulemper for private 
og allmenne interesser. 

I planleggingsfasen ivaretar konsernet 
dette ved å sørge for at konsekvensene 
for naturmangfold er tilstrekkelig utredet 
og at tiltaksplanene forelegges for NVE, 
vertskommune, Fylkesmann, grunneiere 
og andre berørte før tiltaket kommer til 
utførelse. I den grad det er hensiktsmessig 
uten uforholdsmessig utgift eller ulempe, så 
korrigeres prosjektplanene for å redusere 
det miljømessige fotavtrykket, og i den 
grad planene ikke kan korrigeres så 
vurderes behovet for avbøtende tiltak. 
Det foregår mye forskning på miljøkonse-
kvenser og avbøtende tiltak, og konsernet 
etterstreber å sikre oppdatering på slik 
foreliggende kunnskap slik at prosjekter 
kan fremmes med avbalanserte og 
veloverveide miljøkonsekvenser. 

Både kompetansen og kulturen for å ta 
vare på ytre miljø gjelder i alle ledd, og 
miljøkrav kommuniseres til våre samar-
beidspartere og leverandører. Avvik som 
berører ytre miljø meldes og behandles i 
organisasjonen slik at gjentakende avvik 
unngås. 

Gjennom kraftproduksjon fra vind og 
vann, kraftdistribusjon og strømsalg skal 
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konsernet være en bidragsyter til det 
grønne skiftet. Konsernet eier kun kraftverk 
basert på fornybar energi, herav 10 
vannkraftverk og ett vindkraftanlegg. 
Utnyttelsen av fornybar energi innebærer 
at naturressurser utnyttes i og nært villmark. 
Dette stiller krav til at kraftverkene må ma-
nøvreres så skånsomt som nødvendig for 
å ivareta vassdragsmiljøet, men samtidig 
er det en plikt til å utnytte kraftressursen slik 
at samfunnet får tilfredsstillende leverings-
kvalitet i kraftsystemet. 

For nettanlegg vurderes jordkabel der det 
er hensiktsmessig, eventuelt etterstrebes det 
kamuflerende fargesetting av luftlinjer for 
å redusere de visuelle virkningene av nye 
kraftlinjer. Ved nye kraftlinjer så vel som 
for rehabilitering av gamle linjer så følges 
varsomhetsprinsippet og man minimerer 
eksponeringen av elektromagnetiske felt 
så langt det lar seg gjøre, samt utformer 
linjene slik at kollisjonsfare for fugl 
reduseres. 

Alle konsernets anlegg fyller de krav som 
med rimelighet kan stilles til sikring mot 
fare for mennesker, miljø og eiendom.

KOMPETANSEBYGGING OG REKRUTTERING
Konsernet er avhengig av å ha medarbei-
dere med høy kompetanse. Kompetansen 
skal vedlikeholdes og fornyes i takt med 
forretningsmessig utvikling og endringer i 
rammebetingelser. Det jobbes aktivt med å 
tilrettelegge for medarbeidernes muligheter 
til å vedlikeholde, fornye og utvide sin 
faglige kompetanse. 

Flere av våre selskaper rekrutterer blant 
annet gjennom å ta inn lærlinger. Ved 
utgangen av 2018 er 10 lærlinger 
engasjert i Troms Kraft. 

LIKESTILLING OG 
IKKE-DISKRIMINERING 

Energibransjen har tradisjonelt sett vært 
mannsdominert, særlig innen kraftproduk-
sjon og kraftdistribusjon. Sluttbrukervirksom-
heten har imidlertid vesentlig høyere andel 
kvinner. Totalt for konsernet var 31 prosent 
av de ansatte pr 31.12.2018 kvinner. 
Dette er på samme nivå som året før. 
Ambisjonen over tid er å bidra til en mer 
balansert sammensetning mellom menn og 
kvinner i konsernets forretningsområder, 
herunder også i ledende stillinger. Styret 
i morselskapet består av tre kvinner og 
fire menn. 

Konsernet skal være en inkluderende 
arbeidsplass og gi likeverdige muligheter 
til alle. Diskriminering skal ikke skje. 

REDEGJØRELSE FOR 
KONSERNETS UTSIKTER

Etter flere år med lave kraftpriser ble 
2018 et år med høye priser. Prognosene 
fremover er sprikende, men det gene-
relle bildet er en forventning om høyere 
kraftpriser både på kort og lang sikt 
enn det som var forventet for bare ett år 
siden.  Avkastningen fra kraftproduksjonen 
forventes derfor å bli bedre enn prognos-
tisert tidligere. Historien viser imidlertid 
at kraftprisene vil fluktuere, konsernet har 
derfor uavhengig av prisbildet et sterkt 
fokus på å effektivisere driften og sikre 
optimal forvaltning av vannressursene. 

Kraftbransjen er inne i en periode med 
store endringer. Implementering av 
Elhub og AMS (avanserte måle- og 
styringssystemer) vil gi nye muligheter. 
Selskapene har prosjektgrupper som 
arbeider kontinuerlig med dette, og skal 
sikre at virksomheten er forberedt på den 
utviklingen som skjer. 

Nivå på nettinvesteringene i Norge 
generelt og i vårt konsesjonsområde har 
variert i det lange perspektivet. Slitasje 
og økt uttak av strøm gjør at mange 
områder nå er hardt belastet. For å 
trygge forsyningssikkerheten, må tiltak 
iverksettes. Dette vil bestå av planmessig 
vedlikehold, reinvesteringer (utskiftinger), 
nyinvesteringer og bruk av ny teknologi for 
å flate ut effekttopper. Dette må skje på en 
økonomisk effektiv måte, skal selskapets 
effektivitetsmål kunne oppnås. Oppnår 
selskapet de mål som er satt for effektivitet, 
vil inntektsreguleringsmodellen som gjelder 
for nettselskap forventes å gi en tilfredsstil-
lende avkastning i årene fremover. 

Alle virksomhetsområdene leverer solide 
positive resultater i 2018, men samtlige 
arbeider fortsatt med å øke effektiviteten. 
Effektivitetsforbedringer vil være en forut-
setning for å opprettholde og øke dagens 
lønnsomhet. Vi ser tydelige tegn på at 
konsolidering til større enheter gir bedret 
konkurransekraft. Det vil derfor være viktig 
for samtlige virksomhetsområder å se på 
muligheter for å utvikle større driftsenheter. 
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RESULTATREGNSKAP
TROMS KRAFT AS KONSERN

2017 2018 Beløp i 1 000 kroner Note 2018 2017

DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

0 0 Kraftsalg 2, 3, 27 4 158 298 3 263 611

0 0 Nettinntekter 2, 3 631 208 530 617

32 653 27 562 Andre driftsinntekter 2, 3, 27 73 268 73 840

32 653 27 562 Sum driftsinntekter 4 862 774 3 868 067

0 0 Aktiverte egne investeringsarbeider -60 599 -51 378

516 -13 Kjøp varer og energi 2, 4, 27 3 789 042 2 925 169

26 720 25 073 Lønnskostnader 2, 6, 7 259 285 295 651

4 421 3 558 Ordinære avskrivninger 2, 12 146 553 139 391

25 628 40 438 Andre driftskostnader 2, 6, 27 301 466 271 041

57 286 69 055 Sum driftskostnader 4 435 746 3 579 874

-24 632 -41 494 DRIFTSRESULTAT 427 028 288 193

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER

179 893 287 417 Andel resultat i datterselskaper 13 0 0

2 051 873 Andel resultat i tilknyttede selskaper 14 873 2 051

34 065 34 428 Renteinntekt fra foretak i samme konsern 27 0 0

15 544 33 132 Finansinntekter 50 691 38 135

142 8 Netto verdiendr. markedsbaserte omløpsm. 8 142

260 -4 851 Nedskriving finansielle anleggsmidler -4 851 260

-152 141 -134 439 Finanskostnader -148 652 -165 384

79 815 216 567 Netto finansposter -101 932 -124 796

55 183 175 074 Resultat før skattekostnad 325 096 163 397

 20 724  15 820 Skattekostnad på ordinært resultat 11  -135 060  -88 346 

75 907 190 893 ÅRSRESULTAT 190 036 75 051



BALANSE
TROMS KRAFT AS KONSERN

31.12.2017 31.12.2018 Beløp i 1 000 kroner Note 31.12.2018 31.12.2017

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Immaterielle eiendeler

194 838 162 942 Utsatt skattefordel 11 97 444 158 643

0 0 Goodwill 12 134 126 145 304

0 0 Andre immaterielle eiendeler 12 12 925 13 090

194 838 162 942 Sum immaterielle eiendeler 244 495 317 037

107 885 106 414 Varige driftsmidler 12 3 507 909 3 397 229

Finansielle anleggsmidler  

3 594 998 2 430 236 Investeringer i datterselskaper 8, 13 0 0

51 281 51 584 Investeringer i tilknyttede selskaper 8, 14 51 815 51 399

211 611 203 184 Investeringer i andre selskaper 15 215 981 223 277

1 064 142 1 998 075 Langsiktige fordringer og plasseringer 7, 16, 26 152 085 403 792

4 922 033 4 683 080 Sum finansielle anleggsmidler 419 881 678 468

5 224 755 4 952 435 Sum anleggsmidler 4 172 285 4 392 735

OMLØPSMIDLER

0 0 Lagerbeholdning 4 066 127

27 48 Kundefordringer 10 328 308 357 374

27 128 255 573 Konsernfordringer 26 0 0

179 0 Kortsiktige fordringer 24 654 313 478 821

885 893 Kortsiktige finansielle plasseringer 25 135 567 301 928

1 636 1 633 Likvide midler 18 557 228 148 865

29 857 258 148 Sum omløpsmidler 1 679 483 1 287 114

5 254 612 5 210 583 SUM EIENDELER 5 851 768 5 679 849

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital

500 000 500 000 Aksjekapital 19, 20 500 000 500 000

73 954 73 954 Overkurs 19 73 954 73 954

573 954 573 954 Sum innskutt egenkapital 573 954 573 954

553 326 741 906 Annen egenkapital 19 594 366 406 705

1 127 280 1 315 860 SUM EGENKAPITAL 1 168 320 980 660

GJELD

AVSETNING FOR FORPLIKTELSE

27 407 28 996 Pensjonsforpliktelse 7 37 334 35 303

0 0 Utsatt skatt 11 15 142 10 506

6 719 4 142 Andre avsetninger for forpliktelser 22 9 405 19 745

34 126 33 139 Sum avsetning for forpliktelse 61 880 65 554

Annen langsiktig gjeld

152 856 110 085 Ansvarlig lån 110 085 152 856

3 400 000 3 200 000 Langsiktig gjeld 21 3 211 565 3 409 867

3 552 856 3 310 085 Sum annen langsiktig gjeld 3 321 650 3 562 724

Kortsiktig gjeld   

2 020 2 111 Leverandørgjeld 180 623 196 155

0 0 Betalbar skatt 11 92 764 66 065

1 474 1 231 Skyldig offentlige avgifter 140 207 227 608

0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner 60 343 116 667

0 0 Merinntekt nettvirksomhet 116 148 119 229

536 855 548 157 Annen kortsiktig gjeld 9, 23, 26 709 833 345 187

540 350 551 499 Sum kortsiktig gjeld 1 299 917 1 070 911

5 254 612 5 210 583 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 5 851 768 5 679 849

Inge K. Hansen Kristin Bjella Bjarne Borgersen Mai-Lill Ibsen Alf Eirik Røkenes Anita Foshaug Tore Nilsen  
Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ansattevalgt Ansattevalgt 

Semming Semmingsen
Daglig leder og konsernsjef

styremedlem styremedlem

Tromsø, 26. mars 2019
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING
TROMS KRAFT AS KONSERN

2017 2018 Beløp i 1 000 kroner 2018 2017

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER

55 183 175 074 Ordinært resultat før skattekostnad 325 096 163 397

0 0 Periodens betalte skatter -44 675 -32 689

0 0 Gevinst/tap ved salg av driftsmidler -3 962 0

4 421 3 558 Ordinære avskrivninger 146 553 139 391

-260 4 851 Nedskrivning finansielle anleggsmidler 4 851 -260

-181 943 -288 290 Resultatandel tilknyttet selskap/datterselskap -873 -2 051

550 570 Mottatt utbytte fra tilknyttede selskap 570 550

360 -21 Økning/reduksjon i kundefordringer (-/+) 29 066 -34 866

-99 91 Reduksjon/økning i leverandørgjeld (-/+) -15 528 24 012

0 0 Endring i lagerbeholdning -3 939 -127

1 364 2 036 Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger 2 020 12 669

-10 859 -12 267 Poster klassifisert som inv/fin.aktiviteter -13 586 -12 285

949 -7 969 Endring i andre tidsavgrensningsposter 256 010 17 138

-130 334 -122 367 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter A 681 604 274 879

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER

2 514 -1 253 805 Inn-/utbetalinger langsiktig fordringer/gjeld konsernselskap 0 0

597 -929 Inn-/utbetalinger ved kjøp/salg av aksjer, andeler og andre invest. -2 174 -685

0 0 Inn-/utbetaling ved av-/tilgang datterselskap, fratrukket kontantbeholdning 3 754 -7 201

60 000 1 290 000 Utbytte fra datterselskap

0 350 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 4 765 454

0 257 416 Innbetalinger selgerkredittter 277 416 0

-6 605 -2 436 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -249 041 -365 870

56 506 290 596 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter B 34 720 -373 302

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

0 0 Endring kortsiktig rentebærende gjeld -56 324 -13 536

91 000 -250 379 Inn- /utbetalinger ved opptak/nedbetaling av langsiktig gjeld -250 439 91 000

0 0 Inn-/utbetaling av konsernbidrag 0 0

-17 148 82 147 Trekk konsernkonto-ordning 0 0

73 852 -168 232 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter C -306 763 77 464

24 -3 Netto endring i likvider A+B+C 409 561 -20 959

0 0 Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter -1 198 3 253

1 612 1 636 Likvidbeholdning 1.1. 148 865 166 571

1 636 1 633 LIKVIDBEHOLDNING 31.12 557 228 148 865
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2018
NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER

GENERELT 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regn-
skapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Alle beløp i resultatregnskap, balanse, kontant-
strøm og noter er oppgitt i tusen kroner dersom 
annet ikke er angitt.

KONSOLIDERINGSPRINSIPPER 

Konsernregnskapet inkluderer Troms Kraft AS 
og selskaper som Troms Kraft AS har bestem-
mende innflytelse over.  Bestemmende innflytelse 
oppnås normalt når konsernet eier mer enn 
50 % av aksjene i selskapet, og konsernet er i 
stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. 
Konserninterne transaksjoner, mellomværende 
og urealisert fortjeneste og tap mellom kon-
sernselskaper elimineres. Konsernets andel av 
urealisert fortjeneste på transaksjoner mellom 
konsernet og dets tilknyttede selskaper elimineres 
også. Det samme gjelder for urealisert tap med 
mindre transaksjoner tilsier en nedskrivning av 
den overførte eiendelen. Konsernregnskapet er 
utarbeidet etter ensartede prinsipper ved at datter-
selskap følger de samme regnskapsprinsipper som 
morselskapet. Regnskapene til datterselskapene 
omarbeides når dette er nødvendig for å oppnå 
samsvar med konsernets regnskapsprinsipper.

Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring 
av virksomhetssammenslutninger. Selskaper som 
er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i 
konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll 
oppnås og inntil kontroll opphører. Identifiserbare 
oppkjøpte eiendeler og overtatt gjeld er regn-
skapsført til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. 
Anskaffelseskost som overstiger virkelig verdi 
av identifiserbare netto eiendeler, balanseføres 
som goodwill. Alle identifiserbare eiendeler og 
forpliktelser blir tatt opp i balansen til verdien 
på oppkjøpstidspunktet. 

Merverdier og goodwill i konsernregnskapet 
avskrives over forventet økonomisk levetid.

Omregning av utenlandske datterselskaper skjer 
ved at balansen omregnes til balansedagens kurs, 
og at resultatet omregnes til en gjennomsnittskurs. 
Eventuelle vesentlige transaksjoner omregnes til 
transaksjonsdagens kurs. Alle omregningsdifferan-
ser føres direkte mot egenkapitalen og påvirker 
således ikke resultatregnskapet. 

Datterselskap er innarbeidet i selskapsregnskapet 
til Troms Kraft AS etter egenkapitalmetoden. 
Andel av over- eller underskudd resultatføres 
og tillegges balanseført verdi av investeringene. 
Andel underskudd resultatføres ikke dersom dette 
medfører at balanseført verdi av investeringen 
blir negativ, med mindre det er inngått forplikt-
elser, foretatt betalinger eller avgitt garantier for 
datterselskapets forpliktelser.

TILKNYTTEDE SELSKAP

Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har 
betydelig innflytelse, men ikke kontroll. Betydelig 
innflytelse foreligger normalt for investeringer der 
konsernet har en eierandel på mellom 20 % og 
50 % av stemmeberettiget kapital. Investeringer i 
tilknyttede selskaper inkluderer mer-/mindreverdi-
er og goodwill identifisert på oppkjøpstidspunktet, 
redusert for av- og nedskrivninger foretatt i senere 
perioder. Tilknyttede selskap regnskapsføres etter 
egenkapitalmetoden i konsern- og selskapsregn-
skapet. Konsernets andel av over- eller underskudd 
i tilknyttede selskaper resultatføres og tillegges 
balanseført verdi av investeringene. Konsernet 
resultatfører ikke andel underskudd dersom dette 
medfører at balanseført verdi av investeringen 
blir negativ, med mindre konsernet har foretatt 
betalinger på vegne av det tilknyttede selskapet 
eller avgitt garantier for det tilknyttede selskapets 
forpliktelser.

Konsernregnskapet inkluderer konsernets andel 
av resultat fra tilknyttede selskaper regnskapsført 
etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet be-
tydelig innflytelse oppnås og inntil slik innflytelse 
opphører. 

I resultatregnskapet vises resultatandelen under 
finansposter.

INVESTERINGER I ANDRE SELSKAPER

Aksjer og andeler i andre selskaper er presentert 
etter kostmetoden og er vurdert til laveste verdi 
av anskaffelseskost og virkelig verdi. Utdelinger 
bokføres i utgangspunktet som finansinntekt når 
utdelingen er vedtatt. 

BRUK AV ESTIMATER

Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med regn-
skapsloven krever bruk av estimater. Videre krever 
anvendelse av regnskapsprinsipper at ledelsen må 
utøve skjønn. Områder som i stor grad inneholder 
slike skjønnsmessige vurderinger, høy grad av 
kompleksitet eller områder hvor forutsetninger 
og estimater er vesentlige for årsregnskapet, er 
beskrevet i notene. 

PRINSIPPER FOR INNTEKTSFØRING

Generelt 
Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes 
til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag 
for merverdiavgift, returer, rabatter og avslag. 
Konsernet produserer og selger energi både til 
den nordiske kraftbørsen og til sluttbrukere. Salget 
bokføres når energien er levert til kraftbørsen 
eller hos kunden. 

Sluttbruker
Konsernet har sluttbrukersalg i Norge, Sverige og 
Finland. Bokført salg baseres på levert volum på 
tidspunkt for måleravlesning, og estimert volum 
fram til årsskiftet. Estimerte inntekter baseres på 
gjennomsnittlig pris. Resultateffekt mellom estimert 

og fakturert (eller faktisk) inntekt, bokføres ved 
sluttfakturering. 

Nettvirksomhet
Distribusjon av elektrisk kraft skjer via nett som 
representerer naturlige monopol innenfor den en-
kelte nettvirksomhets konsesjonsområde. Norges 
vassdrags- og energidirektorat (NVE) fastsetter 
derfor en inntektsramme som representerer det 
inntektsnivået nettvirksomheten tillates å kreve inn 
i nettleie og som skal gi en rimelig avkastning 
på investert kapital, samt dekning for normale 
drifts- og vedlikeholdskostnader. Regulert inntekts-
ramme, med tillegg for kostnader fra sentralnettet, 
eiendomsskatter og kapitaletterslep, benevnes 
tillatt inntekt og fastsettes for året under ett. Tillatt 
inntekt danner grunnlaget for inntektsføringen i 
nettselskapet. Hvert år beregnes en mer / eller 
mindreinntekt som utgjør differansen mellom 
faktiske fakturerte tariffinntekter og tillatt inntekt 
for året. Dersom den faktiske inntekten overstiger 
tillatt inntekt (merinntekt), skal denne merinntekten 
tilbakeføres kundene i sin helhet. Tilbakeføring 
av merinntekt skjer ved reduksjon i nett-tariffene. 
Dersom den faktiske inntekten er lavere enn 
inntektsrammene (mindreinntekt), kan denne min-
dreinntekten kreves innbetalt fra kundene gjennom 
økning av de fremtidige overføringstariffene. 
Mindreinntekten presenteres som omløpsmiddel, 
mens merinntekten presenteres under kortsiktig 
gjeld i balansen.

KLASSIFISERINGSPRINSIPPER 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter pos-
ter som forfaller til betaling innen ett år etter 
anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter 
seg til vare/tjenestekretsløpet. Øvrige poster er 
klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. 
Første års avdrag på langsiktige fordringer og 
langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som 
omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

IMMATERIELLE EIENDELER OG GOODWILL

Goodwill har oppstått i forbindelse med kjøp 
av datterselskap. Goodwill avskrives over for-
ventet økonomisk levetid. Utgifter til utvikling 
balanseføres i den grad det kan identifiseres en 
fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av 
en identifiserbar immateriell eiendel og utgiftene 
kan måles pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres 
slike utgifter løpende. Balanseført utvikling av-
skrives lineært over økonomisk levetid.

VARIGE DRIFTSMIDLER

Anleggsmidler vurderes til laveste verdi av 
anskaffelseskost og virkelig verdi. Investering 
i varige driftsmidler blir aktivert og avskrevet 
lineært over antatt økonomisk levetid fra det 
tidspunkt driftsmidlet blir satt i ordinær drift. Ved 
endring i avskrivningsplan fordeles virkningen 
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over gjenværende avskrivningstid. Aktivering 
av eget investeringsarbeid i konsernet er vurdert 
til tilvirkningskost. 

Ved indikasjon om at balanseført verdi av et 
anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, 
foretas det test for verdifall. Hvis balanseført verdi 
er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart 
beløp (nåverdi ved fortsatt bruk/eie), foretas 
det nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og 
gjenvinnbart beløp. Tidligere nedskrivninger, med 
unntak for nedskrivning av goodwill, reverseres 
hvis forutsetningene for nedskrivningen ikke 
lenger er til stede. 

LEIEAVTALER

Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkast-
ning knyttet til eierskapet fortsatt ligger hos utleier 
klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leien 
på slike avtaler kostnadsføres over leieperioden. 

Dersom det vesentligste av økonomisk risiko og 
kontroll knyttet til det underliggende leieobjektet 
er gått over på leietaker, klassifiseres avtalen 
som finansiell. Eiendeler anskaffet ved finansiell 
leasing balanseføres og avskrives i henhold til 
eiendelens forventede brukstid, og forpliktelsen 
reduseres med betalt leie etter fradrag for be-
regnet rentekostnad. 

VEDLIKEHOLD OG PÅKOSTNING 

Nye anlegg og reinvesteringer av komponenter 
som utvider driftsmidlets levetid eller på annen 
måte øker den fremtidige inntjeningsevnen akti-
veres. Øvrige aktiviteter klassifiseres som drift/
vedlikehold og kostnadsføres. Vedlikeholdskost-
nadene kostnadsføres ved gjennomføringen.

MARKEDSBASERTE FINANSIELLE OMLØPSMIDLER 

For kortsiktige investeringer i børsnoterte aksjer, 
obligasjoner og andre verdipapirer brukes mar-
kedsverdiprinsippet. Verdien i balansen tilsvarer 
markedsverdien av investeringene per 31.12. 
Mottatt utbytte, og realiserte og urealiserte 
gevinster/tap, resultatføres som finansposter.

LAGERBEHOLDNING 

Lagerbeholdning består av handelsvarer, reser-
vedeler og driftsmateriell, og er klassifisert som 
omløpsmiddel. Lagerbeholdningen vurderes til 
laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

MAGASINBEHOLDNING 

Det foreligger ingen kostpris på tilsig av vann. 
Oppmagasinert vannbeholdning opptas derfor 
ikke i balansen. Vannbeholdning ved årets slutt vil 
ha betydning for fremtidig inntekt og produksjon.  

KUNDEFORDRINGER 

Kundefordringer føres opp i balansen etter fra-
drag for avsetning til forventede tap. Avsetning til 
tap gjøres på grunnlag av individuell vurdering 
av fordringene og en tilleggsavsetning som skal 
dekke øvrige påregnelige tap.

ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER 

Andre fordringer, både omløpsfordringer og 
anleggsfordringer, føres opp til det laveste av 
pålydende og virkelig verdi. Virkelig verdi er 
nåverdien av forventede fremtidige innbeta-
linger. Det foretas likevel ikke neddiskontering 
når effekten av neddiskontering er uvesentlig 
for regnskapet.

Avsetning til tap vurderes på samme måte som 
for kundefordringer.

PENSJONSFORPLIKTELSER

Konsernselskapene dekker i hovedsak sine pen-
sjonsforpliktelser via kollektive pensjonsordninger 
i livsforsikringsselskaper. Konsernet har både 
innskuddsbaserte og ytelsesbaserte ordninger. 
Periodens netto pensjonskostnad klassifiseres 
som lønnskostnad. 

For selskap med ytelsesordninger, er pensjonsfor-
pliktelsene vurdert til nåverdien av de fremtidige 
pensjonsytelser som er opptjent på balanse-
dagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. 
I pensjonsforpliktelsene inngår både sikrede 
og usikrede ordninger. Akkumulert virkning av 
estimatendringer og endringer i finansielle og 
aktuarielle forutsetninger (aktuarielle gevinster 
og tap) under 10 % av det som er størst av 
pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene ved 
begynnelsen av året innregnes ikke. Når den 
akkumulerte virkningen er over 10 % - grensen 
ved årets begynnelse, resultatføres det overs-
kytende over antatt gjennomsnittlig gjenværende 
opptjeningstid.

Ved innskuddsplaner betaler selskapet innskudd 
til et forsikringsselskap og innskuddene blir regn-
skapsført som lønnskostnad. I tillegg finansieres 
enkelte særordninger direkte over drift. 

SKATTER OG AVGIFTER 

Skattekostnad består av betalbar skatt og 
endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel. Utsatt 
skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller 
mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi 
på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt beregnes 
på grunnlag av de midlertidige forskjeller som 
eksisterer mellom regnskapsmessige og skatte-
messige verdier, samt skattemessig underskudd 
til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. 
Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad 
det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.

Utsatt skatt beregnes etter gjeldsmetoden på 
midlertidige forskjeller mellom skattemessig og 
regnskapsmessig verdi av eiendeler og gjeld, 
samt fremførbare underskudd. Eiendeler som ble 
overdratt ved stiftelse av Troms Kraft AS ble verd-
satt til virkelig verdi (antatt markedsverdi) under 
hensyntagen til de underliggende skattemessige 
posisjoner. Det er derfor ikke avsatt for utsatt skatt 
på midlertidige forskjeller mellom skattemessig 
verdi og virkelig verdi på stiftelsestidspunktet 
1.1.1998. Forskjeller på stiftelsestidspunktet 
reverseres over eiendelenes gjenværende levetid.

NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER – FORTSETTELSE
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Virksomheten med vannkraftproduksjon er 
underlagt de særskilte reglene for beskatning 
av kraftforetak, og belastes grunnrenteskatt, 
naturressursskatt og eiendomsskatt. 

Grunnrenteskatten utgjør for 2018 35,7 % av 
kraftverkenes normerte resultat utover beregnet 
friinntekt og kommer i tillegg til den ordinære 
inntektsskatten for 2018 på 23 %. Negativ 
grunnrenteinntekt i et kraftverk kan utlignes 
mot positiv grunnrenteinntekt i andre kraftverk. 
Utsatt skatt beregnes for kraftverk som har netto 
skatteøkende forskjeller. 

Naturressursskatt er en overskuddsuavhengig 
skatt som fastsettes for hvert enkelt kraftverk på 
bakgrunn av gjennomsnittlig produksjon de siste 
sju årene. Skattesatsen utgjør 1,3 øre / kWh, 
Naturressursskatt kan kreves fratrukket i utlignet 
inntektsskatt til staten. Dersom naturressursskatten 
overstiger utlignet inntektsskatt til staten, kan det 
overskytende fremføres til fradrag senere år, med 
en rente som er fastsatt av Finansdepartementet. 

Eiendomsskatt utgjør inntil 0,7 % av beregnet 
takstverdi.

Grunnrenteskatt og naturressursskatt resultatføres 
som ordinære skatter. Eiendomsskatt klassifiseres 
som driftskostnad.

GJELD

Gjeld, med unntak for enkelte avsetninger for 
forpliktelser, balanseføres til nominelt gjeldsbeløp.

ERSTATNINGER OG KONSESJONSKRAFTFORPLIKTELSER 

Årlige erstatninger til grunneiere er svært be-
grenset og kostnadsføres løpende. Det er ikke 
foretatt avsetninger til dekning av disse fremtidige 
forpliktelser. 

Konsesjonskraft skal sikre utbyggingskommunene 
tilstrekkelig kraft til alminnelig forsyning, og til 
en rimelig pris. Forpliktelser til levering av konse-
sjonskraft er ikke oppført i balansen. Forpliktelsen 
utgjør årlig ca. 84 GWh.

KONTRAKTSFORPLIKTELSER KRAFTOMSETNING

Kontraktsforpliktelser består av salgskontrakter i 
sluttbrukermarkedet samt fysiske kraftkontrakter i 
engrosmarkedet. I tillegg omfatter kontraktspor-
teføljen finansielle kontrakter for sikring av 
kraftomsetningen. Kontrakter i sluttbrukermarkedet 
inngås til fast pris eller spotpris med påslag.

KRAFTKJØP

Fysiske leveringsforpliktelser dekkes gjennom kjøp 
av kraft i spotmarkedet. Leveringsforpliktelser til 
fastpris sikres gjennom finansielle kraftkontrakter 
med Nasdaq Commodities. Valutaelementet i de 
finansielle kontraktene sikres også (se eget avsnitt 
vedr valuta). Regnskapsføring av realisert gevinst 
eller tap knyttet til kraftkontrakter som sikrer kjøp 
til sluttbrukerne blir i resultatregnskapet klassifisert 
som kraftkjøp eller kraftkjøpsreduksjon.

EL-SERTIFIKATER 

Kostnad for levert elsertifikatpliktig volum inngår 
i kraftkjøp og periodiseres i samme periode 
som tilhørende kraftsalg. Beregnet elsertifikatfor-
pliktelse med fradrag for elsertifikatbeholdning 
presenteres som kortsiktig gjeld pr. balanse-
dagen, og verdsettes til terminsikret pris alternativt 
markeds verdi per balansedagen.

PRODUKSJONSPORTEFØLJE

Porteføljens produksjonsvolum er basert på 
fremtidig planlagt produksjon ut fra magasinenes 
fyllingsgrad, forventet tilsig og prisutvikling. 
Finansielle kontrakter benyttes for å sikre deler 
av den underliggende produksjonen basert på 
fremtidig planlagt produksjon. Tap/gevinst på 
sikringskontrakter, beregnet som margin mellom 
kontraktspris og spotpris, bokføres ved realisering. 

VALUTA

Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til 
kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter 
i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner 
til balansedagens kurs. Valutakursendringer re-
sultatføres løpende i regnskapsperioden under 
andre finansposter.

Konsernet Troms Kraft er gjennom dets virksomhet, 
herunder deltakelse i det nordiske kraftmarke-
det, eksponert for valutarisiko i flere valutaer. 
Eksponering i valutamarkedet er ikke en del av 
konsernets kjernevirksomhet og strategien er 
følgelig å minimere denne formen for risiko. Til 
sikring av framtidig valutakurs brukes i hovedsak 
terminkontrakter. Den valutarisiko som konser-
net eksponeres for i kraftmarkedet, avdekkes 
tilnærmet umiddelbart gjennom en motsvarende 
valutakontrakt med bank. I bokføringen benyttes 
sikringsbokføring av valutakontraktene.

REGNSKAPSMESSIG SIKRING

Finansielle instrumenter som sikrer framtidige 
inn-/utbetalinger, regnskapsføres ikke. Regn-
skapsføring av gevinster og tap knyttet til sik-
ringsinstrumenter/kontrakter utsettes inntil den 
sikrede transaksjonen resultatføres. 

KONTANTSTRØMOPPSTILLING 

Kontantstrømoppstillingen er innarbeidet etter den 
indirekte modellen. Kontanter og kontantekviva-
lenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre 
kortsiktige likvide plasseringer, som umiddelbart 
og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til 
kjente kontantbeløp og med gjenværende løpetid 
mindre enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER – FORTSETTELSE
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NOTE 2 VIRKSOMHETSOMRÅDER

NOTE 3 DRIFTSINNTEKTER

Beløp i 1 000 kroner Nett virksomhet
Sluttbruker virksomhet 

Sverige og Finland
Sluttbruker-

virksomhet Norge
Produksjons-

virksomhet
Mor/øvrig 
virksomhet

Eliminering 
konserninternt

Sum konsern 
etter eliminering

Driftsinntekter  666 606  1 622 376  2 267 697  373 266  89 855  -157 026  4 862 774 

Driftskostnader  419 206  1 595 869  2 200 327  115 944  124 238  -166 390  4 289 194 

Av- og nedskrivning  95 576  1 085  10 639  41 532  3 558  -5 837  146 553 

Driftsresultat  151 824  25 421  56 731  215 790  -37 941  15 202  427 028 

Beløp i 1 000 kroner Nett virksomhet
Sluttbruker virksomhet 

Sverige og Finland
Sluttbruker-

virksomhet Norge
Produksjons- virk-

somhet
Mor/øvrig 
virksomhet

Eliminering 
konserninternt

Sum konsern 
etter eliminering

Driftsinntekter  568 125  1 455 032  1 543 853  305 261  163 478  -167 683  3 868 067 

Driftskostnader  378 192  1 452 715  1 468 858  136 827  191 526  -187 635  3 440 483 

Av- og nedskrivning  88 017  641  11 041  40 988  4 421  -5 717  139 391 

Driftsresultat  101 916  1 676  63 955  127 446  -32 469  25 669  288 193 

 ❚ For å vise aktiviteten i de enkelte virksomhetsområdene inneholder tallene pr virksomhet også de konserninterne transaksjonene. Elimineringer i 
konsernet vises i egen kolonne.

 ❚ Konsernets nettinntekter kommer fra konsesjonsområdet til Troms Kraft Nett AS, bestående av 15 kommuner i Troms Fylke. Inntekter fra sluttbrukeromsetning 
kommer fra datterselskapene Ishavskraft AS og Switch Nordic Green AB. Produksjonsvirksomheten er knyttet til vann- og vindkraftverk i Troms Fylke.

KONSERN 2018

KONSERN 2017

TROMS KRAFT AS KONSERN

2017 2018 Beløp i 1 000 kroner 2018 2017

0 0 Kraftomsetning 4 148 664 3 253 977

0 0 Konsesjonskraft 9 634 9 634

0 0 Sum kraftsalg 4 158 298 3 263 611

0 0 Nettinntekter 631 208 530 617

4 709 4 732 Andre driftsinntekter 73 268 73 840

27 945 22 830 Andre driftsinntekter konsernselskap 0 0

32 653 27 562 Sum andre driftsinntekter 73 268 73 840

32 653 27 562 Sum driftsinntekter 4 862 774 3 868 068

SPESIFIKASJON AV DRIFTSINNTEKTER: 
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NOTE 4 KRAFTKJØP, OVERFØRINGS- OG INNMATINGSKOSTNADER

NOTE 5 KRAFTPRODUKSJON OG MAGASINBEHOLDNING

 Beløp i 1 000 kroner 2018 2017

 Kraftkjøp  3 752 898 2 882 948

 Innmatingsavgift 29 494 34 743

 Kjøp av varer og tjenester for videresalg 6 649 7 478

 Sum 3 789 042 2 925 169

Tall i GWh for vannkraftproduksjon 2018 2017

Inngående magasinbeholdning 01.01 369 403

Utgående magasinbeholdning 31.12 322 369

Normalproduksjon (siste 10 år) 938 951

Normal årsvariasjon (siste 10 år) 285 285

Årets produksjon 829 1 065

Normal magasinbeholdning 31.12 (siste 10 år) 374 376

SPESIFIKASJON AV KRAFTKJØP, OVERFØRINGS- OG INNMATINGSKOSTNADER I KONSERNET:

 ❚ Hovedtyngden av kjøps- og salgsforpliktelsene har forfall innenfor de tre nærmeste årene. 

Magasinbeholdning opptas ikke som en eiendel i konsernets balanse. Informasjon knyttet til magasinbeholdning i egne kraftverk vil være 
relevant for å vurdere hvor stor andel av leveringsforpliktelsene som kan dekkes av egen produksjon, samt estimere fremtidige resultater. 

 ❚ Vannkraftproduksjon er konsesjonsbelagt. Produksjonen betinger også disposisjonsrett til de aktuelle fallrettigheter.

 ❚ Konsernets kraftverk har med unntak av Lysbotn, tidsubegrensede konsesjoner. For Lavka kraftverk er fortsatt utnyttelse av fallrett etter 2041 
avhengig av inngåelse av ny leieavtale.

 ❚ Fallrettigheter er enten i eget eie, eller regulert av langsiktige eller evigvarende leieavtaler. Leieavtalen med kortest gjenværende leieperiode 
gjelder Lysbotn Kraftverk, og går ut i 2022.

 ❚ Når det gjelder drift av Fakken vindpark, baserer den seg på en konsesjon med varighet til 2037. Kraftproduksjonen i 2018 var på 
128,1 GWh.

KONSERN

KONSERN
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NOTE 6 LØNN, GODTGJØRELSE OG ANTALL ÅRSVERK

TROMS KRAFT AS KONSERN

2017 2018 Beløp i 1 000 kroner 2018 2017

LØNNSKOSTNADER OG ANDRE YTELSER  

13 733 10 689 Lønninger 198 169 210 319

1 648 2 027 Arbeidsgiveravgift 15 649 27 216

9 941 11 189 Pensjonskostnader, ytelsesbasert ordning 30 988 39 752

0 0 Pensjonskostnader, innskuddsbasert ordning 7 732 7 879

1 398 1 168 Andre ytelser 6 747 10 486

26 720 25 073 Sum  259 285 295 651

14 9 Antall årsverk  304 330

TROMS KRAFT AS KONSERN

2017 2018 Beløp i 1 000 kroner 2018 2017

GODTGJØRELSE TIL REVISOR 

229 230 Revisjon 1 536 1 731

16 0 Andre attestasjonstjenester 41 83

348 288 Skatterådgivning 318 388

295 429 Andre tjenester 715 503

888 947 Sum  2 610 2 705

 YTELSER TIL LEDENDE PERSONER I KONSERNET (BELØP I 1 000 KR) TROMS KRAFT AS

2018 2017

Ytelser til konsernsjef  Lønn Annen godtgjørelse Sum 2018 Lønn Annen godtgjørelse Sum 2017

Semming Semmingsen  2 802  194 2 995 2 515  204 2 719

TROMS KRAFT AS

2018 2017

Styret (beløp i 1 000 kroner) Styrehonorar Annen godtgjørelse Sum 2018 Styrehonorar Annen godtgjørelse Sum 2017

 Inge K. Hansen (styrets leder) 400 400 400 400

 Kristin Bjella (nestleder) 240 240 240 240

 Mai-Lill Ibsen (styremedlem) * 200 50 250 200 50 250

 Bjarne Borgersen (styremedlem) 200 200 200 200

 Alf Eirik Røkenes (styremedlem) * 200 25 225 200 25 225

 Anita Foshaug (ansattvalgt )* 200 25 225 200 25 225

 Tore Nilsen 200 200 200 200

Medlemmer i bedriftsforsamlingen 156 156 123 123

Samlet godtgjørelse 1 796 100 1 896 1 763 100 1 863

 ❚ Konsernsjef inngår i den generelle offentlige pensjonsordningen i selskapet. Denne ordningen gir med full opptjening en estimert pensjon på 66% 
inkludert ytelser fra Folketrygden, av et pensjonsgrunnlag inntil 12G fra og med fylte 67 år. I tillegg har konsernsjef en pensjonsordning for lønn over 
12G, som forutsatt full opptjening, gir en ytelse på 66% av pensjonsgrunnlaget. Årets pensjonsopptjening i 2018 for konsernsjef utgjør NOK 1 383 000.

 ❚ Ved fratredelse har konsernsjef rett til kompensasjon tilsvarende 18 måneders fast lønn, samt lønn i oppsigelsesperioden på 6 måneder.  Andre godt-
gjørelser videreføres ikke utover oppsigelsesperioden. Kompensasjonen opphører dersom han tiltrer ny stilling med i all vesentlighet tilsvarende eller høyere 
lønn, eller får tilsvarende inntekt fra verv eller egen virksomhet. For øvrig skal kompensasjonen reduseres med den inntekt stillingsinnehaveren har i ny 
stilling, fra verv eller fra egen virksomhet. En eventuell etterlønn skal utbetales månedlig i form av fast månedslønn som gjaldt på fratredelsestidspunktet. 
Etterlønnen danner ikke grunnlag for feriepenger.

 ❚ Selskapet har inngått førtidspensjonsavtale med konsernsjef med rett til å fratre ved fylte 62 år. Ved fratredelse er selskapet forpliktet til å yte pensjon 
tilsvarende 66 % av lønn fram til 67 år.

* Annen godtgjørelse til styremedlemmer gjelder arbeid knyttet til revisjonsutvalget. 

 ❚ Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for medlemmer av ledergruppen, styret eller andre valgte selskapsorganer. Det er ikke utbetalt lønn eller andre 
ytelser til medlemmer av styret utover det som er nevnt ovenfor. 



21

Følgende forutsetninger er lagt til grunn for beregningen: 31.12.2018 31.12.2017

Ønsket størrelse på korridor i % 10,00 % 10,00 %

Avkastning på pensjonsmidler 4,30 % 4,10 %

Diskonteringsrente 2,60 % 2,40 %

Årlig lønnsvekst 2,75 % 2,50 %

Årlig G-regulering 2,50 % 2,25 %

Årlig regulering av pensjoner under utbetaling 1,73 % 1,48 %

Arbeidsgiveravgiftsfaktor (intervall på gjennomsnittsfaktor) 4,7% - 12% 4,7% - 12%

NOTE 7 PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER

Troms Kraft er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne 
lov. Bedriftsintern pensjonsalder er 70 år.

 ❚  Netto pensjonsmidler inngår i posten langsiktige fordringer og plasseringer, se note 16. 

SAMMENSETNING AV ÅRETS PENSJONSKOSTNAD

TROMS KRAFT AS KONSERN

2017 2018 Beløp i 1 000 kroner 2018 2017

USIKRET ORDNING

61 588 65 120 Nåverdi av pensjonsforpliktelsene 72 784 68 618

7 334 7 814 Arbeidsgiveravgift 8 457 7 927

41 515 43 938 Ikke resultatført aktuarielt tap (gevinst) 43 907 41 241

-27 407 -28 996 Netto pensjonsforpliktelse i balansen  -37 334  -35 303 

SIKRET ORDNING  

279 431 282 062 Nåverdi av pensjonsforpliktelsene 772 214 742 526

209 975 216 173 Verdi av pensjonsmidlene 599 675 572 392

7 819 7 907 Arbeidsgiveravgift 14 845 14 424

114 283 110 357 Ikke resultatført aktuarielt tap (gevinst) 277 269 274 434

37 008 36 561 Netto pensjonsmidler i balansen  89 886  89 876 

TROMS KRAFT AS KONSERN

2017 2018 Beløp i 1 000 kroner 2018 2017

3 648 2 875 Nåverdi av årets pensjonsopptjening 18 522 18 789

7 124 8 070 Rentekostnad av pensjonsforpliktelser 19 567 18 529

-5 687 -8 073 Forventet avkastning pensjonsmidler -21 851 -17 072

4 585 8 151 Resultatført aktuarielt tap 15 717 19 804

488 345 Arbeidsgiveravgift 1 220 1 976

-217 -179 Medlemsinnskudd -2 186 -2 274

9 941 11 189 Netto pensjonskostnad inkl. arb.giveravgift  30 988  39 752 

11 9 Ansatte omfattet av ytelsesbasert ordning 193 190

0 0 Pensjonskostnad innskuddsbasert ordning  7 732 7 879

 ❚  Benyttede forutsetninger er i tråd med veiledningen fra Norsk Regnskapsstiftelse pr. 31.12.2018.
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NOTE 8 STORE ENKELTTRANSAKSJONER

NOTE 9 FINANSIELLE DERIVATER

NOTE 10 KUNDEFORDRINGER

Det er ingen store enkelttransaksjoner i 2018.

AKSJETRANSAKSJONER 2017

Datterselskapet Troms Kraft Entreprenør AS fusjonerte med entreprenørvirksomheten i Bodø Energi konsernet med virkning fra 1.1.2017 og gikk 
da ut av konsernet. Det ble bokført en gevinst i 2017 på MNOK 13 i tilknytning til denne fusjonen. 

Troms Kraftforsyning og Energi AS ble i 2017 fusjonert inn i Troms Kraft Produksjon AS. Fusjonen ble gjennomført med regnskapsmessig og 
skattemessig kontinuitet.

Beløp i 1 000 kroner Virkelig verdi per 31.12.18

Valutakontrakter 2019-2023  18 021 

Finansielle kontrakter mot Nasdaq OMX 2019 - 2024  785 939 

TROMS KRAFT AS KONSERN

2017 2018 Beløp i 1 000 kroner 2018 2017

27 48 Kundefordringer  338 795  364 608 

0 0 Avsetning til tap på fordringer  -10 487  -7 234 

27 48 Sum   328 308  357 374 

0 0 Pantsatte kundefordringer 0  142 017 

Konsernet har vesentlig virksomhet knyttet til salg av strøm til sluttbrukere. Finansiell risiko er i hovedsak knyttet til svingninger i innkjøpspris på kraft og 
volumrisiko. Risiko knyttet til svingninger i innkjøpspris styres i henhold til risikopolicy gjennom inngåelse av finansielle kraftkontrakter mot NASDAQ.

Konsernet er også eksponert for finansiell risiko knyttet til svingninger i innkjøpspris på elsertifikater. Risikoen styres gjennom inngåelse av finansielle 
elsertifikatkontrakter og kjøp av elsertifikater.

Handel av kraft på kraftbørsen NASDAQ skjer i Euro, mens handel i elsertifikater skjer i svenske kroner. Konsernet har sluttbrukervirksomhet i Norge, 
Sverige og Finland, og er således også eksponert for valutarisiko. Risikoeksponering knyttet til valuta reduseres blant annet gjennom inngåelse av 
valutaterminer.

Av de finansielle kontraktene utgjør MNOK 338 periodisering av future-kontrakter bokført som kortsiktig gjeld i balansen pr 31.12.2018.

Oppgitt virkelig verdi tilsvarer markedsverdi oppgitt av selskapets bankforbindelser og/eller fra egne fagsystem. 

Alle finansielle kraftkontrakter, elsertifikatkontrakter og valutaterminer behandles som sikringsintrumenter for kontantstrøm relatert til kraftkjøp. Realiserte 
og urealiserte gevinster og tap på de finansielle derivatene resultatføres i takt med kraftkjøpet som derivatene sikrer. Per 31.12.2018 vedrører alle 
uoppgjorte finansielle kraftkontrakter og valutaterminer i Euro fremtidige kraftkjøp. Urealiserte verdiendringer er derfor ikke regnskapsført for disse. 
Ved beregning av elsertifikatforpliktelse er kontantstrømsikringen reflektert ved at avtalte forwardpriser legges til grunn for beregning.
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NOTE 11 SKATTER

TROMS KRAFT AS KONSERN

2017 2018 Beløp i 1 000 kroner 2018 2017

SKATTEKOSTNAD AV ORDINÆRT RESULTAT

 -    -   Årets betalbare skatt, alminnelig inntekt  11 582  11 792 

 -    -   Skatt på grunnrenteinntekt  60 949  34 040 

 -    -   Naturressursskatt  11 582  11 792 

 -    -   Naturressursskatt som samordnes mot skatt på alminnelig inntekt  -11 582  -11 792 

 -20 918  31 896 Endring i utsatt skatt alminnelig inntekt  57 914  67 343 

 -    -   Endring utsatt grunnrenteskatt  4 636  2 478 

 -47 752 Skatt på mottatt konsernbidrag

 194  36 Avsatt/endring skatt tidligere år  -22  -27 307 

 -20 724  -15 820 Skattekostnad av ordinært resultat  135 060  88 346 

BEREGNING AV SKATTEGRUNNLAG ALMINNELIG INNTEKT

55 183 175 074 Resultat før skattekostnad

-181 944 -288 290 Resultatandel  DS/TS

5 114 12 074 Permanente forskjeller

17 507 -11 629 Endring i midlertidige forskjeller

0 207 618 Mottatt konsernbidrag

104 140 -94 847 Underskudd til framføring/anvendelse

0 0 Grunnlag betalbar skatt, alminnelig inntekt

0 0 Årets betalbare skatt av alminnelig inntekt

BETALBAR SKATT I BALANSEN BESTÅR AV

0 0 Betalbar skatt av alminnelig inntekt 11 582  11 792 

0 0 Betalbar skatt på grunnrenteinntekt 60 949  34 040 

0 0 Naturresursskatt 11 582  11 792 

0 0 Samordnet årets naturresursskatt -11 582  -11 792 

0 0 Betalbar skatt ikke utlignet tidligere år 20 233  20 233 

0 0 Betalbar skatt i balansen 92 764  66 065 

UTSATT SKATT, ALMINNELIG INNTEKT

Midlertidige forskjeller:

0 0 Omløpsmidler -6 626  -5 198 

 -5 183 -4 868 Anleggsmidler 625 127  539 721 

 9 601 7 565 Pensjon 52 553  54 573 

 -9 892 3 459 Andre forskjeller -123 321  -135 093 

0 0 Gevinst- og tapskonto 3 014  1 424 

 -841 647 -746 800 Skattemessig fremførbart underskudd -877 463  -1 018 511 

 -847 120 -740 644 Sum midlertidige forskjeller -326 716  -563 084 

0 0 Midlertidige forskj. som ikke gir grunnlag for utsatt skatt/skattefordel -116 211  -131 609 

 -847 120 -740 644 Grunnlag utsatt skatt/skattefordel -442 927  -694 693 

 -194 838 -162 942 Utsatt skatt (fordel.-/forpl.+) knyttet til alminnelig inntekt -97 444  -158 643 

UTSATT SKATT, GRUNNRENTE:

Midlertidig forskjell driftsm. direkte relatert til kraftverk som inngår i utsatt grunnrenteskatt 174 052 182 871

Fremførbar negativ grunnrenteinntekt -121 849 -132 177

Grunnlag utsatt skatt (+)/skattefordel(-) 52 202 50 694

Midlertidig forskjell som ikke inngår i grunnlag balanseføring/underskudd som ikke utlignes -11 279 -21 266

Grunnlag utsatt skatt/skattefordel 40 923 29 428

Balanseført utsatt skatt grunnrente 15 142 10 506
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NOTE 12 VARIGE DRIFTSMIDLER

KONSERN

TROMS KRAFT AS

LEASINGAVTALER – KONSERN

Beløp i 1 000 kroner Driftsløsøre Nettanlegg
Produksjons-

anlegg
Bygninger og 

boliger
Anlegg under 

utførelse Sum Goodwill
Immaterielle 

eiendeler Sum

Anskaffelseskost 01.01  450 560 3 730 073 1 920 377  230 289  102 214 6 433 513  167 659  16 626 6 617 798

Tilgang / netto endring anlegg under utførelse  75 522  212 161  4 931  1 138 - 45 901  247 851   0  1 191  249 042

Avgang - 15 542   0 - 13 822 - 7 224 - 36 588   0 -  527 - 37 115

Anskaffelseskost 31.12  510 540 3 942 235 1 911 486  224 202  56 313 6 644 776  167 659  17 290 6 829 726

Akkumulerte av- og nedskrivninger - 268 196 -1 855 515 - 906 062 - 107 094   0 -3 136 868 - 33 532 - 4 366 -3 174 765

Bokført verdi 31.12  242 344 2 086 720 1 005 424  117 108  56 313 3 507 909  134 126  12 925 3 654 959

Årets ordinære avskrivninger  27 540  63 524  38 826  4 849   0  134 740  11 177   636 146 553

Årets rev-/nedskrivninger   0   0   0   0   0   0   0   0 0

Økonomisk levetid 3-10 år 15-50 år 8-50 år 50-evigvar. 15 år 10 år

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær

Beløp i 1 000 kroner Driftsløsøre
Bygninger 
og boliger

Anlegg under 
utførelse Sum

Anskaffelseskost 01.01  107 809  177 156  -    284 965 

Tilgang/netto endring anlegg under utførelse  826  745  865  2 436 

Avgang  -    -350  -    -350 

Anskaffelseskost 31.12  108 634  177 551  865  287 051 

Akkumulerte av- og nedskrivninger  -107 355  -73 281  -    -180 637 

Bokført verdi 31.12  1 279  104 270  865  106 414 

Årets ordinære avskrivninger  125  3 432  -    3 558 

Årets nedskrivninger  -    -    -    -   

Økonomisk levetid 3-10 år 50-evigvar.

Avskrivningsplan Lineær Lineær

Beløp i 1 000 kroner 2018 2017

Operasjonelle leasingavtaler (inventar, transportmidler m.m)

Årlig leie av ikke balanseførte leieavtaler (operasjonelle leieavtaler) 4 558  6 036 

Leiekontraktenes utløp 2019-2022 2018-2022

TROMS KRAFT AS

Tap på garantiforpliktelse
Troms Kraft AS mottok i 2016 vedtak fra skatte-
kontoret der de nektet skattemessig fradrag for 
tap på innfrielse av garantiforpliktelsen knyttet til 
utlån til datterselskapet SNG med MNOK 965. 
Vedtaket er opprettholdt av skatteklagenemda i 
2018. Selskapets vurdering er at det foreligger 
fradragsrett for tapet og vil i 2019 vurdere 
videre prosess i saken. I følge høyesterettsdom 
av 19.12.2013 anses normalt ligningsvedtak 
som "beste estimat" etter regnskapsloven. Utsatt 
skattefordel i tilknytning til denne posten er derfor 
ikke tatt inn i selskapets regnskap. 

TROMS KRAFT AS OG KONSERN

Balanseføring av utsatt skattefordel
Konsernet har bokført en betydelig utsatt skat-
tefordel. Ved avleggelse av årsregnskapet har 
konsernet vurdert at den fremtidige skattepliktige 
inntjeningen er tilstrekkelig til å utnytte den bok-
førte utsatte skattefordelen. Denne vurderingen 
er basert på estimater om fremtidige overskudd 
i konsernet.

NOTE 11 FORTSETTELSE

Skattesatser
Fra inntektsåret 2019 er skattesatsen på almin-
nelig inntekt i Norge redusert til 22 %  (23 %) 
og grunnrenteskatt økt til 37 % (35,7%).  Utsatt 
skatt og utsatt skattefordel per 31. desember 
2018 er beregnet med bruk av en skattesats på 
22 % og 37 %  for henholdsvis alminnelig skatt 
og grunnrenteskatt.  Effekt av satsendringene på 
årets skattekostnad utgjør MNOK 3,9. 

 ❚ Egentilvirkede driftsmidler utgjør MNOK 61 av totale tilganger i 2018 . Dette gjelder i hovedsak nettanlegg med gjennomsnittlig økonomisk levetid 
på ca. 30 år. Aktiverte finansieringsutgifter utgjør MNOK 0,6 i 2018.      

 ❚ Det ble i 2017 foretatt en økning i økonomisk levetid for ulike nettkomponenter. Endret avskrivingsplan medførte reduksjon i avskrivingskostnaden for 
2017 på MNOK 30.       

 ❚ Avskrivningstid på immaterielle eiendeler er basert på vurdering av økonomisk levetid på den enkelte post ut fra forventet inntjening. Balanseført 
goodwill knytter seg til sluttbrukervirksomhet i Norge. Avskrivningstiden på goodwill er satt til 15 år da den gjelder oppkjøp av merkenavn som anses 
å ha langsiktig verdi.
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NOTE 13 INVESTERING I DATTERSELSKAP

AKSJER I DATTERSELSKAPER EIET AV TROMS KRAFT AS: 

Beløp i 1 000 kroner Forretningskontor Eierandel i %
Anskaffelseskost/ 
stemmeandel i % EK på ansk.tidspkt Bokført verdi

Troms Kraft Nett AS Tromsø 100 100 540 378 589 951

Troms Kraft Strøm AS Tromsø 100 100 100 000 1 314 964

Troms Kraft Produksjon AS Tromsø 100 100 1 246 250 525 321

Troms Kraftforsyning og Energi AS * Tromsø

Investering i datterselskap 1 886 628 2 430 236

ENDRING BOKFØRT VERDI PR DATTERSELSKAP: 

TK Nett TK Strøm TK Produksjon Sum

Bokført 01.01 972 169 1 239 554 1 383 275  3 594 998 

Resultatandel 97 157 77 724 109 731  284 611 

Internfortj./reversering internfortj. 2 806  2 806 

Avgitt konsernbidrag / tilleggsutbytte -482 181 -967 684  -1 449 866 

Andre endringer -2 314  -2 314 

Bokført 31.12 589 951 1 314 964 525 321  2 430 236 

SPESFIKASJON AV BOKFØRT RESULTATANDEL: 

2018 2017

Resultatandel 284 611 177 685

Eliminering internfortjeneste 2 806 2 697

Øvrige resultateffekter -490

Sum 287 417 179 893

* Selskapet er fusjonert med TKP med virkning fra 01.01.17 
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NOTE 14 INVESTERING I TILKNYTTEDE SELSKAPER/DELTAKERLIGNEDE TILKNYTTEDE SELSKAP 

Selskap Forr. kontor Ansk. tidspunkt Eier-/stemmeandel EK på ansk.tidspkt.
Bokført verdi  

31.12

Tilknyttede selskap i Troms Kraft AS 

Krafttele AS Fauske 1999 33,3 % 300 945

Frost Kraftentreprenør AS Bodø 2017 49,0 % 59 565 50 366

Sum 51 311

Tilknyttede selskap i konsernet Troms Kraft  

Finnmarkskonferansen AS Alta 2005/2006 52,00 % 189 231

Sum 231

Sum konsern 51 543

ENDRING BOKFØRT VERDI PR. TILKNYTTET SELSKAP/DELTAKERLIGNEDE TILKNYTTEDE SELSKAP: 

Selskap Bokført 01.01
Kap.forh./ 
nedsettelse Tilgang

Salg /  
avvikling Utbytte Resultatandel

Elim. intern 
gevinst

Gevinst /  
tap salg

Bokført verdi 
31.12

Krafttele AS  916  -570  599 945

Frost Kraftentreprenør AS  50 365  -    274  -   50 639

Sum morselskap  51 281  -    -    -    -570  873  -    -   51 584

Finnmarkskonferansen AS  117  114 231

Sum TS andre selskap  117  -    114  -    -    -    -    -   231

Sum TK konsern  51 396  -    114  -    -570  873  -    -   51 815
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NOTE 15 INVESTERINGER I ANDRE SELSKAP

NOTE 16 LANGSIKTIGE FORDRINGER OG PLASSERINGER

NOTE 17 ANDRE FORPLIKTELSER

SPESIFIKASJON OVER AKSJER: 

FØLGENDE FORPLIKTELSER ER IKKE BOKFØRT I REGNSKAPET PR. 31.12.2018:

Beløp i 1 000 kroner Eierandel i % Markedsverdi Kostpris Bokført verdi

Eiet av Troms Kraft AS

 Nordkraft AS 5,33 % 101 018 101 018

 Ymber AS 16,67 % 91 549 91 549

 Aksjefond < 10% 456 419 216

 Eiendomsfond < 10% 854 750 200

 Ecohz AS 2,49 % 533 401

 NORCE Norwegian Research Centre AS < 1% 2 000 800

 NorInnova Technology Transfer AS 3,50 % 3 002 2 370

 Norinnova Invest AS 8,30 % 3 620 0

 Ullsfjordforbindelsen AS < 10 % 50 0

 Lytix Biopharma AS < 1% 3 651 0

 Egenkapitalinnskudd KLP 6 631 6 631

Sum aksjer og andeler eiet av Troms Kraft AS 213 223  203 184 

Eiet av øvrige konsernselskaper: Bokført verdi

Ecohz AS 9,95 % 3 020 2 232

Origo Nord AS 3,20 % 300 300

Egenkapitalinnskudd KLP 9 997 9 997

Andre plasseringer  0 269

Sum aksjer og andeler eiet av datterselskapene 13 317 12 797

Sum aksjer og andeler konsern 215 981

TROMS KRAFT AS KONSERN

2017 2018 Beløp i 1 000 kroner 2018 2017

37 008 36 561 Netto pensjonsmidler 89 886 89 876

250 415 17 372 Andre langsiktige fordringer 62 199 313 916

776 719 1 944 142 Lån til konsernselskaper 0 0

1 064 142 1 998 075 Sum 152 085 403 792

 ❚ I posten andre langsiktige fordringer pr. 31.12.2018 inngår selgerkreditt på MNOK 44,4. Det er stillet sikkerhet for denne kreditten. 

 ❚ Lån til konsernselskaper renteberegnes med grunnlag i faktiske rentekostnader for Troms Kraft AS. Ingen lån forfaller senere enn fem år etter 
balansedagen. 

TROMS KRAFT AS KONSERN

2017 2018 Beløp i 1 000 kroner 2018 2017

 530 0 Kommitert kapital Norinnova Invest AS 0  530 

 530 0 Sum 0  530 
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NOTE 18 LIKVIDE MIDLER

NOTE 19 EGENKAPITAL

NOTE 20 AKSJONÆRINFORMASJON

TROMS KRAFT AS KONSERN

2017 2018 Beløp i 1 000 kroner 2018 2017

1 636 1 633 Kontanter og bankinnskudd 557 228 148 865

 ❚ Bankkontoene i heleide datterselskap i den norske delen av Troms Kraft konsernet er bundet sammen i en konsernkontostruktur som gjør at 
likvidbeholdningen er å anse som en felles ressurs. Pr. 31.12.2018 hadde Troms Kraft AS et netto trekk på MNOK 487 som inngår i posten annen 
kortsiktig gjeld, se note 23. Pr. 31.12.2017 hadde  morselskapet et trekk på netto MNOK 405.

 ❚ Troms Kraft AS er innvilget kassekreditt på MNOK 500 som er knyttet til toppkontoen i konsernkontosystemet. Kassekreditten er ubenyttet pr. 
31.12.2018. Datterselskap som inngår i konsernkontosystemet er solidarisk ansvarlig som selvskyldnerkausjonister. I tillegg har datterselskapet 
Switch Nordic Green AB en separat kassekreditt på MNOK 92,2 (MSEK 95,0), hvorav MNOK 60,3 (MSEK 62,2) er benyttet.

 ❚ Som sikkerhet for skattetrekksmidler i konsernet har Troms Kraft AS stillet en bankgaranti på MNOK 13,5. Videre er MNOK 1,6 av bankinnskuddet 
bundne midler. 

Beløp i 1 000 kroner Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum

Egenkapital pr. 01.01 500 000 73 954 553 325 1 127 280

Årets resultat  190 893 190 893

Omregningsdifferanse -5 495 -5 495

Andre endringer mot egenkapitalen 3 182 3 182

Egenkapital pr 31.12 500 000 73 954 741 905 1 315 860

Beløp i 1 000 kroner Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum

Egenkapital pr 01.01 500 000 73 954 406 706 980 660

Årets resultat  190 036 190 036

Omregningsdifferanse -5 495 -5 495

Andre endringer mot egenkapitalen 3 119 3 119

Egenkapital pr 31.12 500 000 73 954 594 366 1 168 320

TROMS KRAFT AS 

KONSERNET

 SELSKAPET TROMS KRAFT AS HAR EN AKSJEKLASSE. PR. 31.12.2018 ER FØLGENDE AKSJONÆRER: 

Ant. aksjer Pålydende Aksjekapital Eierandel Stemmeandel

Tromsø kommune 200 000 1 000 200 000 000 40 % 40 %

Troms fylkeskommune 300 000 1 000 300 000 000 60 % 60 %

Sum 500 000 500 000 000 100 % 100 %
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NOTE 21 LANGSIKTIG GJELD

NOTE 22 ANDRE AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER

TROMS KRAFT AS KONSERN

2017 2018 Beløp i 1 000 kroner 2018 2017

152 856 110 085 Ansvarlig lån 110 085  152 856 

3 400 000 3 200 000 Banklån  3 200 000  3 400 000 

 -   Annen langsiktig gjeld  11 565  9 867 

3 552 856 3 310 085 Sum  3 321 650  3 562 723 

TROMS KRAFT AS KONSERN

2017 2018 Beløp i 1 000 kroner 2018 2017

6 719 4 142 Utsatt inntektsføring av forskuddsbetaling vedr. leveranser med lang løpetid 7 739 12 056

0 0 Andre avsetninger for forpliktelser 1 666 7 689

6 719 4 142 Sum 9 405 19 745

 I POSTEN INNGÅR FØLGENDE FORPLIKTELSE: 

ANSVARLIG LÅN

 ❚ Ansvalig lån fra Troms fylkeskommune og Tromsø kommune utgjør henholdsvis MNOK 66,1 og MNOK 44,0.

BANKLÅN

 ❚ Troms Kraft AS forlenget langsiktig banklån i 2018 frem til 22.06.2021. Det foreligger en opsjon på forlengelse i ytterligere 1 år. Banklån ble 
nedbetalt med MNOK 200 ultimo desember 2018.  Pr. 31.12.2018 oppfyller Troms Kraft AS alle finansielle vilkår i låneavtalen. 

 ❚ Konsernets finansieringspolicy er at all vesentlig langsiktige ekstern opplåning gjøres i Troms Kraft AS. Morselskapet yter lån til datterselskapene 
etter behov. 

 ❚ Renterisiko oppstår på kort og mellomlang sikt som følge av flytende rente (3M Nibor) på belåningen. Troms Kraft AS benytter rentebytteavtaler i 
forbindelse med styring av renterisiko.

 ❚ I låneavtale til Troms Kraft AS er det lagt til grunn negativ pantsettelseserklæring. Videre er det bestemmelser om kryssmislighold.

RENTEBYTTEAVTALER 

 ❚ Troms Kraft AS har inngått rentebytteavtaler for å styre renterisikoen i konsernet. Rentebytteavtaler er inngått for sikringsformål, hvor Troms Kraft AS 
betaler fastrente og mottar flytende rente. Den flytende renten reguleres hver tredje måned. Rentebærende gjeld løper med flytende renter.

 SPESIFIKASJON RENTEBYTTEAVTALER TROMS KRAFT AS PR. 31.12.2018: 

Långiver Nominelt beløp Forfall

Rentebytteavtale  250 000 2020-10-20

Rentebytteavtale  250 000 2020-10-22

Rentebytteavtale  300 000 2021-05-24

Rentebytteavtale  200 000 2021-06-15

Sum  1 000 000 

 ❚ I tillegg har Troms Kraft AS inngått en forward-start rentebytteavtale på MNOK 250 med start 22.10.2020 og forfall 22.10.2025.

 ❚ Pr. 31.12.2018 var samlet markedsverdi negativ med MNOK 56.

KONSERN

 ❚ Usikre forpliktelser opptas i balansen i den utstrekning det er sannsynlighetsovervekt for at disse vil medføre en betalingsplikt. Årlige erstatninger 
til grunneiere er svært begrenset og kostnadsføres løpende. Forpliktelser til  levering av konsesjonskraft er  ikke oppført i balansen (salgspris for 
konsesjonskraft er høyere enn produksjonskostnaden).



30

NOTE 23 ANNEN KORTSIKTIG GJELD

NOTE 24 KORTSIKTIGE FORDRINGER

NOTE 25 GARANTIFORPLIKTELSER

NOTE 26 KONSERNMELLOMVÆRENDE

TROMS KRAFT AS KONSERN

2017 2018 Beløp i 1 000 kroner 2018 2017

 -    -   Avsetning kraftsikringsporteføljen  -    3 770 

 56 686  59 707 Avsetning for påløpte kostnader  371 842  329 732 

 -    -   Periodisering kraft kontrakter  337 991  11 685 

 404 852  486 999 Netto trekk konsernkontokreditt  -    -   

 75 317  1 451 Kortsiktig gjeld til konsernselskaper  -    -   

536 855  548 157 Sum  709 833 345 187

TROMS KRAFT AS KONSERN

2017 2018 Beløp i 1 000 kroner 2018 2017

179 0 Andre fordringer 66 508 62 213

0 0 Påløpte inntekter/forskuddsbetalte kostnader 587 806 416 608

179 0 Sum 654 313 478 821

Som sikkerhet for enkelte forpliktelser kjøper konsernet bankgarantier. 
Pr. 31.12.2018 utgjorde disse garantiene (beløp i 1 000 kr):

Garantimottaker Formål Bankgaranti

Nord Pool AS Fysisk handel av kraft  105 296 

eSett Oy Regulerkrafthandel  30 000 

Tromsø Kommune Garanti for skattetrekksmidler  13 500 

Flere Finansiell kraftskjøpskontrakter mv.  63 987 

Sum bankgarantier  212 783 

Garanti stilt overfor Garanti stilt på vegne av Formål Garantibeløp

Bank Ishavskraft AS Handleramme valuta  420 000 

Bank Ishavskraft AS Gjennomfakturering  80 000 

Bank Switch Nordic Green AB Trekkfasilitet  104 771 

Sum garantier  604 771 

I tillegg stiller Troms Kraft AS følgende garantier (beløp i 1 000 kr):

 ❚ Pr 31.12.2018 utgjør sikkerhetsstillelse i kontanter hos Nasdaq OMX MNOK 134,6. Sikkerhetsstillelsen er bokført i balansen under kortsiktige 
finansielle plasseringer. Kravet til sikkerhet fra Nasdaq OMX gjelder krafthandelsderivater inkludert EPAD (Electricity Price Area Differentials), 
elsertifikater samt Default Fund.

 ❚ Som sikkerhet for konsernets lånefasilitet på MNOK 3.200 er det avgitt negativ pantsettelseserklæring.

 ❚ Som sikkerhet for handleramme for sikringsforretninger i bank er gnr. 15 bnr. 1037 i Tromsø kommune pantsatt med pålydende MNOK 65.

Beløp i 1 000 kroner 2018 2017

Langsiktige fordringer på selskap i samme konsern * 1 944 142 776 719

Kundefordringer på selskap i samme konsern 8 536 8 305

Fordring konsernbidrag 0 0

Andre kortsiktige fordringer på selskap i samme konsern 247 038 18 823

Sum konsernfordringer (kortsiktige) 255 573 27 128

Leverandørgjeld til selskap i samme konsern 1 368 6 942

Annen kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern 83 68 375

Sum konserngjeld (kortsiktig) 1 451 75 317

TROMS KRAFT AS

* Inngår i regnskapslinjen Langsiktige fordringer og plasseringer.
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NOTE 27 NÆRSTÅENDE PARTER

Eiere av Troms Kraft AS er Tromsø Kommune og Troms Fylkeskommune jfr note 20. Alle datterselskap og tilknyttede selskap som spesifisert i note 
13 og 14 er å anse som nærstående parter av konsernet Troms Kraft.  Det samme gjelder selskapets styre og administrerende direktør. Nærmere 
opplysninger om ytelser til disse personene er presentert i note 6. Mellomværende med konsernselskaper er omtalt i note 26.

Selskapet har foretatt ulike transaksjoner med nærstående parter. Alle transaksjoner er foretatt som en del av den ordinære virksomheten og til 
markedsmessige betingelser. Denne noten spesifiserer i all hovedsak vesentlige transaksjoner.

MORSELSKAPETS TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER

KONSERNETS TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER

Tall i hele 1 000 2018 2017

Salg av tjenester

Til datterselskap/datterdatterselskap 22 830 27 945

Til tilknyttede selskap 0 0

Sum salg av tjenester 22 830 27 945

Kjøp av tjenester

Fra datterselskap 1 615 2 872

Sum kjøp av tjenester 1 615 2 872

Renteinntekter

Renteinntekter fra datterselskap/datterdatterselskap 34 428 34 065

Sum renteinntekter 34 428 34 065

Tall i hele 1 000 2018 2017

Salg av tjenester og kraft

Til tilknyttede selskap  231  435 

Til andre nærstående parter  -    -   

Sum salg av tjenester  231  435 

Kjøp av varer, tjenester og kraft 

Fra tilknyttede selskap  113 162  135 288 

Sum kjøp av varer og tjenester  113 162  135 288 

I oversikten nedenfor er transaksjoner mellom konsoliderte foretak ikke opplyst jfr Regnskapsloven § 7-30 b.

TROMS KRAFT AS

KONSERN
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REVISJONS BERETNING
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VÅRE SELSKAP
troms kraft as er morselskapet i konsernet Troms 
Kraft, og selskapets rolle er styring og kontroll av 
datterselskapene i konsernet. 

troms kraft nett as er et av landets største 
nettselskap. Selskapet utvikler, overvåker og vedlike-
holder et kraftnett bestående av 4550 nettstasjoner, 
31 transformatorstasjoner og 10.000 kilometer med 
kraftlinjer i våre 15 konsesjonskommuner i Troms 
Fylke. Selskapet har om lag 60.000 kunder og 
76.170 anlegg. 

Troms Kraft Nett AS er et heleid datterselskap av 
Troms Kraft AS.

troms kraft produksJon as produserer 
fornybar energi ved 10 vannkraftverk og en vindpark. 
I 2018 produ-serte selskapet totalt 960 GWh 
fornybar energi, noe som tilsvarer strømforbruket til 
48.000 husstander. 

Troms Kraft Produksjon AS er et heleid datterselskap 
av Troms Kraft AS.

troms kraft strØm as er morselskapet til 
Ishavskraft AS og Switch Nordic Green AB. Selskapet 
har ingen ansatte og er et heleid datterselskap av 
Troms Kraft AS.

ishavskraft as selger fornybar energi i det norske 
sluttbrukermarkedet. Selskapet er Nord-Norges 
største kraftomsetningsselskap og leverte i 2018 
ca. 4,5 TWh til sine 110 000 kunder. Selskapet 
er i tillegg en av Norges største forvaltere av 
konsesjonskraft. Ishavskraft sin ambisjon er å være 
en aktiv samarbeidspartner i spørsmål om miljø og 
energiøkonomisering. 

Ishavskraft AS har kontorer i Alta og Tromsø, og 
selskapet er et heleid datterselskap av Troms Kraft 
Strøm AS.

sWitCh nordiC green ab er konsernets 
kraftomsetningsselskap i Sverige og Finland. I 2018 
leverte selskapet ca. 4 TWh til sine 130 000 kunder, 
og selskapet har med det en sterk posisjon i sine 
markeder. 

Switch Nordic Green AB er et heleid datterselskap 
av Troms Kraft Strøm AS. Selskapet har hovedkontor i 
Stockholm og avdelingskontor i Vasa i Finland.
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OSTEREN

SKARSFJORDEN

LYNGSEIDET

FAKKEN

SJØVEGAN DIVIDALEN

SKIBOTN

LAVKA

ROTTENVIKTROMSØ

HANSNES

GUOLAS

BARDUFOSS

TVERRELVA STORSTEINNES

BERGSBOTN

SILSAND

LYSBOTN

VANNKRAFTVERK

LOKASJONER

VINDMØLLEPARKKRAFTVERK  
OG LOKASJONER
BERGSBOTN 
 ❚ Bygd i1986 
 ❚ Francisturbin
 ❚ Produksjon: 26 GWh
 ❚ Årets produksjon: 23 GWh 
 ❚ Fallhøyde: 354 m. 
 ❚ Magasinkapasitet: 21.59 GWh
 ❚ Installert effekt: 7,9 MW

DIVIDALEN 
 ❚ Bygd i 1972 
 ❚ Francisturbin
 ❚ Produksjon: 133 GWh
 ❚ Årets produksjon: 137 GWh 
 ❚ Fallhøyde: 279 m. 
 ❚ Magasinkapasitet: 89.56 GWh
 ❚ Installert effekt: 26 MW

FAKKEN VINDPARK 
 ❚ Bygd i 2012 
 ❚ Produksjon: 130 GWh 
 ❚ Årets produksjon: 128 GWh
 ❚ Hvert tårn: 80 meter høyde,  

vingeradius: 45 meter
 ❚ Installert effekt: 18 × 3 MW

GUOLÁS 
 ❚ Bygd i 1971 
 ❚ 2 Peltonturbiner à 40 MW
 ❚ Produksjon: 316 GWh 
 ❚ Årets produksjon: 335 GWh
 ❚ Fallhøyde: 713 m. 
 ❚ Magasinkapasitet: 224.78 GWh 
 ❚ Installert effekt: 2 × 40 MW

LAVKA
 ❚ Bygd i 1982 
 ❚ Francisturbin 
 ❚ Produksjon: 25 GWh
 ❚ Årets produksjon: 17 GWh 
 ❚ Fallhøyde: 127 m. 
 ❚ Magasinkapasitet: 20.3 GWh
 ❚ Installert effekt: 8,5 MW

LYSBOTN 
 ❚ Bygd i 1991 
 ❚ Francisturbin
 ❚ Produksjon: 28 GWh
 ❚ Årets produksjon: 28 GWh 
 ❚ Fallhøyde: 106 m. 
 ❚ Magasinkapasitet: 21.59 GWh
 ❚ Installert effekt: 5,4 MW

OSTEREN 
 ❚ Bygd i 1984 
 ❚ Francisturbin
 ❚ Produksjon: 14 GWh
 ❚ Årets produksjon: 14 GWh 
 ❚ Fallhøyde: 137 m. 
 ❚ Magasinkapasitet: 1.73 GWh 
 ❚ Installert effekt: 2,4 MW

ROTTENVIK 
 ❚ Bygd i 2010 (erstattet stasjon fra 1952)
 ❚ Peltonturbin
 ❚ Produksjon: 19 GWh
 ❚ Årets produksjon: 20 GWh 
 ❚ Fallhøyde: 460 m. 
 ❚ Magasinkapasitet: 4.0 GWh
 ❚ Installert effekt: 5 MW

SKARSFJORD 
 ❚ Bygd i 1922 (renovert 1994) 
 ❚ Francisturbin
 ❚ Produksjon: 18 GWh
 ❚ Årets produksjon: 17 GWh 
 ❚ Fallhøyde: 152 m. 
 ❚ Magasinkapasitet: 9.8 GWh
 ❚ Installert effekt: 4 MW

SKIBOTN
 ❚ Bygd i 1980 
 ❚ Francisturbin
 ❚ Produksjon: 371 GWh
 ❚ Årets produksjon: 321 GWh
 ❚ Fallhøyde: 440 m. 
 ❚ Magasinkapasitet: 220.4 GWh
 ❚ Installert effekt: 72 MW

TVERRELVA 
 ❚ Bygd i 1985 
 ❚ Peltonturbin
 ❚ Produksjon: 2 GWh
 ❚ Årets produksjon: 2 GWh 
 ❚ Fallhøyde: 370 m. 
 ❚ Magasinkapasitet: 1,5 GWh
 ❚ Installert effekt: 0,3 MW
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