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Om konsernet

Selskapsstruktur

Lofotkraft er et regionalt energikonsern med virksomhet i hele Lofoten. Konsernet eies av de seks  
Lofotkommunene. Vår oppgave er å trygge hverdagen til våre kunder og investere i fremtidige  
løsninger som underbygger dette. Samtidig skal vi ivareta og utvikle våre eieres verdier. 

Vår kjernevirksomhet er transport av strøm gjennom vårt distribusjonsnett. Konsernets verdikjede  
inneholder også fakturering, avregning, produksjon og salg av strøm. Vi satser i tillegg på informa-
sjons- og kommunikasjonsteknologi gjennom utbygging av høyhastighets fibernett i Lofoten.  

Vårt eierskap innen installasjonsvirksomhet er også nært knyttet opp til vår hovedverdikjede.  

NØKKELFAKTA

Årsverk (inkl. lærlinger): ........................... 155 inkl. Hovdan/Fr. Wangsvik
Hovedkontor: ............................................ Svolvær
Avdelingskontor/stasjoner: ..................... Fygle, Reine, Gravdal, Svolvær, Værøy og Røst
Overført kraft: ............................................ 430 GWh
Produksjon (middel): ................................ 47 GWh
Antall nettkunder: ..................................... 16 574
Antall Bredbåndskunder: ......................... 5 495
Km nett (høy og lavspent): ....................... 2 454 km

50%75%

100%

100%100% 100%

FakturaserviceProduksjon

100%
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Hovedtall (tall i hele tusen)

Lofotkraft Holding AS
Resultatregnskap 2016 2015

Driftsinntekter  -    -   

Driftskostnader  2 100  1 775 

Driftsresultat -2 100 -1 775

Netto finans  8 792  22 740 

Skattekostnad  (35) 602

Årsresultat 6 727 20 363

   

Balanse pr. 31.12 2016 2015

Anleggsmidler  483 826  529 860 

Omløpsmidler  96 917  294 901 

Eiendeler 580 743 824 761

Egenkapital  399 495  403 018 

Gjeld  181 248  421 743 

Egenkapital og gjeld 580 743 824 761

Egenkapital andel 68,8 % 48,9 %

Resultatgrad 1,2 % 2,5 %

Lofotkraft AS 
Resultatregnskap 2016 2015

Driftsinntekter  265 682  193 148 

Driftskostnader  170 124  173 594 

Driftsresultat 95 558 19 554

Netto finans  (12 646)  (12 686)

Skattekostnad  17 922  (2 010)

Årsresultat 64 990 8 878

Balanse pr. 31.12 2016 2015

Anleggsmidler  1 087 112  1 109 435 

Omløpsmidler  147 194  63 803 

Eiendeler 1 234 306 1 173 238

Egenkapital  536 817  451 445 

Gjeld  697 974  721 793 

Egenkapital og gjeld 1 234 791 1 173 238

Egenkapital andel 43,5 % 38,5 %

Resultatgrad 36,0 % 10,1 %

Lofotkraft Bredbånd AS
Resultatregnskap 2016 2015

Driftsinntekter  57 298  52 723 

Driftskostnader  51 275  42 949 

Driftsresultat  6 023 9 774

Netto finans  (2 592)  (2 929)

Skattekostnad  695  1 587 

Årsresultat  2 736 5 258

   

Balanse pr. 31.12 2016 2015

Anleggsmidler  171 075  170 731 

Omløpsmidler  11 394  10 959 

Eiendeler  182 469 181 690

Egenkapital  45 466  42 730 

Gjeld  137 003  138 960 

Egenkapital og gjeld  182 469 181 690

Egenkapital andel 24,9 % 23,5 %

Resultatgrad 10,5 % 18,5 %

Lofotkraft Produksjon AS 
Resultatregnskap 2016 2015

Driftsinntekter  12 868  12 334 

Driftskostnader  18 785  10 845 

Driftsresultat  (5 917) 1 489

Netto finans  (620)  (575)

Skattekostnad  (1 461)  448 

Årsresultat  (5 076) 466

Balanse pr. 31.12 2016 2015

Anleggsmidler  57 944  63 471 

Omløpsmidler  7 338  7 431 

Eiendeler  65 282 70 902

Egenkapital  33 481  37 644 

Gjeld  31 801  33 258 

Egenkapital og gjeld  65 282 70 902

Egenkapital andel 51,3 % 53,1 %

Resultatgrad -46,0 % 12,1 %
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Lofotkraft Vind AS 
Resultatregnskap 2016 2015

Driftsinntekter

Driftskostnader 1616  1 015 

Driftsresultat -1 616 -1 015

Netto finans 1  (1)

Skattekostnad

Årsresultat -1 615 -1 016

Balanse pr. 31.12 2016 2015

Anleggsmidler 0  1 426 

Omløpsmidler  42  8 

Eiendeler 42 1 434

Egenkapital -500  1 115 

Gjeld 542  318 

Egenkapital og gjeld 42 1 434

Egenkapital andel 77,8 %

Resultatgrad

Lofotkraft Fakturaservice AS 
Resultatregnskap 2016 2015

Driftsinntekter  7 894  7 748 

Driftskostnader  6 288  6 431 

Driftsresultat  1 606 1 317

Netto finans  56  75 

Skattekostnad  429  404 

Årsresultat  1 233 988

Balanse pr. 31.12 2016 2015

Anleggsmidler  241  316 

Omløpsmidler  6 218  6 731 

Eiendeler  6 459 7 047

Egenkapital  2 974  2 805 

Gjeld  3 485  4 242 

Egenkapital og gjeld 6 459 7 047

Egenkapital andel 46,0 % 39,8 %

Resultatgrad 20,3 % 17,0 %

Fra Morfjordskaret. Foto: Espen Mortensen
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Hovdan AS 
Resultatregnskap 2016 2015

Driftsinntekter  36 611  43 708 

Driftskostnader  31 044  35 592 

Driftsresultat 5 567 8 116

Netto finans 367  420 

Skattekostnad  1 471  2 298 

Årsresultat 4 463 6 238

Balanse pr. 31.12 2016 2015

Anleggsmidler  20 774  20 426 

Omløpsmidler  22 346  26 157 

Eiendeler  43 120 46 583

Egenkapital  30 725  28 261 

Gjeld  12 395  18 322 

Egenkapital og gjeld 43 120 46 583

Egenkapital andel 71,3 % 60,7 %

Resultatgrad 15,2 % 18,6 %

Kraftinor AS 
Resultatregnskap 2016 2015

Driftsinntekter  329 760  303 954 

Driftskostnader  310 693  281 693 

Driftsresultat  19 067 22 261

Netto finans  (827)  (509)

Skattekostnad  4 427  5 729 

Årsresultat  13 813 16 022

Balanse pr. 31.12 2016 2015

Anleggsmidler  7 966  8 393 

Omløpsmidler  122 238  123 328 

Eiendeler 130 204 131 720

Egenkapital  68 204  67 891 

Gjeld  62 000  63 829 

Egenkapital og gjeld 130 204 131 720

Egenkapital andel 52,4 % 51,5 %

Resultatgrad 5,8 % 7,3 %

Fr. Wangsvik AS 
Resultatregnskap 2016 2015

Driftsinntekter  25 693  34 390 

Driftskostnader  26 304  32 322 

Driftsresultat -611 2 068

Netto finans  (91)  (95)

Skattekostnad  (157)  574 

Årsresultat -545 1 399

Balanse pr. 31.12 2016 2015

Anleggsmidler  5 444  5 400 

Omløpsmidler  13 712  15 545 

Eiendeler 19 156 20 945

Egenkapital  10 444  10 066 

Gjeld  8 712  10 879 

Egenkapital og gjeld 19 156 20 945

Egenkapital andel 55 % 48 %

Resultatgrad -2,4 % 6,0 %

Hovedtall forts. (tall i hele tusen)



Lofotkrafts visjon:

Vår kvalitets- og miljøpolitikk:
Kvalitet og pålitelighet skal prege hele vår virksomhet - både 
når det gjelder produkter, tjenester, miljø, mennesker og vår 
måte å arbeide på.

Vi skal: 
• alltid prioritere sikkerhet for mennesker og miljø
• kartlegge og oppfylle kundens krav med sikte  

på økt kundetilfredshet
• oppfylle myndighetenes og eiernes krav,  

med ekstra fokus på helse, miljø  
og sikkerhet

• ha faglig dyktige, motiverte og  
engasjerte medarbeidere

• kontinuerlig forbedre oss

Våre verdier:
• Pålitelig
• Modig
• Imøtekommende

Våre standarder:
• Vi tar kundene på alvor
• Vi er ett lag
• Vi snakker med hverandre
• Vi holder frister
• Vi utvikler oss

Trygger hverdagen 
- Investerer i framtiden

7Lofotkraft
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Betraktninger 2016
Arnt M. Winter
Administrerende direktør

2016 ble et godt år for Lofotkraft. Året er en 

milepæl med lavest registrerte KILE (kostnad for 

ikke levert energi) beløp, for Lofotkraft, siden 

ordningen ble innført. Dette mener vi bekrefter at 

vår strategi med å fornye våre eldre anlegg, som 

har passert teknisk levetid og er forringet av elde 

og miljø, bidrar til en stabilt høyere forsynings-

sikkerhet i Lofoten. Selvsagt kan vi ikke investere 

oss bort fra ekstremvær som OLE eller FRODE, til 

det vil kostnadene bli for høye, men et opprustet 

linjenett bygget etter dagens standard SKAL 

tilfredsstille kundenes ønske om bedre forsy-

ningssikkerhet. Hvis ikke har vi forvaltet vårt pund 

feil, og misbrukt den tillit vi er gitt. 

2016 er også en milepæl med at siste del av 

Lofotringen ble overdratt til Statnett og dermed er 

en del av sentralnettet i Norge. Et langsiktig mål 

for konsernet og dets eiere er dermed realisert. 

Statnett eier nå hele ringen og vil dermed kunne 

forvalte eierskapet på en bedre måte enn om 

tre forskjellige eiere skulle blitt enig om en felles 

drift og vedlikeholds-strategi. Linjen Kvitfossen – 

Kanstadbotn er fornyet, og ble ferdigstilt høsten 

2016. Entreprenøren ONE NORDIC og Lofotkrafts 

egen byggeledelse har gjort en meget god jobb 

og gjennomført prosjektet profesjonelt. Selvsagt 

har det dukket opp uforutsette ting, men disse har 

blitt håndtert og løst på en tilfredsstillende måte 

underveis. Det var derfor litt sårt å overlevere 

anlegget til Statnett når det var ferdig, nå som vi 

skulle nyte godt av et helt nytt anlegg med få feil, 

og med betydelig bedre overføringskapasitet enn 

de gamle linjene som ble erstattet. For Lofotkraft 

som selskap ville det å beholde anlegget vært 

bedre, da dette var en del av vårt ”produksjons-

anlegg”, som skulle vært med på å gi grunnlaget 

for god avkastning i fremtiden. Sett i lys av bedre 

forsyningssikkerhet til både Lofoten og Vesterålen 

og en mindre økning i nettleien for våre kunder, 

enn om vi hadde beholdt anlegget selv, er dette 

en god løsning for alle parter, også Lofotkraft.

2016 preges også av et fortsatt høyt aktivi-

tetsnivå i konsernet. Vi investerte totalt (brutto) 

267 mill kr i nytt ledningsnett i Lofoten, og vi har 

gjort betydelige investeringer innenfor virksom-

hetene produksjon og bredbånd. Medarbeiderne 

i Lofotkraft har vendt seg til en hektisk hverdag, 

og det er mer tilfredsstillende å bruke tiden på 

å oppgradere våre anlegg enn å rette feil etter 

ekstremvær. Medarbeiderne i konsernet bidrar 

betydelig i utviklingen av konsernet og er meget 

tilpasningsdyktige. Skiftende rammebetingelser 

og ny teknologi endrer hverdagen i et stadig 

større tempo. Energibransjen står foran store 

endringer på lik linje med resten av Norge. Ny 

teknologi, digitalisering og robotisering vil endre 

bransjen betydelig de nærmeste årene. Jeg spår 

at endringen vil bli større de neste 5-8 årene enn 

de har vært de siste 20. Det nytter ikke å kjempe 

imot, og for å bli et av selskapene som overlever 

må vi effektivisere driften, og tilby nye tjenester 

når våre kunder etterspør dem. Våre med- 

arbeideres gode kompetanse og villighet til 

omstilling legger et godt grunnlag for dette. 

Videre er det viktig at vi fremover tilegner oss ny 

kompetanse både for å takle de endringer som 

kommer, men også for å være i stand til å tilby nye 

og mer effektive tjenester som vil bli etterspurt. 

Løpet er i gang, det er bare å hive seg med og 

delta  etter beste evne. 

Myndighetene ønsker strukturelle endringer 

i bransjen, og på samme måte som med kommu-

nene ønskes større enheter, spesielt innenfor nett-
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virksomheten. Bakgrunnen er at myndighetene 

mener dette må til for å møte de store investe-

ringene bransjen står ovenfor og utnytte de nye 

teknologiske løsningene som kommer ved smarte 

målere og digitalisering. Lofotkraft er på ingen 

måte i mot strukturelle endringer, som er  

til det beste både for våre eiere, kunder og 

medarbeidere. Vi er imidlertid et eksempel på at 

både store investeringer og teknologiske utfor-

dringer kan håndteres av et regionalt selskap.  

Vi har siden 2006 investert over 1 milliard i 

nytt overføringsnett, utbygging av bredbånd 

og oppgradering av våre produksjonsanlegg. 

Prosjektene har vært store og utfordrende, både 

med tanke på økonomisk størrelse, teknologisk 

kompleksitet og antall personer/leverandører 

involvert. Vi har tilegnet oss ny kompetanse 

løpende, effektivisert driften og vært villig til 

kontinuerlig omstilling og tilpasning for å få dette 

til. Dette har vi gjort så bra at i dag kommer andre 

selskaper, noen av dem betydelig større enn 

Lofotkraft, til oss for å lære. Det være seg hvordan 

vi har gjennomført selve prosjektene, hvordan vi 

underveis har bygd opp et omfattende kvalitets- 

system og hvordan vi har effektivisert driften med 

å innføre nye metoder som for eksempel prosess 

styring og lean.  Spørsmålet er om vi som organi-

sasjon er tiltrekkende nok, og har de nødvendige 

ressurser, for å tiltrekke oss fremtidens kompe- 

tanse. Det vil fremtiden vise, men en ting er 

sikkert, myndighetene har bestemt seg for at 

bransjen skal gjennom en større strukturell 

endring med horisontal integrasjon, og da blir 

det nok slik. De som styrer rammebetingelsen 

får som regel viljen sin. Sett i lys av dette bør 

eierne til regionens energiselskaper aktivt arbeide 

for å legge forholdene til rette for strukturelle 

løsninger, som både gir gode løsninger i forhold 

til endrede rammebetingelser, og sikrer innfly-

telse på utviklingen av kanskje den viktigste infra-

strukturen for utvikling av bærekraftige lokal- 

samfunn, overføring av energi og data.

Flere og flere politikere setter spørsmåls-

tegn med de store forskjellene det er på nettleien 

mellom de ulike områdene i Norge. Er det rett at 

prisen for overføring av kraft er billigst i de store 

byene, hvor det ikke produseres en kilowatt time, 

mens prisen i enkelte distrikter er det dobbelte, 

på tross av stor kraftproduksjon? Er det på tide 

å se på nettleien som en konkurransevridende 

faktor som bør være lik for hele landet?  

Er frimerkeprinsippet, der prisen pr overført 

kWh er lik uansett hvor man bor i landet en god 

løsning? Dette er spørsmål som kommer til å 

bli diskutert under årets valgkamp, og sett fra et 

energipolitisk ståsted, bør dette være noe som 

opptar alle som bor i distriktene. Så oppfor-

dringen er, få satt dette på dagsorden til høsten 

og få de som sanker stemmer til å annonsere hva 

de mener om saken.

Godt valg.

2016 ble en milepæl med at 
siste del av Lofotringen ble 
overdratt til Statnett og dermed 
er en del av sentralnettet i 
Norge. Et langsiktig mål for 
konsernet og dets eiere er 
dermed realisert. 
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Styrets beretning konsern og 
Lofotkraft Holding AS
Virksomhet og eierforhold

Aksjene i Lofotkraft Holding AS eies av kommune-
ne i Lofoten med følgende fordeling: 
Røst 2 %, Værøy 3 %, Moskenes 6,5 %, Flakstad 6,5 
%, Vestvågøy 41 % og Vågan 41 %.

Lofotkraft Holding AS sine datterselskaper driver 
innen ulike næringsområder. Lofotkraft AS, driver 
nettvirksomheten i alle kommunene i Lofoten, kraft-
produksjon gjennom det heleide datterselskapet 
Lofotkraft Produksjon AS, installasjonsvirksomhet 
gjennom Hovdan AS (75%), utbygging og drift av 
fibernett i Lofoten, samt salg av telekommunika-
sjonstjenester gjennom Lofotkraft Bredbånd AS, 
fakturering og avregningstjenester gjennom Lofot-
kraft Fakturaservice AS. Selskapenes og konsernets 
hovedkontor ligger i Svolvær, mens det er drifts-
kontor på Fygle, Reine, Værøy og Røst.

For øvrig har konsernet deleierskap Kraftinor AS, 
som er et regionalt omsetningsselskap, hvor Nord-
kraft AS og Lofotkraft Holding AS eier 50 % hver av 
aksjene. 
 

Lofotkraft Holding AS 

Lofotkraft Holding AS er morselskapet i konsernet. 
Selskapet sørger for koordinering av de andre 
forretningsområdene, samt optimalisering av 
kapitalstrukturen i konsernet. Herunder strukture-
ring av konsernets kapital og kapitalbehov, samt 
vurdering og utvikling av nye forretningsområder. 
Selskapet har ikke investert i noen nye forret-
ningsområder utenfor konsernet i løpet av 2016. 

Konsernet Lofotkraft har eierskap i alle de tradi-
sjonelle kjerneområdene innenfor energibransjen 
(nett, produksjon og omsetning). I tillegg har 
konsernet satset tung innenfor utbygging av fiber, 
og er majoritetseier i Lofotens to største installa-
sjonsselskaper. På grunn av endrede rammebe-
tingelser med lavere kraftpriser, innføringen av 
funksjonelt skille og et ønske fra myndighetenes 
side om skille mellom monopol- og konkurran-
seutsatt virksomhet, har konsernet gjennom sin 
strategiprosess definert nett som sin kjernevirk-
somhet. Det vil ikke si at konsernet vil gå ut av de 
øvrige virksomhetsområdene, men at konsernet 
over tid, når mulighetene er tilstede, vil spisse 
sine engasjementer mot kjernevirksomheten. Som 
en følge av dette ble konsernets engasjement i 
Lofotkraft Vind AS og Nordnorsk Havkraft AS avvi-
klet, og begge selskaper ble lagt ned.

Sett i lys av myndighetenes innføring av funk-
sjonelt skille og vridningen av den økonomiske 
reguleringen til fordel for større nettselskaper 
utredet konsernet i sammen med Vesterålskraft 
i 2015/2016 en sammenslåing av nett og bred-
båndsvirksomhetene. Administrasjonene, de 
tillitsvalgte og konsernstyrene i begge konsern 
anbefalte eierne å gå videre i prosessen og starte 
reelle fusjonsforhandlinger, men dette ble stop-
pet av eierne i Vesterålskraft. Sett fra konsernets 
side er dette beklagelig, spesielt siden en struk-
turell løsning med Vesterålskraft kunne resultert 
i en oppgavedeling mellom konsernene knyttet 
til konkurranseutsatt- og monopolvirksomhet. En 
slik løsning betraktes som bærekraftig og frem-
tidsrettet. Men heldigvis er ikke tvangsgiftemål 
tillatt i Norge og Lofotkraft må derfor finne andre 
løsninger for å tilpasse seg de endringer i ramme-
betingelser som kommer.

Lofotkraft Holding AS hadde i 2016 et årsresultat 
etter skatt på kr 6 727 263,-

Lofotkraft AS

Aksjene i Lofotkraft AS eies 100 % av Lofotkraft 
Holding AS.
Lofotkraft AS ivaretar konsernets nettvirksomhet 
og skal sørge for sikker og kostnadseffektiv over-
føring av energi til nettkundene. Den leverte kraft-
mengden i Lofoten utgjorde i 2016 430  GWh.

Total avbruddskostnad (KILE) gikk ned med ca 29 
millioner i forhold til 2015. Selskapet har rein-
vestert ca 1 milliard i oppgraderinga av regional 
og distribusjonsnettet og mener dette nå gir seg 
utslag i lavere avbruddskostnader. Lofotkraft har 
heller ikke hatt store utkoblinger som følge av 
ekstremvær og/eller alvorlige feil i strømnettet. 

Selskapet er i siste halvdel av et betydelig rein-
vesteringsprogram og skal etter planen ha 
gjennomført det mest omfattende av reinveste-
ringsplanene ved årsskiftet 2021/2022. På tross 
av høyt tempo i rehabiliteringen av linjenettet i 
konsesjonsområdet er Lofoten et utfordrende 
område å overføre kraft til og i og det kan aldri 
garanteres 100% leveringssikkerhet. For å redu-
sere sannsynligheten for uønskede avbrudd og 
feilsituasjoner har selskapet i tillegg til en bety-
delig investeringsplan, også etablert omfattende 
vedlikeholdsplaner. Selskapet gjennomfører også 
løpende vurderinger av risikoen på sine anlegg 
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for å kunne iverksette forebyggende tiltak. For å 
redusere risikoen ved feilsituasjoner og avbrudd 
har selskapet i flere år arbeidet langsiktig med 
risiko og sårbarhetsanalyser vedrørende bered-
skap. Videre er det lagt ned et betydelig arbeid i 
å planlegge tiltak ved avbrudd, og analysere og 
lære av de større avbruddene vi har hatt de sene-
re årene. Dette viser nå gode resultater gjennom 
at vi har en beredskapsorganisasjon som fungerer 
godt, og som evner å håndtere de fleste utfordrin-
ger vi til nå har blitt stilt ovenfor i beredskapssam-
menheng, samtidig som organisasjonen takler et 
meget høyt aktivitetsnivå i normal drift.

Lofotkraft har i 2016 investert hele 267 mill kr i 
ledningsnettet i konsesjonsområdet. De største 
prosjektene er ferdigstillelse av regionalnettslinje 
mellom Kvitfossen og Kanstadbottn, ny trans-
formatorstasjon i Kvitfossen (felles prosjekt med 
Statnett) og utbygging av Kleppstad transforma-
torstasjon. I tillegg startet selskapet bygging av 
ny 132 kV regionalnettslinje mellom Kleppstad og 
Fygle som skal stå ferdig i 2017. Aktivitetsnivået i 
selskapet er høyt både innenfor drift, vedlikehold 
og investeringer, men med en god overlapp i 
forbindelse med naturlig avgang og en bevist sat-
sing på rekrutering via lærlinger, samt innleie av 
ulik kompetanse og ressurser, håndterer organisa-
sjonen dette bra. 

Selskapet ferdigstilte bygging av ny regionalnett-
linjen (hovedforsyningslinje til Lofoten) mellom 
Kvitfossen og Kanstadbottn høsten 2016. Linjen 
ble da overtatt av Statnett og inngår nå som en 
del av sentralnettet i Norge. Statnetts overtagel-
se av linjen medfører at hele ”Lofotringen” er en 
del av sentralnettet. Dette er oppfyllelsen av et 
langsiktig mål for selskapet og vil trolig medfører 
bedre kontroll med strømforsyningen til Lofoten 
og Vesterålen, samtidig som det vil bidra til at 
nettleien i Lofoten ikke stiger like mye som ved 
at anleggene fortsatt skulle vært eid av Lofotkraft.  
Lofotkraft har inngått en drift og vedlikeholdsav-
tale med Statnett vedrørende linjene de overtok 
som gjelder frem til 2018, med opsjon på forlen-
gelse.

Lofotkraft deltar i samarbeidsprosjektet SORIA 
i forbindelse med den pålagte investeringen i 
automatisk måleravlesning og smart nett. Prosjek-
tet er noe forsinket, men fortsatt godt innenfor 
fristene satt av NVE for å ha løsningen operativ.  
Lofotkraft planlegger oppstart av montasje av nye 
målere høsten 2017.

Lofotkraft AS hadde i 2016 et overskudd etter 
skatt på kr 63 989 955,-

Hovdan AS 

Hovdan AS driver elektronisk entreprenørvirk-
somhet med hovedvekt på tjenesteyting, salg 
og service innenfor tradisjonelle elektroinstal-
lasjoner, tele/data-nett, alarm og brannsikring, 
skipsinstallasjoner, automasjon og konsulenttje-
nester. Hovedkontor er på Gravdal i Lofoten, med 
montørstasjon på Reine og avdelingskontorer på 
Værøy og Røst. Lofotkraft Holding AS eier 75 % 
av aksjene i Hovdan AS. Resterende aksjer eies 
av Hovdan Holding, som er eid av Rune og Terje 
Hovdan. 

Hovdan AS er 100 % eier av aksjene i installa-
sjonsselskapet Fr. Wangsvik AS med kontor i 
Svolvær. Hovdan og Wangsvik dekker til sammen 
hele Lofoten og konkurrerer dermed om større 
oppdrag i hele regionen.

Selskapet Hovdan AS hadde i 2016 et overskudd 
etter skatt på 4 463 680,- .   
Fr. Wangsvik AS hadde i 2016 et underskudd 
etter skatt på kr 545 007

Lofotkraft Produksjon AS

Organisering og virksomhet
Selskapet har sitt hovedkontor i Svolvær, og eier 
og driver 9 kraftstasjoner i Lofoten.

Selskapets virksomhet omfatter også inndekning 
av Lofotkrafts nettap og finansiell handel på Nord-
Pools terminmarked. I tillegg skal selskapet bistå 
Lofotkraft i tunglastperioder og vil være en del av 
nødstrømsforsyningen ved behov.
Produksjon i egne kraftstasjoner utgjorde 49,4 
GWh, som er 3 % mer enn middelproduksjonen 
siste 10 år. Magasinbeholdningen utgjorde 26,4 
GWh pr 31.12.2016.  Kraftproduksjonen selges 
mot Nordpools spotmarked. 

Lofotkraft Produksjon fikk i 2015 konsesjon for 
utbygging av et småkraftanlegg på Laupstad i 
Vågan kommune. Konsesjonen er for tiden til kla-
gebehandling hos Olje og Energidepartementet. 
Med dagens utbyggingskostnader og lave 
kraftpriser må det nøye vurderes om anlegget 
skal realiseres. Konsesjonen har varighet på 5 år 
og selskapet har derfor god tid til å gjøre disse 
vurderingene. 

Regnskapsinformasjon
Lofotkraft Produksjon har i 2016 gjennomført en 
analyse av bokførte verdier opp mot kontantstrøm 
for hver enkelt kraftstasjon. Analysen viser at vi har 
to anlegg som med dagens kraftpriser har for høy 
bokført verdi. I tråd med god regnskapsskikk har 
vi derfor valgt å foreta en nedskrivning av bokført 
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verdi på anleggene Heimerdalen og Leirosen, 
med til sammen 6,6 millioner kroner.  

Lofotkraft Produksjon AS hadde i 2016 et under-
skudd etter skatt på kr  -5 076 858,-

Lofotkraft Fakturaservice AS

Lofotkraft Fakturaservice driver fakturering, innfor-
dring og meldingsutveksling for nettselskap, kraft-
leverandører og selskap som leverer bredbånd-
stjenester. For tiden har selskapet avtaler med 
Lofotkraft AS, Kraftinor AS og Lofotkraft Bredbånd 
AS om leveranse av slike tjenester. 

Innføringen av sentral ELHUB, gjennomfakture-
ring og toveiskommunikasjon til samtlige målere 
(AMS), vil føre til betydelige endringer i de opp-
gavene som Lofotkraft Fakturaservice AS leverer 
til sine kunder i dag, og føre til en grunnleggende 
omlegging av hele kundeprosessen. Med innfø-
ring av gjennomfakturering flyttes fakturering av 
sluttkundene og påfølgende innfordringsopp-
gaver til kraftleverandør. Når Elhub settes i drift, 
er det kraftleverandør som blir kundens primære 
kontaktpunkt i alle merkantile forhold. Videre er 
et av målene med Elhub at kraftmarkedet skal 
effektiviseres, blant annet ved at meldingsutveks-
lingen mellom kraftleverandør og nettselskap skal 
forenkles, og i større grad automatiseres. Innfø-
ring av AMS vil også radikalt endre prosessen 
med å innhente og kvalitetssikre målerverdier, 
og dette vil nok i større grad bli en «nett-prosess» 
enn i dag. Alle disse faktorene vil i betydelig grad 
påvirke premissene for fortsatt tjenesteleveranser 
fra Lofotkraft Fakturaservice AS. Selskapet er i en 
dialog med sine kunder, Lofotkraft og Kraftinor, 
om en tilpasning ift til disse endringen og en 
overføring av personell til Kraftinor sees på som 
den mest trolige løsningen. Dette vil i så fall skje i 
første halvdel av 2017. Dersom dette blir en reali-
tet vil styret i selskapet vurdere selskapets fremtid. 
En avvikling er da et av alternativene.

Lofotkraft Fakturaservice AS hadde i 2016 et 
overskudd etter skatt på kr 1.232.880,-.

Lofotkraft Bredbånd AS

I perioden 2005 til 2015 er et fiberoptisk nett 
bygd i Svolvær, Kabelvåg, Henningsvær, Leknes, 
Gravdal, Stamsund, Ballstad, Værøy og Røst. I 
tillegg er en fiber stamnetts-forbindelse mellom 
Svolvær og Sørvågen bygd. Denne er innom ste-
dene Henningsvær, Stamsund, Ballstad, Leknes, 
Napp, Ramberg, Fredvang, Reine og Sørvågen. 
I 2015 fortsatte utbyggingen av fiberoptisk nett i 
Flakstad kommune. Fiberforbindelse til og mel-
lom Værøy og Røst kommune er etablert i ny el 
kabel. 

Regnskapsinformasjon
Lofotkraft Bredbånd har i 2016 gjennomført en 
analyse av bokførte verdier opp mot kontant-
strøm for hvert enkelt prosjekt. Analysen viser at 
prosjektene Røst og Værøy målt opp mot kon-
tantstrøm har for høy bokført verdi. I tråd med 
god regnskapsskikk har vi derfor valgt å foreta en 
nedskriving av bokført verdi, med til sammen kr 
3,2 millioner kroner.

Lofotkraft Bredbånd AS hadde i 2016 et  
overskudd etter skatt på kr 2 736 018,-.

Kraftinor AS

Lofotkraft Holding AS eier 50 % av aksjene i  
Kraftinor AS. Selskapets virksomhet er omsetning 
av kraft til sluttbrukere. Selskapets forretnings- 
kontor er i Narvik. Selskapet har utviklet flere  
tjenester for å styrke sin konkurransekraft og er 
godt posisjonert for videre vekst. 

Selv om selskapet leverer meget gode resultater 
er omsetningsvirksomheten under press pga økt 
konkurranse og lave kraftpriser. En tilpasning til 
dette kan være strukturelle endringer hvor det 
etableres større og mer konkurransedyktige  
selskaper. Selskapets styre og administrasjon  
utreder om slike løsninger er mulig og gunstig  
for selskapet. 

Selskapet hadde i 2016 et overskudd etter skatt 
på kr 13 812 365,-.

Kvalitet og ISO sertifisering

Konsernet har siden kvalitetssystemet ble etablert 
i 2003 kontinuerlig arbeidet med forbedring av 
prosesser, produkter og tjenester. I 2010 ble kon-
sernets selskaper sertifisert etter ISO-standardene 
for kvalitet (9001) og miljø(14001). Vi får dermed, 
gjennom årlige eksterne revisjoner, verifisert  
arbeidet vi gjør innenfor kvalitet og miljø.  
De gode resultatene fra revisjonene viser at at 
vi jobber godt med styring av interne prosesser, 
kundefokus, kommunikasjon, kompetanse- 
bygging, fokus påmiljøpåvirkning og kontinuerlig 
forbedring.
  

Arbeidsmiljø

Konsernet har etablert et system for gjennom- 
føring av internkontroll. Gjennom internkontrollen 
skal en sikre at virksomheten planlegges, orga-
niseres, utføres og utvikles i samsvar med krav i 
lover og forskrifter. HMS er, og skal fortsatt være, 
et fokusområde for konsernet.

Konsernet har videreført sin IA- strategi. 
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Sykefraværet (eksklusiv Hovdan/Wangsvik) gikk 
ytterligere ned fra 3,3 % i 2015 til 3,1% i 2016. Det 
er liten variasjon i fraværet mellom selskapene, 
bare 1,4% mellom det høyeste og det laveste. Det 
er svært få tilbakemeldinger om arbeidsrelatert 
sykefravær i konsernet. Vi hadde i 2016 4 mindre 
arbeidsulykker, hvor en av skadene medførte 
fravær utover skadedatoen. Korttidsfraværet er 
stabilt lavt fra år til år, variasjonene i samlet fravær 
fra år til år skyldes i hovedsak langtidsfravær, noe 
som er vanskelig å påvirke. Bransjetallene ligger 
over våre og var 3,9% i 2016.

Kjønnsfordeling og  
diskriminering

Det er 163 ansatte i konsernet, inklusive Hovdan/
Wangsvik, dette medregnet 6 lærlinger og  
5 midlertidige ansatte. Av disse er 134 menn  
og 29 kvinner. Selskapet tilstreber å rekruttere 
kvinner ved nyansettelser. Styret i Lofotkraft 
Holding AS består av 11 medlemmer, 8 aksjonær-
valgte og 3 ansatte representanter. 3 av de faste 
representantene og 3 av vararepresentantene er 
kvinner.

Selskapet har et verdigrunnlag som tilsier at det 
er strengt forbudt å drive diskriminering på grunn 
av kultur, rase eller kjønn; eller drive med psykisk, 
fysisk, seksuell eller verbal trakassering. 
  

Kontantstrøm og kapitalforhold

Konsernets kontantstrøm fra driften ble 84,4 
MNok (103,3MNok) i 2016. Netto kontantstrøm fra 
investeringsaktivitet på -18,4 MNok (-223,3MNok). 
Reduksjonen på 204,9 MNok er i all hovedsak 
knyttet til salg av regionalnettslinje til Statnett i 
oktober 2016. Investering i nye driftsmidler er noe 
redusert samtidig som at en har mottatt et noe 
høyere utbytte fra TS, om en ser på utviklingen 
mellom 2015 og 2016. Fra finansieringsaktiviteten 
har konsernet en netto kontantstrøm på – 18,4 
MNok (209,0 MNok). Hovedårsaken til dette er 
reduksjon av våre trekkrettigheter. 

Ved utgangen av 2016 var netto rentebærende 
gjeld på 725 MNok (796MNok). Nøkkeltallene 
netto gjeld/EBITDA og egenkapitalandelen ble 
styrket gjennom 2016, og var ved utgangen av 
året henholdsvis 4,3 (7,13) og 41,7% (37,7%). 
Lofotkraft har en robust og langsiktig finansiering. 
Konsernet oppfyller med trygg margin gjeldsbe-
tingelsene (covenants) knyttet til sine låneavtaler.

Regnskapsinformasjon

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og 

årsregnskapet for 2016 er satt opp under den 
forutsetning. 

Konsernets resultat viser et overskudd etter skatt 
på kr 70 695 489,-. Lofotkraft Holding AS viser et 
overskudd etter skatt på kr 6 727 263,-. 
Konsernets egenkapitalandel er 42 % etter årets 
disponeringer. 

Lofotkraft Holding AS er utsatt for risiko knyttet til 
kurs- og renterisiko. Likviditetsrisikoen er redusert 
med inngåelse av en konsernkonto ordning med 
DNB ASA som innehar en total kredittramme på 
kr 775 mill. 

Finansposter i konsernet viser et underskudd på 
-10,6 mill. kr. Lofotkraft Holding AS har et over-
skudd på finansposter på kr 8,8 mill. 

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultat- 
regnskap og balanse med noter og konsernregn-
skap ellers fyllestgjørende informasjon om driften 
og stillingen ved årsskiftet. Det er heller ikke inn-
trådt forhold etter regnskapsårets slutt som er av 
betydning ved bedømmelsen av selskapet.

Styret foreslår følgende anvendelse av Lofotkraft 
Holding AS resultat etter skatt:
(Tall i hele 1000)

Årsresultat............................................... kr 6 727
Utbytte .................................................... kr     10 000
Overført fra annen egenkapital     ....... kr 3 273
Sum overføringer og disponeringer ... kr 6 727

Fremtidsutsikter

Konsernet arbeider kontinuerlig med realisering 
av sine strategier for å nå sine langsiktige mål. 
Innenfor nettvirksomheten skal selskapets ambisi-
øse fornyelse av strømnettet i Lofoten realiseres. 
Dette er store, omfattende og til dels kompliser-
te prosjekterer som skal følges opp og settes i 
produksjon. Videre skal den fysiske utskiftningen 
av nettvirksomhetens målere starte opp i løpet 
av 2017. Dette må gjøres så kostnadseffektivt og 
med så lite støy som mulig for våre kunder. 

Konsernet og dets eier har en pågående pro-
sess hvor det vurderes å ta inn en finansiell eier 
i konsernets nettvirksomhet. Dette for å styrke 
kapitalbasen i selskapet for å kunne tilpasse seg 
endrede rammebetingelser og delta i eventuell 
strukturelle endringer som er gunstig for våre 
kunder og eiere. 
Videre vil konsernet vurdere sine engasjement 
innenfor de ulike virksomhetsområdene forløpen-
de ut fra muligheter som oppstår. Over tid ønsker 
konsernet å fokusere ytterligere rundt nettvirk-
somheten.
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Styret i Lofotkraft Holding AS

Svolvær, 31. desember 2016,
28. april 2017

Søren Fredrik Voie
Styreleder

Jann Arne Bardo
Styrets nestleder

Eva-Karin  
Busch

Styremedlem

Bjørga Delp 
Styremedlem

Dagfinn Arntsen 
Styremedlem

Lillian Rasmussen
Styremedlem

Einar Benjamin 
Benjaminsen
Styremedlem

Svein Magne  
Andorsen

Styremedlem

Rune Amundsen 
Styremedlem

Arnt M. Winther 
Adm. direktør

Tor-Arne  
Andreassen 

Styremedlem

Ole Hammer
Styremedlem
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Lofotkraft er en viktig, men også krevende kunde, sier Hans Olav  
Abrahamsen i Rasmussen Anlegg.

De siste årene har det vært en god utvikling her i 
Lofoten. Akkurat nå forsterker Lofotkraft strøm- 
nettet. De bygger ny hovedlinje gjennom hele  
Lofoten. For oss er dette spennende å være med 
på. Vi er på mange måter med på å bygge Lofo-
ten, for framtida. Strøm er kritisk viktig infrastruktur 
både for folk og næringslivet, sier Abrahamsen. 
Han begynte som maskinfører i Rasmussen Anlegg 
i 1980. Idag er han driftsleder.

Fram til 2022 skal Lofotkraft forsterke strømnettet, 
som skal holde i minst 50 år og tåle ekstremvær 
med mye vind, snø og is. I tillegg utvides nettet 
fordi strømforbruket i Lofoten øker.

 –Som privatperson lurte nok jeg, som mange  
andre, på hvorfor nettleien måtte være så høy.  
–Men når du jobber så tett med Lofotkraft, og ser 
hvor nedslitt mye av nettet er, og ikke minst hva 
som kreves når de bygger nytt, så skjønner man at 
det koster, sier Hans Olav Abrahamsen.

–Lofotkraft er en krevende oppdragsgiver, sier 

Abrahamsen. De jobber under strenge forskrifter 
og lover. Det må selvfølgelig vi som underleveran-
dør også gjøre. Det handler om HMS, vi må ha ser-
tifikater i orden, ansatte må gjennomføre kurs, vi 
må alltid ha nok og riktig utstyr og maskiner –  for 

at vi skal være 
leverings- 
dyktige.

–Ofte kommer 
Lofotkraft på 
uanmeldte 
kontroller for 
å sjekke at vi 
jobber etter 
gjeldene krav 
og forskrifter. 

Det kan for eksempel være at vi graver grøftene 
dype nok, og bruker riktig og nok 
omfyllingsmasse før kabler skal legges.
–Dersom vi ikke gjør dette riktig, kan det være 
farlig, det er tross alt strøm vi jobber med. Det kan 
bli dyrt dersom vi ikke gjør jobben riktig.

– Jeg synes dette med kostnader er spesielt viktig 

«Lofotkraft er en viktig, men 
også krevende kunde»

Tekst og foto: TORE BERNTSEN

➤

“ Det kan bli 
dyrt hvis vi ikke 
gjør jobben riktig!

GRAVER NETT: Hans Olav Abrahamsen i Rasmussen Anlegg.
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med Lofotkraft, fordi det er innbyggerne i Lofoten, 
som via nettleien, betaler for deler av denne ut-
byggingen.

Når det nye nettet står ferdig 2022 har Lofotkraft 
investert mer enn 1 milliard i forbedret strøm- 
forsyning. 

–Hva er grunnen til at dere får oppdrag 
fra Lofotkraft?
–Vi har i mange år sakte men sikkert bygget oss 
opp. Både med folk og maskinpark.

Nøkkelen er nok først og fremst god og stabil ar-
beidskraft. Vi har flinke, lokale folk, i fast jobb. Som 
firma bygger vi også erfaring og kompetanse. Vi 
blir kapable for større oppdrag.

–Hva betyr disse oppdragene for 
Rasmussen Anlegg?
–Oppdragene sikrer oss jobb hele året. Det betyr 
at vi får beholde flinke arbeidsfolk, kan ha rett type 
utstyr og maskiner. De ansatte får faste, forutsig-
bare jobber, de  etablerer seg, bygger eller kjøper 
boliger, handler i lokale butikker – og betaler skatt. 
Slik gir disse oppdragene ringvirkninger og verdi-
skapning, sier Hans Olav Abrahamsen.

–Anleggsbransjen går i bølger. Følger de økono-
miske svingningene i samfunnet. Mange oppdrag 
er også avhengig av årstidene. Lofotkraft er en bra 
kunde også fordi de jobber absolutt hele året, sier 
Hans Olav Abrahamsen. –Mange andre oppdrag 
må gjøres før vinteren kommer. Lofotkraft gir oss 
forutsigbarhet for hele året. Men ofte må vi endre 
planene, fordi Lofotkraft enten vil framskynde 
eller utsette et oppdrag. Det kan være været, eller 
andre leverandører, som er grunnen til at vi må 

være fleksible. Fleksibilitet er en viktig del av vår 
leveranse, sier Hans Olav Abrahamsen.

Oppsving i Lofoten
–Vi lever i en spennende tid i vår region, sier 
Abrahamsen. Lofoten er ikke rammet av krisa, 
sånn som andre steder i Norge, der olja har vært 
fundamentet. Her er det vekst, befolkningsøkning 
og verdiskapning. Det satses, fiskeriene går godt, 
turistene står for mye positivt – og det bygges hus, 
boliger, hytter og rorbuer. Det betyr arbeid for oss 
i anleggsbransjen. I tillegg ligger ny transportplan, 
med utbedring av veinettet i Lofoten på bordet. 
Alle vet at det må skje noe der. Det vil gi bedre 
veier, bedre infrastruktur, for befolkningen, turister 
og næringer – og forhåpentligvis oppdrag for oss 
og andre lokale leverandører.

Rasmussen Anlegg begynte som et anleggsfirma 
i Flakstad. Jobbet lokalt med brøyting og graving. 
På 80–tallet fikk de oppdrag for Lofotkraft, først 
lokalt i Flakstad. Nå har Rasmussen Anlegg over  
30 ansatte og dekker hele Lofoten.

–Da vi fikk ny kontrakt med Lofotkraft utvidet vi 
med 8-10 nye ansatte, og åpnet avdeling i Svolvær. 
For å klare oppdragene i Vågan, måtte vi ha folk 
som jobber og bor i Vågan – og også ha nok utstyr 
plassert der, forteller Abrahamsen.                                       

RINGVIRKNINGER 
UTBYGGING

Lofotkraft trygger strømforsyningen – det skaper lokale 
ringvirkninger.

Utbedring av strømnettet gir ikke bare tryggere strøm-
forsyning for folket og næringslivet i Lofoten: Mange 
lokale leverandører får oppdrag, som skaper faste  
arbeidsplasser og verdiskaping i lokalsamfunnet.

 –Strømnettet i Lofoten var nedslitt – og ikke dimen- 
sjonert for framtidig strømforbruk, sier Lofotkraft-direktør 
Arnt M. Winther.

Derfor oppgraderer Lofotkraft strømnettet fra Kvitfossen i 
Vågan, gjennom Vestvågøy, til Solbjørn i Flakstad.
Trygge hverdagen – investerer i framtiden.
– Vårt oppdrag er tydeligere enn noen gang: Nemlig å 
sikre strømforsyningen i Lofoten. Det er et nødvendig, 
krevende, kostbart – og langsiktig arbeid vi nå står midt i, 
sier Arnt M. Winther.
Når utbyggingen er ferdig i 2022, vil Lofotkraft ha 
investert mer enn 1 milliard i det nye strømnettet.

FAKTA RASMUSSEN ANLEGG: 
Rasmussen Anlegg AS.
Flakstad kommune.
33 ansatte (9 i Svolvær).
Jobbet for Lofotkraft siden  
1980-tallet. Kontrakt til 2018.
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Resultatregnskap 2016 
Konsernet Lofotkraft Holding AS

 Beløp i 1000 kroner  Beløp i 1000 kroner 

 Konsern  Lofotkraft Holding AS

2015 2016 Note 2016 2015

DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

176 401 197 237 Energiomsetning, nettleie 0

6 315 30 301 Mer-/mindreinntekt 13 0 0

148 470 149 756 Andre driftsinntekter 0

331 186 377 295 Sum driftsinntekter 2,3 0 0

1 125 1 013 Energikjøp 0 0

41 766 38 126 Varekostnad 0 0

95 677 82 904 Lønnskostnader 5,6 0 0

61 747 61 570 Avskrivninger av varige driftsmidler 4 0 0

0 9 800 Nedskrivning av varige driftsmidler 4 0 0

81 074 84 866 Andre driftskostnader 5,19 2 100 1 775

281 388 278 278 Sum driftskostnader 2 2 100 1 775

49 797 99 016 Driftsresultat -2 100 -1 775

FINANSINNTEKTER (+)  
OG KOSTNADER (-)

0 0 Utbytte og konsernbidrag fra  
datterselskaper

8 3 700 20 668

7 302 6 567 Andel resultat i tilknyttede selskaper 8 6 750 8 000

0 0 Renteinntekter fra foretak i samme  
konsern

3 959 6 551

2 538 2 184 Renteinntekter 1 186 1 735

219 120 Andre finansinntekter 5 0

1 129 -100 Netto verdiøkning markedsbaserte  
omløpsmidler

16 -100 1 129

0 0 Rentekostnader til foretak i samme  
konsern

211 0

0 0 Netto verdi red. markedsbaserte omløps-
midler

16 0 4 000

19 696 19 302 Rentekostnader 6 498 9 881

1 634 108 Andre finanskostnader 0 1 463

-10 142 -10 638 Netto finansposter 8 792 22 740

39 655 88 378 Ordinært resultat før skattekostnad 6 691 20 965

6 421 17 682 Skattekostnad på ordinært resultat 7 -36 602

33 234 70 695 ÅRETS RESULTAT 6 727 20 363

1 434 980 Herav minoritetens andel av årets resultat

31 800 69 716 Årsresultat til majoritetsinteressene

OVERFØRINGER  OG DISPONERINGER

Overført til annen egenkapital -3 273 10 363

Avsatt utbytte 10 000 10 000

Sum overføringer og disponeringer 6 727 20 363



Lofotkraft18

Balanse pr. 31.12.2016 
Konsernet Lofotkraft Holding AS

 Beløp i 1000 kroner  Beløp i 1000 kroner 

 Konsern  Lofotkraft Holding AS

2015 2016 Note 2016 2015

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler

0 0 Utsatt skattefordel 7 2 944 2 908

Sum immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

17 004 16 417 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 4,18 0 0

979 897 863 137 Kraftstasjoner, fordelingsanlegg 4,18 0 0

167 625 167 469 Fiberoptiske anlegg 4 0 0

42 793 42 898 Driftsløsøre, inventar maskiner og anlegg 4 0 0

105 597 188 391 Anlegg under utførelse 4 0 0

1 312 916 1 278 312 Sum varigedriftsmidler 0 0

Finansielle anleggsmidler

0 0 Investeringer i datterselskap 8 358 929 358 929

0 0 Lån til foretak i samme konsern 57 785 103 855

39 292 42 109 Investeringer i tilknyttet selskap 8 54 148 54 148

0 0 Lån til tilknyttet selskap og felles kontrol-
lert virksomhet

0 0

4 865 4 865 Investeringer i andre selskaper 9 2 2

11 924 13 876 Andre fordringer 10 019 10 019

29 091 29 181 Pensjonsmidler 6 0 0

85 172 90 030 Sum finansielle anleggsmidler 480 882 526 952

1 398 088 1 368 343 SUM ANLEGGSMIDLER 483 826 529 860

Omløpsmidler

10 872 12 055 Varer 3 0 0

66 665 102 833 Kundefordringer 12,18 0 0

0 Kortsiktige fordringer på konsernselskap 13 931 201 808

0 0 Kortsiktige fordringer på tilknyttede 
selskaper 8

6 750 8 000

12 057 10 934 Andre kortsiktige fordringer 11,13 307 260

78 722 113 767 Sum fordringer 20 989 210 068

611 403 Plasseringer i aksjer og obligasjoner 16,18 403 611

611 403 Sum investeringer 403 611 

110 891 93 727 Bankinnskudd, kontanter o.l. 17 75 525 84 222

201 096 219 952 SUM OMLØPSMIDLER 96 917 294 901

1 599 184 1 588 295 SUM EIENDELER 580 743 824 761
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 Beløp i 1000 kroner  Beløp i 1000 kroner 

 Konsern  Lofotkraft Holding AS

2015 2016 Note 2016 2015

Egenkapital

Innskutt egenkapital

44 000 44 000 Aksjekapital 14, 15 44 000 44 000

347 781 347 781 Overkurs 14 347 781 347 781

391 781 391 781 Sum innskutt egenkapital 391 781 391 781

203 402 263 118 Annen egenkapital 14 7 714 11 237

203 402 263 118 Sum opptjent egenkapital 7 714 11 237

7 302 7 782 Minoritetsinteresser 8, 14

602 484 662 680 SUM EGENKAPITAL 399 495 403 018

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

19 571 19 750 Pensjonsforpliktelser 6 0 0

47 292 65 129 Utsatt skatt 7 0 0

66 863 84 879 Sum avsetning for forpliktelser 0 0

Langsiktig gjeld

275 475 714 698 Gjeld til kredittinstitusjoner 18 101 809 198 141

0 0 Gjeld til foretak i samme konsern 0 0

1 654 1 553 Øvrig langsiktig gjeld 0 0

277 128 716 251 Sum annen langsiktig gjeld 101 809 198 141

Kortsiktig gjeld

51 686 57 560 Leverandørgjeld 906 231

3 688 1 060 Betalbar skatt 7 0 0

20 969 23 333 Skyldig offentlige avgifter 0 0

520 842 9 966 Gjeld til kredittinstitusjoner 10 9 966 180 842

11 500 10 500 Utbytte 14 10 000 10 000

0 Kortsiktig gjeld til konsernselskap 58 407 32 529

44 024 22 067 Annen kortsiktig gjeld 10, 13 160 0

652 708 124 485 Sum kortsiktig gjeld 79 439 223 602

996 699 925 615 SUM GJELD 181 248 421 743

1 599 184 1 588 295 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 580 743 824 761
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Lofotkraft høster anerkjennelse for måten selskapet drives på.  
– Vi er et annerledes nettselskap og kan være til inspirasjon for  

virksomheter som ønsker en prosessorientert styring, sier organisasjons-
sjef Hege F. Christoffersen.

Det finnes nærmere 150 nettselskap som 
Lofotkraft rundt om i Norge. Statnett er i 
særklasse størst og med en helt særskilt 
oppgave som systemansvarlig for det 

norske kraftnettet. Ikke desto mindre imponeren-
de er det at Lofotkraft er en av bedriftene Statnett 
ser til når de skal forbedre kvalitet, effektivitet og 
kundebehandling.

    – Det er ingen tvil om at vi kan dra veksler på 
det Lofotkraft har fått til. 
Selskapet imponerer og inspirerer, sa Statnett- 
sjef Auke Lont til Lofotposten da han besøkte  
Lofotkraft i høst, før han inviterte Lofotkraft sør-
over for å fortelle om hvordan de jobber.

    – Jeg synes det er en flott hedersbevisning at 
representanter for oss blir invitert ned til Norges 
største nettselskap for å fortelle om hvordan vi 
har utviklet og implementert kvalitetssystemet. 
Det vitner om vi har gjort noe rett og det er jeg 
veldig stolt av, sier Lofotkraft-direktør  
Arnt M. Winther.

 
Men hva er så spesielt med måten  
Lofotkraft arbeider på?
Organisasjonsmodellen, først og fremst.
– I bransjen er Lofotkraft ikke bare annerledes 
fordi vi opererer i et geografisk område med 
helt spesielle, naturgitte utfordringer. Vi er også 
annerledes organisert og har en kultur som skiller 
seg fra de fleste andre selskaper i bransjen, sier 
Hege Christoffersen.

    – Gjennom vår modell ønsker vi å drive så opti-
malt som mulig. Undersøkelsene vi har gjort om 
kundenes ønsker viser at de vil ha åpenhet, infor-
masjon og profesjonalitet. Det er det vi jobber 
mot. Og dette feltet handler om profesjonalitet.

    Det er nå mer enn 10 år siden Lofotkraft gjorde 
en helt grunnleggende organisasjonsendring – 
med skifte fra drift etter tradisjonell, hierarkisk 
linjeorganisasjon til en prosessmodell. Samtlige 
medarbeidere ble fristilt, og innplassert i en 
matrisemodell organisert i såkalte prosesser og 
ressurs-grupper.

    – Dette er en ny måte å betrakte og lede en  
bedrift på. Man får økt fokus på effektivitet, blir 

Vi skal drive så optimalt som mulig

Tekst: PETER RAAUM - Foto: TORE BERNTSEN
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mer fleksible,  får bedre ressursutnyttelse og det 
skaper trivsel med mer prosessforståelse og eier-
skap til resultatet.  I tillegg får vi høy fokus på kon-
tinuerlig forbedring, som gir utvikling og kvalitet, 
sier Hege Christoffersen.

    – I modellen  er verdikjeden vår definert i en pro-
sessflyt med fokus på hoved-prosesser som hand-
ler om å levere strøm: Produsere kraft, planlegge 
nett, bygge nett, drifte nett og behandle kunder. 
Som en paraply over har vi prosessen lede – og 
styre  og som en støtte under har vi prosessene: 
Kvalitet/HMS, HR/Ressurs, Økonomi og IT. Proses-
sene har fokus på produkter, tjenester, etterspørsel 
og leveranse.

    – Videre har vi tre ressursgrupper: 
Merkantil, montører og ingeniører. Disse ledes 
av et ressursteam som ivaretar det personaladmi-
nistrative arbeidet, som fravær, ferie, felles kurs, 
velferdstiltak, IA-arbeid, arbeidsklær, biler, verktøy, 
utstyr m.m. Tidligere lå dette arbeidet på linjelede-
re som i tillegg skulle være faglige ledere. Nå har 
vi prosesseiere som har ansvaret for det faglige i 
sin prosess – og som i større grad kan fokusere på 
selve verdiskapningen i Lofotkraft, framfor å lede 
enheter, sier hun.
 
Men hvorfor denne organisasjons-modellen?
– Det var et ønske om bedre kontroll og orden 
i eget hus. Vår direktør Arnt Winther åpnet for 
organisatorisk endring om det var nødvendig, og 
det ble gjort en kjempejobb med å flytte rundt på 
medarbeidere. Ingen ble oppsagt, men det var jo 
usikkerhet selvfølgelig. Det mest spesielle var jo 

at alle ansatte fikk to ledere, en prosesseier og en 
ressursstyrer. Så det måtte gå seg litt til, men det 
fungerte bra relativt fort.

Når Arnt Winther ser tilbake er han ikke i tvil om 
hovedforklaringen på at denne satsningen ble 
vellykket.

    – Det var at vi satset 100 prosent. Vi lot det ikke 
være noe venstrehåndsarbeid, men satte på noen 
som jobbet med dette 100 prosent. Det ser vi 
resultat av nå: Det er gjennomført og det er gjort 
skikkelig. Det har gitt oss et system som gir oss 
kontroll på det vi holder på med, vi har kontroll 
på avvikene våre. Og ikke minst har vi oppnådd 
hovedhensikten: Vi har en tryggere arbeidshver-
dag for de ansatte.
 
Lofotkraft ble ISO-sertifisert (ISO 9001 og ISO 
14001) i 2010.

 – Dermed får vi en årlig ekstern revisjon som gir 
oss tilbakemelding på vårt kvalitetssystem og en 
pekepinn på hvilke områder vi kan jobbe mer 
med. Resultatene fra disse revisjonene har vært 
meget gode. Det er vi er stolte av og det minner 
om å gi oss selv et lite klapp på skulderen.

    – I tillegg er vi brukt som referansebedrift både  
i litteratur innenfor prosessledelse og i flere  
masteroppgaver innenfor det fagfeltet. Det at vi 
blir vurdert av andre og tatt med i diverse analyser 
er både anerkjennende og lærerikt for oss,  
avslutter Hege F. Christoffersen.                              
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Noter til regnskapet 2016

NOTE 1    REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med  
reglene i Regnskapsloven av 17.07.1998 nr. 56 og 
etter norske regnskaps-standarder. 

Datterselskap og konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet inkluderer Lofotkraft Holding 
AS og de selskaper som Lofotkraft Holding AS har 
bestemmende innflytelse over. Bestemmende inn-
flytelse oppnås normalt ved direkte eller indirekte 
eierinteresser på mer enn 50% av de stemme- 
berettigede aksjene i selskapet. Konsernet Lofot-
kraft Holding AS består av  morselskapet Lofotkraft 
Holding AS og følgende datterselskaper: 

Lofotkraft AS .............................................. 100% eiet
Lofotkraft Produksjon AS .......................... 100% eiet
Lofotkraft Bredbånd AS ............................ 100% eiet
Lofotkraft Fakturaservice AS .................... 100% eiet
Hovdan AS ....................................................75% eiet
Fr. Wangsvik AS ................ 100% eiet av Hovdan AS

I selskapsregnskapet til Lofotkraft Holding AS 
er ovennevte datterselskap innarbeidet etter 
kostmetoden.

Ved utarbeidelse av konsernregnskapet er  
enhetssynet lagt til grunn. Minoritetsinteresser 
inngår i konsernets egenkapital. Transaksjoner og 
mellomværende mellom selskapene i konsernet 
er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet 
etter ensartede prinsipper, ved at datter-
selskapet følger de samme regnskapsprinsipper 
som morselskapet. Oppkjøpsmetoden benyttes 
ved regnskapsføring av virksomhetssammen- 
slutninger. Selskaper som er kjøpt, eller solgt, i 
løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra 
det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll 
opphører. Identifiserbare oppkjøpte eierdeler og 
overtatt gjeld er regnskapsført 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.  

Investeringer i tilknyttede selskaper
Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet 
har betydelig innflytelse, men ikke kontroll. 
Betydelig innflytelse foreligger normalt for inves-
teringer ved eierandel på mellom 20 % og 50 %. 
Investeringer i tilknyttede selskap regnskapsføres 

etter egenkapitalen i konsernregnskapet. Etter 
egenkapitalmetoden resultatfører investor sin 
andel av resultat i det tilknyttede selskapet og 
investeringen vurderes til investors andel av 
egenkapitalen. Resultatført andel utover mottatt 
utbytte, eller andre egenkapitaloverføringer,  
avsettes til fond for vurderingsforskjeller.  
Det avsettes ikke for utsatt skatt av inntektsførte 
resultatandeler. Følgende tilknyttede selskaper 
inngår i konsernet:

Kraftinor AS 
50% eiet av Lofotkraft Holding AS

Flåtens Elektro AS 
50% eiet av Fr. Wangsvik AS

Aksjer og andeler i andre selskaper         
Aksjer og andeler i andre selskaper er presentert 
etter kostmetoden og er vurdert til laveste verdi 
av anskaffelseskost og virkelig verdi. Mottatt  
utbytte fra datterselskap og konsernbidrag  
klassifiseres og inntektsføres som finansinntekt.

Prinsipper for inntektsføring 
Driftsinntekter representerer opptjent verdi av 
levert kraft, nett og andre varer og tjenester og 
inntektsføres etterhvert som de leveres. Med 
grunnlag i måleravlesninger i desember 2016 
faktureres kunden for det forbruk som er levert.  
Kunder som ikke har levert måleravlesning pr. 
desember 2016 periodiseres etter forbruks-
profiler på kraft- og nettjenester.

Klassifiseringsprinsipper         
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster 
som forfaller til betaling innen ett år etter anskaf-
felsestidspunktet, samt poster som knytter seg til 
vare/tjenestekretsløpet. Øvrige poster er  
klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.  
Kortsiktige plasseringer som kan omgjøres til 
kontanter i løpet av tre dager er klassifisert som 
likvide midler. Omløpsmidler vurderes til laveste 
av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig 
gjeld balanseføres til nominelt beløp på opp-
takstidspunktet. Langsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Kortsiktige fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er ført opp til 
pålydende med fradrag for avsetning til forventet tap.
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Reservedeler, lager for videresalg og 
prosjekter i arbeid
Beholdning av reservedeler og annet drifts-
materiell er beregnet til investeringer og 
vedlikehold av egne anlegg og er vurdert til 
anskaffelseskost og er klassifisert som anleggs-
middel. Beholdning av varer for videresalg i 
installasjonsselskapet vurderes til den laveste av 
anskaffelseskost og virkelig verdi. Ikke avsluttede 
prosjekter regnskapsføres etter fullført kontrakts 
metode og er registrert til kostpris.

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

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler 
Børsnoterte aksjer, obligasjoner og andre verdi-
papirer som inngår i en handelsportefølje 
vurderes til virkelig verdi (børskurs) på balanse-
dagen. Vurderingsprinsippet innebærer at både  
urealiserte tap og gevinster resultatføres. 

Anleggsmidler         
Anleggsmidler vurderes til laveste verdi av anskaf-
felseskost og virkelig verdi. Investering i varige 
driftsmidler blir aktivert og avskrevet lineært over 
antatt økonomisk levetid fra det tidspunkt drifts-
midlet blir satt i ordinær drift.. Aktivering av eget 
investeringsarbeid i konsernet er vurdert til tilvir-
kningskost og er ført som en kostnadsreduksjon 
mot varekjøp, lønn og andre driftskostnader. 

Nye anlegg og reinvesteringer av komponenter 
som utvider driftsmidlets levetid eller på annen 
måte øker den fremtidige inntjeningsevnen ak-
tiveres.  Øvrige aktiviteter klassifiseres som drift/
vedlikehold og kostnadsføres. Vedlikeholdskost-
nadene kostnadsføres ved gjennomføringen. Det 
er ikke foretatt avsetning for utsatt vedlikehold.

Mer-/mindreinntekt knyttet til nettvirksomheten
Nettvirksomheten  reguleres av  Norges Vass-
drags- og Energidirektorat (NVE). Inntektsrammen 
for 2016 er  fastsatt på grunnlag av indeksreguler-
te kostnader, investeringer, bokførte anleggsmid-
ler og effektivitetsmålinger basert på tallmateriale 
for året 2014.

Dersom den faktiske inntekten overstiger inn-
tektsrammene (merinntekt), skal denne me-
rinntekten 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 mindreinntekten kreves innbetalt fra 
kundene gjennom økning av de fremtidige over-
føringstariffene.                                                                 
Mer-/mindreinntekt i regnskapsåret skal rentebe-
regnes ved et gjennomsnitt av saldo 01.01. og 
31.12 med en rente som årlig fastsettes av NVE. 
Rente knyttet til mer-/mindreinntekt er klassifisert 
som rentekostnader/renteinntekter. Akkumulert 
merinntekt føres som kortsiktig gjeld. Akkumulert 
mindreinntekt føres som omløpsmidler. Mer-/min-
dreinntekten beregnes særskilt for regionalnettet 
og distribusjonsnettet. 

Skatter og avgifter
Skattekostnaden er den periodiserte skatten knyt-
tet til det regnskapsmessige resultat. Skattekost-
naden består av betalbar skatt som er beregnet 
på grunnlag av selskapets skattemessige inntekt, 
og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden 
fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstra-
ordinære poster i henhold til skattegrunnlaget.
Ingen av konsernets kraftstasjoner har påstemplet 
merkeytelse på 5500 kVA eller mer og virksomhe-
ten er således ikke pliktig til å svare grunnrente-
skatt og naturressursskatt fra kraftproduksjonen.

Utsatt skatt/utsatt skattefordel beregnes med 
utgangspunkt i forskjellen mellom regnskapsmes-
sige og skattemessige balanseverdier av eiende-
ler og gjeld. Årets resultateffekt fremkommer som 
endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen.

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser
Konsernselskapene dekker i hovedsak sine pen-
sjonsforpliktelser via kollektive pensjonsordninger 
i livsforsikringsselskaper eller i egne pensjonskas-
ser. I tillegg finansieres enkelte særordninger di-
rekte over drift. Pensjonsordningene er behandlet 
som ytelsesplaner. Periodens netto pensjonskost-
nad klassifiseres som lønnskostnader. Pensjonsfor-
pliktelser er vurdert til nåverdien av de fremtidige 
pensjonsytelser som er opptjent på balanseda-
gen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi.         

Netto pensjonsmidler er differansen mellom 
beregnede pensjonsforpliktelser og pensjons-
midler og presenteres som langsiktig fordring. 
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 pensjons-
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forpliktelsene og pensjonsmidlene ved begynnel-
sen av året innregnes ikke. Når den akkumulerte 
virkningen er over 10 %-grensen ved årets begyn-
nelse, resultatføres det overskytende over antatt 
gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid.      
     
Erstatninger og konsesjonskraftsforpliktelser         
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  
konsesjonskraft er ikke oppført i balansen.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet med 
basis i den indirekte metode. Dette innebærer 
at man i analysen tar utgangspunkt i foretakets 
årsresultat for å kunne presentere årets kontant-
strømmer tilført fra henholdsvis oprasjonelle-,  
investerings- og finansieringsaktiviteter. 

Konsernet som helhet 
Beløp i 1 000 kroner 

Nett-
virksomhet

Produksjons-
virksomhet

Bredbånd-
virksomhet

Innstallasjons-
virksomhet

Øvrig 
virksomhet Sum

Driftsinntekter 265 683 12 868 57 298 62 305 7 894 406 047

Driftskostnader 170 124 18 785 51 275 57 348 8 318 305 851

Driftsresultat 95 558 -5 917 6 024 4 957 -425 100 197

Eiendeler 1 234 306 65 282 182 469 62 277 587 202 2 131 535

For å vise aktiviteten i de enkelte virksomhetsområdene, inneholder overnevnte nøkkeltall 
også konserninterne transaksjoner, som i  konsernregnskapet er eliminert. 

NOTE 2    VIRKSOMHETSOMRÅDER

Henningsværveien. Foto: Espen Mortensen Henningsvær havn. Foto: Espen Mortensen

På vei opp Hoven, Gimsøya. Foto: Espen Mortensen
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Kraft- 
stasjoner

Hovedford. 
nett

Fordelings- 
nett

SUM Vare- 
merke

Good- 
will

Rettig-
heter

Fiber, 
grunn- 
arbeid

Fiber, 
elektro-
nikk

Trsp.midl. 
maskiner, 
inv.mm.

Byg- 
ninger, 
tomt

SUM

Ansk. kost  
01.01.16

80 122 489 718 892 765 1 462 605 6 000 11 591 420 121 206 98 981 142 237 23 370 1 866 410

Årets invest. 1 549 11 491 118 374 131 414 0 0 0 6 150 9 599 6 160 538 153 861

Anleggsbidrag 0 10 826 0 10 826 0 0 0 0 0 0 0 10 826

Årets avgang 0 193 386 0 193 386 0 0 0 0 429 0 9 761 193 815

Ansk.kost  
31.12.16

81 671 296 997 1 011 139 1 389 807 6 000 11 591 420 127 356 108 151 148 398 23 908 1 815 630

Akk. avskr. 01.01.16 23 472 74 620 384 615 482 707 6 000 11 591 420 19 445 33 115 99 445 6 366 659 089

Årets avskr. 3 521 13 198 25 232 41951 0 0 0 4 066 8 373 6 055 1 125 61 570

Tilb.ført akk. avskr. 0 4 589 0 4 589 0 0 0 0 161 0 0 4 750

Akk. avskr.  
31.12.16

26 993 83 229 409 847 520 069 6 000 11 591 420 23 511 41 327 105 500 7 491 715 908

Akk. nedskr.  
01.01.16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Årets nedskr. 6 600 0 0 6 600 0 0 0 3 200 0 0 0 9 800

Akk. nedskr. 
31.12.16

6 600 0 0 6 600 0 0 0 3 200 0 0 0 9 800

Bokført verdi  
31.12.16

48 077 213 768 601 292 863 138 0 0 0 100 645 66 824 42 898 16 417 1 089 922

Avskrivningssats 2-9% 2-4% 3-5% 10% 13% 11-25% 0-4% 10-20% 8-33% 2-8%

Beregnet levetid 11-50 25-50 20-33 10 8 4-9 25 5-10 3-8 15-50

NOTE 3    Magasinbeholdninger, reguleringer og fremtidige forpliktelser

Magasinbeholdning er, i henhold til god regnskaps-
skikk, ikke tatt med i balansen.     

(Tall i GWH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016 2015
Magasinbeholdning 01.01. . . . . . . . . 29,9 21,7
Magasinbeholdning 31.12. . . . . . . . . 26,4 29,9 
Normalprod. (siste 10 år) . . . . . . . . . . 47,6 47,4 
Årets produksjon  . . . . . . . . . . . . . . . . 49,6 49,7

Magasinbeholdningen ved årsskiftet vil påvirke  
selskapets produksjonsevne og resultat i det påføl-
gende år, dog avhengig av fremtidig tilsigssituasjon. 

Dersom en legger spotprisen for perioden 01.01 - 
31.03.17 til grunn, har magasin-
beholdningen en verdi på 6,2 mill. kr.

Reguleringskonsesjoner gjelder på ubegrenset tid for 
stasjonene Kvitfossen, Heimerdalen, Solbjørn, Tennes 
og Krokvann. Øvrige stasjoner er ikke 
underlagt konsesjonsbestemmelser.   
   
Det er ikke inntrådt forhold som har betydning for 
fremtidig kraftproduksjon.

Avskrivninger skjer lineært over driftsmidlenes bereg-
nede levetid. I tillegg har konsernet pr 31.12.16 «an-
legg under utførelse» som utgjør kr 188.391.  Denne in-
vesteringen er ikke avskrevet pr. 31.12.16. Bokført verdi 
på produksjonsvirksomhetens driftsmidler er testet mot 
verdivurdering av hvert enkelt kraftverk per 1. januar 
2017. Verdivurderingen er basert på en kraftpris på kr 
250 pr/MWH. Produksjonen er basert på snittproduk-
sjonen for de siste 10 årene. Avkastningskravet er satt til 
3%.  Verdivurderingene viste verdier større enn bokført 

verdi på et utvalg av kraftverkene og det ble således 
foretatt en nedskrivning med 6,6 mnok.
Bokført verdi på bredbåndsvirksomhetens driftsmidler 
er testet mot verdivurdering av hvert enkelt område per 
1. januar 2017. Verdivurderingen er basert på en snitt 
EBITDA pr kunde og antall kunder på det aktuelle om-
rådet. Avkastningskravet er satt til 6%.  Verdivurderinge-
ne viste verdier større enn bokført verdi på et utvalg av 
områdene og det ble således foretatt en nedskrivning 
med 3,2 mnok.

NOTE 4    Varige driftsmidler
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NOTE 5    Lønn, godtgjørelse og antall ansatte

KONSERN LOFOTKRAFT HOLDING AS

2015 2016    Beløp i 1 000 kroner 2016 2015

 Lønnskostnader og andre ytelser 

66 884 62 697  Lønninger 

7 344 6 760  Arbeidsgiveravgift 

16 061 11 743  Pensjonskostnader 

-1 007 -1 022 Pensjonstrekk og periodisering pensjon

6 395 2 726  Andre ytelser 

95 677 82 904  Sum  

Administrerende direktør

1 304 1 334 Lønn 

25 25 Styrehonorar

17 9 Andre godtgjørelser

213 248 Pensjonskostnader

1 559 1 616 Sum

Styret

775 835 Styrehonorar 530 515

 Godtgjørelse til revisor (eksl.mva) 

581 688  Revisjon og attestasjonsoppgaver 188 133

225 203  Teknisk regnskapsbistand 60 90

159 33  Andre konsultative tjenester 8 10

965 924  Sum  256 233

Det er ingen ansatte i Lofotkraft Holding AS.  
Gjennomsnittlig antall årsverk i konsernet har i 
2016 vært 160 inklusive lærlinger. 

Spesifikasjon ovenfor viser godtgjørelse til  
konsernets administerende direktør, som er ansatt 
i Lofotkraft AS. 

Adm.dir inngår i selskapets ordinære pensjons-

ordninger og har en tilleggsavtale for pensjons-
grunnlag over 12 G.

Det foreligger en avtale mellom morselskapet  
Lofotkraft Holding AS og datterselskapet  
Lofotkraft AS knyttet til styrefunksjoner som  
Lofotkraft AS kjøper fra konsernstyret. Disse kjøpte 
tjenestene presenteres som et styrehonorar i  
morselskapet.
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NOTE 6    Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser

Konsernet har kollektiv ytelsespensjonsordning for sine ansatte i livforsikringsselskap. 
I tillegg har et av datterselskapene kollektiv innskuddsordning. 
Den kollektive ytelsespensjonsordningen omfatter 90 ansatte og 70 pensjonister  
og innskuddsordningen 33 ansatte pr 31.12.2015.

KONSERN LOFOTKRAFT HOLDING AS

2015 2016    Beløp i 1 000 kroner 2016 2015

Sammensetning av årets pensjonskostnad:

7 529 5 864 Nåverdien av årets pensjonsopptjening

3 835 4 261 Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene

-3 759 -4 278 Avkastning på pensjonsmidlene

1 700 1 785 Administrasjonskostnader

624 367 Arbeidsgiveravgift av pensjonskostnaden

4 748 3 453 Resultatført aktuarielt tap/gevinst

0 0 Resultatført nto. forpliktelse ifbm  
levealdersjustering

0 0 Resultatført andel aktuarielt tap/gev planendring

1 384 519 Innskuddsbasert pensjon

16 061 11 971 Årets pensjonskostnad

KONSERN LOFOTKRAFT HOLDING AS

2015 2016    Beløp i 1 000 kroner 2016 2015

Pensjonsforpliktelse:

-154 856 -173 267 Pensjonsforpliktelse ved periodens slutt

135 124 155 482 Pensjonsmidler ved periodens slutt

-1 368 -848 Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse

29 513 28 064 Ikke resultatført aktuarielt tap/gev

1 918 0 Estimatavvik arbeidsgiveravgift

10 331 9 431 Netto pensjonsmidler

Balanseføres brutto:

-19 571 -19 750 Balanseført pensjonsforpliktelse

29 091 29 181 Balanseført overfinansiering

9 520 9 431 Sum balanseført netto

Aktuarberegning blir foretatt hvert år basert på informasjon fra konsernselskapene.  
Ved beregning er følgende forutsetninger lagt til grunn:

2015 2016

2,70 % 2,60 %  Diskonteringsrente 

3,00 % 3,60 %  Forventet avkastning på pensjonsmidler 

2,25 % 2,50 %  Årlig forventet lønnsvekst 

2,25 % 2,25 %  Årlig forventet G-regulering 

1,5 - 2,25 % 1,50 %  Årlig forventet regulering av pensjoner under utbetaling 

6,50 % 6,50 %  Gjennomsnittlig arbeidsgiveravgiftssats 
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NOTE 7    SKATTER

KONSERN LOFOTKRAFT HOLDING AS

2015 2016    Beløp i 1 000 kroner 2016 2015

Betalbar skatt, alminnelig inntekt.

39 655 88 342 Resultat før skattekostnad 6 691 20 965

-1 620 -1 487 Permanente forskjeller -9 979 -24 213

Konsernbidrag 2 200 4 496

-148 866 -110 958 Endring i midlertidige forskjeller 0 0

-110 831 -24 103 Årets ligningsmessige resultat, netto -1 088 1 249

124 723 29 454 Herav ligningsmessige underskudd 1 088 -1 249

13 892 5 351 Skattemessig resultat 0 0

-234 -1 112 Anvendt fremførbart lign. messig underskudd 0 0

13 658 4 239 Grunnlag betalbar skatt, alminnelig inntekt 0 0

3 688 1 060 Årets betalbare skatt av alminnelig inntekt 0 0

Utsatt skatt, midlertidige forskjeller:

-868 589 Omløpsmidler 248 240

581 105 643 188 Varige driftsmidler 0 0

6 661 21 802 Gevinst- og tapskonto 0 0

-26 838 0 Akkumulert mer- /mindreinntekt 0 0

9 520 9 431 Pensjonsforpliktelser og overfinanisering 0 0

-19 159 -21 137 Andre forskjeller 0 0

550 422 653 872 Sum midlertidige forskjeller 248 240

-361 254 -382 502 Ligningsmessig underskudd til fremføring -12 514 -11 872

189 168 271 370 Sum grunnlag utsatt skatt / skattefordel -12 266 -11 632

47 292 65 129 Utsatt skatt/skattefor. 24/25 % nom. skattesats -2 944 -2 908

Skattekostnad av ordinært resultat

3 688 1 060 Årets betalbare skatt, alminnelig inntekt 0 0

6 547 19 343 Endring utsatt skatt -147 369

-3 814 -2 720 Endring i utsatt skatt, skattesats 112 233

6 421 17 682 Skattekostnad av ordinært resultat -36 602
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NOTE 8    Investering i datterselskap og tilknyttede selskaper

Beløp i 1 000 kroner
Forret-
nings- 
kontor

Eier- og 
stemme-

andel

Anskaf-
felses- 

kost

Egen- 
kapital 

31.12.16
Resultat 

2016

Resultatført 
utbytte/
konsern- 
bidrag 
2016

Lofotkraft Produksjon AS Svolvær 100 % 50 491 33 480 -5 077 782
Lofotkraft Bredbånd AS Svolvær 100 % 33 257 45 466 2 736
Lofotkraft AS Svolvær 100 % 262 701 536 332 64 990
Lofotkraft Fakturaservice AS Svolvær 100 % 2 288 2 974 1 233 1 418
Hovdan AS Gravdal 75 % 10 191 30 725 4 464 1 500
Sum investering i datterselskap 358 928 648 977 68 346 3 700

                                    Morselskap
Fr. Wangsvik AS       Hovdan AS Svolvær 100 % 15 203 10 445 -545
Investering i datterselskap 15 203 10 445 -545 0

                                    Eies av
Kraftinor AS               Lofotkraft Holding AS Narvik 50 % 54 148 68 203 13 812
Flåtens Elektro AS    Fr.Wangsvik AS Svolvær 50 % 1 000 2 514 -69
Sum investering i  
tilknyttet selskap 55 148 70 717 13 743 0

Investering i datterselskap og tilknyttede selskaper er i selskapsregnskapet innarbeidet etter  
kostmetoden. I konsernregnskapet innarbeides Kraftinor AS og Flåtens Elektro AS  
etter egenkapitalmetoden.

EK-metoden - Tilknyttede selskaper
Eier- og  
stemme-

andel

Opprin-
nelig 

kostpris
Bokført 

verdi
Andel 

resultat 
2016

Andel 
avsatt 

utbytte 
2016

Kraftinor AS 50 % 54 148 40 851 6 906 6 750
Flåtens Elektro AS 50 % 1 000 1 257 -339 0

Sum  55 148 42 108 6 567 6 750

Minoritetsinteresser er knyttet til 25% av aksjene i Hovdan AS
Minoritetsinteresser 01.01.2016 7 302
Minoritetens andel av resultat 980
Utbetalt utbytte minoritetseier -500
Minoritetsinteresser 31.12.2016 7 782
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NOTE 9    Investeringer i andre selskap

Spesifikasjon over aksjer:  
Beløp i 1.000 kroner Eierandel i % Kostpris Bokført verdi

Aksjer eiet av Lofotkraft Holding AS 

Øvrige investeringer 67 2

Sum andre aksjer 67 2

Aksjer eiet av andre konsernselskap 

Storfembøringen Vågar AS 1,23 5 5

Sørvågen Barnehage AS 8,33 5 5

El-Proffen AS 3,00 787 787

Osan Næringspark AS 18,75 3 600 3 600

Valider 2,28 464 464

Andre andeler 1 1

Sum andre aksjer 4 862 4 862

Sum investeringer i andre selskaper 4 930 4 864

NOTE 10    Annen kortsiktig gjeld

KONSERN LOFOTKRAFT HOLDING AS

2015 2016    Beløp i 1 000 kroner 2016 2015

Gjeld til kredittinstitusjoner

 96 620 9 966 Trekk konsernkonto 9 966 180 842

 96 620  9 966 Sum gjeld til kredittinstitusjoner  9 966 180 842

Annen kortsiktig gjeld

 9 979  9 833 Påløpne feriepenger

 606  873 Påløpne renter 160

 5 854  5 707 Andre påløpte kostnader 0 0

 125  125 Skyldig lønn 0 0

 22  38 Depositum kunder 0 0

 4 890 Forskuddsfakturert

 600  600 Garantiavsetning 0 0

 26 838  -   Akkumulert merinntekt 0 0

 44 024  22 066 Sum annen kortsiktig gjeld 160

 140 644  32 032 Sum kortsiktig gjeld og trekk konsernkonto  10 126 180 842

Flere av selskapene i konsernet inngår i en felles kon-
sernkontoordning hvor det er morselskapet Lofotkraft 
Holding AS som er reell motpart mot konsernets bank-
forbindelse. Bankkonti i underliggende selskaper som er 
tilknyttet konsernkontoordningen presentert som intern 
fordring og gjeld mot morselskapet. I morselskapet 
Lofotkraft Holding AS presenteres de totale beløpene i 

konsernkontoordningen som ordinære innskudds- og 
gjeldsposter mot bank.      
 
Netto sum «toppkonto» i konsernkontoordningen  
(i hele 1000) er -9 966kr per 31.12.2016 og 96 620 per 
31.12.2015 i konsernregnskapet. 
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NOTE 11    Andre kortsiktige fordringer

KONSERN LOFOTKRAFT HOLDING AS

2015 2016    Beløp i 1 000 kroner 2016 2015

6 096 5 852 Tilgode merverdiavgift 307 231
Akk. mindreinntekt inkl. renter 0

3 232 1 364
Forskuddsbet. kostnader, periodiseringer 
mm.

 29 726 

2 729 453 Påløpne inntekter 0

3 265 Merinntekt

12 057 10 934 Sum 307 260

NOTE 12    Kundefordringer

NOTE 13    Mer-/mindreinntekt nettvirksomhet (Beløp i 1 000 kroner)

KONSERN LOFOTKRAFT HOLDING AS

2015 2016    Beløp i 1 000 kroner 2016 2015

 39 327  44 928  Fordringer knyttet til omsetning av kraft 0 0

 28 753  59 051  Øvrige kundefordringer 0 0

 -1 416  -1 146  Avsetning til tap på fordringer 0 0

 66 664  102 833  Sum  0 0

Den totale inntektsrammen for selskapets nett-
virksomhet er for 2016 fastsatt til kr 298 227. 
Med grunnlag i gjeldende forskrifter er det bereg-
net en mindreinntekt for 2016 på kr 32 805 etter 
korrigering for årets KILE på kr 5 680. 
Det er bokført i regnskapet en korreksjon på 
kr 2 504 knyttet til mer/mindreinntekt knyttet til 

2015. Bokført Mindreinntekt er derfor kr 30 301. 
     
Rente knyttet til årets merinntekt er beregnet til  
kr 178. Akkumulert mindreinntekt er balanseført 
som andre fordringer med kr 3 265 inklusiv  
akkumulerte rente.

NOTE 14    Egenkapital

Egenkapital Lofotkraft Holding AS

Beløp i 1 000 kroner Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum

 Egenkapital pr 01.01.16 44 000 347 781 11 237 403 018
 Årets resultat  6 727 6 727
 Fusjon -250 -250
 Utbytte -10 000 -10 000
 Egenkapital pr 31.12.16 44 000 347 781 7 714 399 495

Egenkapital konsernet Lofotkraft Holding AS

Beløp i 1 000 kroner Aksje- 
kapital

Overkurs- 
fond

Annen egen- 
kapital

Minoritets- 
interesser Sum

 Egenkapital pr 01.01.16 44 000 347 781 203 402 7 302 602 485
 Fusjon
 Årets resultat  69 716 980 70 695
 Utbytte minoritetseiere Hovdan -500 -500
 Utbytte -10 000 -10 000
 Egenkapital pr 31.12.16 44 000 347 781 263 118 7 782 662 680



Lofotkraft32

NOTE 16    Kortsiktige plasseringer i aksjer og obligasjoner

NOTE 18    Pantstillelser, Rentebytteavtaler

Overskuddslikvidite er aktivt plassert i verdipapirer og vurdert til markedsverdi pr 31.12.   

Ansk. kost Markeds-
verdi

Bokført 
verdi Netto urealisert tap

Markedsbaserte finansielle instrumenter 1 523 403 403 -1 120
Sum 1 523 403 403 -1 120

NOTE 17    Bundne bankinnskudd, limit kassekreditt m.v.

KONSERN LOFOTKRAFT HOLDING AS

2015 2016    Beløp i 1 000 kroner 2016 2015

5 727 5 706 Bankinnskudd bundet for skattetrekk

1 515 1 782 Depotkonto terminmarked

7 242 7 488 Sum

Finansiell risiko (likviditetsrisiko) er redusert ved avtale om trekkrettighet i bank. Selskapene i konsernet 
inngår i konsernkonto ordning der en har en total kredittramme på 320 mill. Se for øvrig opplysninger i 
note 18.

I tilknytning til konsernkontoavtale mellom
Lofotkraft Holding AS og DNB ASA, har konsern-
selskapene avgitt deltakererklæring som inne-
bærer solidarisk ansvar som selvskyldnerkausjo-
nist med innehaver av konsernkontoen. Ansvaret 
er begrenset til kr 320 mill (200+120) med tillegg 
av renter og omkostninger for mislighold. 
Pr 31.12.2016 er det trukket kr 9 966 mill. av  
kredittrammen (netto beløp for konsernet).

I tillegg foreligger følgende pantstillelser:  
 Factoringpant ....................................... kr    50 mill.
 Pant i kraftledningsnettet .................... kr 250 mill.
 Pant i fast eiendom og kraftstasjoner kr 150 mill.
Det er utstedt en negativ pantsettelseserklæring 
vedrørende kraftledningsnettet. 

Videre er det stilt garantiansvar på kr 7 mill. 
overfor garantikreditor Nord Pool Clearing ASA, 
1 million som kontraktsgaranti for Hovdan AS 
samt kr 250 tusen overfor Vestvågøy kommune.

NOTE 15    Aksjonærinformasjon

Selskapet Lofotkraft Holding AS har følgende aksjonærer pr. 31.12.16.  Aksjekapitalen består av 88.000 
aksjer til pålydende kr 500, alle i samme aksjeklasse. 
 

Antall aksjer Pålydende Eienandel Stemmeandel

 Vågan kommune 36 080 500 41,0 % 41,0 %
 Vestvågøy kommune 36 080 500 41,0 % 41,0 %
 Flakstad kommune 5 720 500 6,5 % 6,5 %
 Moskenes kommune 5 720 500 6,5 % 6,5 %
 Værøy kommune 2 640 500 3,0 % 3,0 %
 Røst kommune 1 760 500 2,0 % 2,0 %
 Sum  88 000 100,0 % 100,0 %



Lofotkraft 33

NOTE 19    Leasingavtaler

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler:

KONSERN LOFOTKRAFT HOLDING AS

2015 2016    Beløp i 1 000 kroner 2016 2015

3 362 3 458 Transportmidler 0 0

forts. NOTE 18    Pantstillelser, Rentebytteavtaler

Bokført gjeld til kredittinstitusjoner utgjør:

KONSERN LOFOTKRAFT HOLDING AS

2015 2016    Beløp i 1 000 kroner 2016 2015

615 475 714 698 Gjeld til kredittinstitusjoner 101 809 198 141

615 475 714 698 Sum 101 809 198 141

Bokført verdi av konsernets eiendeler som er stilt til sikkerhet:

KONSERN LOFOTKRAFT HOLDING AS

2015 2016    Beløp i 1 000 kroner 2016 2015

68 119 102 833 Kundefordringer 0
611 403 Andre markedsbaserte finansielle instrumenter 403 611

56 649 48 077 Kraftstasjoner
17 004 16 417 Bygninger

414 870 213 768 Hovedfordelingsanlegg
508 378 601 292 Fordelingnett

1 065 631 982 789 Sum 403 611

Lofotkraft Holding AS har inngått fire rentebytteavtaler (fastrente) med sikring som formål. 
Rentebytteavtalene er vurdert å tilfredsstille aktuelle krav til sikring og er regnskapsmessig behandlet 
deretter. Dette innebærer at renter i tråd med rentebytteavtalene kostnadsføres  fortløpende og det 
gjøres ingen avsetninger for eventuelle urealiserte gevinster eller tap. 

Beløp i 1 000 kr.

Betaler av flytende rente  Hovedstol Varighet Sluttdato
 DnB Bank ASA 360 000 2,5 år 29.12.17
 DnB Bank ASA 84 000 10 år 08.06.20
 DnB Bank ASA 175 000 7 år 31.03.22
 DnB Bank ASA 125 000 6 år 31.12.24
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KONSERN LOFOTKRAFT HOLDING AS

2015 2016    Beløp i 1 000 kroner 2016 2015

KONTANTSTRØMMER FRA 

OPERASJONELLE AKTIVITETER

 39 655  88 378 Resultat før skattekostnad  6 691  20 965 

 -3 302  -6 567 Resultat av investering i TS  -  - 

 -  100 Nedskrivning finansielle anleggsmidler  100  4 000 

 1 463  - Tap ved salg av aksjer/finansielle anleggsmidl.  -  1 463 

 -11 485  -12 561 Gevinst ved salg av eiendom  -  - 

 -1 442  -3 687 Periodens betalte skatt  -  - 

 61 747  61 570 Ordinære avskrivninger  -  - 

 -  9 800 Nedskrivning av driftsmidler  -  - 

 -1 293  -1 183 Endring i varelager  -  - 

 19 647  -36 168 Endring i kundefordringer  -  - 

 717  5 874 Endring i leverandørgjeld  675  60 

 3 929  89 Endring i netto pensjonsmidler- og forpliktelser  -  - 

 -6 299  -21 256 Endring i øvrige kortsiktige fordringer og gjeld  112  -1 199 

NETTO KONTANTSTRØM FRA

 103 337  84 389 OPERASJONELLE AKTIVITETER (A)  7 578  25 289 

KONTANTSTRØMMER FRA 

INVESTERINGSAKTIVITETER

 -238 523  -225 831 Utbetalinger knyttet til kjøp av varige driftsmidler  -  - 

 21 285  201 376 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler  -  - 

Utbetalinger knyttet til kjøp av aksjer i andre foretak  -  - 

 -10 051  -1 952 Nto. innbetaling knyttet til langsiktig lån  -  -10 000 

 -  - 
Utbetalinger knyttet til langsiktige lån til dattersel-
skap

 232 157  271 747 

 -  - Mottatt utbytte fra inv i DS  20 668 0

 4 000  8 000 Mottatt utbytte fra inv i TS 8 000 4 000

NETTO KONTANTSTRØM FRA

 -223 289  -18 407 INVESTERINGSAKTIVITETENE (B)  260 825  265 747 

KONTANTSTRØM FRA

FINANSIERINGSAKTIVITETER

 793  108 Endringer i kortsiktige plasseringer  108  793 

 32 186  -170 876 Netto inn-/utbetalinger fra trekkrettigheter  -170 876  32 186 

 187 430  99 122 Netto inn-/utbetaling av langsiktig gjeld  -96 332  -340 020 

 -11 375  -11 500 Utbetaling av utbytte  -10 000  -10 000 

NETTO KONTANTSTRØM FRA

 209 034  -83 146 FINANSIERINGSAKTIVITETENE (C)  -277 100  -317 041 

SUM NETTO ØKNING(+)/REDUKSJON(-)

 89 082  -17 164 I KONTANTER: A+B+C  -8 697  -26 005 

 21 809  110 891 LIKVIDBEHOLDNING PR. 01.01  84 222  110 227 

 110 891  93 727 LIKVIDBEHOLDNING PR. 31.12.  75 525  84 222 

Kontantstrømoppstilling for  
konsernet Lofotkraft Holding AS
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To ganger på kort tid opplevde folk i Vest-Lofoten, Værøy og Røst å være 
uten internett og mobildekning. Årsak: Brudd på Telenors fiberkabel ved 
Napp og ved Fredvang. Her er hva som skjedde - og historien om hvordan 
Lofotkraft Bredbånd hjalp Telenor på nett.

26.12.2016 kl. 17:32 oppstår det ett brudd i fiber-
kabelen over Nappstraumen i Lofoten. Det førte til 
brudd for det meste av Telenor mobil, bredbånd 
og telefonikunder i kommunene Røst, Værøy, 
Flakstad og Moskenes, forteller Bjørn Amundsen, 
dekningsdirektør i Telenor.

–Foreløpig analyse indikerer at det er slitasjeskade 
på kabelen. Det er sannsynlig at 
dette har skjedd i etterkant av at 
et anker eller annet redskap har 
trukket kabelen ut av posisjon slik 
at den er blitt liggende på en uhel-
dig måte på havbunnen. Kablene 
er tatt inn for grundig analyse, sier 
Amundsen.

Det andre tilfellet, 10. januar, 
skyldes brudd på fiberkabel ved 
Fredvang.

–Telenor ringte meg i etterkant av 
begge bruddene, sier Ole Kristian 
Mellingsæther, leder fibernett  
Lofotkraft Bredbånd (foto øverst). 
–Spørsmålet deres var i begge tilfellene: Kan dere 
hjelpe oss med en tilleggsforbindelse, slik at vi 
får sentralene og nettet opp igjen? –Når jeg sier 
tilleggsforbindelse er det utover en eksisterende 
fiber-swop-avtale vi har med Telenor i dag. Den 
går ut på at vi til enhver tid har ledige fibertråder 
i hverandres nett som den andre part kan bruke 
dersom det blir brudd på en kabel. Dersom det for 
eksempel oppstår feil eller brudd på våre kabler/

forbindelser benytter vi oss av fibrene i deres  
kabel, og omvendt, inntil feil er utbedret.

–I begge disse feil-tilfellene var det ikke mulig for 
Telenor å benytte seg av de fibrene de har tilgang 
til i Lofotkraft Bredbånds fibernett. Årsakene ligger 
nok i at de ikke disponerer fibrene våre til samtlige 
av sine sentral-lokasjoner, da vi har ulike traséer, 

og at fibrene de allerede  
har, var i bruk til andre  
forbindelser.

–Alternativet deres var å vente 
på kabelbåt hadde reparert 
kabelen, eventuelt hentet 
og lagt ut ny kabel, med 
påfølgende nedetid i mange 
dager. Været var ikke så veldig 
bra ved første brudd så det 
hadde nok tatt mange dager 
ekstra før de hadde fått opp 
nettet sitt igjen.

–I begge tilfellene fikk jeg 
sjekket mulighetene ved hjelp av kart og doku-
mentasjonssystemene våre om det var mulig å 
hjelpe Telenor med ekstra fibrer. Det var det.  
Vi laget en innkoblings -og skjøteplan. Telenor  
rekvirerte entreprenør (Relacom) som dro nye 
kabler mellom Lofotkraft bredbånds og Telenors 
lokasjoner, de skjøtet om og koblet fibrene utifra 
dokumentasjon fra oss – og koblet til slutt om 
internt i Telenors systemer. Etter dette fikk  
Telenor linkene sine opp igjen.                                 

Tekst/foto: TORE BERNTSEN

TELENOR RINGTE: Ole Kristian  
Mellingsæther ble to ganger 
oppringt av Telenor om hjelp med 
en tilleggsforbindelse etter fiber-
brudd på sin sjøkabel.

Lofotkraft Bredbånd hjalp 
Telenor på nett
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Revisjonsberetning 2016
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Revisjonsberetning 2016 forts.
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Segmentinformasjon (1.000 kr)

I forbindelse med NVEs kontroll av energiverkenes prissetting og effektivitet innenfor transport av 
energi, har Lofotkraft AS for 2016 beregnet en merinntekt i denne virksomheten på 32 805 tusen  
kroner.

For 2016 vil dette være i tråd med selskapets strategi og i henhold til NVEs retningslinjer for  
behandling av akkumulert mindreinntekt i balansen. Vår bokførte mindreinntekt i balansen mener vi er 
innenfor NVE-krav knyttet til akkumulert saldo mot 0 innen utgangen av 2021.

Årets mindreinntekt fremkommer som følger: 
 

Regional Distribusjon Nettvirksomhet 
2016

Nettvirksomhet 
2015

Resultatregnskap
Driftsinntekter  81 539  197 486  279 025  189 337 
Mindreinntekt  -    32 805  32 805  3 811 
Driftskostnader  34 999  179 331  214 330  173 594 
Driftsresultat  46 540  50 960  97 500  19 554 

Mer-/mindreinntekt Regional Distribusjon 2016 2015

Årlig inntektsramme fordelt på nettnivå  61 201  153 998  215 199  166 462 
KILE  -698  -4 981  -5 679  -34 314 
Kostnader overliggende nett  12 951  67 938  80 889  71 492 
Eiendomsskatt  -    2 831  2 831  2 454 
Avvik avskrivn og avk. På avvik avkastn. grl.  -5 516  10 499  4 983  28 919 

Tillat inntekt  67 938  230 285  298 223  235 013 
Faktisk inntekt  67 938  197 480  265 418  233 082 
Årets mer-/mindreinntekt  -    32 805  32 805  1 931 

Årets bevegelser i mer-/mindreinntekt
Akkumulert merinntekt inkl. renter 01.01  -    29 362  29 362  32 698 

Årets mer-/mindreinntekt  -    32 805  32 805  1 931 
Årets avsetning renter og rentersrente 
merinntekt

 -    178  178  475 

Korrigering av merinntekt saldo tidligere år  -    -    -    -1 880 

Akkumulert merinntekt inkl. renter 31.12  -    -3 265  -3 265  29 362 

Balanse- avkastningsgrunnlag
Sum driftsmidler etter fordeling pr 01.01  420 654  558 441  979 095  875 254 
Sum driftsmidler etter fordeling pr 31.12  219 312  653 041  872 353  979 095 
Gjennomsnittelig driftsmidler  319 983  605 741  925 724  927 175 
1% påslag nettkapital  3 200  6 057  9 257  9 272 
Avkastningsgrunnlag  323 183  611 798  934 981  936 446 

Driftsresultat for nettvirksomhetene    97 500  15 460 
Avkastning ((driftsres. *100)/avkastningsgrl.) 10,43 % 1,65 %
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Lofotkraft AS 
Postboks 800, 8305 Svolvær

Telefon: 76 06 76 06
firmapost@lofotkraft.no
www.lofotkraft.no

Fugleperspektiv fra Presten, Henningsvær. Foto: Espen Mortensen


