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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): ........................... 150 inkl. Hovdan/Fr. Wangsvik og lærlinger
Hovedkontor: ............................................ Svolvær
Avdelingskontor/stasjoner: ..................... Fygle, Reine, Gravdal, Svolvær, Værøy og Røst
Overført kraft: ............................................ 441 GWh
Produksjon (middel): ................................ 49 GWh
Antall nettkunder: ..................................... 16 870
Antall Bredbåndskunder: ......................... 6 148
Km nett (høy og lavspent): ....................... 2 490 km

33%75%

100%

15%

85% 100%

Produksjon

100%
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Hovedtall (tall i hele tusen)

Lofotkraft Holding AS
Resultatregnskap 2017 2016

Driftsinntekter  -    -   

Driftskostnader  1 830  2 100 

Driftsresultat -1 830 -2 100

Netto finans  21 844  8 792 

Skattekostnad  (475) -35

Årsresultat 20 489 6 727

   

Balanse pr. 31.12 2017 2016

Anleggsmidler  468 907  483 826 

Omløpsmidler  105 712  96 917 

Eiendeler 574 619 580 743

Egenkapital  402 440  399 495 

Gjeld  172 179  181 248 

Egenkapital og gjeld 574 619 580 743

Egenkapital andel 70,0 % 68,8 %

Resultatgrad 3,6 % 1,2 %

Lofotkraft AS 
Resultatregnskap 2017 2016

Driftsinntekter  224 202  265 682 

Driftskostnader  174 783  170 124 

Driftsresultat 49 419 95 558

Netto finans  (11 712)  (12 646)

Skattekostnad  5 382  17 922 

Årsresultat 32 325 64 990

Balanse pr. 31.12 2017 2016

Anleggsmidler  1 238 798  1 087 112 

Omløpsmidler  254 743  147 194 

Eiendeler 1 493 541 1 234 306

Egenkapital  681 861  536 817 

Gjeld  811 680  697 974 

Egenkapital og gjeld 1 493 541 1 234 791

Egenkapital andel 45,7 % 43,5 %

Resultatgrad 22,0 % 36,0 %

Lofotkraft Bredbånd AS
Resultatregnskap 2017 2016

Driftsinntekter  62 933  57 298 

Driftskostnader  47 422  51 275 

Driftsresultat  15 511 6 023

Netto finans  (2 309)  (2 592)

Skattekostnad  2 875  695 

Årsresultat  10 327 2 736

   

Balanse pr. 31.12 2017 2016

Anleggsmidler  175 987  171 075 

Omløpsmidler  14 009  11 394 

Eiendeler  189 996 182 469

Egenkapital  55 793  45 466 

Gjeld  134 203  137 003 

Egenkapital og gjeld  189 996 182 469

Egenkapital andel 29,4 % 24,9 %

Resultatgrad 24,6 % 10,5 %

Lofotkraft Produksjon AS 
Resultatregnskap 2017 2016

Driftsinntekter  15 643  12 868 

Driftskostnader  12 543  18 785 

Driftsresultat  3 100 -5 917

Netto finans  (603)  (620)

Skattekostnad  771  (1 461)

Årsresultat  1 727 -5 076

Balanse pr. 31.12 2017 2016

Anleggsmidler  57 195  57 944 

Omløpsmidler  10 770  7 338 

Eiendeler  67 966 65 282

Egenkapital  35 207  33 481 

Gjeld  32 758  31 801 

Egenkapital og gjeld  67 966 65 282

Egenkapital andel 51,8 % 51,3 %

Resultatgrad 19,8 % -46,0 %
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Lofotkraft Fakturaservice AS /  
Lofotkraft Muligheter AS 
Resultatregnskap 2017 2016

Driftsinntekter  2 337  7 894 

Driftskostnader  1 619  6 288 

Driftsresultat  718 1 606

Netto finans  34  56 

Skattekostnad  186  429 

Årsresultat  567 1 233

Balanse pr. 31.12 2017 2016

Anleggsmidler  56  241 

Omløpsmidler  1 264  6 218 

Eiendeler  1 319 6 459

Egenkapital  1 070  2 974 

Gjeld  249  3 485 

Egenkapital og gjeld 1 319 6 459

Egenkapital andel 81,1 % 46,0 %

Resultatgrad 30,7 % 20,3 %

Kraftinor AS/Polar Kraft AS 
Resultatregnskap 2017 2016

Driftsinntekter  354 013  329 760 

Driftskostnader  317 244  310 693 

Driftsresultat 36 769 19 067

Netto finans  (709)  (827)

Skattekostnad  8 652  4 427 

Årsresultat  27 408 13 813

Balanse pr. 31.12 2017 2016

Anleggsmidler  6 183  7 966 

Omløpsmidler  186 477  122 238 

Eiendeler  192 661 130 204

Egenkapital  28 614  68 204 

Gjeld  164 047  62 000 

Egenkapital og gjeld  192 661 130 204

Egenkapital andel 14,9 % 52,4 %

Resultatgrad 10,4 % 5,8 %

Hovdan AS 
Resultatregnskap 2017 2016

Driftsinntekter  44 115  36 611 

Driftskostnader  38 802  31 044 

Driftsresultat 5 313 5 567

Netto finans  1 449  367 

Skattekostnad  1 346  1 471 

Årsresultat 5 415 4 463

Balanse pr. 31.12 2017 2016

Anleggsmidler  19 629  20 774 

Omløpsmidler  28 437  22 346 

Eiendeler  48 066 43 120

Egenkapital  28 140  30 725 

Gjeld  18 674  12 395 

Egenkapital og gjeld 46 814 43 120

Egenkapital andel 60,1 % 71,3 %

Resultatgrad 12,0 % 15,2 %

Fr. Wangsvik AS 
Resultatregnskap 2017 2016

Driftsinntekter  42 187  25 693 

Driftskostnader  38 388  26 304 

Driftsresultat 3 800 -611

Netto finans  (101)  (91)

Skattekostnad  908  (157)

Årsresultat 2 790 -545

Balanse pr. 31.12 2017 2016

Anleggsmidler  5 998  5 444 

Omløpsmidler  19 074  13 712 

Eiendeler 25 071 19 156

Egenkapital  11 235  10 444 

Gjeld  13 836  8 712 

Egenkapital og gjeld 25 071 19 156

Egenkapital andel 45 % 55 %

Resultatgrad 9,0 % -2,4 %
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Fra Skrovafjellet mot Grunstad/Lille Molla. Foto: Espen Mortensen



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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Styrets beretning konsern og 
Lofotkraft Holding AS
Virksomhet og eierforhold

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

Lofotkraft Holding AS’ datterselskaper driver innen 
ulike næringsområder. Lofotkraft AS driver nett-
virksomheten 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. 
Selskapenes, og konsernets hovedkontor, ligger i 
Svolvær, mens det er driftskontor på Fygle, Reine, 
Værøy og Røst.

For øvrig har konsernet deleierskap i Polar Kraft AS 
(tidl. Kraftinor AS), som er et regionalt omsetnings-
selskap, hvor Nordkraft AS, Salten Kraftsamband 
AS og Lofotkraft Holding AS eier 33,33 % hver av 
aksjene (med virkning fra 01.01.2018). 
 

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 2017. 

Konsernet Lofotkraft har eierskap i alle de tradi-
sjonelle kjerneområdene innenfor energibran-
sjen (nett, produksjon og omsetning). I tillegg 
har konsernet satset tungt innenfor utbygging 
av fiber, og er majoritetseier i Lofotens to største 
installasjonsselskaper. Konsernet har gjennom sin 
strategiprosess definert nettvirksomheten som sin 
kjernevirksomhet. 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 kjernevirksomhe-
ten. Som følge av dette ønsker konsernet å legge 
til rette for vekst innenfor nettvirksomheten. Dette 
kan gjøres både gjennom fusjoner og oppkjøp. 
For å stå rustet dersom slike eventualiteter dukker 
opp har konsernets eiere ønsket et samarbeide 
med en strategisk langsiktig finansiell samar-
beidspartner. Dette ble gjort gjennom en prosess 

hvor ulike aktører ble invitert til å delta i en rettet 
emisjon i nettvirksomheten (Lofotkraft AS). Etter 
en omfattende prosess med vurdering av de ulike 
tilbyderne, etter på forhånd fastsatte kriterier, 
falt valget på Kommunenes Landspensjonskasse 
(KLP). Emisjon ble gjennomført pr 1. nov 2017 og 
KLP eier således 15% av aksjene i Lofotkraft AS. 
Konsernet er med denne operasjonen rigget for 
å delta i strukturelle endringer innenfor nettvirk-
somheten om muligheten byr seg.

Selskapets resultat bærer preg av meget gode 
resultater i alle virksomhetsområder som selska-
pet er engasjert i.

Lofotkraft Holding AS hadde i 2017 et årsresultat 
etter skatt på kr 20 488 913,-

Lofotkraft AS

Lofotkraft Holding AS eier 85% av aksjene i Lofot-
kraft AS, de resterende eies av Kommunal Lands-
pensjonskasse (KLP).

Lofotkraft AS ivaretar konsernets nettvirksom-
het og skal sørge for sikker og kostnadseffektiv 
overføring av energi til nettkundene. Selskapet 
har konsesjon for overføring av kraft i de seks 
kommunene i Lofoten. Den leverte kraftmengden 
utgjorde i 2017 441,2 GWh.

Selskapet hadde i 2017 en nedgang i kostnader 
knyttet til avbrudd. De totale avbruddskostnade-
ne for 2017 ble på 7,5 mill kr, som er en fortset-
telse av den positive trenden vi registrerte i 2016. 
Selskapet mener dette både er et resultat av de 
store investeringene som er gjort i overførings-
nettet, og at det ikke har vært ekstremvær som 
har rammet selskapets konsesjonsområde hardt 
i perioden. Lofotkraft har ved utgangen av 2017 
reinvestert ca 1,3 milliarder i oppgraderingen av 
regional- og distribusjonsnettet siden 2009, og 
mener dette nå gir seg utslag i stabil drift og lave-
re avbruddskostnader. 

Selskapet er i siste halvdel av et betydelig reinves-
teringsprogram, og skal etter planen ha gjennom-
ført det mest omfattende av dette ved årsskiftet 
2021/2022. Lofoten er et utfordrende område å 
overføre kraft til og i, så på tross av høyt tempo i 
rehabilitering og reinvestering av linjenettet i  kan 
100% leveringssikkerhet aldri garanteres . For å 
redusere sannsynligheten for avbrudd og feilsitu-
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asjoner har selskapet i tillegg etablert omfattende 
vedlikeholdsplaner. For å redusere risikoen ved 
feilsituasjoner og avbrudd har selskapet i flere år 
arbeidet langsiktig med risiko og sårbarhetsanaly-
ser vedrørende beredskap. Videre er det lagt ned 
et betydelig arbeid i å planlegge tiltak ved av-
brudd, og analysere og lære av de større avbrud-
dene vi har hatt de senere årene. Dette viser nå 
gode resultater gjennom at vi har en beredskap-
sorganisasjon som fungerer godt, og som evner 
å håndtere de fleste utfordringer vi til nå har blitt 
stilt ovenfor i beredskapssammenheng, Samtidig 
takler organisasjonen også et meget høyt aktivi-
tetsnivå i normal drift.

Lofotkraft har i 2017 investert 332 millioner kr i 
ledningsnettet i konsesjonsområdet. Det største 
og viktigste prosjektet i forhold til økt forsynings-
sikkerhet var byggingen av ny 132 kV regional-
nettslinje mellom Kleppstad og Fygle som ble 
ferdigstilt desember 2017. Inkludert i prosjektet 
var legging av nye sjøkabler over Gimsøystrau-
men, Nappstraumen, Flakstadpollen og Sund-
klakkstraumen.  Sistnevnte ble lagt som erstatning 
for kabelen som i dag ligger i Sundklakkbrua, og 
som knytter sammen den gamle linja fra Klepp-
stad til Fygle.  Eksisterende kabel har grunnet 
vanninntregning fått redusert restlevetid, og 
måtte derfor erstattes.  Ny kabel vil bli innkoblet i 
juni, da det ikke har vært ønskelig å koble ut linja 
i tunglastperioden. Ifm bygging av nye linjer er 
det også bygget ny trafostasjon i Kvitfossen, der 
Statnett leier arealer for sine anlegg. 
Trafostasjonen på Kleppstad er også utvidet med 
nytt 132kV koblingsanlegg, og 132kV-linjene mot 
Fygle og Kvitfossen er nå terminert her.

Aktivitetsnivået i selskapet er høyt både innen-
for drift, vedlikehold og investeringer, men med 
en god overlapping i forbindelse med naturlig 
avgang, og en bevisst satsing på rekrutering via 
lærlinger, samt innleie av ulik kompetanse og res-
surser, håndterer organisasjonen dette bra. 

Statnett iverksatte i 2015 i gang et fellesprosjekt 
med alle netteierne i Sørnettet for å se på sys-
temjordingen i nettet. Som en følge har DSB 
gitt samtlige netteiere pålegg om å utbedre de 
forskriftsstridige forholdene angående dette. 
Konklusjonen til Statnett har potensial til å påføre 
Lofotkraft store kostnader, og samtidig gi kunde-
ne våre dårligere leveringssikkerhet. Lofotkraft har 
tatt initiativ til at Sintef skal kvalitetssikre Statnetts 
konklusjon. Dette arbeidet er nå i gang, og vil 
være ferdig i løpet av 2018.

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. 

Oppstart av montasje av nye målere skjedde høs-
ten 2017, og prosjektet skal være avsluttet høsten 
2018.

Lofotkraft AS har utfordringer i forhold til mo-
dellen som myndighetene bruker til å regulere 
økonomien innenfor monopolvirksomheten (nett-
virksomheten). Modellen er laget for å regulere 
alle nettselskaper i Norge, og tar ikke tilstrekkelig 
hensyn til spesielle utfordringer enkelte selskaper 
har. Lofotkraft er ett av disse selskapene, vi har et 
stort og dyrt linjenett i en utfordrende geografi, 
og med relativt få kunder tilknyttet. På grunn av 
dette, og ikke på grunn av ineffektiv drift, kommer 
selskapet dårligere økonomisk ut av modellen 
enn det burde. Så lenge myndighetene ikke 
endrer modellen må selskapet iverksette andre 
tiltak for å kutte kostnader slik at selskapet på sikt 
kommer bedre ut økonomisk. Et internt digitalise-
ringsprosjekt er iverksatt med mål om å forenkle 
og redusere interne kostnader i de prosesser der 
dette er mulig. Videre utreder selskapet sammen 
med Vesterålskraft, Trollfjord Kraft og Andøy Ener-
gi mulighetene for å etablere en felles driftssen-
tral. Formålet er å minimum opprettholde samme 
driftssikkerhet og beredskap som i dag til en 
lavere kostnad for samtlige deltagende selskaper. 

Lofotkraft AS hadde i 2017 et overskudd etter 
skatt på kr 32 324 899,-.

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 2017 et overskudd 
etter skatt på 5 415 455,-.  
Fr. Wangsvik AS hadde i 2017 et overskudd etter 
skatt på kr 2 790 330.
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Lofotkraft Produksjon AS

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 54,3 
GWh, som er 15% mer enn middelproduksjonen 
siste 10 år. Magasinbeholdningen utgjorde 22,8 
GWh pr 31.12.2017.  Kraftproduksjonen selges 
mot Nordpools spotmarked. 

Lofotkraft Produksjon fikk i 2015 konsesjon for 
utbygging av et småkraftanlegg på Laupstad i 
Vågan kommune. Konsesjonen har vært til klage-
behandling hos Olje og Energidepartementet. 
16.01.18 meddelte departementet at konsesjo-
nen er opphevet. Vedtaket kan ikke påklages.

Lofotkraft Produksjon AS hadde i 2017 et over-
skudd etter skatt på kr 1.726.798,-.

Lofotkraft Fakturaservice AS/ 
Lofotkraft Muligheter AS

Ved innføring av kundesentrisk modell, og omleg-
ging til at omsetningsselskapene er de som skal 
håndtere kundekontakten vedrørende fakturering 
og avregning, forsvant forretningsmodellen til 
selskapet. De ansatte er overført til Polar Kraft 
AS og Lofotkraft AS, selskapets formål er endret. 
Selskapet er videre lagt i «dvale» og omdøpt til 
Lofotkraft Muligheter AS.

Lofotkraft Muligheter AS hadde i 2017 et  
overskudd etter skatt på kr 566 543,-.

Lofotkraft Bredbånd AS

Lofotkraft Bredbånd er et heleid datterselskap av 
Lofotkraft Holding. Selskapet har som oppdrag å 
bygge og drifte et fiberoptisk nett i Lofoten med 
leveranse av innholdstjenestene Internett, tv og 
telefoni. Selskapets forretningskontor er i Svolvær.
Et fiberoptisk nett er bygd i, og mellom, Svolvær, 
Kabelvåg, Henningsvær, Leknes, Gravdal, Stam-
sund, Ballstad, Værøy og Røst. 
I 2017, og i årene fremover, oppgraderes fibe-
roptisk nett med elektronikk og nytt kundeutstyr. 
Vår nyeste tv-løsning med valgfrihet og tv på alle 
skjermer er lansert i 2017, og blir fremtidens pro-
dukt for alle våre tv-kunder. 

Fra og med 2018 blir det etablert redundant 
fiberforbindelse fra Bodø til Værøy og Røst, som 

også vil gi bedre forsyningssikkerhet for regionen 
Lofoten og Vesterålen. Det er også behov for 
nye stamnetts-forbindelser mellom Lofoten og 
Vesterålen, og eventuell realisering av sllike er til 
vurdering.

Lofotkraft Bredbånd AS hadde i 2017 et  
overskudd etter skatt på kr 10 327 238,-.

Kraftinor/Polar Kraft AS 

Polar Kraft AS er et resultat av en fusjon mellom 
Kraftinor AS og SKS Kraftsalg AS. Polar Kraft er et 
regionalt omsetningsselskap, hvor Nordkraft AS, 
Salten Kraftsamband AS og Lofotkraft Holding AS 
hver eier 33,33 % av aksjene i selskapet. Selska-
pets forretningskontor er i Narvik. Selskapet har 
utviklet flere tjenester for å styrke sin konkurranse-
kraft og er godt posisjonert for videre vekst. 

Selskapet har satt en ny organisasjon etter fusjo-
nen og er godt rustet til videre drift. Selskapet 
vurderer nye satsingsområder og er i ferd med å 
etablere seg utenfor selskapets kjerneområder. 
Selskapets er også åpen for ytterligere strukturelle 
endringer, og har som mål å bidra i etableringen 
av Nord-Norges største omsetningsselskap.
 
Polar Kraft AS ble etablert med virkning fra og 
med 01.01.2018

Kraftinor AS hadde i 2017 et overskudd etter 
skatt på kr 27 407 928,-. Det ble det tatt ut 
ekstraordinært utbytte på kr.66 997 529,-. Dette 
ble gjort for å rede grunnen for fusjonen mellom 
Kraftinor AS og SKS Kraftsalg AS.

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 heleide selskaper sertifisert etter ISO-stan-
dardene for kvalitet (9001) og miljø (14001). Vi får 
dermed, gjennom årlige eksterne revisjoner, veri-
fisert arbeidet vi gjør innenfor kvalitet og miljø. De 
gode resultatene fra revisjonene viser at vi jobber 
godt med styring av interne prosesser, kundefo-
kus, kommunikasjon, kompetansebygging, fokus 
på miljøpåvirkning og kontinuerlig forbedring.  

Arbeidsmiljø

Konsernet har etablert et system for gjennomfø-
ring av internkontroll. Gjennom intern-kontrollen 
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, 



Lofotkraft 11

et fokusområde for konsernet.
Konsernet har videreført sin IA- strategi og i 2017 
er IA – målene oppnådd. Sykefraværet i konsernet 
(eksklusiv Hovdan/Wangsvik) holdt seg på sam-
me nivå som året før og var 3,1%. Vi ligger i 2017 
også godt under sykefraværet for bransjen som 
var på 3,8 %. Det er svært få tilbakemeldinger om 
arbeidsrelatert sykefravær i konsernet. Korttids-
fraværet er stabilt lavt fra år til år, variasjonene i 
samlet fravær fra år til år skyldes i hovedsak lang-
tidsfravær, noe som er vanskelig å påvirke. Andel 
ansatte helt uten fravær var 40%. 
I vårt arbeide med å hindre frafall fra arbeidslivet 
har vi hatt flere tilfeller hvor arbeidet er tilrettelagt. 
Vi har også tatt inn personer med nedsatt funk-
sjonsevne i 2017. Når det gjelder våre mål innen 
seniortiltak er disse oppnådd, gjennomsnittlig 
avgangsalder de siste 5 årene er 65,6 år.

I 2017 hadde vi 9 mindre skader/ulykker, hvor en 
av skadene medførte lengre fravær utover skade-
datoen. 

Kjønnsfordeling og  
diskriminering

Det er 161 ansatte i konsernet, inklusive Hovdan/
Wangsvik, dette medregnet 15 lærlinger og 5 
midlertidig ansatte. Av disse er 136 menn og 25 
kvinner. Selskapet tilstreber å rekruttere kvinner 
ved nyansettelser. Styret i Lofotkraft Holding AS 
består av 11 medlemmer, 8 aksjonærvalgte og 3 
ansatte representanter. 3 av de faste representan-
tene 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

  

Regnskapsinformasjon

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og 
årsregnskapet for 2017 er satt opp under den 
forutsetning. 

Konsernets resultat viser et overskudd etter skatt 
på kr 61 451 348,-. Lofotkraft Holding AS viser et 
overskudd etter skatt på kr 20 488 913,-.  
Konsernets egenkapitalandel er 44 % etter årets 
disponeringer. 

Konsernet har gjennom sin aktivitet i 2017 styrket 
sin likviditetssituasjon med 110 millioner kroner. 
God drift, emisjon i nettselskapet og reforhandlet 
avtale om finansiering med DNB gjør dette mulig, 
selv om vi bruker over 200 millioner kroner på 

investering i anlegg.

Lofotkraft Holding AS er utsatt for risiko knyttet til 
kurs- og renterisiko. Likviditetsrisikoen er redusert 
med inngåelse av en finansieringsavtale med 
DNB ASA som innehar en total kredittramme på 
kr 775 mill. 
Finansposter i konsernet viser et underskudd på 
-3,5 mill. kr. Lofotkraft Holding AS har et over-
skudd på finansposter på kr 21,8 mill. 

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resul-
tatregnskap og balanse med noter og konsern-
regnskap ellers fyllestgjørende informasjon om 
driften og stillingen ved årsskiftet. Det er heller 
ikke inntrådt 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 20 489
Utbytte .................................................... kr     10 000
Ekstraordinært utbytte ......................... kr     18 000
Overført fra annen egenkapital     ....... kr 7 511
Sum overføringer og disponeringer ... kr 20 489

Fremtidsutsikter

Kraftbransjen er under press fra myndighetene 
som ønsker omstilling. NVE som regulerer bran-
sjen ønsker et tydeligere  skille mellom mono-
pol- (nettvirksomheten) og øvrig virksomhet. NVE 
bruker flere virkemidler og incentiver som gjør at 
bransjen flyttes den veien. NVE ønsker  mer ro-
buste nettselskaper, og  trukturelle endringer som 
leder til større enheter slår  ut i den økonomiske 
reguleringen av nettselskapene. Større enheter 
tar ut synergier og blir mer kostnadseffektive, noe 
som igjen slår negativt ut for de selskapene som 
ikke følger etter i kostnadskutt.
Konsernet har som målsetting at forsyningssikker-
heten i Lofoten skal være høy, og at overføringen 
av kraft skal være stabil og sikker. For å realisere 
dette må nettvirksomheten ha en sunn økono-
mi som gir tilgang til nødvendig kapital til både 
investeringer, drift og vedlikehold. Lofotkraft må 
derfor tilpasse seg NVEs økonomiske regulering 
av nettselskap, men det er begrenset hvor effek-
tive vi kan bli og  hvor store kostnadsreduksjoner 
som kan gjennomføres slik vi er organisert i dag. 
For store reduksjoner i kostnadene vil kunne gå 
på bekostning av både drift- og vedlikehold. 
Lofotkraft er derfor positivt innstilt til strukturelle 
endringer som gir muligheten til å ta ut større 
synergier og mer effektiv drift som på sikt vil gi 
en bedre økonomisk avkastning til gunst både 
for fremtidig drift og investeringer, og i forhold til 



Lofotkraft12

Styret i Lofotkraft Holding AS

Svolvær, 31. desember 2017,
4. mai 2018

Søren Fredrik Voie
Styreleder

Jann Arne Bardo
Styrets nestleder

Eva-Karin  
Busch

Styremedlem

Bjørga Delp 
Styremedlem

Tor-Arne  
Andreassen 

Styremedlem

Dagfinn Kristian 
Arntsen

Styremedlem

Lillian Rasmussen
Styremedlem

Einar Benjamin 
Benjaminsen
Styremedlem

Ole Hammer
Styremedlem

Svein Magne  
Andorsen

Styremedlem

Rune Amundsen 
Styremedlem

Arnt M. Winther 
Adm. direktør

avkastning og mulig utbytte/verdistigning til våre 
eiere.

Lofotkraft har ved flere anledninger pekt på at 
slik systemet rundt reguleringen av nettselskaper 
virker i dag, vil noen nettområder med utfordren-
de topografi  og forholdsvis få nettkunder, bli 
påført  en betydelig høyere nettariff enn andre 
nettselskaper (by-nett), uten at en gjør annet enn 
å optimalisere leveringssikkerheten til kundene. 
Med pågående investeringer vil nettkundene i Lo-
foten få en forbedret  leveringssikkerhet, men til 
en forholdsvis høy pris. Uten en eventuell nasjonal 
utjevningsordning vil Lofoten oppleve å ligge på 
et nasjonalt høyt nettleienivå, så lenge forsynings-
sikkerhet og beredskap skal være tilfredstillende.  
Vi vet at det i noen politiske miljøer, nå er startet 
et arbeid med å vurdere alternative løsninger for 
en fordeling av kostnadene knyttet til kraftnettet i 
landet. For Lofotkrafts kunder ville en slik løsning 
bety  redusert nettleie i fremtiden

Kraftomsetning står foran store endringer både i 
forhold til teknologisk utvikling og økt konkurranse. 

Vi tror derfor at det er riktig å etablere større og 
mer robuste enheter som kan delta i denne ut-
viklingen. Et steg i den retning er etableringen av 
Polar Kraft gjennom fusjonen av SKS Kraftsalg AS 
og Kraftinor AS. Som eiere i Polar Kraft er vi åpne 
for at også andre regionale selskaper i Nord-Nor-
ge kan bli med i satsingen på innenfor kraftsalg, 
og vil jobbe fremover for, om mulig, å få dette 
realisert.

Konsernets satsing på fiber bredbånd gjennom 
Lofotkraft Bredbånd er driftsmessig og økonomisk 
vellykket. Det er naturlig for oss å også vurdere 
om vi sammen med fiber bredbånd også skal 
satse innenfor smarthus og velferdsteknologi. Vi 
mener imidlertid at teknologien og tjenestene 
innenfor dette markedet fremdeles er umodent 
og at mye kan/vil skje i løpet av kort tid. Vi har 
derfor valgt å «sitte litt mer på gjerdet» inntil vi 
er mer sikker på om vi skal om vi skal satse, med 
hvilken teknologi og tjenester, og eventuelt med 
hvilke samarbeidspartnere.
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Resultatregnskap 2017 
Konsernet Lofotkraft Holding AS

 Beløp i 1000 kroner  Beløp i 1000 kroner 

 Konsern  Lofotkraft Holding AS

2016 2017 Note 2017 2016

DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

197 237 206 493 Energiomsetning, nettleie 0 0

30 301 745 Mer-/mindreinntekt 13 0 0

149 756 162 279 Andre driftsinntekter 0 0

377 295 369 517 Sum driftsinntekter 2 0

1 013 0 Energikjøp 0 0

11 869 16 717 Sentralnettskostnad 0 0

38 126 48 195 Varekostnad 0 0

82 904 88 928 Lønnskostnad 5,6 0 0

61 570 61 379 Avskrivninger av varige driftsmidler 4 0 0

9 800 220 Nedskrivning av varige driftsmidler 4 0 0

72 997 78 099 Andre driftskostnader 5,19 1 830 2 100

278 278 293 539 Sum driftskostnad 2 1 830 2 100

99 016 75 978 Driftsresultat -1 830 -2 100 

FINANSINNTEKTER (+)  
OG KOSTNADER (-)

0 0 Utbytte og konsernbidrag fra dattersel-
skaper

8 9 279 3 700

6 567 14 417 Andel resultat i tilknyttede selskaper 8 15 986 6 750

0 0 Renteinntekter fra foretak i samme kon-
sern

1 467 3 959

2 184 1 336 Renteinntekter 257 1 186

120 575 Andre finansinntekter 680 5

-100 0 Netto verdiøkning. markedsbaserte 
omløpsm.

16 0 -100

0 0 Rentekostnader til foretak i samme kon-
sern

1 085 211

19 302 17 716 Rentekostnader 4 617 6 498

108 2 148 Andre finanskostnader 122 0

-10 638 -3 535 Netto finansposter 21 843 8 792

88 378 72 444 Ordinært resultat før skattekostnad 20 014 6 691

17 682 10 992 Skattekostnad på ordinært resultat 7 -475 -36

70 695 61 451 ÅRSRESULTAT 20 489 6 727

980 3 969 Herav til minoritetsinteresser

69 716 57 482 Årsresultat til majoritetsinteressene

OVERFØRINGER  OG DISPONERINGER

Overført fra annen egenkapital -7 511 -3 273

Tilleggsutbytte 18 000 0

Avsatt utbytte 10 000 10 000

Sum overføringer og disponeringer 20 489 6 727
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Balanse pr. 31.12. 
Konsernet Lofotkraft Holding AS

 Beløp i 1000 kroner  Beløp i 1000 kroner 

 Konsern  Lofotkraft Holding AS

2016 2017 Note 2017 2016

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler

0 0 Utsatt skattefordel 7 3 419 2 944

0 0 Sum immaterielle eiendeler 3 419 2 944

16 417 13 837 Tomter, bygninger og annen fast eien-
dom 4,18

0 0

863 137 1 126 510 Kraftstasjoner, fordelingsanlegg 4,18 0 0

167 469 172 586 Fiberoptiske anlegg 4 0 0

42 898 52 567 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontor-
maskiner o.l. 4

0 0

188 391 69 017 Anlegg under utførelse 4 0 0

1 278 312 1 434 517 Sum varige driftsmidler 0 0

0 0 Investeringer i datterselskap 8 356 671 358 929

0 0 Lån til foretak i samme konsern 62 165 57 785

42 109 15 652 Investeringer i tilknyttet selskap 8 36 635 54 148

4 865 4 865 Investeringer i andre selskaper 9 2 2

13 876 13 420 Andre fordringer 10 019 10 019

29 181 29 934 Pensjonsmidler 6 0 0

90 030 63 872 Sum finansielle anleggsmidler 465 491 480 882

1 368 343 1 498 388 SUM ANLEGGSMIDLER 468 910 483 826

12 055 13 440 Varer 3 0 0

102 833 66 023 Kundefordringer 12,18 0 0

0 0 Kortsiktige fordringer på konsernselskap 11 185 13 931

0 33 499 Kortsiktige fordringer på tilknyttede 
selskaper 8

33 499 6 750

10 934 25 494 Andre kortsiktige fordringer 11,13 0 307

113 767 125 016 Sum fordringer 44 684 20 989

403 53 Plasseringer i aksjer og obligasjoner 16 53 403

403 53 Sum investeringer 53 403

93 727 203 872 Bankinnskudd, kontanter o.l. 17 60 516 75 525

219 952 342 381 SUM OMLØPSMIDLER 105 253 96 917

1 588 295 1 840 769 SUM EIENDELER 574 163 580 743
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 Beløp i 1000 kroner  Beløp i 1000 kroner 

 Konsern  Lofotkraft Holding AS

2017 2016 Note 2017 2016

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

263 118 290 542 Annen egenkapital 14 203 7 714

263 118 290 542 Sum opptjent egenkapital 203 7 714

7 782 125 512 Minoritetsinteresser 8,14

662 680 807 835 SUM EGENKAPITAL 391 984 399 495

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

19 750 21 436 Pensjonsforpliktelser 6 0 0

65 129 73 424 Utsatt skatt 7 0 0

84 879 94 859 Sum avsetninger for forpliktelser 0 0

Langsiktig gjeld

714 698 709 600 Gjeld til kredittinstitusjoner 18 100 000 101 809

1 553 8 874 Øvrig langsiktig gjeld 1 737 0

716 251 718 474 Sum annen langsiktig gjeld 101 737 101 809

Kortsiktig gjeld

57 560 53 116 Leverandørgjeld 223 906

1 060 2 160 Betalbar skatt 7 0 0

23 333 28 444 Skyldige offentlige avgifter 36 0

9 966 100 000 Gjeld til kredittinstitusjoner 10 0 9 966

10 500 12 000 Utbytte 10 000 10 000

0 0 Kortsiktig gjeld til konsernselskap 69 934 58 407

22 067 23 880 Annen kortsiktig gjeld 10 249 160

124 485 219 601 Sum kortsiktig gjeld 80 442 79 439

925 615 1 032 935 SUM GJELD 182 179 181 248

1 588 295 1 840 769 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 574 163 580 743
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Noter til regnskapet 2017

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  
Lofotkraft Holding AS består av  morselskapet 
Lofotkraft Holding AS og følgende datterselskaper:

Lofotkraft AS .................................................85% eiet
Lofotkraft Produksjon AS .......................... 100% eiet
Lofotkraft Bredbånd AS ............................ 100% eiet
Lofotkraft Muligheter 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 datterselskapet 
følger de samme regnskapsprinsipper som mor-
selskapet. Oppkjøpsmetoden benyttes ved regn-
skapsføring av virksomhetssammenslutninger. 
Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året 
inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunk-
tet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. 
Identifiserbare oppkjøpte eierdeler og overtatt 
gjeld er regnskapsført til virkelig verdi på opp-
kjøpstidspunktet. 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. Be-
tydelig innflytelse foreligger normalt for investe-
ringer ved eierandel på mellom 20 % og 50 %. 
Investeringer i tilknyttede selskap regnskapsføres 
etter egenkapitalen i konsernregnskapet. Bruk av 

metoden fører til at regnskapsført verdi i balansen 
tilsvarer andelen av egenkapitalen i det tilknyt-
tede selskapet, korrigert for eventuelle gjenvæ-
rende merverdier fra kjøpet og urealiserte intern-
gevinster  Resultatandelen i resultatregnskapet 
baseres på andelen av resultatet etter skatt i det 
tilknyttede selskapet, og korrigeres for eventuelle 
avskrivninger på merverdier og urealiserte ge-
vinster. I resultatregnskapet vises resultatandelen 
under finansposter. 

Følgende tilknyttede selskaper inngår i konsernet:

Polar Kraft 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 utbyt-
te 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. Alle 
inntekter og kostnader henføres til det året de er 
opptjent/forbrukt.

Omsetning av nettleie til husholdnings- og 
næringslivskunder inntektsføres i form av løpen-
de fakturering hver annen måned ut fra faktisk 
avlesning. Øvrige kunder inntektsføres i form av 
a-kontofakturering gjennom året, med avlesning 
og avregning 31.12.

Klassifiseringsprinsipper         
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster 
som forfaller til betaling innen ett år etter an-
skaffelsestidspunktet, 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 li-
kvide midler. Omløpsmidler vurderes til laveste av 
anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt beløp på opptakstids-
punktet. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt 
beløp på etableringstidspunktet.
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Kortsiktige fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er ført opp til 
pålydende med fradrag for avsetning til forventet tap.

Reservedeler, lager for videresalg og 
prosjekter i arbeid
Beholdning av reservedeler og annet driftsmateri-
ell er beregnet til investeringer og vedlikehold av 
egne anlegg og er vurdert til anskaffelseskost og 
er klassifisert som anleggsmiddel. Beholdning av 
varer for videresalg i installasjonsselskapet vurde-
res 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 vurde-
res til virkelig verdi (børskurs) på balansedagen. 
Vurderingsprinsippet innebærer at både ureali-
serte 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 2017 er  fastsatt på grunnlag av indeks- 
regulerte kostnader, investeringer, bokførte 

anleggsmidler og effektivitetsmålinger basert på 
tallmateriale for året 2015.

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 i henhold til skatte-
grunnlaget.

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-
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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-
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 konse-
sjonskraft er ikke oppført i balanse

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 224 202 15 643 62 933 86 303 2 337 391 417

Driftskostnader 174 783 12 543 47 422 77 190 3 449 315 385

Driftsresultat 49 419 3 100 15 512 9 113 -1 112 76 032

Eiendeler 1 493 542 67 966 189 996 73 137 575 939 2 400 579

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

NOTE 2    VIRKSOMHETSOMRÅDER

Langstrandtind med Rultenmassivet under. Foto: Espen Mortensen
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Kraft- 
stasjoner

Hovedford. 
nett

Fordelings- 
nett

SUM Fiber, 
grunn- 
arbeid

Fiber, 
elektro-
nikk

Trsp.midl. 
maskiner, 
inv.mm.

Byg- 
ninger, 
tomt

SUM

Ansk. kost  
01.01.17

96 121 298 506 1 011 139 1 405 766 136 220 83 399 148 283 22 516 1 796 183

Årets invest. 3 145 268 026 64 433 335 604 7 256 8 509 15 522 45 366 936

Anleggsbidrag 0 22 623 8 528 31 151 0 0 0 0 31 151

Årets avgang 0 11 894 122 592 134 486 0 0 314 0 134 800

Ansk.kost 31.12.17 99 266 532 015 944 452 1 575 733 143 476 91 908 163 491 22 561 1 997 169

Akk. avskr. 01.01.17 39 943 83 229 409 847 533 019 17 548 31 313 105 385 7 490 694 755

Årets avskr. 2 826 11 499 29 251 43 576 5 118 5 619 5 832 1 234 61 379

Tilb.ført akk. avskr. 0 11 381 122 592 133 973 0 0 295 0 134 268

Akk. avskr.  
31.12.17

42 769 83 347 316 506 442 622 22 666 36 932 110 923 8 724 621 866

Akk. nedskr.  
01.01.17

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

Årets nedskr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Akk. nedskr. 31.12.17 6 600 0 0 6 600 3 200 0 0 0 9 800

Bokført verdi  
31.12.17

49 896 448 668 627 946 1 126 511 117 610 54 976 52 568 13 837 1 365 502

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

Beregnet levetid 11-50 25-50 20-33 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) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017 2016
Magasinbeholdning 01.01. . . . . . . . . 26,4 29,9
Magasinbeholdning 31.12. . . . . . . . . 22,8 26,4 
Normalprod. (siste 10 år) . . . . . . . . . . 47,2 47,6 
Årets produksjon  . . . . . . . . . . . . . . . . 54,3 49,6

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 magasinbeholdningen en verdi 
på 8 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 beregnede levetid.
I tillegg har konsernet pr 31.12.17 «anlegg under utførelse» som utgjør tnok 69.017.
Disse investeringen er ikke avskrevet pr 31.12.17.

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

KONSERN LOFOTKRAFT HOLDING AS

2016 2017    Beløp i 1 000 kroner 2017 2016

 Lønnskostnader og andre ytelser 

62 697 67 332  Lønninger 

6 760 6 451  Arbeidsgiveravgift 

11 743 10 298  Pensjonskostnader 

-1 022 -966 Pensjonstrekk og periodisering pensjon

2 726 5 813  Andre ytelser 

82 904 88 928  Sum  

Administrerende direktør

1 334 1 390 Lønn 

25 25 Styrehonorar

9 9 Andre godtgjørelser

248 194 Pensjonskostnader

1 616 1 618 Sum

Styret

835 821 Styrehonorar 581 530

 Godtgjørelse til revisor (eksl.mva) 

688 699  Revisjon og attestasjonsoppgaver 200 188

203 225  Teknisk regnskapsbistand 60 60

33 38  Andre konsultative tjenester 8 8

924 962  Sum  268 256

Det er ingen ansatte i Lofotkraft Holding AS.  
Gjennomsnittlig antall årsverk i konsernet har i 
2017 vært 158 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 83 ansatte og 74 pensjonister  
og innskuddsordningen 40 ansatte pr 31.12.2017.

KONSERN LOFOTKRAFT HOLDING AS

2016 2017    Beløp i 1 000 kroner 2017 2016

Sammensetning av årets pensjonskostnad:

5 864 5 737 Nåverdien av årets pensjonsopptjening

4 261 4 411 Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene

-4 278 -5 655 Avkastning på pensjonsmidlene

1 785 2 608 Administrasjonskostnader

367 390 Arbeidsgiveravgift av pensjonskostnaden

3 453 1 967 Resultatført aktuarielt tap/gevinst

0 0 Resultatført nto. forpliktelse ifbm  
levealdersjustering

0 0 Resultatført andel aktuarielt tap/gev planendring

519 414 Innskuddsbasert pensjon

11 971 9 872 Årets pensjonskostnad

KONSERN LOFOTKRAFT HOLDING AS

2016 2017    Beløp i 1 000 kroner 2017 2016

Pensjonsforpliktelse:

-173 267 -176 432 Pensjonsforpliktelse ved periodens slutt

155 482 162 628 Pensjonsmidler ved periodens slutt

-848 -534 Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse

28 064 22 832 Ikke resultatført aktuarielt tap/gev

0 0 Estimatavvik arbeidsgiveravgift

9 431 8 498 Netto pensjonsmidler

Balanseføres brutto:

-19 750 -21 436 Balanseført pensjonsforpliktelse

29 181 29 934 Balanseført overfinansiering

9 431 8 498 Sum balanseført netto

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

2016 2017

2,60 % 2,40 %  Diskonteringsrente 

3,60 % 4,10 %  Forventet avkastning på pensjonsmidler 

2,50 % 2,50 %  Årlig forventet lønnsvekst 

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

1,50 % 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

2016 2017    Beløp i 1 000 kroner 2017 2016

Betalbar skatt, alminnelig inntekt.

88 342 72 444 Resultat før skattekostnad 20 014 6 691

-1 487 -16 548 Permanente forskjeller -25 820 -9 979

Konsernbidrag 2 238 2 200

-110 958 -260 377 Endring i midlertidige forskjeller 0 0

-24 103 -204 481 Årets ligningsmessige resultat, netto -3 568 -1 088

29 454 223 979 Herav ligningsmessige underskudd 3 568 1 088

5 351 19 498 Skattemessig resultat 0 0

-1 112 -10 496 Anvendt fremførbart lign. messig underskudd 0 0

4 239 9 002 Grunnlag betalbar skatt, alminnelig inntekt 0 0

1 060 2 160 Årets betalbare skatt av alminnelig inntekt 0 0

Utsatt skatt, midlertidige forskjeller:

589 71 Omløpsmidler 0 248

643 188 908 340 Varige driftsmidler 0 0

21 802 17 441 Gevinst- og tapskonto 0 0

0 4 053 Akkumulert mer- /mindreinntekt 0 0

9 431 8 499 Pensjonsforpliktelser og overfinanisering 0 0

-21 137 -600 Andre forskjeller 0 0

653 872 937 804 Sum midlertidige forskjeller 0 248

-20 537 Avskårede renter til fremføring

1 216 Inntektsført utbytte fra datter og TS 1 216

-382 502 -599 250 Ligningsmessig underskudd til fremføring -16 082 -12 514

271 370 319 233 Sum grunnlag utsatt skatt / skattefordel -14 866 -12 266

65 129 73 424 Utsatt skatt/skattefor. 23/24 % nom. skattesats -3 419 -2 944

Skattekostnad av ordinært resultat

0 537 Skatt konsernbidrag 

1 060 2 160 Årets betalbare skatt, alminnelig inntekt 0 0

19 343 11 662 Endring utsatt skatt -475 -147

-2 720 -3 367 Endring i utsatt skatt, skattesats 0 112

17 682 10 992 Skattekostnad av ordinært resultat -475 -36
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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 

31.12.17
Resultat 

2017

Resultatført 
utbytte/
konsern- 
bidrag 
2017

Lofotkraft Produksjon AS Svolvær 100 % 50 491 35 207 1 727 2 238
Lofotkraft Bredbånd AS Svolvær 100 % 33 257 55 793 10 327
Lofotkraft AS Svolvær 85 % 262 701 681 861 31 847
Lofotkraft Muligheter AS Svolvær 100 % 30 30 567 1 040
Hovdan AS Gravdal 75 % 10 191 28 140 5 415 6 000
Sum investering i datterselskap 356 671 801 032 49 883 9 279

                                    Morselskap
Fr. Wangsvik AS       Hovdan AS Svolvær 100 % 15 203 11 235 2 790 1 500
Investering i datterselskap 15 203 11 235 2 790 1 500

                                    Eies av
Kraftinor AS/ 
Polar Kraft AS            Lofotkraft Holding AS

Narvik 50 % 36 635 28 614 27 408 15 986

Flåtens Elektro AS    Fr.Wangsvik AS Svolvær 50 % 1 000 2 691 1 883 625

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 
2017

Andel 
avsatt 

utbytte 
2017

Kraftinor AS 50 % 54 148 14 308 13 704 33 499
Flåtens Elektro AS 50 % 1 000 1 344 713 625

Minoritetsinteresser er knyttet til 25 % av aksjene i Hovdan AS og 15% av aksjene i Lofotkraft AS
Hovdan AS Lofotkraft AS Sum

Minoritetsinteresser 01.01.2017 7 782 0  7 782 
Tilgang minoritet 0 115 760  115 760 
Minoritetens andel av resultat 2 051 1 918  3 969 
Utbetalt utbytte minoritetseier -2 000 0  -2 000 
Minoritetsinteresser 31.12.2017 7 833 117 678  125 511 
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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

2016 2017    Beløp i 1 000 kroner 2017 2016

Gjeld til kredittinstitusjoner

9 966 Trekk konsernkonto 9 966

 9 966  -   Sum gjeld til kredittinstitusjoner  -   9 966

Annen kortsiktig gjeld

 9 833  10 135 Påløpne feriepenger

 873  1 059 Påløpne renter 249 160

 5 707  10 954 Andre påløpte kostnader 0 0

 125  759 Skyldig lønn 0 0

 38  29 Depositum kunder 0 0

 4 890  345 Forskuddsfakturert 0 0

 600  600 Garantiavsetning 0 0

 -    -   Akkumulert merinntekt 0 0

 22 066  23 880 Sum annen kortsiktig gjeld 249  160 

 32 032  23 880 Sum kortsiktig gjeld og trekk konsernkonto  249 10 126

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 31.12.2017 og 96 620 per 
31.12.2016 i konsernregnskapet. 
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NOTE 11    Andre kortsiktige fordringer

KONSERN LOFOTKRAFT HOLDING AS

2016 2017    Beløp i 1 000 kroner 2017 2016

5 852 19 524 Tilgode merverdiavgift  -   307

4 053 Akk. mindreinntekt inkl. renter  -   0

1 364 1 620
Forskuddsbet. kostnader, periodiseringer 
mm.

 -   

453 297 Påløpne inntekter  -   0

3 265 0 Merinntekt  -   

10 934  25 494 Sum  -   307

NOTE 12    Kundefordringer

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

KONSERN LOFOTKRAFT HOLDING AS

2016 2017    Beløp i 1 000 kroner 2017 2016

 44 928  34 190  Fordringer knyttet til omsetning av kraft 0 0

 59 051  33 279  Øvrige kundefordringer 0 0

 -1 146  -1 446  Avsetning til tap på fordringer 0 0

 102 833  66 023  Sum  0 0

Den totale inntektsrammen for selskapets nett-
virksomhet er for 2017 fastsatt til kr 208 190. 
Med grunnlag i gjeldende forskrifter er det be-
regnet en mindreinntekt for 2017 på kr 747 etter 
korrigering for årets KILE på kr 7 464.  

Rente knyttet til årets merinntekt er beregnet  
til kr 43. Akkumulert mindreinntekt er balanseført 
som andre fordringer med kr 4 053 inklusiv  
akkumulerte rente. 

NOTE 14    Egenkapital

Egenkapital Lofotkraft Holding AS

Beløp i 1 000 kroner Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum

 Egenkapital pr 01.01.17 44 000 347 781 7 714 399 495
 Årets resultat  20 489 20 489
 Fusjon -18 000 -18 000
 Utbytte -10 000 -10 000
 Egenkapital pr 31.12.17 44 000 347 781   203 391 984

Egenkapital konsernet Lofotkraft Holding AS

Beløp i 1 000 kroner Aksje- 
kapital

Overkurs- 
fond

Annen egen- 
kapital

Minoritets- 
interesser Sum

 Egenkapital pr 01.01.17 44 000 347 781 263 118 7 782 662 680
 Tilgang minoritetsinteresser 115 761 115 761
 Emisjonskostnader -2 078 -2 078
 Eliminerinsdifferanser 21 21
 Årets resultat  57 482 3 969 61 451
 Utbytte minoritetseiere Hovdan -2 000 -2 000
 Tillegssutbytte -18 000 -18 000
 Utbytte -10 000 -10 000
 Egenkapital pr 31.12.17 44 000 347 781 290 543 125 512 807 835
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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 53 53
Sum 53 53

NOTE 17    Bundne bankinnskudd, limit kassekreditt m.v.

KONSERN LOFOTKRAFT HOLDING AS

2016 2017    Beløp i 1 000 kroner 2017 2016

5 706 5 539 Bankinnskudd bundet for skattetrekk

1 782 1 575 Depotkonto terminmarked

7 488 7 114 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. 

Det er også utstedt en garantiramme på intill 10 
millioner for skattetrekksgarantier og eventuellt 
andre garantistillingsbehov i konsernet.

NOTE 15    Aksjonærinformasjon

Selskapet Lofotkraft Holding AS har følgende aksjonærer pr. 31.12.17.  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 %
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NOTE 19    Leasingavtaler

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler:

KONSERN LOFOTKRAFT HOLDING AS

2016 2017    Beløp i 1 000 kroner 2017 2016

3 458 3 986 Transportmidler 0 0

forts. NOTE 18    Pantstillelser, Rentebytteavtaler

Bokført gjeld til kredittinstitusjoner utgjør:

KONSERN LOFOTKRAFT HOLDING AS

2016 2017    Beløp i 1 000 kroner 2017 2016

714 698 709 600 Gjeld til kredittinstitusjoner 100 000 101 809

714 698 709 600 Sum 100 000 101 809

Bokført verdi av konsernets eiendeler som er stilt til sikkerhet:

KONSERN LOFOTKRAFT HOLDING AS

2016 2017    Beløp i 1 000 kroner 2017 2016

102 833 44 431 Kundefordringer 0
403 53 Andre markedsbaserte finansielle instrumenter 53 403

48 077 45 476 Kraftstasjoner
16 417 19 537 Bygninger

213 768 448 668 Hovedfordelingsanlegg
601 292 627 946 Fordelingnett
167 469 172 586 Fiberanlegg

1 150 258 1 358 696 Sum 53 403

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 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

2016 2017    Beløp i 1 000 kroner 2017 2016

KONTANTSTRØMMER FRA 

OPERASJONELLE AKTIVITETER

88 378 72 444 Resultat før skattekostnad  20 014  6 691 

 -6 567  1 568 Resultat av investering i TS  0  0

 -  12 561 -61 Tap ved salg av aksjer/finansielle anleggsmidl. 0  0 

-3 687 -2 160 Periodens betalte skatt 0  0 

61 570 61 379 Ordinære avskrivninger  0  0 

9 900 220 Nedskrivning av driftsmidler  0 100

 -1 183 -1 385 Endring i varelager  0  0 

 -36 168  36 810 Endring i kundefordringer  0  0 

5 874 -4 444 Endring i leverandørgjeld -683 675

 89 1 250 Forskjell mellom kostnadsført og innb. pensjon  0  0 

-23 208 -41 334 Endring i øvrige kortsiktige fordringer og gjeld  -21 574  112 

NETTO KONTANTSTRØM FRA

 82 437 124 334 OPERASJONELLE AKTIVITETER (A) -2 243  7 578 

KONTANTSTRØMMER FRA 

INVESTERINGSAKTIVITETER

 -225 831  -225 831 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 0  0 

 201 376  201 376 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler  0  0 

0 0 Innbetaling ved lånefordring konsern  0 252 825

0 0 Utbetaling ved nedsettelse akjsekapital datterselskap 2 258 0

 8 000  6 750 Mottatt utbytte fra inv i TS 6 750 8 000

NETTO KONTANTSTRØM FRA

 -16 455  -209 581 INVESTERINGSAKTIVITETENE (B)  9 008 260 825

KONTANTSTRØM FRA

FINANSIERINGSAKTIVITETER

 439 230 7 321 Innbetaling ved opptak av langsiktig gjeld 0 108

0 -5 098 Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld -1 809 -96 332

-510 876 90 034 Nto. Inn-/utbetalinger fra trekkrettigheter 0 0

0 113 682 Innbetaling av egenkapital 0 0

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

NETTO KONTANTSTRØM FRA

 -83 146 195 439 FINANSIERINGSAKTIVITETENE (C) -21 774 -277 100

SUM NETTO ØKNING(+)/REDUKSJON(-)

-17 164 110 145 I KONTANTER: A+B+C -15 009  -8 697 

110 891 93 727 LIKVIDBEHOLDNING PR. 01.01 75 525  84 222 

93 727 203 872 LIKVIDBEHOLDNING PR. 31.12. 60 516  75 525 

Kontantstrømoppstilling for  
konsernet Lofotkraft Holding AS
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Lofotveggen sett fra Landegode. Foto: Espen Mortensen
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PricewaterhouseCoopers AS, Muségata 1, Postboks 6128, NO-9291 Tromsø 
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap 

 

Til generalforsamlingen i Lofotkraft Holding AS 

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Lofotkraft Holding AS' årsregnskap som viser et overskudd i selskapsregnskapet på  
kr 20 488 913 og et overskudd i konsernregnskapet på kr 61 451 348. Årsregnskapet består av: 

 selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap og 
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter, herunder et 
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og 

 konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap og 
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter, herunder et 
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

• er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 

• gir det medfølgende selskapsregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til 
Lofotkraft Holding AS per 31. desember 2017 og av selskapets resultater og kontantstrømmer 
for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og 
god regnskapsskikk i Norge. 

• gir det medfølgende konsernregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til 
konsernet Lofotkraft Holding AS per 31. desember 2017 og av konsernets resultater og 
kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 

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

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av all annen informasjon i 
årsrapporten, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.  

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen. 
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I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon.  

Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi 
pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

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

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet er ledelsen ansvarlig for å ta standpunkt til selskapets og 
konsernets evne til fortsatt drift, og på tilbørlig måte å opplyse om forhold av betydning for fortsatt 
drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er 
sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

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

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

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

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

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger 
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vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om 
selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig 
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på 
tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er 
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre 
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. 
Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter 
driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende 
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 

 innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle 
informasjonen til enhetene eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en 
mening om det konsoliderte regnskapet. Vi er ansvarlige for å lede, følge opp og gjennomføre 
konsernrevisjonen. Vi alene er ansvarlige for vår revisjonskonklusjon. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har 
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne 
kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen 

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

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

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

Tromsø, 4. mai 2018
PricewaterhouseCoopers AS  

Rune Kenneth S. Lædre 
Statsautorisert revisor

Revisjonsberetning 2017 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 2017 beregnet en merinntekt i denne virksomheten på 747 tusen  
kroner.

For 2017 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 
2017

Nettvirksomhet 
2016

Resultatregnskap
Driftsinntekter  64 045  207 668  271 713  279 025 
Mindreinntekt  1  746  747  32 805 
Driftskostnader  39 635  186 348  225 983  214 330 
Driftsresultat  24 411  22 066  46 477  97 500 

Mer-/mindreinntekt Regional Distribusjon 2016 2015

Årlig inntektsramme fordelt på nettnivå  48 099  136 581  184 680  215 199 
KILE  -496  -6 968  -7 464  -5 679 
Kostnader overliggende nett  16 717  64 043  80 760  80 889 
Eiendomsskatt  -    3 229  3 229  2 831 
Avvik avskrivn og avk. På avvik avkastn. grl.  -276  11 305  11 029  4 983 

Tillat inntekt  64 044  208 190  272 234  298 223 
Faktisk inntekt  64 043  207 444  271 487  265 418 
Årets mer-/mindreinntekt  1  746  747  32 805 

Årets bevegelser i mer-/mindreinntekt
Akkumulert merinntekt inkl. renter 01.01  -    -3 265  -3 265  29 362 

Årets mer-/mindreinntekt  -1  -747  -747  32 805 
Årets avsetning renter og rentersrente 
merinntekt

 -43  -43  178 

Korrigering av merinntekt saldo tidligere år  1  1  2  -   

Akkumulert merinntekt inkl. renter 31.12  -    -4 054  -4 053  -3 265 

Balanse- avkastningsgrunnlag
Sum driftsmidler etter fordeling pr 01.01  219 288  653 058  872 346  979 095 
Sum driftsmidler etter fordeling pr 31.12  454 534  687 537  1 142 071  872 353 
Gjennomsnittelig driftsmidler  336 911  670 298  1 007 209  925 724 
1% påslag nettkapital  3 369  6 703  10 072  9 257 
Avkastningsgrunnlag  340 280  677 001  1 017 281  934 981 

Driftsresultat for nettvirksomhetene    46 477  97 500 
Avkastning ((driftsres. *100)/avkastningsgrl.) 4,57 % 10,43 %
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Lofotkraft AS 
Postboks 800, 8305 Svolvær

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

Uvær på hølla. Foto: Espen Mortensen


