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KONSERNET STATKRAFT SF 

FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006 
 

Sammendrag 

2006 ble et meget godt år for Statkraft. Omsetningen økte med 7 prosent til over 16 
milliarder kroner. Resultatet før skatt økte med 1,2 milliarder kroner til 9,8 milliarder 
kroner, mens resultatet etter skatt endte på 6,3 milliarder kroner mot 6 milliarder 
kroner i 2005. Forbedringen etter skatt var på 5 prosent. 

Fjerde kvartal isolert viser et resultat før skatt på 2 418 millioner kroner, som er en 
nedgang på 732 millioner kroner. 381 millioner kroner forklares av positive 
engangseffekter i 2005, og korrigert for dette var nedgangen i resultatet før skatt 351 
millioner kroner (-11 prosent). Nedgangen i den underliggende driften skyldes i 
hovedsak lavere produsert volum og svakere resultater fra tilknyttede selskaper. 

Kraftprisen var høy gjennom mesteparten av året, men falt kraftig mot slutten av 
fjerde kvartal. I desember var den på nivå med samme måned i 2005. I gjennomsnitt 
for 2006 var spotprisen 39,1 øre/kWh, noe som er 66 prosent høyere enn for 2005. 
Dette skyldes hovedsakelig tilsigssvikt i store deler av året, samt stans i deler av 
svensk kjernekraftproduksjon. Økningen i spotpris reflekteres i inntektene fra netto 
fysisk spotsalg, som økte med 35 prosent for året sett under ett. De økte inntektene 
fra spotsalget motvirkes imidlertid av en betydelig reduksjon i inntektene fra 
sikringsaktiviteter. Sammenlignet med 2005 falt også produksjonen i fjerde kvartal, 
slik at den for året sett under ett endte 2,9 TWh lavere (-6 prosent). 

I statsbudsjettet for 2007 er det fastsatt et utbytte til staten for 2006 på 98 prosent av 
konsernresultatet etter skatt og minoritetsandeler. Dette tilsvarer 5 857 millioner 
kroner. 

I løpet av fjerde kvartal ble det klart at Svartisen kraftverk kommer til å være ute av 
drift frem til midten av mars 2007 som følge av skade på aggregat. Det er besluttet å 
investere i et ekstra aggregat med en planlagt effekt på 250 MW i kraftverket som i 
dag har en installert kapasitet på 350 MW, og en middelårsproduksjon på 2,2 TWh. 

I 2006 fullførte Statkrafts datterselskap Trondheim Energiverk byggingen av en 
fjernvarmeledning fra Heimdal varmesentral til Midtbyen i Trondheim. Utvidelsen av 
den tilhørende varmesentralen forventes ferdigstilt i løpet av fjerde kvartal 2007. I 
oktober 2006 ble Kjøllefjord vindpark åpnet. De tre gasskraftverkene som er under 
utbygging – to i Tyskland og et på Kårstø i Norge – forventes alle ferdigstilt i løpet av 
andre halvår 2007. Det samme gjelder vannkraftverket Pålsbu. Byggingen av nye 
Leirfossene kraftverk i Nidelva går i henhold til plan, og forventes ferdigstilt 
sommeren 2008. 
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Virksomheten i Statkraft SF 

Statkraft SFs formål er å eie alle aksjene i og gi lån til Statkraft AS. I tillegg har 
Statkraft SF enkelte eiendeler som av formelle årsaker ikke kan overlates til Statkraft 
AS. Dette gjelder kraftverk som er hjemfalt og utleid eller som ved hjemfall vil tilfalle 
Statkraft, samt enkelte utenlandsengasjementer (Asian Power Invest AB og Nordic 
Hydropower AB). 

Konsernregnskapet til Statkraft SF vil, med unntak av de tilbakeholdte eiendelene, 
være identisk med konsernregnskapet for underkonsernet Statkraft AS.  

I utgående balanse for fjerde kvartal 2006 var verdien av de totale eiendelene i 
konsernet Statkraft SF 623 millioner kroner høyere enn i konsernet Statkraft AS. 
1 040 millioner kroner av dette er relatert til balanseverdien av de utleide 
kraftverkene og utenlandsengasjementene, mens endringer i kortsiktige poster og 
likvide midler er negativ med 417 millioner kroner. 

Rentebærende langsiktig gjeld i Statkraft SF konsern var i underkant av 3 milliarder 
kroner høyere enn i Statkraft AS konsern som følge av at Statkraft SF har lånt 3 
milliarder kroner under en etablert kredittlinje i forbindelse med finansiering av utbytte 
for regnskapsåret 2004. Ved utgangen av fjerde kvartal utgjorde rentebærende gjeld 
32,7 milliarder kroner mot 32,4 milliarder kroner på samme tid i 2005. Rentebærende 
gjeldsgrad var 49,2 prosent mot 47,7 prosent ved utgangen av 2005. Omløpsmidler, 
utenom likviditetsbeholdning, var 5,0 milliarder kroner og kortsiktig rentefri gjeld 13,3 
milliarder kroner. 

I resultatregnskapet utgjør forskjellene mellom Statkraft SF og Statkraft AS i 
hovedsak inntekter og kostnader knyttet til løpende drift av de tilbakeholdte 
eiendelene. Disse forskjellene er, som vist i etterfølgende tabell, relativt beskjedne. 
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Resultatregnskap
Statkraft SF Statkraft AS Forskjell

Beløp i mill. kr konsern konsern

Kraftsalg 13 114 13 072 42
Andre driftsinntekter 3 289 3 153 136
Brutto driftsinntekter 16 403 16 225 178
Overføringskostnader -968 -968 -
Netto driftsinntekter 15 435 15 256 178
Lønnskostnader 1 315 1 313 2
Erstatninger og konsesjonsavgifter 339 331 8
Andre driftskostnader 1 644 1 560 84
Ordinære avskrivninger og nedskrivninger 1 522 1 501 22
Eiendomsskatt 618 599 19
Driftskostnader 5 437 5 304 133
Driftsresultat 9 997 9 952 45
Resultatandel i tilknyttede selskaper 1 734 1 689 45
Finansinntekter 264 272 -8
Finanskostnader -2 193 -2 087 -105
Netto finansposter -1 929 -1 816 -113
Resultat før skatter 9 802 9 826 -24
Skattekostnad -3 480 -3 541 61
Resultat 6 322 6 285 37

Herav minoritetens andel 346 346 -
Herav majoritetens andel 5 976 5 939 37

Året 2006

 

En nærmere beskrivelse av den operative virksomheten og de økonomiske resultatene for 
året er gitt i kvartalsrapporten for konsernet Statkraft AS. Rapporten følger som vedlegg. 

 

 

 

 

Oslo, 14. februar 2007 
Styret i Statkraft SF 
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KONSERNET STATKRAFT SF 

RESULTATREGNSKAP

Beløp i mill. kr 2006 2005 2006 2005

Kraftsalg 3 119 3 610 13 114 11 571
Andre driftsinntekter 1 047 1 842 3 289 3 770
Brutto driftsinntekter 4 166 5 452 16 403 15 341
Overføringskostnader -275 -251 -968 -746
Netto driftsinntekter 3 891 5 201 15 435 14 595
Lønnskostnader 407 422 1 315 1 352
Erstatninger og konsesjonsavgifter 96 104 339 350
Andre driftskostnader 511 767 1 644 1 955
Ordinære avskrivninger og nedskrivninger 390 809 1 522 1 909
Eiendomsskatt 162 129 618 502
Driftskostnader 1 566 2 230 5 437 6 067
Driftsresultat 2 326 2 970 9 997 8 528
Resultatandel i tilknyttede selskaper 547 637 1 734 1 605
Finansinntekter 92 -200 264 845
Finanskostnader -547 -258 -2 193 -2 395
Netto finansposter -455 -458 -1 929 -1 550
Resultat før skatter 2 418 3 150 9 802 8 583
Skattekostnad -708 -1 041 -3 480 -2 553
Resultat 1 710 2 109 6 322 6 030

Herav minoritetens andel 133 67 346 176
Herav majoritetens andel 1 577 2 042 5 976 5 853

BALANSE

Beløp i mill. kr

EIENDELER
Immaterielle eiendeler 6 555 6 270
Varige driftsmidler 51 511 47 978
Investering i tilknyttede selskaper 31 229 29 047
Øvrige finansielle anleggsmidler 1 008 657
Anleggsmidler 90 302 83 953
Varer 55 50
Fordringer 4 559 3 436
Investeringer 379 335
Bankinnskudd, kontanter og lignende 1 880 4 619
Omløpsmidler 6 873 8 441
Eiendeler 97 175 92 394

EGENKAPITAL OG GJELD
Innskutt egenkapital 29 250 29 250
Opptjent egenkapital 4 594 4 811
Minoritetsinteresser 2 492 3 953
Egenkapital 36 335 38 014
Avsetning for forpliktelser 12 284 10 320
Ansvarlig lån - 54
Rentebærende langsiktig gjeld 32 726 32 409
Langsiktig gjeld 45 010 42 782
Rentebærende kortsiktig gjeld 2 493 2 240
Betalbar skatt 3 999 2 237
Annen rentefri gjeld 9 338 7 119
Kortsiktig gjeld 15 829 11 596
Egenkapital og gjeld 97 175 92 394

Fjerde kvartal

31.12.06 31.12.05

Året
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EGENKAPITALAVSTEMMING

Beløp i mill. kr

Selskapskapital 01.01 29 250 29 250
Innskutt egenkapital 31.12 29 250 29 250
Opptjent egenkapital 01.01 4 811 3 623
Periodens resultat 5 976 5 853
Implementering nye regnskapsprinsipper -181 -
Estimatavvik pensjoner -479
Endring i omregningsdifferanse 428 -68
Endring som følge av oppkjøp -104 123
Avsatt utbytte -5 857 -4 720
Opptjent egenkapital 31.12 4 594 4 811
Min.interesser 01.01 3 953 3 966
Periodens resultat 346 176
Implementering nye regnskapsprinsipper -21 -
Estimatavvik pensjoner -58
Kapitalnedsettelse -1 035 -
Avsatt utbytte 31.12 -431 -101
Ekstraordinært utbytte -197
Endring i omregningsdifferanse 17 36
Endring som følge av oppkjøp -82 -124
Minoritetsinteresser 31.12 2 492 3 953
Sum egenkapital 31.12 36 335 38 014

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Beløp i mill. kr 2006 2005

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN

Resultat før skatt 9 802 8 582
Gevinst/ tap ved salg av anleggsmidler -6 -276
Ordinære avskrivninger og nedskrivninger 1 522 1 909
Resultatandel i tilknyttede selskaper -1 734 -1 605
Betalt skatt -2 072 -908
Tilført fra årets virksomhet 7 512 7 702
Endring i langsiktige poster -645 1 933
Endring i kortsiktige poster -1 601 1 345
Utbytte fra tilknyttede selskaper 1 126 971
Netto likviditetsendring fra virksomheten 6 392 11 952

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER

Investeringer i varige driftsmidler -3 695 -2 238
Salg av anleggsmidler (salgssum) 63 39
Utbetalinger av utlån -20 -42
Innbetalinger av utlån 5 98
Investeringer i andre foretak -497 -4 511
Salg av andre foretak (salgssum) - 2 029
Netto likviditetsendring fra investeringer -4 144 -4 625

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING

Opptak av ny gjeld 6 584 3 992
Nedbetaling av langsiktig gjeld -5 617 -9 483
Kapitalnedsettelse -1 035 -
Utdelt utbytte -4 917 -3 474
Netto likviditetsendring fra finansiering -4 985 -8 965

Netto endring i likvider gjennom året -2 737 -1 638

Valutakurseffekter på kontantstrøm -2 -27
Likviditetsbeholdning 01.01 4 619 6 283
Likviditetsbeholdning 31.12 1 880 4 619

Året

31.12.06 31.12.05
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SEGMENTER 

Beløp i mill. kr
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Fjerde kvartal 2006
Brutto driftsinntekter 4 166 3 382 262 529 237 83 13 -23 -316
Ordinære avskrivninger og nedskrivninger 390 261 2 103 4 8 0 -5 17
Øvrige driftskostnader 1 451 921 154 254 226 54 56 12 -225
Driftsresultat 2 326 2 201 106 173 7 21 -44 -30 -108
Resultatandel i tilknyttede selskaper 547 251 18 21 29 1 0 253 -36
Resultat før finans og skatt 2 873 2 452 124 194 36 21 -44 223 -145

Året 2006
Brutto driftsinntekter 16 403 13 978 669 1 772 780 272 35 213 -1 317
Ordinære avskrivninger og nedskrivninger 1 522 1 015 6 393 15 32 1 1 60
Øvrige driftskostnader 4 883 3 530 413 794 761 182 165 196 -1 158
Driftsresultat 9 997 9 433 250 585 5 58 -131 15 -219
Resultatandel i tilknyttede selskaper 1 734 606 37 111 21 1 0 1 098 -124
Resultat før finans og skatt 11 731 10 039 287 696 26 59 -131 1 113 -342

Balanse 31.12.06
Investering i tilknyttede selskaper 31 229 9 708 44 1 962 331 56 4 18 751 372
Øvrige eiendeler 65 945 46 083 821 5 902 477 1 456 268 490 10 450
Totale eiendeler 97 175 55 790 866 7 864 808 1 511 272 19 241 10 823

Kortsiktig gjeld 15 829 6 461 503 548 258 443 273 233 7 111
Langsiktig rentefri gjeld 12 284 10 891 32 795 33 59 23 93 357
Langsiktig rentebærende gjeld 32 726 -               -               -               -               -               -             -                   32 726
Gjeld 60 839 17 352 535 1 343 290 502 296 326 40 194

Vedlikeholdsinvesteringer 574          372          -               115          2              52            -             33                -                   
Investering i økt kapasitet 3 125       2 674       8              111          -               332          -             -                   -                   
Investering i  eierandeler 750          734          -               -               -               -               -             16 -                   

Fjerde kvartal 2005
Brutto driftsinntekter 5 452 5 216 146 504 179 78 11 63 -746
Ordinære avskrivninger og nedskrivninger 809 629 1 84 4 8 32           1 49
Øvrige driftskostnader 1 673 1 713 100 226 174 42 11 56 -651
Driftsresultat 2 970 2 874 45 194 2 27 -32 6 -144
Resultatandel i tilknyttede selskaper 637 155 1 15 13 -3 0 427 28
Resultat før finans og skatt 3 608 3 029 46 209 15 24 -32 434 -116

Året 2005
Brutto driftsinntekter 15 341 13 520 579 1 634 536 235 25 218 -1 405
Ordinære avskrivninger og nedskrivninger 1 909 1 339 8 377 15 33 32 1 105
Øvrige driftskostnader 4 905 3 856 436 774 531 140 131 204 -1 168
Driftsresultat 8 528 8 325 135 482 -10 62 -138 13 -341
Resultatandel i tilknyttede selskaper 1 605 426 3 30 -1 -6 -             1 181 -28
Resultat før finans og skatt 10 133 8 752 138 512 -11 56 -138 1 194 -369

Balanse 31.12.05
Investering i tilknyttede selskaper 29 047 9 378 7 1 914 347 57 5 16 977 361
Øvrige eiendeler 63 347 60 290 703 5 985 303 1 052 1 627 1 063 -7 677
Totale eiendeler 92 394 69 668 710 7 900 650 1 110 1 632 18 040 -7 315

Kortsiktig gjeld 11 596 11 007 1 185 621 79 83 178 917 -2 472
Langsiktig rentefri gjeld 10 320 9 435 4 639 45 60 9 45 83
Langsiktig rentebærende gjeld 32 463 -               -               -               -               -               -             -                   32 463
Gjeld 54 379 20 442 1 188 1 260 124 143 186 963 30 074

Vedlikeholdsinvesteringer 471 254 -               132 -               2 -             40 43                
Investering i økt kapasitet 1 767 1 388 -               147 -               232 -             -                   -                   
Investering i  eierandeler 4 511 4 501 -               -               -               -               -             10                -                    
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SELSKAPSREGNSKAP STATKRAFT SF 

RESULTATREGNSKAP

Beløp i mill. kr 2006 2005 2006 2005

Andre driftsinntekter 29 35 141 142
Lønnskostnader - 4 - 4
Erstatninger og konsesjonsavgifter 2 2 8 8
Andre driftskostnader 23 11 91 75
Ordinære avskrivninger 4 4 16 14
Eiendomsskatt 12 2 19 9
Driftskostnader 42 23 133 110
Driftsresultat -13 13 8 32
Finansinntekter 7 754 5 111 8 773 6 538
Finanskostnader -305 -318 -1 268 -1 711
Netto finansposter 7 450 4 793 7 505 4 827
Resultat før skatter 7 436 4 805 7 513 4 859
Skattekostnad -1 852 -496 -1 820 -199
Resultat 5 584 4 309 5 693 4 660

BALANSE

Beløp i mill. kr

EIENDELER
Utsatt skattefordel 391 391
Varige driftsmidler 418 414
Invest. i datterselsk. og tilknyttede selsk. 32 046 32 165
Øvrige finansielle anleggsmidler 15 068 19 225
Anleggsmidler 47 922 52 195
Fordringer 7 847 5 215
Bankinnskudd, kontanter og lignende 102 119
Omløpsmidler 7 949 5 334
Eiendeler 55 871 57 529

EGENKAPITAL OG GJELD

Innskutt egenkapital 29 250 29 250
Opptjent egenkapital 57 217
Egenkapital 29 307 29 467
Avsetning for forpliktelser 136 121
Rentebærende langsiktig gjeld 18 271 22 678
Langsiktig gjeld 18 406 22 799
Rentebærende gjeld 18 17
Betalbar skatt 1 838 40
Annen rentefri gjeld 6 302 5 207
Kortsiktig gjeld 8 158 5 264
Egenkapital og gjeld 55 871 57 529

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Beløp i mill. kr 2006 2005

Netto likviditetsendring fra virksomheten 4 957 -337
Netto likviditetsendring fra investeringer 4 415 -9
Netto likviditetsendring fra finansiering -9 389 -402

Netto endring i likvider gjennom året -17 -748

Likviditetsbeholdning 01.01 119 867
Likviditetsbeholdning 31.12 102 119

EGENKAPITAL

Beløp i mill. kr
Egenkapital 01.01 29 467 29 526
Implementering nye regnskapsprinsipper 3 -
Periodens resultat 5 693 4 661
Avsatt utbytte -5 857 -4 720
Egenkapital 31.12 29 307 29 467

Året

31.12.06

Året

31.12.05

Fjerde kvartal

31.12.06 31.12.05
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KONSERNET STATKRAFT AS 

FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006 
 

Sammendrag 

2006 ble et meget godt år for Statkraft. Omsetningen økte med 8 prosent til over 16 
milliarder kroner. Resultatet før skatt økte med 1,4 milliarder kroner til i overkant av 
9,8 milliarder kroner, mens resultatet etter skatt endte på nesten 6,3 milliarder kroner 
mot 5,6 milliarder kroner i 2005. Forbedringen etter skatt var på 12 prosent. 

Fjerde kvartal isolert viser et resultat før skatt på 2 446 millioner kroner, som er en 
nedgang på 659 millioner kroner. 381 millioner kroner forklares av positive 
engangseffekter i 2005, og korrigert for dette var nedgangen i resultatet før skatt 278 
millioner kroner (-10 prosent). Nedgangen i den underliggende driften skyldes i 
hovedsak lavere produsert volum og svakere resultater fra tilknyttede selskaper. 

Kraftprisen var høy gjennom mesteparten av året, men falt kraftig mot slutten av 
fjerde kvartal. I desember var den på nivå med samme måned i 2005. I gjennomsnitt 
for 2006 var spotprisen 39,1 øre/kWh, noe som er 66 prosent høyere enn for 2005. 
Dette skyldes hovedsakelig tilsigssvikt i store deler av året, samt stans i deler av 
svensk kjernekraftproduksjon. Økningen i spotpris reflekteres i inntektene fra netto 
fysisk spotsalg, som økte med 35 prosent for året sett under ett. De økte inntektene 
fra spotsalget motvirkes imidlertid av en betydelig reduksjon i inntektene fra 
sikringsaktiviteter. Sammenlignet med 2005 falt også produksjonen i fjerde kvartal, 
slik at den for året sett under ett endte 2,9 TWh lavere (-6 prosent). 

I statsbudsjettet for 2007 er det fastsatt et utbytte til staten for 2006 på 98 prosent av 
konsernresultatet etter skatt og minoritetsandeler. Dette tilsvarer 5 857 millioner 
kroner. 

I løpet av fjerde kvartal ble det klart at Svartisen kraftverk kommer til å være ute av 
drift frem til midten av mars 2007 som følge av skade på aggregat. Det er besluttet å 
investere i et ekstra aggregat med en planlagt effekt på 250 MW i kraftverket som i 
dag har en installert kapasitet på 350 MW, og en middelårsproduksjon på 2,2 TWh. 

I 2006 fullførte Statkrafts datterselskap Trondheim Energiverk byggingen av en 
fjernvarmeledning fra Heimdal varmesentral til Midtbyen i Trondheim. Utvidelsen av 
den tilhørende varmesentralen forventes ferdigstilt i løpet av fjerde kvartal 2007. I 
oktober 2006 ble Kjøllefjord vindpark åpnet. De tre gasskraftverkene som er under 
utbygging – to i Tyskland og ett på Kårstø i Norge – forventes alle ferdigstilt i løpet av 
andre halvår 2007. Det samme gjelder vannkraftverket Pålsbu. Byggingen av nye 
Leirfossene kraftverk i Nidelva går i henhold til plan, og forventes ferdigstilt 
sommeren 2008. 

 

VEDLEGG 
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Økonomiske resultater 1 

Kvartalsresultat. I fjerde kvartal hadde konsernet et resultat på 2 446 millioner 
kroner før skatt (3 106 millioner kroner) og 1 710 millioner kroner etter skatt (2 085 
millioner kroner), en nedgang på henholdsvis 21 og 18 prosent i forhold til samme 
periode i 2005. Resultatnedgangen skyldes i hovedsak lavere produksjon, samt at 
det i fjerde kvartal i 2005 ble bokført engangsposter med en positiv nettoeffekt på 
381 millioner kroner før skatt og 327 millioner kroner etter skatt. Korrigert for 
engangseffektene i 2005 viser resultat etter skatt for kvartalet en marginal nedgang 
på 3 prosent sammenlignet med fjerde kvartal i 2005. 

Resultat for året. Akkumulert for året ble resultatet 9 826 millioner kroner før skatt 
(8 449 millioner kroner) og 6 285 millioner kroner etter skatt (5 620 millioner kroner). I 
forhold til 2005 er forbedringen på henholdsvis 16 og 12 prosent før og etter skatt. 
Hovedforklaringen til det gode resultatet i 2006 er høye kraftpriser. 

Avkastning. Målt ved ROACE – driftsresultatet i forhold til gjennomsnittlig sysselsatt 
kapital i driften – viser konsernet en avkastning på 23,7 prosent før skatt. Tilsvarende 
tall for 2005 var 19,3 prosent. Det er her justert for vesentlige engangsposter slik at 
avkastningstallene viser resultatet av ordinær virksomhet. 

Avkastningen på egenkapitalen fra ordinær virksomhet var 16,3 prosent etter skatt. 
Totalkapitalavkastningen etter skatt fra ordinær virksomhet var 8,4 prosent mot 7,8 
prosent i 2005. 

Driftsinntekter. Konsernet hadde en brutto omsetning på 4 145 millioner kroner i 
fjerde kvartal, 1 238 millioner kroner lavere enn i tilsvarende periode foregående år (-
23 prosent). For året under ett var omsetningen 16 225 millioner kroner. Dette var 
1 204 millioner kroner høyere enn i 2005 (+8 prosent).  

I fjerde kvartal 2005 ble det inntektsført en engangspost på 1 006 millioner kroner 
knyttet til erstatning fra Nuon for avvikling av avtale om salg av grønne sertifikater fra 
vindparkene på Smøla og Hitra. Korrigert for dette viser fjerde kvartal 2006 en 
nedgang i brutto omsetning på 5 prosent, mens året totalt viser en økning på 16 
prosent. 

Konsernet produserte 45,7 TWh i 2006, som er en nedgang på 2,8 TWh fra året før 
(-6 prosent). Gjennomsnittlig spotpris økte med 15,6 øre/kWh til 39,1 øre/kWh for 
året sett under ett (+66 prosent). I sum førte dette til at inntektene fra netto fysisk 
spotsalg økte med 2 944 millioner kroner sammenlignet med 2005. Som en motpost 
til dette falt inntektene fra sikringsaktivitetene med 1 370 millioner kroner, og endte 
med et resultat på 28 millioner kroner. Trading og origination viste en forbedring på 
42 millioner kroner sammenlignet med 2005, mens det for øvrige inntektsposter var 
mindre endringer. I løpet av året ble det solgt 13,1 TWh til industrien på 
myndighetsbestemte vilkår til en snittpris på 13,5 øre/kWh. 

Overføringskostnadene knyttet til transport av kraft økte med 222 millioner kroner 
(+30 prosent) til 968 millioner kroner for året sett under ett. Den sterke økningen 

                                                   
1 Tall i parentes viser sammenlignbare tall for 2005 



Konsernet Statkraft SF – eksternrapport fjerde kvartal 2006  10 
 

skyldes at de variable delene av overføringstariffen steg kraftig som følge av høyere 
kraftpriser enn i 2005. 

Driftskostnadene ble 5 304 millioner kroner i 2006, en nedgang på 595 millioner 
kroner (-10 prosent) fra 2005. Nedgangen skyldes i hovedsak engangsposter i 2005 
knyttet til dokumentavgift i forbindelse med omorganiseringen av Statkraft og 
nedskrivning av vindparker på henholdsvis 278 og 361 millioner kroner. 

Underliggende lønnskostnader økte for 2006, dels som følge av økt bemanning 
knyttet til ny aktivitet og kjøpte virksomheter, og dels ordinær lønnsutvikling. 
Regnskapsmessig gikk imidlertid lønnskostnadene ned med 29 millioner kroner til 
1 313 millioner kroner (-2 prosent). Nedgangen skyldes at det i 2005 ble kostnadsført 
cirka 80 millioner kroner som følge av en oppdatert beregning av 
pensjonsforpliktelsene. 

Året sett under ett er andre driftskostnader redusert med 305 millioner kroner til 
1 560 millioner kroner (-16 prosent). Det ble i løpet av året betalt 46 millioner kroner i 
dokumentavgift knyttet til den tidligere gjennomførte omorganiseringen av Statkraft, 
mens det i 2005 var kostnader på 278 millioner kroner knyttet til dette. Ut over dette 
økte driftskostnadene med 86 millioner kroner som følge av ny virksomhet i Sverige 
og Finland, samt aktiviteter knyttet til gasskraftverkene i Tyskland, mens øvrige 
virksomheter viste en nedgang i andre driftskostnader på om lag 160 millioner 
kroner. En vesentlig del av nedgangen skyldes at en større andel av periodisk 
vedlikehold fra og med 2006 balanseføres og avskrives frem til neste vedlikehold 
som en tilpasning til IFRS. Med identisk vedlikeholdsnivå vil dette gi en varig 
nedgang i andre driftskostnader knyttet til ordinær drift som vil motvirkes av en 
gradvis økning av avskrivningene. 

Korrigert for nedskrivningen av vindparkene i 2005, er avskrivningene for 2006 på 
nivå med året før, mens en løpende regulering av beregningsgrunnlaget økte 
eiendomsskatten med 106 millioner kroner. 

Driftsresultatet i fjerde kvartal ble 2 341 millioner kroner, en nedgang på 582 
millioner kroner (-20 prosent) i forhold til fjerde kvartal i 2005. For året totalt økte 
driftsresultatet med 1 577 millioner kroner til 9 952 millioner kroner. Økningen 
tilsvarer 19 prosent. Størstedelen av driftsresultatet for året kommer fra segmentet 
Produksjon og sikringshandel som har en andel på 94 prosent, mens 
Nettvirksomheten og Trading og origination bidrar med henholdsvis 6 og 3 prosent. 
Øvrige segmenter og konsernfunksjoner gikk i balanse eller var svakt negative, 
samlet sett -3 prosent. 

Resultatandeler. For fjerde kvartal isolert sett er resultatandelene fra konsernets 
tilknyttede selskaper redusert med 93 millioner kroner sammenlignet med fjerde 
kvartal i 2005. Dette skyldes at Statkrafts estimat for E.ON Sveriges resultat for årets 
tre første kvartaler var overvurdert, og at dette ble korrigert i fjerde kvartal. 
Hensyntatt dette anslås E.ON Sveriges resultat for fjerde kvartal å ligge på nivå med 
2005. 

For året under ett økte resultatandelen fra tilknyttede selskaper med 112 millioner 
kroner til 1 689 millioner kroner, som tilsvarer en forbedring på 7 prosent. Endringen 
utgjøres hovedsakelig av BKK og Agder Energi som til sammen bidrar med en 
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forbedring på 169 millioner kroner, mens E.ON Sverige anslås å gi en nedgang. 
Inkludert i 2005-tallene for E.ON er en engangskostnad på 359 millioner kroner som 
følge av utbedringer etter orkanen Gudrun. Korrigert for denne engangsposten, samt 
engangseffekter i 2006 knyttet til gevinst ved salg av bredbåndsaktiviteten og 
nedskrivning av avfallsvirksomheten beregnes resultatandelen fra E.ON Sverige å 
ligge vesentlig lavere enn i 2005. Årsaken til denne nedgangen er lav 
vannkraftproduksjon og stans i deler av kjernekraftproduksjonen. Statkrafts 
resultatandel fra E.ON Sverige er basert på estimat for siste kvartal. 

Netto finanskostnader utgjorde i fjerde kvartal 427 millioner kroner som er en 
reduksjon på 15 millioner kroner fra fjerde kvartal i 2005. Økt gjeld og økt rente på 
gjelden har medført høyere rentekostnader i fjerde kvartal i 2006, mens valutaposter 
trekker i motsatt retning sammenlignet med samme kvartal foregående år. 

For hele 2006 ble netto finanskostnader 1 816 millioner kroner, en økning på 312 
millioner kroner fra 2005. Økningen skyldes blant annet at det i 2005 ble inntektsført 
en regnskapsmessig gevinst i forbindelse med salg av Hedmark Energi Holding AS 
på 334 millioner kroner. I tillegg er det 260 millioner kroner i urealisert tap på inngåtte 
kontrakter i forbindelse med sikring av fremtidige euro kontantstrømmer. Tilsvarende 
sikring i 2005 utgjorde 60 millioner kroner i urealisert gevinst. Sikringsaktivitetene har 
en motpost i kraftsalgsinntektene. Lavere gjeld og lavere løpende rente på 
gjeldsporteføljen sammenlignet med 2005, bidrar isolert sett til reduserte brutto 
finanskostnader i 2006. Som følge av innfrielse av statsgaranterte lån er 
garantipremiebetaling til staten også redusert. Samlet portefølje av statsgarantert 
gjeld utgjorde ved årets slutt 15,3 milliarder kroner mot 20,2 milliarder kroner ved 
utgangen av 2005. 

Gjennomsnittlig løpende rente på lån i svenske kroner var 2,5 prosent i 2006, og for 
lån i norske kroner 4,3 prosent. Ved å inkludere periodiserte tap på tidligere 
kansellerte rentebytteavtaler øker renten for lån i norske kroner til 6,6 prosent. 
Rentebytteavtalene ble kansellert i 2004 og 2005 som ledd i en omstrukturering av 
renteporteføljen for å oppnå en større andel flytende rente. Ved utgangen av året 
hadde noe over halvparten av låneporteføljen i norske kroner og hele låneporteføljen 
i svenske kroner flytende rente. 

Skatter ble i 2006 kostnadsført med 3 541 millioner kroner (2 829 millioner kroner). 
Den effektive skattesatsen var 36,0 prosent mot 33,5 prosent i 2005. Økningen i den 
effektive skattesatsen kan i hovedsak tilskrives økt grunnrenteskatt, som primært 
skyldes økte gjennomsnittlige spotpriser. Grunnrenteskatten beløper seg til totalt 
1 148 millioner kroner (680 millioner kroner). 

Utbyttet som er foreslått i statsbudsjettet anslås å gi konsernet en korreksjonsskatt 
på i størrelsesorden 36 millioner kroner. Denne skatten påløper når utbyttenivået 
medfører at ubeskattede inntekter tas ut av selskapet som utbytte. 

Kontantstrøm og kapitalstruktur. Den operasjonelle virksomheten ga en 
kontantstrøm på 7,5 milliarder kroner i 2006. Dette representerer en nedgang på 0,5 
milliarder kroner fra samme periode i 2005 (-7 prosent). Endringer i kortsiktig og 
langsiktig kapitalbinding var negativ med 2,0 milliarder kroner, mens utbytte fra 
tilknyttede selskaper beløp seg til 1,1 milliarder kroner. Totalt ble derved netto 
kontantstrøm fra virksomheten 6,5 milliarder kroner i 2006. 
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Årets investeringer beløp seg til 4,4 milliarder kroner, hvor de største postene var 2,2 
milliarder kroner til gasskraftprosjekter i Norge og Tyskland, 0,3 milliarder kroner i det 
tilknyttede selskapet SN Power, 0,4 milliarder til fjernvarmeprosjektet i Trondheim 
Energiverk og 0,3 milliarder kroner til Kjøllefjord vindpark. 1,2 milliarder kroner ble 
brukt til øvrige investeringer i anlegg og driftsmidler.  

I 2006 foretok Statkraft netto opptak av ny gjeld med 1,2 milliarder kroner og betalte 
4,8 milliarder kroner i utbytte og konsernbidrag til Statkraft SF. 1,2 milliarder kroner 
ble utbetalt til minoritetseiere i datterselskapet Skagerak Energi i forbindelse med 
kapitalnedsettelse og utbytte. 

Netto likviditetsendring i løpet av året var negativ med 2,6 milliarder kroner, og 
konsernets likviditetsbeholdning var 1,8 milliarder kroner ved utgangen av 2006 mot 
4,4 milliarder kroner ved inngangen til året. 

Rentebærende gjeld utgjorde 32,5 milliarder kroner ved utgangen av 2006 mot 31,3 
milliarder kroner ved utgangen av 2005. Rentebærende gjeldsgrad var 45,6 prosent 
mot 43,9 prosent i 2005. Omløpsmidler, utenom likviditetsbeholdning, var 5,0 
milliarder kroner og kortsiktig rentefri gjeld 13,0 milliarder kroner. 

Ved utgangen av året hadde Statkraft en egenkapital på 38,8 milliarder kroner etter 
avsetning til utbytte. Dette tilsvarer 40,2 prosent av totalkapitalen, og er en nedgang 
på 3,8 prosentpoeng fra 2005. Reduksjonen i egenkapitalen skyldes en nedgang i 
minoritetsinteresser som en følge av kapitalnedsettelsen i Skagerak Energi. 
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Forretningsområder 

Statkraft har tre operative forretningsområder. I tillegg kommer andre områder som 
omfatter konsernfunksjoner, finansielle investeringer og elimineringer. Strukturen tar 
utgangspunkt i konsernets strategiske prioriteringer og utvikling innenfor tre 
hovedsatsingsområder. 

   

HOVEDTALL 
FORRETNINGSOMRÅDER 

(Millioner kroner)

RESULTAT PER 31.12 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005

Brutto driftsinntekter 16 225 15 021 11 611 10 786 286 1 241 4 431 3 477 -103 -482
Driftsresultat 9 952 8 375 7 917 6 880 5 199 2 206 1 400 -176 -104
Resultatandel tilknyttede selskaper 1 689 1 577 -11 -27 5 -5 580 411 1 116 1 198
Resultat før finans og skatter 11 641 9 953 7 906 6 853 9 194 2 786 1 812 940 1 094

FRA BALANSEN 31.12.06 31.12.05 31.12.06 31.12.05 31.12.06 31.12.05 31.12.06 31.12.05 31.12.06 31.12.05

Varige driftsmidler og imm. eiendeler 57 348 52 812 32 565 29 477 1 541 1 208 22 870 22 189 373 -62
Investering i tilknyttede selskap 30 997 28 793 778 326 814 561 10 500 10 799 18 905 17 106
Øvrige eiendeler 8 208 9 250 5 846 10 000 332 1 608 2 054 4 322 -26 -6 680
Sum eiendeler 96 552 90 854 39 189 39 803 2 686 3 377 35 424 37 310 19 252 10 365
Sysselsatt kapital 35 723 37 530 17 694 20 060 1 401 1 748 15 144 16 751 1 485 -1 029

Vedlikeholdsinvesteringer 573           468        271        129        -             -             267        241        35          98          
Investeringer i økt kapasitet 3 125        1 767     2 195     702        370        619        560        446        -             -             
Investering i eierandeler 750           4 511     471        4 501     253        -             26          10          -             -             

*Inkluderer investeringen i E.ON Sverige.
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Produksjon og marked 

Forretningsområdet Produksjon og marked driver omfattende europeisk 
handelsvirksomhet med kraft. I Norden eier og driver forretningsområdet 78 
vannkraftverk, og det disponeres produksjonskapasitet ved 26 kraftverk som drives 
av andre. Tre gasskraftverk er under bygging. Produksjonsaktiva er i hovedsak 
regulerbare. 

Hovedpunkter 
Virksomheten har vært konsentrert rundt de langsiktige hovedmålene som er god 
drift av Statkrafts kjernevirksomhet, planlegging og oppbygging av drifts- og 
markedsaktiviteter for gasskraftverkene, samt å videreføre samarbeidsprosjektene 
innenfor driftsorganisasjonen i Norden.  

Forretningsområdet forberedte seg gjennom året på å sette i drift de tre 
gasskraftverkene Knapsack, Herdecke og Kårstø som er under bygging. Det er 
inngått kontrakt med Fortum for drift og vedlikehold av gasskraftverket Knapsack 
som Statkraft er operatør for. 40 medarbeidere ble ansatt i løpet av året for å 
understøtte gasskraftvirksomheten i Norge og på kontinentet. Anleggene er planlagt 
ferdigstilt høsten 2007 og øker Statkrafts kapasitet med om lag 1 200 MW. Statkraft 
har startet opp sikringshandel for gasskraftverkene, foreløpig i liten skala. 
Gasskraftverkene forventes å få tildelt tilstrekkelige CO2-kvoter slik vi er forespeilet 
fra myndighetene. Gasskraftverket Herdecke skal drives av medeieren Mark-E. 
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Driften av Kårstø anlegget skjer gjennom etablering av egen driftsorganisasjon i regi 
av Naturkraft AS. 

Det ble i fjerde kvartal besluttet å investere i et ekstra aggregat i Svartisen Kraftverk i 
Nordland. Et nytt aggregat reduserer sårbarheten for stans ved kraftstasjonen. Og 
kraftforsyningen vil forbedres i hele landsdelen, samt i Midt-Norge. Det nye 
aggregatet er forventet satt i drift i desember 2009. 

Graningeselskapene ble overtatt fra E.ON Sverige 1. oktober 2005. Selskapene 
drives nå videre under navnene Statkraft Sverige AB og Statkraft Suomi Oy. I året 
som har gått siden overtakelsen har det vært arbeidet med å integrere 
virksomhetene tettere opp mot den norske virksomheten. Det er også en betydelig 
kompetanseutveksling mellom selskapene, blant annet gjennom utveksling av 
personell. Store ressurser er nedlagt for å knytte produksjonsstyringen opp mot 
Norge, og energidisponeringen for Sverige og Finland skjer i dag ved hovedkontoret i 
Oslo. På administrativ side har det vært arbeidet med implementering av systemer 
på økonomisiden, oppbygging av økonomifunksjon i Sverige og rapporteringsrutiner. 
Det gjenstår fortsatt en del arbeid før virksomhetene er fullstendig integrert.  

Forretningsområdet overtok 1. januar 2007 Trondheim Energiverks aktiviteter innen 
energidisponering, sikringshandel, trading og tilhørende støttefunksjoner. Trondheim 
Energiverk vil fortsatt eie og vedlikeholde kraftverkene. Endringen er i tråd med 
konsernets strategi om å samle energidisponering og sikringshandel. Samarbeidet er 
regulert gjennom en kraftkjøpsavtale mellom Statkraft Energi AS og Trondheim 
Energiverk Kraft AS. Overtakelsen ble planlagt i fjerde kvartal og sikret en vellykket 
overføring av oppgaver fra årsskiftet. Ansettelsesforholdet for 25 personer ble 
overført til Statkraft Energi AS. 

I 2006 inngikk Statkraft en langsiktig avtale med Eramet Norway om kraftleveranser 
fra 2011 til og med år 2020. Leveransen, som er på cirka 9 TWh samlet over 
avtaleperioden, dekker hoveddelen av forbruket ved Eramets smelteverk i Sauda og 
Porsgrunn. Eramet sa samtidig opp sine myndighetsbestemte kraftavtaler i 
Porsgrunn og i Sauda, og valgte i stedet en kommersiell løsning i samarbeid med 
Statkraft. 

I 2006 ble det åpnet et handelskontor i Sofia i Bulgaria. Deregulering av 
energisektoren, og EU-medlemskap for flere av landene i denne regionen, åpner for 
nye forretningsmuligheter innenfor krafthandel.   

I august fikk Statkraft Carbon Invest AS tilslag for deltagelse i Umbrella Carbon 
Facility, Tranche 1, et fond i regi av Verdensbanken. Fondet investerer i to nye 
prosjekter i Kina for reduksjon av skadelige gassutslipp. Totalrammen for 
investeringen er EUR 22,5 millioner i perioden til og med år 2013. 

Økonomiske resultater 
Forretningsområdet Produksjon og Marked har et meget godt resultat i 2006. 
Resultat før finans og skatter ble 7 906 millioner kroner, som er 1 053 millioner 
kroner høyere enn i 2005. Forbedringen på 15 prosent skyldes i hovedsak høyere 
kraftsalgsinntekter som en følge av vesentlig høyere priser. Resultatet fra 
sikringshandel var derimot lavere enn i 2005. I tillegg var det engangskostnader på 
414 millioner kroner i 2005 i forbindelse med konsernetableringen. 



Konsernet Statkraft SF – eksternrapport fjerde kvartal 2006  15 
 

Segmentet Produksjon og handel bidro med 7 393 millioner kroner, tilsvarende 94 
prosent av forretningsområdets resultat før finans og skatt. Industri- og 
konsesjonskraft utgjorde 14,9 TWh av produksjonen per utgangen av 2006, og ga 
3 882 millioner kroner lavere inntekter i 2006 enn om produksjonen hadde vært solgt 
til spotpris. Dynamisk sikringshandel hadde et positivt resultat på 28 millioner kroner 
per utgangen av 2006. I 2006 var andre driftskostnader 442 millioner kroner lavere 
enn i 2005 grunnet høyere konsernkostnader og dokumentavgift i 2005 som følge av 
omorganiseringen av Statkraft. 

Segmentet Nett, herunder Baltic Cable, oppnådde et resultat på 317 millioner kroner 
før finansposter og skatter, mens Trading & Origination, inkludert handelsaktiviteten i 
Europa, bidro med 196 millioner kroner. Praktisk talt alle porteføljene har oppnådd 
gode resultater i 2006. 

Driften 
Produksjonen i 2006 utgjorde 37,4 TWh, hvilket er 1,4 TWh lavere enn i 2005. 
Forretningsområdet oppnådde en nyttejustert utilgjengelighet på 3,9 prosent i 2006, 
noe som er 2,4 prosentpoeng svakere enn målsatt. Feilen som oppstod ved 
Svartisen kraftverk i august og den nye stansen i oktober, er hovedårsaken til dette. 
Det pågår reparasjon av aggregatet og kraftverket er planlagt satt i drift i midten av 
mars 2007.  

Sommeren og høsten 2006 var vannstanden i en del magasiner betydelig lavere enn 
normalt. Årsakene til dette var lite snø i fjellet og svært tørt vær på våren og 
sommeren. Kombinert med stor etterspørsel etter kraft ga dette lave 
magasinvannstander. Ingen tillatelser ble brutt, men de spesielle forholdene førte til 
flere oppslag i media. Fra Statkrafts side blir fiskebestandene overvåket gjennom 
regelmessige undersøkelser. I tillegg ble det foretatt merking av grunner og 
forbedring av brygger og båtutsett for å begrense uheldige virkninger for brukerne av 
vannmagasinene.  

Statkraft Region Øst overtok produksjonsstyringen for Skagerak Energis 25 kraftverk 
30. august 2006. Overføringen var meget vellykket og foregikk uten driftsmessige 
problemer. Et omfattende samarbeid er etablert med Skagerak Energi, både i selve 
kraftverksdriften og innenfor ulike støttefunksjoner.  

I desember ble det oppnådd enighet med eierne av Vrangfoss og Eidsfoss 
kraftverker om drift og vedlikehold av verkene. Fra og med 1. januar 2007 overtok 
Statkraft dette ansvaret fra Hydro Energi, og samtidig ble fem ansatte overført fra 
Hydro til Statkraft.  
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Ny energi  

Forretningsområdet Ny energi skal sikre videre vekst i konsernets kraftproduksjon 
gjennom utvikling og utbygging av miljøvennlig produksjonskapasitet. Ny energi er 
således blant annet ansvarlig for å følge opp utbyggingen av de tre gasskraftverkene 
på vegne av Produksjon og marked. Forretningsområdet arbeider med en betydelig 
portefølje av prosjekter under utvikling, og har i tillegg ansvaret for konsernets 
eiermessige oppfølging av vindparkselskapene, Småkraft AS og Statkraft Norfund 
Power Invest AS (SN Power). Ny energi har også ansvaret for konsernets forskning 
og utviklingsaktiviteter. 

Hovedpunkter 
SN Power eier 50 prosent av SN Aboitiz Power, Inc. (SNAP), som i desember vant 
anbudsrunden på vannkraftverket Magat på Filippinene. Dette kraftverket har en 
kapasitet på 360 MW, og overtagelse ventes å finne sted i løpet av første kvartal 
2007. 

Kraftverket Oftedal 1 i Sirdal kommune ble satt i drift i fjerde kvartal. Kraftverket har 
en årsproduksjon på 12,5 GWh, og er det fjerde kraftverket Småkraft AS har satt i 
drift. 

Statkraft har gjennom flere års samarbeid med blant annet Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE), Miljøverndepartementet, Direktoratet for naturforvaltning og 
Energibedriftenes landsforening arbeidet for en etablering av et større 
forskningsprogram i regi av Norges forskningsråd om temaet fugl/vindturbiner. 
Prosjektet er hovedsakelig relatert til havørnproblematikk på Smøla, men skal også 
belyse forholdet til andre arter. Norges forskningsråd innvilget søknaden i desember 
2006 og programmet vil motta en støtte på nærmere 10 millioner kroner over fire år. 

I høstens statsbudsjett ble det lagt frem forslag til ny støtteordning for ny fornybar 
energi som er dårligere enn det bransjen hadde ventet. Det er usikkert om den 
planlagte ordningen vil være tilstrekkelig til å utløse større vindkraftinvesteringer i 
Norge. Den foreslåtte støtteordningen må godkjennes av EFTAs kontrollorgan ESA 
før den kan settes i verk. 

Økonomiske resultater 
Forretningsområdet hadde et resultat før finans og skatt på 9 millioner kroner i 2006 
mot 194 millioner kroner i 2005. Driftsinntektene utgjorde 286 millioner kroner, en 
reduksjon på 955 millioner kroner i forhold til 2005. I 2005 mottok vindselskapene en 
kompensasjon på 1 006 millioner kroner fra Nuon for terminering av avtale om salg 
av grønne sertifikater. Korrigert for denne engangseffekten økte inntektene med 51 
millioner kroner. 

Driftskostnadene utgjorde 281 millioner kroner, hvilket var en reduksjon på 761 
millioner kroner fra 2005. I forbindelse med engangskompensasjonen fra Nuon ble 
det foretatt nedskrivninger og avvikling av inngåtte interne langsiktige 
kraftkjøpsavtaler som for forretningsområdet Ny energi beløp seg til 783 millioner 
kroner. Korrigert for disse engangsposter økte kostnadene med 22 millioner kroner. 
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Driften 
I fjerde kvartal startet Kjøllefjord vindpark med testproduksjon. Total produksjon for 
alle vindparkene ble 499 GWh i 2006, og dette ga brutto driftsinntekter på 201 
millioner kroner. Parkene hadde generelt god tilgjengelighet i kvartalet og som en 
følge av gunstig vær var produksjonen noe høyere enn forventet i årets to siste 
måneder. 

Olje- og energidepartementet har ennå ikke fattet endelig beslutning vedrørende 
Kjennsvatn vannkraftverk eller vindparkene på Skallhalsen og Magerøya. 

Det forventes at NVE ikke vil gi konsesjon til Langevåg vindpark i Bømlo kommune, 
etter at Riksantikvaren, Fylkesmannen og kommunestyret har gått imot dette. Åfjord 
kommune har derimot enstemmig gått inn for Kvenndalsfjellet vindpark. Uttalelsene 
fra sentrale høringsinstanser tilsier at det er stor sannsynlighet for et positivt 
konsesjonsvedtak for dette prosjektet. 

Det arbeides fortsatt aktivt for å utvide porteføljen av vindkraftprosjekter i 
Storbritannia. Beslutningsprosessene i Storbritannia er krevende blant annet i forhold 
til kravene om forskuddsbetalinger og garantier fra nettselskapene. 

Inntektene fra salg av utviklingsaktiviteter og konsulenttjenester har økt som en følge 
av salg av tjenester i forbindelse med byggingen av de tre gasskraftverkene. Disse 
gasskraftverkene eies av forretningsområdet Produksjon og marked og balanseføres 
der. I begynnelsen av kvartalet ble det oppdaget kvalitetsavvik knyttet til 
sveisesømmer på varmevekslerne på de to tyske gasskraftverkene. De nødvendige 
reparasjonsarbeidene er gjennomført på gasskraftverket i Herdecke, mens det ved 
årsskiftet fortsatt gjenstod en del reparasjonsarbeid i Knapsack. På tross av dette 
forventes det at byggearbeidene ved begge gasskraftverkene ferdigstilles i løpet av 
annet halvår 2007. Gasskraftverket på Kårstø, samt vannkraftverket Pålsbu forventes 
også å ferdigstilles annet halvår 2007. 

Småkraft AS hadde et driftsresultat i 2006 på -11 millioner kroner. Selskapet har 45 
konsesjonssøknader på til sammen 700 GWh til behandling hos NVE. I løpet av 
fjerde kvartal er det innvilget 4 konsesjoner på til sammen 59 GW. I fjerde kvartal har 
selskapet fattet vedtak om utbygging av ett småkraftverk i Kistafossen i Radøy 
kommune med en forventet produksjon på 6 GWh. 

SN Power har vannkraftverk i drift i Peru, Nepal, India og Sri Lanka, i tillegg til 
kraftverket på Filippinene som overtas i første kvartal 2007. Selskapet har også to 
vannkraftverk under bygging i India og Chile som forventes ferdigstilt høsten 2008. 
SN Power behandles i Ny Energi som et tilknyttet selskap, og bidro med en 
resultatandel på 5 millioner kroner i 2006, en forbedring på 7 millioner kroner i forhold 
til 2005. 
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Regionale selskaper 

Forretningsområdet Regionale selskaper har ansvaret for forvaltning og 
videreutvikling av Statkrafts eierskap i regionale kraftselskaper i Norge. Gjennom 
disse selskapene er konsernet eksponert i hele verdikjeden. Selskapene Trondheim 
Energiverk (100 prosent eierandel) og Skagerak Energi (66,6 prosent) konsolideres i 
konsernregnskapet da Statkraft har bestemmende innflytelse. Bergenhalvøens 
Kommunale Kraftselskap (BKK) og Agder Energi rapporteres som tilknyttede 
selskap. I disse er eierandelene under 50 prosent og Statkraft har betydelig, men 
ikke bestemmende, innflytelse. 

Hovedpunkter 
De fire regionale kraftselskapene i forretningsområdet leverte sine beste resultater 
noensinne i 2006. Det var i hovedsak resultatet fra kraftproduksjonsvirksomheten 
som økte betydelig, men også nettvirksomheten leverte gode resultater. 

Fra 2007 er det innført nytt regime for inntektsregulering av nettvirksomheten i 
Norge. Det har vært stor uenighet mellom bransjen og NVE om utformingen av det 
nye reguleringsregimet. Bransjen har påpekt en rekke svakheter i den nye modellen, 
blant annet svake styringssignaler og investeringsinsentiver. Dette er uheldig i en 
situasjon med økende reinvesteringsbehov i nettet. Statkraft og andre nettaktører har 
foreslått alternative modeller som bedre ivaretar hensynet til fortsatt effektivisering og 
gode investeringsinsentiver, og vil fortsatt arbeide for å videreutvikle og forbedre 
regimet for inntektsregulering. 

Regjeringen har nylig lagt fram et forslag til støtteordning som omfatter produksjon av 
elektrisitet basert på vannkraft, vindkraft og bioenergi. Flere av de regionale 
selskapene planlegger utbygging av vindkraft, men foreløpige vurderinger indikerer 
at det framlagte forslaget ikke er tilstrekkelig til å utløse betydelig ny utbygging av 
vindkraft hos disse. 

Økonomiske resultater 
Forretningsområdet hadde for året en omsetning på 4 431 millioner kroner som 
tilsvarer 27 prosent av konsernets omsetning. Forretningsområdets driftsresultat per 
fjerde kvartal ble 2 206 millioner kroner, noe som er 806 millioner kroner høyere enn i 
2005. 

De tilknyttede selskapene, Agder Energi, BKK og Fjordkraft bidro med 
resultatandeler på 580 millioner kroner, en økning på 169 millioner kroner. 

Forretningsområdets samlede resultat før finansposter og skatter økte med 974 
millioner kroner til 2 786 millioner kroner i forhold til tilsvarende periode i 2005. Dette 
representerer en økning på 54 prosent, og utgjør 24 prosent av konsernets totale 
resultat før finansposter og skatter. Forbedringen skyldes i hovedsak den kraftige 
økningen i kraftprisene. 

Segmentet Produksjon og sikringshandel bidro med 2 478 millioner kroner av resultat 
før finansposter og skatter, mens Nettvirksomheten og Fjernvarme bidro med 
henholdsvis 384 og 59 millioner kroner. Nettoeffekten fra øvrige segmenter, samt 
fellesfunksjoner var minus 135 millioner kroner. 
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Driften 
Selskapene innen forretningsområdet hadde i all hovedsak stabil drift og produksjon i 
2006. Redusert produksjon som følge av lavere tilsig enn normalt ble kompensert for 
av høyere kraftpriser på den nordiske kraftbørsen. Videre bidro god 
energidisponering til det gode resultatet. Datterselskapene hadde en kraftproduksjon 
i 2006 på 7,9 TWh, noe som er en nedgang på 0,4 TWh fra 2005. De tilknyttede 
selskapene produserte 12,4 TWh, en nedgang på 2,5 TWh. 

Alle selskapene i forretningsområdet arbeider med utvikling av ny lønnsom 
kraftproduksjon. Dette vil også bidra til å møte en stedvis anstrengt 
forsyningssituasjon. I 2006 har selskapene satt i drift tre kraftverk med en 
middelproduksjon på til sammen 134 GWh. Skagerak Energi har levert 
konsesjonssøknad for gasskraftverk med CO2 håndtering på Herøya, og arbeider 
også med planer for gasskraftverk på Slagentangen utenfor Tønsberg i samarbeid 
med Fortum og Østfold Energi. 

Etter endelig godkjenning av kjøpet av Trondheim Energiverk i 2005 ble det i 2006 
gjennomført en bred prosess for å etablere samarbeidsløsninger mellom Statkraft og 
Trondheim Energiverk. Det er besluttet en tettere samordning innen segmenter og 
staber, blant annet innen energidisponering. 

Trondheim Energiverk fullførte i 2006 byggingen av en ny tolv kilometer lang 
fjernvarmeledning fra Heimdal varmesentral til Midtbyen i Trondheim. Den pågående 
utvidelsen av Heimdal varmesentral planlegges ferdigstilt i fjerde kvartal 2007, og vil 
bli Norges mest avanserte forbrenningsanlegg for mange avfallskilder. 

Bygging av nye Leirfossene kraftverk i Nidelva går i henhold til plan. 
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Markedsforhold 

Kraftmarkedet i Norden 
Gjennomsnittlig spotpris i 2006 var 39,1 øre/kWh mot 23,5 øre/kWh for 2005 og 24,2 
øre/kWh i 2004. Dette representerer en økning på 66 prosent fra 2005. Prisene har 
vært rekordhøye i ni av tolv måneder i 2006. August var måneden med den høyeste 
gjennomsnittlige månedsprisen (53,1 øre/kWh), mens desember hadde årets laveste 
(27,3 øre/kWh). 

Sammenlignet med tredje kvartal sank prisene i årets siste kvartal med 24 prosent. 
Dette skyldes i hovedsak at det falt mer nedbør enn normalt, samt lavt forbruk som 
en følge av høyere temperaturer enn normalt. 

I sum for Norden var det totale kraftforbruket 0,4 TWh høyere enn i 2005. Dette er en 
økning på 0,1 prosent. Det totale forbruket i Norge sank med 2,9 prosent 
sammenlignet med 2005, en nedgang som hovedsakelig skyldes reduksjon i 
forbruket i kraftkrevende industri, elektrokjeler og pumpekraft. Det alminnelige 
forbruket i Norge var 83,1 TWh i 2006, noe som er en reduksjon på 0,2 prosent fra 
året før. Året 2006 har vært mildere enn normalt og temperaturkorrigert alminnelig 
forbruk var 87,0 TWh i 2006, en økning på 0,3 prosent fra 2005. 

Den nordiske kraftproduksjonen i 2006 var 11,9 TWh lavere enn i 2005, noe som er 
en reduksjon på 3,0 prosent.  Svensk kjernekraftproduksjon var, som en følge av 
flere uventede feil, 5 TWh lavere i 2006 sammenlignet med 2005. Total 
kjernekraftproduksjon i Sverige var 65 TWh i 2006. Det ble netto importert 0,8 TWh til 
Norge og netto importert 11,4 TWh til det nordiske markedet i 2006. Høy 
magasinfylling ved inngangen til 2006 førte til at man kunne holde en relativt høy 
vannkraftproduksjon i Norge til tross for tilsigssvikt i store deler av året. Det nordiske 
markedet har importert hovedsakelig fra Russland, mens det har blitt nettoeksportert 
til Tyskland. 

Kraftforbruk og –produksjon i Norden (TWh)2 
Endring

2006 2005 2004 2005-2006
Forbruk i Norden 390,5 390,0 394,2 0,1 %
Produksjon i Norden 379,1 391,0 382,3 -3,0 %
Import til (+) / eksport fra (-) Norden 11,4 -1,0 11,9 -

Forbruk i Norge 121,2 124,7 122,9 -2,9 %
Produksjon i Norge 120,4 136,9 111,2 -12,1 %
Import til (+) / eksport fra (-) Norge 0,8 -12,2 11,8 -  

Ved utgangen av 2006 var den samlede magasinfyllingen i Norden 96,2 prosent av normalt 
nivå. Fyllingsgraden i forhold til maksimal magasinkapasitet var 66,5 prosent. 

                                                   
2 Kilder: ”Nord Pool Nordic electricity marketinformation week 52” og ”Nord Pool Landsrapport Norge 
uke 52”. 
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HMS og bemanning 

Konsernet hadde ved utgangen av 2006 en bemanning på 2 074 årsverk hvilket er 
39 mer enn ved tredje kvartal 2006 og 116 mer enn ved utgangen av 2005. Antallet 
årsverk i Statkraftkonsernet er forventet å øke også i 2007, blant annet grunnet økt 
satsing på prosjektutvikling for ny produksjonskapasitet og innovasjonsaktiviteter. 

Hovedtall HMS

2006 2005 2004
Bemanning 31.12. (årsverk) 2 087 1 971 1 887
H1 (skader med fravær per million arbeidstimer) 7,2 13,7 9,7
H2 (skader med og uten fravær per million arbeidstimer) 17,5 25,1 14,5
F (skadefraværsdager per million arbeidstimer) 135,1 141,5 118,6
Sykefravær 4,2 % 3,6 % 3,7 %

Fjerde kvartal

 

I fjerde kvartal var det 7 fraværsskader i konsernet, og totalt i 2006 ble det registrert 
24 fraværsskader. H1-verdien for fjerde kvartal ble 7,2, hvilket er nærmere en 
halvering i forhold til tilsvarende periode i 2005. Årsresultatet for H1 ble 6,3, noe som 
er en liten nedgang fra 6,6 i 2005. Dette er fortsatt over målsatt nivå for 2006 på 5,0. 

Sykefraværet for fjerde kvartal gikk noe opp i forhold til samme periode i 2005. 
Samlet over året var sykefraværet 4,1 prosent mot 3,8 prosent i 2005. Målet er å ha 
et sykefravær under 4 prosent. Når det gjelder sykefravær fortsetter konsernet med 
etablert strategi som IA-bedrift med aktiv fraværsoppfølging og nært samarbeid med 
bedriftshelsetjenesten. Verken organisasjons- og lederevalueringsmålinger eller 
selskapenes egenvurdering tyder på noen sammenheng mellom marginalt stigende 
sykefravær og arbeidsmiljø.  Statkraft har også startet en langsiktig kampanje ”Energi 
for livet” med hensikt å anspore til en sunn livsstil og helsefremmende aktiviteter. 

HMS er et prioritert område for konsernet. Dette understrekes av at det er ansatt en 
HMS-direktør i konsernet. Gassprosjektene i Tyskland har fått tilført ytterligere HMS-
ressurser. 

I forbindelse med gjennomgangen av det ISO-sertifiserte kvalitets- og 
miljøstyringssystemet (ISO 9001 og ISO 14001) har ledelsen vedtatt miljømål for de 
fem vesentligste miljøaspektene. Målene kommuniseres blant annet i Statkrafts 
årsrapport for 2006 og vil bli fulgt opp gjennom egne aktiviteter. 
Miljøstyringssystemet vil bli videreutviklet, blant annet ved etablering av aktuelle 
miljøindikatorer. 

Statkraft arbeider for å innfri det nasjonale målet om 80 prosent avfallsgjenvinning 
innen 2010. I 2006 er målet 55 prosent for den miljøsertifiserte delen av 
virksomheten og resultatet vil bli rapportert i årsrapporten. 

Konsernet har ikke hatt noen alvorlige miljøbrudd eller alvorlige miljøhendelser i 
fjerde kvartal. Derimot var det åtte mindre alvorlige miljøbrudd, hvorav fem i Sverige. 
Disse er relatert til brenning av rivningsavfall, brudd på minstevannføringskrav, brudd 
på skjønnspålagt minstevannføring, dieselutslipp samt over- og underdemning. Alle 
hendelsene følges opp i avvikssystemene. Året sett under ett har det heller ikke vært 
noen alvorlige miljøbrudd. Statkraft hadde imidlertid et alvorlig miljøbrudd i 2005 ved 
Trollheim kraftstasjon, hvor et utfall av aggregatet førte til redusert vannføring og 
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stranding av fisk. Hendelsen har siden vært under etterforskning av Økokrim, og 
konklusjon er ventet innen utløpet av februar 2007. 

Et prosjekt som skal avdekke og redusere risiko for miljøbrudd er startet i 
forretningsområdet Produksjon og marked. 

 

Fremtidsutsikter 

Styret har gjennom siste halvdel av 2006 bearbeidet Statkrafts strategiske plattform. 
Visjonen om å bli ledende i Europa innen miljøvennlig energi ligger fast. For perioden 
2007-2009 videreføres og tydeliggjøres de strategiske føringene mot tre 
hovedområder; økt verdiskaping gjennom god drift innen kraftproduksjon og 
energihandel, investering i teknologiutvikling og miljøvennlig og lønnsom 
kraftproduksjon samt utvikling av konsernets posisjoner innenfor nett, kraftsalg og 
fjernvarme. 

I begynnelsen av desember la regjeringen frem Stortingsmelding nr. 13 (2006-2007), 
Eierskapsmeldingen. Styret er i hovedsak tilfreds med de forretningsmessige 
føringene som gis i meldingen. Regjeringen legger til grunn at Statkraft skal være 
ledende i Europa innen miljøvennlig energi og at selskapet fortsatt kan delta i 
industriell utvikling i Norge og Europa. Meldingen gir derved full støtte til videreføring 
av Statkrafts strategi. Styret understreker at et fortsatt høyt utbytte kan gjøre 
kapitaltilførsel nødvendig for at selskapet skal kunne realisere mulighetene for videre 
vekst og investeringer. 

Til tross for at 2006 var et markeds- og driftsmessig utfordrende år oppnådde 
Statkraft gode resultater. Forbedringen i forhold til 2005 skyldes en kombinasjon av 
god drift og energidisponering og høye priser på kraft. I sin utgangsforventning for 
2007 legger styret til grunn en mer normal markedssituasjon enn i 2006 og at de 
høye prisene og produksjonsnivåene ikke opprettholdes. Det ventes derfor at 
kraftsalgsinntektene vil gå noe ned og at konsernets samlede økonomiske resultat 
fra den underliggende driften vil bli noe svakere enn i 2006. 

 
 
 
 
 

Oslo, 14. februar 2007 
Styret i Statkraft AS 
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