
Årsberetning

Statkrafts driftsresultat ble svekket av at de nordiske kraftprisene var lavere enn de har vært 

på 15 år. Bidraget fra vekstinvesteringer i Internasjonal vannkraft økte og 

markedsoperasjonene fortsatte å bidra betydelig til konsernets EBITDA. Alle segmentene 

bidro positivt til konsernets underliggende EBITDA, som endte på 10,2 milliarder kroner. 

Nedskrivninger og negative valutaeffekter knyttet til finanspostene innvirket på konsernets 

resultat etter skatt, som utgjorde - 2,4 milliarder kroner.

Statkraft, TrønderEnergi og det europeiske 

investorkonsortiumet Nordic Wind Power DA har gått 

sammen om å bygge Europas største landbaserte 

vindkraftanlegg i Midt-Norge. De seks vindparkene vil få en 

total installert kapasitet på 1000 MW. Parkene vil være 

ferdigstilt i 2020.

Konsernet har redusert sin investeringsplan som følge av 

lavere kraftpriser og Stortingets reviderte utbyttepolitikk. 

Det innebærer i hovedsak at konsernet ikke vil investere i 

nye havvindprosjekter og at enkelte internasjonale 

vannkraftprosjekter vil bli utsatt.
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Hovedpunkter

4 Betydelige investeringer i opprustning av nordiske vannkraftverk
4 Besluttet å bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge
4 Styrket internasjonal stilling gjennom anskaffelser i Brasil og Chile
4 Redusert investeringsplan grunnet lavere kraftpriser og revidert utbyttepolitikk

Helse, miljø og sikkerhet
I Statkraft var det ingen dødsulykker i 2015.

Konsernet arbeider målrettet for å unngå skader i all virksomhet. 

Alle alvorlige hendelser er gjenstand for granskning, og 

granskningsresultatene brukes til å legge til rette for læring og 

erfaringsoverføring på tvers av organisasjonen. 

Sykefraværet var 3,0 prosent i 2015, og dette vurderes som 

tilfredsstillende.

Konsernet hadde ingen alvorlige miljøhendelser i 2015.

Verdier
Konsernets kjerneverdier er førende for virksomheten og 

medarbeidernes opptreden:

• Kompetent. Bruke kunnskap og erfaring til å nå ambisiøse mål 

og bli anerkjent som et ledende selskap.

• Ansvarlig. Skape verdier samtidig som vi viser respekt for 

ansatte, kunder, miljøet og samfunnet generelt.

• Nyskapende. Søke nye muligheter og utvikle kreative 

løsninger.

Kjerneverdiene gjelder for alle medarbeidere og andre som 

representerer Statkraft.

Strategi
Siden virksomheten ble etablert i 1895 har Statkraft utviklet og 

forvaltet norsk vannkraft. Da selskapet ble etablert som 

statsforetak i 1992, hadde selskapet en kraftproduksjon på 

32 TWh i Norge. Vel 20 år etter er konsernet Europas største 

produsent av fornybar energi, og hadde en årsproduksjon på totalt 

56,3 TWh i 2015. Konsernet har rundt 3800 årsverk med 

medarbeidere i mer enn 20 land. Statkrafts posisjon er et resultat 

av vekst bygget på norske og internasjonale ressurser og 

kompetanse over mange år. Ambisjonen er å styrke posisjonen 

som en ledende internasjonal leverandør av ren energi. Selskapet 

er godt posisjonert for å delta i Europas omlegging til renere 

kraftproduksjon og bidra med ny, ren produksjon i fremvoksende 

markeder.

Det europeiske kraftmarkedet har vært gjennom store endringer 

de siste årene med flat etterspørselsutvikling, økt produksjon fra 

periodisk ny fornybarproduksjon og lave priser. Rask anvendelse 

og reduserte kostnader i forbindelse med nye teknologier som 

landbasert vindkraft og solenergi, drevet av direkte og indirekte 

subsidier, har redusert lønnsomheten av tradisjonell 

produksjonskapasitet. Statkraft forventer at EU vil fortsette sin 

utvikling mot et lavkarbon energisystem, med et økt fokus på 

forsyningssikkerhet og energikostnader. Denne omleggingen 

innebærer utfordringer, men det gir også nye 

forretningsmuligheter innen fornybar kraftproduksjon og salg av 

tjenester og produkter til forbrukere og småskala kraftprodusenter. 

En forventer at sterk økonomisk vekst i mange fremvoksende 

markeder vil øke kraftetterspørselen. Flere land har et godt 

grunnlag for å bygge ut nye fornybare energikilder, deriblant 

vannkraft. 

Statkrafts konkurransefordel

Statkraft har over flere år lagt vekt på å utvikle konsernets 

strategiske ressurser. Dette er ressurser som gir Statkraft et 

konkurransefortrinn og dermed danner grunnlag for høyere 

verdiskaping sammenlignet med andre selskaper. Statkrafts 

konkurransefortrinn er først og fremst knyttet til:

• Unike aktiva og vannkraftkompetanse

• Integrert forretningsmodell og markedskompetanse

• Markedsorientert og tilpasningsdyktig organisasjon

I tillegg har Statkraft etablert attraktive markedsposisjoner i 

fremvoksende markeder og innen vindkraft, områder som vil være 

sentrale fremover.

Unike aktiva og vannkraftkompetanse

Statkraft har produksjonsanlegg med lave variable kostnader, lang 

levetid og lave CO2-utslipp. Vannkraftverkene har høy 

reguleringsevne og en total magasinkapasitet på om lag 40 TWh, 

23 prosent av den totale europeiske magasinkapasiteten. Basert 

på solid markedskunnskap og integrerte forretningsprosesser gjør 

anleggene det mulig for Statkraft å optimalisere kraftproduksjonen 

i forhold til korte, mellomlange og langsiktige prisvariasjoner i 

kraftmarkedet.

Statkraft er en stor vannkraftaktør og har god teknisk kompetanse 

innen de viktigste tekniske disiplinene, særlig innen drift og 

vedlikehold. Statkraft er en stor kjøper av elektromekanisk 

vannkraftutstyr, noe som gir mulighet for stordriftsfordeler.

Integrert forretningsmodell og markedskompetanse

Statkraft har lang erfaring fra det europeisk kraftmarkedet og har 

bygget opp spisskompetanse innen markedsanalyse, 

produksjonsoptimalisering av regulerbare kraftverk og handel med 

energi. Selskapet har et omfattende system for innsamling og 

bearbeiding av hydrologiske og andre markedsdata. Effektiv 

datainnsamling, modeller, systemer og prosesser for å utarbeide 

prognoser og dra fordel av markedsvariasjoner er viktige 

konkurransefordeler. Statkraft utnytter kompetanse og aktiva 

gjennom en integrert forretningsmodell der markedsanalysene 

danner grunnlag for vedlikeholdsplanlegging, energioptimalisering 

og markedsoperasjoner både på kort og lang sikt. Formålet med 

denne forretningsmodellen er å utnytte markedskompetansen 

sammen med regulerbarheten i kraftverkene for å maksimere 

produksjonen når kraftprisene er høye.
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Statkrafts tilstedeværelse i Europa gir verdifull markedsinforma-

sjon og en forståelse av fremtidig prisdannelse i Norden. Dette er 

viktig for å kunne styre de norske vannkraftverkene på best mulig 

måte.

Markedsorientert og tilpasningsdyktig organisasjon

Statkraft har utviklet en markedsorientert organisasjon med lang 

erfaring fra deregulerte markeder. Innen markedsoperasjoner har 

selskapet vist at det kan tilpasse seg endrede markedsforhold. I 

2011 begynte Statkraft å tilby tjenester knyttet til å håndtere 

markedsadgang for desentraliserte produsenter av fornybar kraft. 

Kombinasjonen av en tilpasningsdyktig og forretningsorientert 

organisasjon, omfattende kunnskap om kraftmarkedet samt 

utnyttelse av vekselvirkninger på tvers av konsernet har ført til 

verdiskapning. 

Statkraft har utviklet nye forretningsmuligheter selv når 

kraftprisene har vært under betydelig press i Europa, og våre 

markedsoperasjonsaktiviteter har utvidet seg i omfang, produkter 

og geografisk utbredelse.

Attraktive posisjoner etablert i fremvoksende markeder

Selskapet har lykkes i å etablere posisjoner i en rekke 

fremvoksende markeder med høy vekst i kraftforbruket og gode 

muligheter for utbygging av vannkraft. Statkraft var tidlig ute med 

å investere i vannkraft i fremvoksende markeder. Det er over 20 år 

siden Statkraft startet planleggingen av vannkraftinvesteringer i 

utlandet. De første landene var Laos og Nepal. Målet var å bruke 

norsk vannkraftkompetanse internasjonalt til lønnsom 

forretningsutvikling. Vannkraftutbygging har langsiktige 

tidshorisonter og Statkrafts engasjement er fortsatt i en tidlig fase.

Den konkurransedyktige stillingen i fremvoksende markeder vil 

styrkes ved i enda større grad å ta i bruk konkurransefortrinnene 

selskapet har bygget opp i Europa.

Attraktive posisjoner etablert i vindkraft

Statkraft har over tid utviklet en sterk posisjon innen landbasert 

vindkraft og har en betydelig portefølje i Norge, Sverige og 

Storbritannia. Konsernet åpnet i 2002 sin første vindpark på 

Smøla, og har siden utviklet solid kompetanse i alle faser fra 

prosjektutvikling til drift og vedlikehold.

Statkraft har etablert en posisjon innen havbasert vindkraft i 

Storbritannia og har hatt ansvaret for drift og vedlikehold av 

vindparken Sheringham Shoal siden 2014. Sammen med 

selskapets partnere Statoil og Masdar bygger Statkraft den 

britiske havvindparken Dudgeon (cirka 400 MW), som ligger 

utenfor kysten av Storbritannia. Grunnet endringer i selskapets 

utbyttepolitikk for de neste tre årene, er investeringsplanen blitt 

justert, og det vil ikke foretas nye investeringer i havbasert 

vindkraft. Statkraft skal delta i Triton Knoll-prosjektet og 

utbyggingen av Dogger Bank-prosjektene, men vil ikke investere i 

disse. 

Strategiske satsingsområder

Statkrafts ambisjon er å styrke posisjonen som en ledende 

internasjonal leverandør av ren energi. Statkraft er godt 

posisjonert for å delta i Europas omlegging til renere 

kraftproduksjon og bidra med ny, ren produksjon i fremvoksende 

markeder. Følgende fem strategiske områder vil bli prioritert:

• Europeisk fleksibel kraftproduksjon

• Markedsoperasjoner

• Vannkraft i fremvoksende markeder

• Vindkraft

• Fjernvarme

Europeisk fleksibel kraftproduksjon omfatter vannkraftvirksomhet i 

Norden, Tyskland og Storbritannia, samt gasskraftverkene, den 

undersjøiske kabelen Baltic Cable og biobaserte kraftverk i 

Tyskland.

Det europeiske kraftmarkedet er i betydelig endring. I tillegg 

kommer det nye og spesialiserte selskaper til i andre deler av 

verdikjeden med nye verdiforslag til kunden. Videre fremover 

forventer konsernet å se forandringer i verdikjeden og økende 

krav til konkurransedyktighet. Statkraft har vist evne til å skape 

verdier i denne omleggingen. Statkraft vil gradvis øke aktivitetene 

innen energihandel for å skape nye forretningsmuligheter i et 

europeisk marked i endring. I tillegg er Statkrafts mål å utvikle 

markedsoperasjoner i utvalgte internasjonale markeder hvor 

konsernet har eierandeler. 

Statkraft, SN Power og Agua Imara har i løpet av de siste årene 

etablert virksomheter innen markeder med forventet langsiktig 

økonomisk vekst, økt behov for miljøvennlig energi og et betydelig 

potensial for vannkraft.  Formålet er å styrke konsernets stilling i 

disse fremvoksende markedene gjennom lønnsom vekst. 

Innen landbasert vindkraft er fokuset på å bygge vindkraftanlegget 

i Midt-Norge. Sammen med Statkrafts partnere går konsernet inn 

for å øke prosjektenes lønnsomhet. Innen havbasert vindkraft vil 

Statkraft prioritere Dudgeon-utbyggingen. Statkraft vil utvikle 

Triton Knoll-prosjektet, men vil ikke investere i prosjektet eller i 

annen havbasert vindkraft.

Innen fjernvarme vil Statkraft videreutvikle lønnsomheten i den 

eksisterende porteføljen og skape organisk vekst i tilknytning til 

eksisterende anlegg i Norge og Sverige.

I tillegg til disse fem satsingsområdene skal konsernet fortsette å 

støtte god utvikling i de regionale selskapene i Norge hvor 

Statkraft har eierinteresser. Videre vil Statkraft styrke 

innovasjonsaktivitetene for å øke konkurransefortrinnene innen 

kjernevirksomheten og fremme ny forretningsutvikling.

Økt konkurranseevne - Styrke og utnytte 

kjernekompetanse

Statkraft vil styrke og utnytte konsernets kjernekompetanse, 

utnytte vekselvirkninger på tvers av områder og utvikle et mer 

internasjonalt selskap som også tilpasser seg lokale forhold og 

kulturer. Dette vil styrke konkurranseevnen i fremvoksende 

markeder gjennom kompetanseoverføring og samtidig styrke den 

norske virksomheten gjennom økt internasjonalisering. 

God prosjektgjennomføring er en forutsetning for vekst i 

fremvoksende markeder, samtidig som prosjektene utføres på en 

ansvarlig og bærekraftig måte innenfor et rammeverk av strenge 

HMS-krav. En egen enhet for prosjekter og utbygging har blitt 

opprettet innen vannkraft i fremvoksende markeder. Enheten skal 

være en foretrukken leverandør av prosjekt- og 

utbyggingstjenester til alle internasjonale vannkraftprosjekter i 
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Statkraft og i det omorganiserte SN Power. Dette vil legge til rette 

for mer effektiv bruk av kompetanse på tvers av en felles 

prosjektportefølje.

Marked og produksjon
Mesteparten av Statkrafts produksjon er i Norden, og i 2015 var 

92 prosent av produksjonen i dette markedet. I tillegg har 

konsernet konsolidert produksjon (produksjonen til investeringer 

som Statkraft fullkonsoliderer i regnskapet) i Tyskland, 

Storbritannia, Tyrkia, Brasil, Peru, Chile og Nepal. I øvrige land er 

konsernet involvert gjennom tilknyttede selskaper og felles 

virksomhet.

  

Disse kraftmarkedene gjenspeiler den globale økonomiske 

utviklingen mot et modent europeisk marked som har lav vekst og 

fremvoksende markeder med høyere vekst. De siste årene har 

veksten i fremvoksende markeder avtatt litt i forhold til tidligere. Til 

tross for ulikheter i markedene blir alle påvirket av globale trender 

som priser på olje, gass og kull, klimaendringer og -politikk, lavere 

kostnader for solenergi og vindkraft og økende potensiale for 

distribuert energi. 

Kraftmarkedet i Europa

Kraftmarkedene i Europa er påvirket av utflating i etterspørselen 

og av at vekst i fornybar produksjonskapasitet har medført et 

mindre behov for øvrig kraftproduksjon. Som en følge av disse to 

faktorene er kraftprisene på kontinentet lave og prisen for CO2-

utslipp har også falt til et lavt nivå. 

Kraftprisene i Norden var i 2015 preget av høyere temperaturer og 

tilsig enn normalt. Gjennomsnittstemperaturen i Norge og Sverige 

var henholdsvis 1,2 og 1,4 grader over normalen, og tilsiget var 

120 prosent over normalen i Norge og 122 prosent over normalen 

i Sverige. Den gjennomsnittlige systemprisen på Nord Pool var 

21,0 EUR/MWh, 29 prosent lavere enn i 2014 og 46 prosent 

lavere enn gjennomsnittet for årene 2010-2014. Dette er laveste 

gjennomsnittspris siden 2000.

Kraftprisene i Tyskland var preget av god tilgang på ikke-

regulerbar kraftproduksjon (solenergi og vindkraft) samt relativt 

lave priser på brennstoff. Den gjennomsnittlige spotprisen (base) 

var 31,7 EUR/MWh, 4 prosent lavere enn i 2014 og 24 prosent 

lavere enn gjennomsnittet for årene 2010-2014. 

Kraftprisene i Storbritannia ble påvirket av høyere CO2-avgifter 

som motvirket lavere gass- og kullpriser.  Den gjennomsnittlige 

spotprisen (base) var 55,8 EUR/MWh, 7 prosent høyere enn i 

2014 og 3 prosent høyere enn gjennomsnittet for årene 2010-
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2014. En svakere euro mot britiske pund har påvirket 

prisutviklingen.

Kraftforbruket i Norden er relativt høyt per innbygger 

sammenlignet med andre europeiske land, som følge av 

kombinasjonen kalde vintre, høy andel av elektrisk oppvarming og 

relativt stor andel kraftkrevende industri. Etterspørselen etter kraft 

i 2015 var litt høyere enn i 2014, både i Norge og Norden. Samlet 

produksjon var 144,7 TWh i Norge og 393,8 TWh i Norden, en 

økning på 2 prosent i begge markedene i forhold til 2014. Norge 

hadde en nettoeksport av kraft tilsvarende om lag 10 prosent av 

produksjonen, mens Norden totalt hadde en nettoeksport på cirka 

4 prosent.

Øvrige kraftmarkeder

Kraftprisene i Tyrkia bestemmes i all hovedsak av gassprisen, da 

gass står for nesten halvparten av landets kraftproduksjon, samt 

de hydrologiske forholdene i landet. Gjennomsnittlig spotpris 

(base) var 46 EUR/MWh, en nedgang på 19 prosent fra året før. 

Målt i lokal valuta var nedgangen på 16 prosent.  

Kraftprisene i India er fortsatt relativt lave, om lag 50 USD/MWh, 

hovedsakelig på grunn av betydelig vekst i ny termisk kapasitet og 

generelt lavere forbruksvekst de senere år. I Peru er prisene lave i 

spotmarkedet, men Statkraft har inngått flere kontrakter med ulik 

løpetid til priser som ligger høyere enn spotprisene. I Chile har 

den hydrologiske situasjonen bedret seg etter flere påfølgende 

tørrår. Mer sol- og vindkraft på markedet, flaskehalser og lavere 

drivstoffpriser har presset den gjennomsnittlige spotprisen for 

Central Interconnected System ned til rundt 80 USD/MWh.  I 

Brasil har bedre tilsig og lavere vekst i etterspørselen (som en 

konsekvens av den økonomiske nedgangen) resultert i lavere 

spotpriser sammenliknet med 2014. Volumet fra de brasilianske 

produksjonsaktivaene selges hovedsakelig gjennom langsiktige 

kraftkjøpsavtaler (PPA) via det regulerte og frie markedet. I Nepal 

selges kraften gjennom en kraftsalgsavtale med fast KPI-regulert 

pris.

Statkrafts produksjon

Statkraft er Norges største kraftprodusent. Konsernet er Nordens 

nest største produsent av elektrisk kraft, Europas største 

leverandør av fornybar energi, og blant verdens ti største 

produsenter av vannkraft.

Statkrafts konsoliderte produksjonskapasitet består av 76 prosent 

vannkraft, 15 prosent gasskraft, 5 prosent fjernvarme/biokraft og 

4 prosent vindkraft. 70 prosent av kapasiteten befinner seg i 

Norge, 10 prosent i Norden utenom Norge, 16 prosent i Europa 

utenom Norden og 4 prosent utenfor Europa. 

Statkrafts produksjon bestemmes av produksjonsevne, 

etterspørsel, ressurstilgang (hydrologisk balanse og vind), margin 
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mellom kraft- og gasspris og energistyring. Ved utgangen av 2015 

var konsolidert installert effekt (kapasitet som Statkraft 

fullkonsoliderer i regnskapet) 16 918 MW, fordelt på 13 630 MW 

vannkraft, 2600 MW gasskraft, 647 MW vindkraft og 40 MW 

biokraft. Konsolidert installert effekt for fjernvarme var 840 MW. 

Statkraft har også eierandeler i tilknyttede selskaper og felles drift 

med produksjonskapasitet, og totalt sett har konsernet eierskap i 

kraftverk med en total installert effekt på 18 471 MW 

kraftproduksjon og 794 MW fjernvarme (Statkrafts andel av direkte 

og indirekte eierandeler).

Etterspørselen etter kraft varierer både gjennom døgnet og året, 

og kraftmarkedene er avhengige av kapasiteten som kan 

reguleres i forhold til etterspørselen. Statkraft har en stor andel 

fleksibel produksjonskapasitet, og i kombinasjon med høy 

kompetanse innen analyse og produksjon bidrar dette til at 

konsernet gjennomgående klarer å forvalte vannressursene på en 

god måte. Konsernet har en avansert prosess for 

energidisponering og tar sikte på å ha produksjonskapasitet 

tilgjengelig i perioder med høy etterspørsel. Statkrafts store 

magasinkapasitet med både sesong- og flerårsmagasiner gjør 

konsernet i stand til å disponere vannressursene i et lengre 

perspektiv enn ett år. Følgelig kan produksjonen holdes høy i 

perioder med høye priser, mens den kan holdes lavere i perioder 

med lave priser. I 2015 holdt Statkraft tilbake produksjon på grunn 

av lave priser. 

Den hydrologiske ressurssituasjonen i Norden var relativt robust 

hele året, og ved utgangen av året (uke 52) var den samlede 

magasinfyllingen i Norden på 118 prosent av normalt nivå. Dette 

tilsvarer 98 TWh, som er 81 prosent av en maksimal 

magasinkapasitet på 121 TWh. Statkrafts magasinbeholdning ble 

noe høyere enn dette på grunn av forholdsvis lav norsk 

vannkraftproduksjon i 2015.

I 2015 hadde konsernet en kraftproduksjon på totalt 56,3 TWh 

(56,0 TWh) samt 1,1 TWh fjernvarme (1,0 TWh). 

Vannkraftproduksjonen utgjorde 53,1 TWh, som var på samme 

nivå som i 2014. Vindkraftproduksjonen økte med 43 prosent fra 

året før som følge av ny produksjonskapasitet. Markedsituasjonen 

i Europa medførte kun marginal kraftproduksjon ved Statkrafts 

gasskraftverk.

Spotsalg er omsetning av elektrisk energi med fysisk levering i 

produksjonsøyeblikket til markedspris. Prisen fastsettes typisk for 

et kortere tidsintervall, for eksempel for hver time i døgnet. I 2015 

solgte konsernet 31,6 TWh (33,3 TWh) i spotmarkedet, 

tilsvarende 56 prosent (60 prosent) av total produksjon. 

 Statkraft er storleverandør til kraftintensiv industri. I 2015 utgjorde 

volumet levert på langsiktige kontrakter 21,6 TWh, hvorav 

18,9 TWh gikk til industrien i Norden. 

Den høye kontraktsdekningen virker stabiliserende på Statkrafts 

inntekter. Størstedelen av kontraktsvolumet med nordisk industri 

har løpetid til 2020.

I Norge er Statkraft pålagt å avgi en andel av kraftproduksjonen 

til fylker og kommuner hvor kraften produseres, såkalt 

konsesjonskraft. Prisen for denne kraften tilsvarer, i korte trekk, 

den gjennomsnittlige produksjonskostnaden, som er betydelig 

lavere enn markedsprisen for kraft. Konsesjonskraftvolumet 
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Nøkkeltall - konsolidert virksomhet

Statkraft Nordisk Kontinental Internasjonal Vindkraft Fjernvarme Industrielt Annen Konsern-

konsern vannkraft energi og vannkraft eierskap virksomhet posteringer

handel

Kraftproduksjon
Installert kapasitet (MW) 5) 16 918 11 175 2 951 878 563  - 1 342 8  - 

1), 2), 3) 2) 1), 2), 3) 2), 4)

Produksjon (TWh) 5) 56,3 43,5 1,1 3,6 2,2  -   5,5 0,4  - 

Fjernvarme
Installert kapasitet (MW) 839,7  -  -  -  - 702 138 4)  -  - 
Produksjon (GWh) 1 055  -  -  -  - 967 88  -  - 

Sluttbrukersalg
Levert energi, nett (TWh) 5,7  -  -  -  -  - 5,7  -  - 
Levert volum, strømkunder 
(TWh)

13,3  -  -  -  -  - 13,3  -  - 

Resultatregnskap
(MNOK)
Netto driftsinntekter,
underliggende 19 255 10 923 2 763 1 574 658 464 2 985 718 -831
EBITDA, underliggende 10 169 7 322 1 167 768 21 212 1 336 -668 11
Driftresultat, underliggende 6 815 5 896 792 377 -312 49 793 -789 11
Driftresultat 3 814 6 427 346 -1 709 -2 062 49 1 152 -425 36
Resultatandel i tilknyttede
selskaper og felles virksomhet 683 - - -196 55 1 835 -12  - 

Balanse (MNOK)
Totale eiendeler 176 905 56 884 5 777 34 309 13 736 3 628 24 801 28 092 9 678
Investeringer 13 557 1 978 201 6 551 3 406 301 685 435  - 

1) Eksklusiv Baltic Cable (600 MW).
2) Eksklusiv pumpekraft.
3) Inkludert Emden 4, Robert Frank og Kårstø som ligger i kald reserve.
4) Skagerak Energis andel.
5) Inkluderer konsoliderte selskapers andel.



utgjorde 6,5 prosent av konsernets nordiske vannkraftproduksjon 

i 2015.

Statkrafts virksomhet
Statkrafts segmentstruktur presenteres i henhold til hvordan 

konsernledelsen fatter, følger opp og evaluerer sine beslutninger. 

Segmentene er Nordisk vannkraft, Kontinental energi og handel, 

Internasjonal vannkraft, Vindkraft, Fjernvarme og Industrielt 

eierskap. Områder som ikke vises som et eget segment 

presenteres under Annen virksomhet.

Nordisk vannkraft

Nordisk vannkraft er det klart største segmentet målt etter 

installert effekt og aktiva så vel som netto driftsinntekter og 

resultater. Segmentet omfatter vannkraftanlegg i Norge og 

Sverige. Produksjonsaktivaene er stort sett regulerbare. 

Segmentets inntekter kommer primært fra salg av kraft i 

spotmarkedet og på langsiktige kontrakter, sistnevnte i hovedsak 

med kraftkrevende industri i Norge. Det leveres også 

konsesjonskraft i Norge. Flerårsmagasiner og fleksibiliteten i 

kraftverkene muliggjør optimalisering av kraftproduksjonen i 

forhold til den hydrologiske situasjonen og prisbildet. Nordisk 

vannkraft optimaliseres derfor over en lengre tidsperiode enn et 

år.

Volumet som blir omsatt i spotmarkedet kan variere betydelig 

mellom årene, ut fra ressurstilgang og beslutninger om 

produksjonsoptimalisering. Disponeringen av Statkrafts 

flerårsmagasiner i Norge medfører at konsernet normalt oppnår 

en høyere gjennomsnittlig markedspris enn øvrige kraftselskap i 

Norge. Effekten av denne konkurransefordelen vurderes gjennom 

måltallet «Realisert prismargin norsk vannkraft», som måler 

oppnådd gjennomsnittpris for Statkraft i forhold til resten av Norge. 

I 2015 var realisert prismargin høyere enn målsettingen. 

Produksjonskostnadene knyttet til vannkraft er relativt lave 

sammenlignet med andre typer kraftproduksjonsanlegg. For å 

sikre at Statkraft er konkurransedyktig på lang sikt, følges 

produksjonskostnadene opp gjennom måltallet «Total kostnad per 

kWh»1. I 2015 var kostnadene på nivå med målet. De lave 

produksjonskostnadene blir delvis motvirket av høyere skattesats 

på norsk vannkraftproduksjon gjennom grunnrentebeskatning.

Tilgjengelighet er en viktig faktor for å optimalisere inntektene fra 

vannkraft, og gjennom måltallet «Markedsjustert tilgjengelighet» 2 

måler Statkraft om den installerte effekten er tilgjengelig når det er 

mest lønnsomt å produsere. Den mest kritisk påvirkelige faktoren 

som har innvirkning på dette måltallet, er hvor effektivt det 

gjennomføres vedlikehold på anlegg. I 2015 var tilgjengeligheten 

på nordiske vannkraftaktiva høyere enn målsetningen. 

Viktige hendelser i 2015 Statkraft besluttet å 

investere 280 millioner kroner i en full opprustning av Øvre 

Røssåga kraftverk i Nord-Norge. Alle større elektromekaniske 

komponenter skal oppgraderes, og årsproduksjonen vil øke med 

50 GWh.

1) Total kostnad per kWh: Produksjonskostnad/normalisert produksjonsvolum
2) Markedsjustert tilgjengelighet: Andel tilgjengelig installert effekt når markedsprisen er 
høyere enn vannverdien.

Elkem og Statkraft har inngått en ny langsiktig kraftavtale for en 

periode etter år 2020.  De nye volumene skal leveres til Elkems 

smelteovner i Thamshavn i Nord-Trøndelag og Salten i 

Nordland.

Økonomiske resultater Måltallene viste gjennomgående 

gode resultater i 2015. Til tross for den gode driften falt 

segmentets underliggende EBITDA med 17 prosent til 

7322 millioner kroner sammenlignet med 2014. Nedgangen 

skyldes i hovedsak lavere nordiske kraftpriser og lavere norsk 

vannkraftproduksjon. 

Segmentets underliggende netto driftsinntekter falt 1424 millioner 

kroner, tilsvarende 12 prosent, sammenlignet med 2014. 

Nedgangen skyldes hovedsakelig lavere spotsalgsinntekter på 

grunn av lavere nordiske kraftpriser og volum.  Volum solgt i 

spotmarkedet var 11 prosent lavere og den gjennomsnittlige 

nordiske systemprisen, i EUR/MWh, var 29 prosent lavere enn i 

2014. Effekten av prisnedgangen på inntektene ble noe motvirket 

av en svakere kronekurs mot euro, da gjennomsnittlig systempris 

var 17 prosent lavere i NOK/MWh. Inntektene fra langsiktige 

kontrakter økte med 8 prosent på grunn av noe høyere volum, 

indekserte prisendringer og en svakere norsk krone i forhold til 

euro. 43 prosent av segmentets produksjon i 2015 ble solgt på 

langsiktige kontrakter (39 prosent), og denne store andelen har en 

stabiliserende virkning på inntektene. 

Driftskostnadene var stabile sammenliknet med 2014. Et høyere 

grunnlag for avskrivninger på grunn av kapitalisering av flere 

prosjekter i løpet av året, førte til noe høyere avskrivninger. 

Kontinental energi og handel

Kontinental energi og handel inkluderer gasskraftverk i Tyskland 

og Norge, vannkraftverk i Tyskland og Storbritannia, biobaserte 

kraftverk i Tyskland samt Baltic Cable, sjøkabelen mellom Sverige 

og Tyskland. Kraftproduksjonen optimaliseres i forhold til prisen 

på innsatsfaktorene (brensel og CO2), hydrologi og salgsprisene 

(kraft og grønne sertifikater). Segmentet inkluderer i tillegg trading 

og origination i Europa, Brasil og India samt inntektsoptimalisering 

og risikoavlastning knyttet til både den kontinentale og den 

nordiske produksjonsvirksomheten.

For å avlaste risiko knyttet til usikkerhet i fremtidig pris og 

produksjonsvolum sikrer Statkraft produksjonsinntekter gjennom 

finansiell handel med kraft. Andelen av produksjonen som sikres 

varierer med forventningene til markedsutviklingen.

Statkrafts analysevirksomhet har en sentral posisjon i den 

samlede handelsvirksomheten. Analysevirksomheten er basert på 

innsamling og bearbeiding av hydrologiske data, vær- og andre 

markedsdata. Disse dataene brukes til å beregne fremtidige 

markedspriser og optimalisere Statkrafts regulerbare produksjon. I 

tillegg til sikringsaktiviteter håndterer Statkraft en dynamisk 

forvaltningsportefølje med en varierende andel aktivasikrede 

posisjoner for fortjeneste. Porteføljen skapte en høyere merverdi 

enn konsernets mål i 2015, men bidraget var på et lavere nivå enn 

i 2014. 

Statkraft driver også tradingvirksomhet med finansielle 

standardkontrakter, strukturerte produkter og skreddersydde 

avtaler for industri og næringsliv (origination). Inntektene kan 
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variere betydelig mellom perioder og år. Statkraft måler 

prestasjonene i trading og originationaktiviteten gjennom måltallet 

«Trading og origination - avkastning på anvendt kapital (ROCE).» 

Når det gjaldt konsernets dynamiske forvaltningsportefølje, 

oppnådde konsernet målene i 2015, men avkastningen var noe 

lavere enn i 2014. 

Viktige hendelser i 2015 Statkraft lanserte en venture-enhet 

som skal samarbeide med dynamiske oppstartsselskaper. 

Venturefondet har base i Düsseldorf og skal se på 

investeringsmuligheter i hele Europa.

Statkraft og Bharat Light and Power (BLP) undertegnet en 

aksjonæravtale for et nytt felleskontrollert selskap i India, 

Statkraft BLP Solar Solutions Pvt. Ltd. Statkraft og BLP eier 50 

prosent av det nye selskapet hver. Selskapet skal utvikle 

solkraftanlegg. 

Naturkraft har sendt en søknad til Norges vassdrags- og 

energidirektorat for rivning av gasskraftverket på Kårstø. 

Økonomiske resultater De gode resultatene som måltallene 

viser, gjenspeiles i konsernets underliggende EBITDA. Til tross 

for en nedgang på 387 millioner kroner i forhold til 2014, er et 

driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 1167 millioner 

kroner et historisk sett sterkt resultat og omtrent 500 millioner 

kroner høyere enn gjennomsnittet for årene 2010-2014. Det 

gode resultatet var delvis relatert til salg av EUA- sertifikater 

(European Union Allowances). Nedgangen i forhold til 2014 

skyldtes hovedsakelig lavere bidrag fra den dynamiske 

forvaltningsporteføljen, som hadde eksepsjonelt gode resultater 

i 2014.

Segmentets driftskostnader økte i forhold til 2014, hovedsakelig 

grunnet forpliktelser som følge av tap på en kraftkjøpskontrakt.

Internasjonal vannkraft

Internasjonal vannkraft har virksomhet i fremvoksende markeder 

med antatt høy vekst og økende behov for energi. Statkraft satser 

i utvalgte markeder der konsernets vannkraftkompetanse kan 

skape verdi. Virksomheten omfatter konsernets 

vannkraftaktiviteter i Sørøst-Europa, Sør-Amerika og Sør-Asia 

samt eierandelen på 50 prosent i SN Power. Investeringene 

foretas ofte sammen med lokale partnere eller internasjonale 

investorer.

Produksjonskostnadene følges opp gjennom måltallet «Total 

kostnad per kWh»3 Kostnadene var innenfor målet i 2015. 

Viktige hendelser i 2015 Statkraft kjøpte 99,39 prosent av 

aksjene i det børsnoterte vannkraftselskapet Investments 

Empresa Eléctrica Pilmaiquén i Chile.

Statkraft fullførte oppkjøpet av Desenvix i Brasil. Etter oppkjøpet 

ble Statkraft majoritetsaksjonær med 81,3 prosent av aksjene, 

og selskapet skiftet navn til Statkraft Energias Renováveis. I 

august fullførte selskapet salget av to overføringslinjer. 

De nye vannkraftverkene Kargi (102 MW) i Tyrkia og Cheves 

3) Total kostnad per kWh: Produksjonskostnader/normalisert produksjonsvolum. 

(171 MW) i Peru ble ferdigstilt.

Sikkerhetssituasjonen i Sørøst-Tyrkia har ført til økt risiko for 

Cetin-prosjektet, og det har vært store utfordringer med 

prosjektgjennomføringen. Statkraft har derfor besluttet å stanse 

mesteparten av byggearbeidene midlertidig. Dette har ført til en 

nedskrivning og kostnadsføring av relaterte kostnader på 2086 

millioner kroner. Statkraft vil fremover vurdere ulike alternativer 

for prosjektet. 

Vannkraftverkene i India ble nedskrevet med 384 millioner 

kroner på grunn av lavere prisforventninger.

Økonomiske resultater Segmentets underliggende EBITDA 

fordoblet seg i forhold til både 2014 og gjennomsnittet for årene 

2010-2014.  Økningen skyldtes hovedsakelig oppkjøp og 

idriftsetting av nye kraftverk. En svakere krone i forhold til USD 

bidro også positivt.

Resultatandel i tilknyttede selskaper og felles virksomhet utgjorde 

-196 millioner kroner (-240 millioner kroner). Det negative bidraget 

i 2015 skyldtes primært nedskrivningene i India, mens det 

negative resutlatet i 2014 i hovedsak skyldtes nedskrivning på en 

investering i Brasil.

Vindkraft

Vindkraft omfatter Statkrafts satsing innenfor land- og havbasert 

vindkraft. Segmentet har landbaserte vindparker i drift i Norge, 

Sverige og Storbritannia samt en havvindpark i drift og en under 

bygging i Storbritannia. Inntektene kommer fra salg av kraft til 

spotpris samt inntekter fra støtteordninger.

Kostnadene forbundet med vindkraft følges opp gjennom måltallet 

«Variable kostnader per kWh»4. Justert for valutaeffekter var 

kostnaden i 2015 innenfor målet både for land- og havbasert 

vindkraft.

Tilgjengeligheten følges opp gjennom måltallet «Markedsjustert 

tilgjengelighet»5. Tilgjengeligheten var innenfor målet både for 

land- og havbasert vindkraft.

Viktige hendelser i 2015 Statkraft kjøpte halvparten av 

havvindprosjektet Triton Knoll (inntil 900 MW) utenfor kysten av 

Storbritannia fra RWE Innogy. De to selskapene skal utvikle 

prosjektet fram mot investeringsbeslutning.

Statkraft fattet investeringsbeslutning for Andershaw Wind 

Farm, et 36 MW landbasert prosjekt i Skottland som subsidieres 

av støtteordninger i Storbritannia. Prosjektet forventes å være i 

full drift mot slutten av 2016. 

Fase 2 av Björkhöjden vindpark (126 MW) i Sverige ble fullført. 

Styret besluttet å justere Statkrafts investeringsplan. Den største 

endringen er at det ikke vil bli foretatt nyinvesteringer i havvind, og 

at fokuset vil holdes på å håndtere posisjoner i havvind for å 

maksimere verdien av eksisterende anlegg og prosjekter. 

4) Variabel kostnad per kWh: Alle variable produksjonskostnader/normalisert 
produksjonsvolum. 
5) Markedsjustert tilgjengelighet: Faktisk produksjon / (Faktisk produksjon + Beregnet 
tapt produksjon ved produksjonsstans)
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Statkraft, TrønderEnergi og det europeiske 

investeringskonsortiumet Nordic Wind Power DA har gått 

sammen om å bygge Europas største landbaserte 

vindkraftanlegg i Midt-Norge. De seks vindparkene vil få en total 

installert kapasitet på 1000 MW og total investering vil være om 

lag 11 milliarder kroner. Anleggsarbeidene vil starte i andre 

kvartal 2016 og alle parkene vil være ferdigstilt i 2020. 

Vindparkene vil bli bygget på Fosenhalvøya, på Hitra og i 

Snillfjord, i et kystnært område med noen av de beste 

forholdene for vindkraftproduksjon i hele Europa. Prosjektets 

installerte kapasitet er høyere enn den samlede norske 

vindkraftkapasiteten i dag. Når vindparkene står ferdige i 2020 

vil de produsere 3,4 TWh fornybar energi i året.

Vindkraftverk i Sverige ble nedskrevet med 1750 millioner 

kroner som følge av forventninger om lavere kraft- og 

elsertifikatpriser i årene som kommer. 

Økonomiske resultater I 2013 og 2014 hadde 

vindkraftsegmentet en EBITDA på rundt 500 millioner kroner.  

Dekonsolideringen av vindparkene i Storbritannia i 2014, lavere 

nordiske kraftpriser og forretningsutviklingskostnader i Norge og 

Storbritannia har imidlertid redusert segmentets EBITDA. Disse 

effektene ble delvis motvirket av ny produksjonskapasitet i 

Sverige og gode vindforhold, og EBITDA for segmentet var noe 

over null for 2015. 

Resultatandelene fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert 

virksomhet utgjorde 55 millioner kroner. Overskuddet kom fra 

havvindparken Sheringham Shoal i Storbritannia. Dette var en 

nedgang på 308 millioner kroner i forhold til 2014 og skyldtes 

hovedsakelig fjorårets reversering av tidligere års nedskrivning for 

Sheringham Shoal på 341 millioner kroner i 2014.

Fjernvarme

Fjernvarme har virksomhet i Norge og Sverige. Inntektene i Norge 

er påvirket av kraftpriser, nettleie og avgifter. I Sverige påvirkes 

inntektene av kundenes alternativpris, og prisene er enten faste 

eller indeksregulerte. Avfall, biomasse, olje og gass er viktige 

innsatsfaktorer i produksjonen av fjernvarme.

På konsernnivå vurderes resultatene gjennom måltallet «Realisert 

prismargin»6. I 2015 var marginen bedre enn målet.

Viktige hendelser i 2015 Statkraft kjøpte 100 prosent av 

aksjene i Gardermoen Energi fra Hafslund. Total installert effekt er 

43 MW og årsproduksjonen er på ca. 54 GWh. 

Ny gasskjel (16 MW) ble satt i drift i Harstad.

Statkraft undertegnet en avtale for levering av spillvarme fra 

Lantmännen Cerealia i Moss og Moelven Van Severn i Namsos.

Økonomiske resultater Som følge av god drift i 2015 fortsatte 

segmentets underliggende EBITDA å øke og endte på 212 

millioner kroner, en vekst på 40 prosent sammenliknet med 

2014. Oppgangen skyldtes hovedsakelig bedre priser og høyere 

volum på avfallshåndtering, god utnyttelse av grunnlast, høy 

tilgjengelighet og god brenselblanding. Forbedringen skyldtes 

6) Totalt bidrag fra fjernvarme ført som kostnad per kWh av faktisk volum levert til 
kunder. 

også reduserte kostnader og begrenset bruk av høylast (peak 

load). 

Industrielt eierskap

Industrielt eierskap omfatter forvaltning og utvikling av norske 

eierposisjoner, og inkluderer selskapene Skagerak Energi, 

Fjordkraft, BKK, Istad og Agder Energi. De to førstnevnte 

konsolideres i konsernregnskapet, mens de tre øvrige rapporteres 

som tilknyttede selskaper. Skagerak Energis virksomhet er 

konsentrert om produksjon av kraft, fjernvarmevirksomhet, 

nettvirksomhet, elektroentreprenørvirksomhet og 

naturgassdistribusjon. Fjordkrafts virksomhet er konsentrert rundt 

salg av strøm til privatpersoner og bedrifter.

Viktige hendelser i 2015 Skagerak Energi solgte 51 prosent av 

Skagerak Elektro til Telemark Group.

BKK inngikk en tiårig kraftsalgsavtale med Hydro, med en årlig 

avtalt leveranse på 500 GWh for perioden 2021-2030.

BKK og samarbeidende selskaper inngikk kontrakter for 

anskaffelse av utstyr og installasjonstjenester for selskapets 

automatiske måle- og styringssystemprosjekter som dekker 

700 000 kunder. Skagerak Nett har inngått lignende kontrakter 

for sine automatiske måleprosjekter.

Økonomiske resultater Segmentets underliggende EBITDA på 

1336 millioner kroner var noe lavere enn i 2014. Nedgangen 

skyldtes hovedsakelig lavere kraftpriser og noe lavere 

spotproduksjon. Nedgangen ble delvis motvirket av høyere 

bidrag fra sluttbrukervirksomhet og langsiktige kontrakter. 

Resultatandelen fra tilknyttede selskaper og felles virksomhet 

utgjorde 835 millioner kroner (535 millioner kroner), 

hovedsakelig relatert til BKK og Agder Energi. Økningen i 

forhold til 2014 relaterte seg primært til positive urealiserte 

verdiendringer fra energikontrakter i Agder Energi. En gevinst 

på 108 millioner kroner for BKK og Agder Energi fra salget av 

Småkraft bidro også positivt. Tallene fra 2014 inkluderer 

gevinster på 116 millioner kroner fra salg av to datterselskaper i 

Istad. 

Annen virksomhet

Annen virksomhet inkluderer småskala vannkraft, innovasjon og 

konsernfunksjoner.

Viktige hendelser i 2015 Sammen med de øvrige eierne 

Skagerak Energi, BKK og Agder Energi, solgte Statkraft 

Småkraft til det tyske investeringsfondet Aquila Capital. 

Gevinsten var på 226 millioner kroner for Statkraft og 108 

millioner kroner for de tilknyttede selskapene BKK og Agder 

Energi.

Statkraft kjøpte 100 prosent av aksjene i Södra Cell Tofte og 

opprettet biobrenselselskapet Silva Green Fuel i samarbeid med 

Södra Skogägarna Ekonomisk Förening. 

Ny segmentstruktur fra 2016

Konsernet besluttet å innføre en ny segmentstruktur fra 

1. januar 2016. De nye segmentene er Europeisk fleksibel 

kraftproduksjon, Markedsoperasjoner, Internasjonal vannkraft, 
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Vindkraft, Fjernvarme og Industrielt eierskap. Områder som ikke 

vises som et eget segment presenteres under Annen 

virksomhet. Den nye segmentstrukturen er i tråd med 

konsernets strategiske initiativ og den nye interne 

ledelsesrapporteringen og har som hensikt å vurdere 

konsernets prestasjoner og ressursfordeling.

Økonomiske resultater7

Det var en nedgang i konsernets EBITDA. Dette skyldtes at de 

nordiske kraftprisene var de laveste siden år 2000, lavere norsk 

vannkraftproduksjon og dekonsolidering av britiske vindparker. 

Nedgangen ble noe motvirket av økte bidrag fra anskaffelser i 

Chile og Brasil og ny produksjonskapasitet. Markedsoperasjoner 

bidro betydelig til EBITDA, men på et lavere nivå enn i 2014. 

Driftskostnadene var noe høyere enn i 2014. Dette skyldtes 

hovedsakelig anskaffelser, nye aktiva og valutaeffekter.

Resultatandeler fra tilknyttede selskaper og felleskontrollerte 

virksomheter var på nivå med 2014. De viktigste bidragsyterne var 

de regionale norske selskapene BKK og Agder Energi.

Nedskrivninger og negative valutaeffekter knyttet til finanspostene 

innvirket på årets resultat, og 2015 endte med et resultat etter 

7) Tall i parentes viser sammenlignbare tall for 2014

skatt på -2369 millioner kroner. Valutaeffektene ble motvirket av 

omregningseffekter i egenkapitalen. Ved utgangen av 2015 var 

konsernets egenkapital på samme nivå som på slutten av 2014. 

I det etterfølgende legges hovedvekten på å presentere resultatet 

fra den underliggende driften for poster til og med driftsresultat. 

Urealiserte verdiendringer for energikontrakter og vesentlige 

engangsposter i konsolidert virksomhet forklares i avsnittet 

”Poster holdt utenfor underliggende driftsresultat”. 

Resultatelementer etter driftsresultat analyseres i henhold til 

regnskapsmessig resultat.

Avkastning på investeringer

Målt som ROACE8 oppnådde konsernet en avkastning på 

7,9 prosent i 2015, hvilket var 3,1 prosentpoeng lavere enn i 2014. 

Nedgangen skyldtes i hovedsak lavere driftsresultat, hovedsakelig 

grunnet lavere nordiske kraftpriser og lavere norsk 

vannkraftproduksjon.

Underliggende driftsinntekter

Statkrafts inntekter kommer fra spotsalg, salg på kontrakter til 

industrien, finansiell handel, nettvirksomhet samt fjernvarme og 

kraftsalg til sluttbruker. I tillegg leverer konsernet konsesjonskraft. 

Det fundamentale grunnlaget for Statkrafts inntekter er kraftpris, 

energioptimalisering og produksjon. Produksjonsinntektene 

optimaliseres gjennom finansiell handel med kraft, og konsernet 

driver med trading og energihandel.

Netto driftsinntekter var på 19 255 millioner kroner i 2015, 7 

prosent lavere enn i 2014. Segmentet Nordisk vannkraft hadde en 

betydelig nedgang på grunn av lavere kraftpriser og produksjon, 

mens inntektene fra segmentet Vindkraft falt som følge av 

dekonsolideringen av de britiske vindparkene. Internasjonal 

vannkraft hadde en betydelig økning. Dette skyldtes hovedsakelig 

anskaffelser i Brasil og Chile. De andre segmentene hadde 

mindre endringer i netto driftsinntekter. 

Underliggende driftskostnader

Totalt økte konsernets driftskostnader med 8 prosent 

sammenlignet med 2014. Økningen er først og fremst knyttet til 

8) ROACE (%): (Driftsresultat justert for urealiserte verdiendringer i energikontrakter og 
vesentlige engangsposter x 100) / Gjennomsnittlig sysselsatt kapital.
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anskaffelser, nye anlegg i drift og valutaeffekter på grunn av en 

svakere norsk krone i forhold til andre valutaer.

Underliggende EBITDA og underliggende driftsresultat

Statkraft har historisk sett hatt høye EBITDA-marginer9 som følge 

av at driftskostnadene for vannkraftproduksjon er lave. Fra 2012 

begynte forretningsaktiviteten hvor Statkraft tilbyr markedsadgang 

til små produsenter av fornybar energi å få innvirkning på 

EBITDA-marginen. Kontraktene bokføres brutto i 

resultatregnskapet og øker dermed både salgsinntektene og 

energikjøpskostnadene betydelig. Denne virksomheten bidrar 

positivt til konsernets EBITDA, men marginene fra denne 

virksomheten er lave og medfører derfor en reduksjon i den 

samlede EBITDA-marginen.

EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger) falt med 

16 prosent fra 2014 og driftsresultatet med 25 prosent, til 

henholdsvis 10 169 millioner kroner og 6815 millioner kroner. 

Konsernets EBITDA og driftsresultat stammer i stor grad fra 

segmentet Nordisk vannkraft, som bidro med henholdsvis 

72 prosent (73 prosent) og 87 prosent (82 prosent) av totalen.

Poster holdt utenfor underliggende driftsresultat

Totalt hadde urealiserte verdiendringer for energikontrakter og 

vesentlige engangsposter en negativ effekt i 2015, og utgjorde      

-3002 millioner kroner (4449 millioner kroner). 

Urealiserte verdiendringer for energikontrakter som det er justert 

for i det underliggende driftsresultatet utgjorde 609 millioner 

9) EBITDA-margin (%): (Driftsresultat justert for urealiserte verdiendringer 
energikontrakter og vesentlige engangsposter x 100)/Brutto driftsinntekter justert for 
urealiserte verdiendringer energikontrakter og vesentlige engangsposter.
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kroner (2396 millioner kroner). De største bidragsyterne til den 

positive resultateffekten var bilaterale industrikontrakter, som 

inneholder derivater som utviklet seg positivt som følge av en 

svakere norsk krone mot euro, og den finansielle 

risikoreduksjonsporteføljen, som viste en positiv utvikling på grunn 

av fallende nordiske kraftpriser.

 

Engangsposter som er holdt utenfor beregning av underliggende 

resultat beløp seg til -3610 millioner kroner i 2015 (2053 millioner 

kroner).

Gevinsten fra salget av Småkraft, som det er justert for i det 

underliggende resultatet, utgjorde 226 millioner kroner. Dette 

inkluderer ikke gevinsten på 108 millioner kroner i de tilknyttede 

selskapene BKK og Agder Energi.

Det er foretatt en nedskrivning av vindkraft i Sverige på 1750 

millioner kroner som følge av forventninger om lavere kraft- og 

elsertifikatpriser de neste årene.

Det er foretatt en nedskrivning knyttet til byggingen av 

vannkraftverket Cetin i Tyrkia på 2086 millioner kroner. Dette 

fordeler seg mellom en nedskrivning på 1297 millioner kroner og 

en avsetning på 789 millioner kroner som øvrige driftskostnader.

Resultatandeler fra tilknyttede selskaper og felles 

virksomhet

Konsernet har større eierandeler i de regionale norske 

kraftselskapene BKK, Agder Energi og Istad samt andeler i 

selskaper utenfor Norge, der mye av virksomheten skjer gjennom 

deltagelse i deleide selskaper.

Tallene for Internasjonal vannkraft ble påvirket av nedskrivninger i 

både 2015 og 2014. I 2015 ble det foretatt en nedskrivning 

på 384 millioner kroner i India. Dette skyldtes forventninger om lavere 

kraftpriser, mens det i 2014 ble foretatt en nedskrivning i Brasil på 360 

millioner kroner. Bidraget fra SN Power økte som følge av oppstart av 

vannkraftverket Bajo Frio i Panama i 2015.

Resultatandelene for Vindkraft inkluderte i 2014 en reversering av 

tidligere års nedskrivning på 341 millioner kroner. Ellers økte 

resultatandelen fra slutten av 2014 som følge av dekonsolideringen av 

vindparken Sheringham Shoal. 

Forbedringen for Industrielt eierskap relaterte seg hovedsakelig til 

positive urealiserte verdiendringer fra energikontrakter i Agder 

Energi. Gevinst fra salget av Småkraft bidro også positivt.
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Resultatandel i tilknyttede selskaper og felles virksomhet

Mill. kroner 2015 2014

Internasjonal vannkraft -196 -240

Vindkraft 55 363

Industrielt eierskap 835 535

Øvrige -10 3

Tilknyttede selskaper 683 661

Urealiserte verdiendringer energikontrakter

Mill. kroner 2015 2014

Langsiktige kontrakter 2 097 1 429

Nordisk og kontinental

forvaltningsportefølje -30 -317

Sluttbruker 38 14

Energikjøp -1 681 1 298

Annet/elimineringer 184 -27

Urealiserte verdiendringer holdt utenfor

underliggende resultat 609 2 396

Urealiserte verdiendringer inkludert

i underliggende resultat -261 206

Urealiserte verdiendringer presentert

i driftsresultatet 348 2 602

Vesentlige engangsposter

Mill. kroner 2015 2014

Gevinst ved salg av eiendeler 226 2 767

Nedskrivning anleggsmidler og immaterielle

eiendeler -3 836 -1 050

Pensjon - planendring - 280

Rettsak knyttet til Saurdal kraftverk

 - konsesjonskraft - 56

Vesentlige engangsposter -3 610 2 053



Finansposter

Nedgangen i finansinntekter relaterte seg primært til gevinster 

knyttet til SN Power-transaksjonen i 2014.

Finanskostnadene økte hovedsakelig som følge av trinnvis 

virksomhetssammenslutning knyttet til Desenvix.

Netto valutaeffekter var -3445 millioner kroner (-4791 millioner 

kroner), og oppstod i hovedsak som følge av en svekkelse av 

norske kroner mot euro. Effektene stammer for det meste fra 

interne lån og valutasikringskontrakter. Mesteparten av disse 

effektene motvirkes av omregningseffekter i egenkapitalen.

Skatt

Regnskapsmessig skattekostnad var 1548 millioner kroner (4045 

millioner kroner). Nedgangen i skattekostnad skyldtes 

hovedsakelig et negativt resultat før skatt i 2015, mens resultatet 

før skatt var positivt i 2014.

Grunnrenteskatten falt med 311 millioner kroner sammenliknet 

med 2014 på grunn av lavere kraftpriser og vannkraftproduksjon, 

men utgjorde likevel 1481 millioner kroner, som er en stor andel 

av konsernets skattekostnad. Størstedelen av skattekostnaden 

relaterte seg til Norge.

Kontantstrøm

Konsernets drift genererte en kontantstrøm på 8639 millioner 

kroner i 2015 (6898 millioner kroner), en økning på 25 prosent 

sammenliknet med 2014. 

Nettoresultatet, justert for ikke-kontanteffekter, var på 11 

167 millioner kroner (9762 millioner kroner), inklusiv endring i 

kortsiktige og langsiktige poster. Endring i kortsiktige og 

langsiktige poster hadde en positiv effekt på 4651 millioner kroner 

(-1746 millioner kroner). Endringen i kortsiktige poster var i 

hovedsak knyttet til arbeidskapital, kontantsikkerhet og avsetning 

relatert til nedskrivninger i Tyrkia. Betalt skatt utgjorde -3062 

millioner kroner (-3593 millioner kroner) og mottatt utbytte fra 

tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter kom 

på 534 millioner kroner (729 millioner kroner).

Netto investeringer10 utgjorde totalt -9834 millioner kroner (-5450 

millioner kroner). Dette var hovedsakelig investeringer i 

driftsmidler på til sammen -8720 millioner kroner, oppkjøp av 

aksjer i Pilmaiquén i Chile for -1928 millioner kroner, i Desenvix i 

Brasil for -911 millioner kroner og avhendelse av Småkraft for 

1337 millioner kroner.

Netto likviditetsendring fra finansiering var -2603 millioner kroner 

(3168 millioner kroner). Opptak av gjeld var 14 409 millioner 

kroner (1917 millioner). Nedbetaling av gjeld utgjorde -11 864 

millioner kroner (-3900 millioner kroner). Utbytte og konsernbidrag 

utgjorde -5157 millioner kroner, primært fra Statkraft AS til 

Statkraft SF. 

Valutakurseffekter på likviditetsbeholdningen utgjorde 190 

millioner kroner.

10) Netto investeringer inkluderer investeringer betalt ved kvartalsslutt, innbetalinger fra 
salg av anleggsmidler, netto likviditet ut fra konsernet ved overtakelse av virksomhet 
samt inn- og utbetalinger av utlån.
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Finansposter

Mill. kroner 2015 2014

Renteinntekter 378 267

Andre finansinntekter 43 592

Finansinntekter 421 859

Rentekostnader -1 322 -1 226

Andre finanskostnader -736 -83

Finanskostnader -2 058 -1 309

Netto valutaeffekter -3 445 -4 791

Andre finansposter -237 -1 043

Netto finansposter -5 318 -6 283

Netto valutaeffekter

Mill. kroner 2015 2014

Valutasikringer og korte valutaopsjoner -1 794 -733

Realisert -1 675 -80

Urealisert -119 -654

Gjeld i utenlandsk valuta -838 -724

Realisert -306 284

Urealisert -532 -1 008

Interne lån, felles virksomhet

og tilknyttede selskaper -813 -3 332

Realisert -2 635 980

Urealisert 1 822 -4 312

Netto valutaeffekter -3 445 -4 791

Realisert -4 616 1 183

Urealisert 1 171 -5 974



Statkraft måler evnen til å møte framtidige forpliktelser gjennom 

måltallet «Korttids likviditetsevne»11, og ved utgangen av 2015 var 

måltallet innenfor målsettingen som er mellom 1,5 og 4,0.

 

Kapitalstruktur

Hovedmålsettingene for konsernets styring av kapitalstruktur er å 

ha en fornuftig balanse mellom soliditet og ekspansjonsevne, 

samt å opprettholde en sterk kredittrating. Det viktigste måltallet 

for konsernets styring av kapitalstruktur er langsiktig kredittrating.

Virkemidler ved styring av kapitalstruktur på lang sikt er i 

hovedsak opptak og nedbetaling av langsiktig gjeld, samt inn- og 

utbetalinger av innskutt kapital fra og til eier. Konsernet er ikke 

pålagt eksterne krav med hensyn til styring av kapitalstruktur 

annet enn det som følger av markedets forventninger og eiers 

krav om utbytte.

Konsernet søker å hente fremmedkapital fra ulike lånemarkeder. 

Ved låneopptak søker Statkraft å sikre en jevn 

tilbakebetalingsprofil, og nåværende forfallsprofil er i tråd med 

dette målet. Nye låneopptak planlegges i henhold til 

likviditetsprognose, investeringsbeslutninger og salg av aktiva.

Ved utgangen av 2015 utgjorde netto rentebærende gjeld12 

35 036 millioner kroner mot 23 638 millioner kroner ved inngangen 

11) Korttids likviditetsevne: (IB likviditetsevne + Prognose innbetalinger neste 6 måneder) 
/ (Forfall gjeld og utbytte de neste 6 måneder + (Grenseverdi x prognoseutbetaling fra 
driften / Investeringer neste 6 måneder). 

til året.  Økningen var hovedsakelig knyttet til nyinvesteringer, 

betaling av utbytte og gjeld i ervervede selskaper i Chile og Brasil. 

Netto rentebærende gjeldsgrad var 28,4 prosent mot 21,2 prosent 

ved utgangen av 2014.

Langsiktig rentebærende gjeld fra Statkraft SF til Statkraft AS 

utgjorde 400 millioner kroner ved utgangen av året.

Omløpsmidler, utenom likviditetsbeholdningen, var 18 883 

millioner kroner (21 780 millioner kroner) og kortsiktig rentefri gjeld 

var 18 994 millioner kroner ved utgangen av 2015 (20 662 

millioner kroner).

Ved utgangen av året hadde Statkraft en egenkapital på 

88 340 millioner kroner mot 88 059 millioner kroner ved inngangen 

til året. Dette tilsvarte 49,9 prosent av totalkapitalen 

(52,5 prosent).

Finansiell styrke og rating

Et viktig mål for Statkraft er å beholde ratingen hos de to store 

ratingbyråene, Standard & Poor’s og Moody’s. Et viktig nøkkeltall 

Statkraft følger i forhold til rating er kontantstrøm fra drift i forhold 

til netto rentebærende gjeld. Statkraft har en gjeldende rating på 

A- (negative outlook) fra Standard & Poor’s og Baa1 (stable 

outlook) fra Moody’s. Se for øvrig note 6.

Investeringer

I tråd med konsernets strategi har det vært stor prosjektaktivitet de 

siste årene, spesielt innen vannkraft og vindkraft. Videre fremover 

vil konsernets investeringsprogram trappes ned noe som følge av 

lavere kraftpriser og endringer i konsernets utbyttepolitikk.

Totalt investerte Statkraft 13 557 millioner kroner i 2015, 

hvorav 3237 millioner ble investert i Norge. Om lag tre femtedeler 

av investeringene var i ny produksjonskapasitet. 

Vedlikeholdsinvesteringene knytter seg primært til nordisk 

vannkraft. De største investeringene i ny kapasitet knytter seg til 

vindkraft i Sverige og Storbritannia samt internasjonal vannkraft. 

12) Netto rentebærende gjeld: Brutto rentebærende gjeld – Bankinnskudd, kontanter og 
lignende eksklusiv bundne midler – kortsiktige finansielle plasseringer.

25 STATKRAFT ÅRSRAPPORT 2015

Gjeld og rentenivå

%/Mill. kroner Andel 31.12.2015 Rente 2015

NOK 36% 4,8 %

EUR 44% 2,9 %

GBP* 15% 0,8 %

USD 3% 5,6 %

BRL 2% 8,2 %

Flytende rente 60%

Fast rente 40%
* Gjeld i GBP er syntetisk konvertert fra NOK gjennom finansielle instrumenter, og 
inneholder ikke kredittmargin.



Risikostyring

Statkraft er eksponert for risiko gjennom hele verdikjeden. De 

viktigste risikoene er knyttet til markedsoperasjoner, 

finansforvaltning, prosjektgjennomføring, driftsaktiviteter og 

rammebetingelser. 

Integrert konsernomfattende risikostyring

Vekst og økt internasjonalisering, kombinert med dramatiske 

endringer i energisektoren, stiller større krav til styring av 

risikoen i investeringsporteføljen. Statkraft har en sentral 

investeringskomite for bedre å håndtere risikoen knyttet til 

enkeltinvesteringer og på tvers av prosjektporteføljen. 

Risikostyringen er en integrert del av øvrig virksomhetsstyring 

gjennom en risikobasert systematikk for konsernledelsens 

oppfølging av forretningsområdene. Konsernets samlede 

risikobilde konkluderes av konsernledelsen og rapporteres til 

styret.

Markedsrisiko i energimarkedene

Statkraft er eksponert for betydelig markedsrisiko i forbindelse 

med produksjon og handel med kraft. Inntektene fra 

kraftproduksjonen er eksponert for volum- og kraftprisrisiko:

• Både kraftpriser og produksjonsvolum påvirkes av vær og 

nedbørsmengde, og kraftprisene avhenger av produksjons-, 

forbruks- og overføringsforholdene i kraftmarkedet.

• Kraftprisene påvirkes også av gass-, kull- og oljepriser, 

priser på CO2-kvoter, støtteregimer og innføringen av ny 

teknologi for kraftproduksjon.

Statkraft håndterer markedsrisiko i energimarkedene ved å 

handle med fysiske og finansielle instrumenter i flere markeder. 

Økt integrering av energimarkedene har stor betydning for 

forretningsmodeller og håndtering av risiko. Statkraft legger 

derfor vekt på å se de ulike markedene i sammenheng. 

Konsernets sikringsstrategier er regulert av rammer for 

posisjonenes volum og verdi, og kriterier for å vurdere nye 

kontrakter mot forventede inntekter og nedsiderisiko. Porteføljen 

justeres kontinuerlig i henhold til vår gjeldende oppfatning av 

fremtidige priser og egen produksjonsevne.

Statkrafts virksomhet innen energihandel og tjenester består av 

både handel med standard produkter på energibørser og salg av 

tjenester eller produkter tilpasset den enkelte kunde. Nye 

produkter og tjenester har typisk kort levetid i forhold til annen 

virksomhet før lønnsomheten reduseres som følge av 

konkurranse fra andre aktører eller regulatoriske endringer. 

Risiko håndteres gjennom mandater som dekker råvarer, 

geografiske områder og varighet. En uavhengig 

risikohåndteringsfunksjon sikrer objektivitet i vurdering og styring 

av risiko.

Salgsvirksomheten er eksponert for prisrisiko knyttet til salg til 

privatkunder og bedrifter, samt kjøp i engrosmarkedet. Ved å 

sikre symmetri mellom kundene og innkjøpene i engrosmarkedet 

og ved bruk av finansielle instrumenter, begrenser Statkraft 

nettoeksponeringen. Det er også markedsrisiko i 

fjernvarmevirksomheten som følge av usikkerhet i 

brenselprisene (avfall, olje, gass, kraft med flere) og prisene til 

kundene. Prisene til kundene er imidlertid knyttet opp mot 

brenselprisene, slik at nettoeksponeringen mot prisendringer er 

begrenset.

Finansiell risiko

Den sentrale finansfunksjonen i konsernet samordner og ivaretar 

den finansielle risikoen knyttet til valuta, renter og likviditet, 

inkludert refinansiering og nye låneopptak. Statkraft er eksponert 
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RISIKO I VERDIKJEDEN

Markedsrisiko • Valutarisiko • Valuta- og renterisiko • Hydrologi
• Kraft-, brensel- og 

CO2-priser

• Kraft- og brenselpriser
• Volum ved avvik fra 

normalforbruk
• Renterisiko på inntekter fra 

nettvirksomhet

Motpartsrisiko • Motpartsrisiko ved 
forpliktelser

• Motpartsrisiko ved 
investeringer

• Motpartsrisiko ved salg 
og trading av kraft

• Motpartsrisiko

Operasjonell og 
prosjekt-

gjennomføringsrisiko

• Krav om 
kompensasjon og 
omdømmetap

• Skade på eiendom, 
helse og miljø, 
systemsvikt og 
menneskelig svikt, 
forsinkelser og 
budsjettoverskridelser 
og omdømmetap

• Skade på eiendom, helse 
eller miljø, system- og 
menneskelig svikt, bøter og 
omdømmetap.

• Bøter, krav om 
kompensasjon, 
system- og 
menneskelig svikt og 
omdømmetap

• Skade på eiendom, helse 
og miljø, bøter og 
omdømmetap.

Utvikling Utbygging Produksjon
Energidisponering og

handel

Distribusjon/

sluttbruker

RISIKO I 

VERDIKJEDEN

• Rente- og 
valutarisiko

• Finansiering/
likviditet

• Motpartsrisiko 
relatert til finansielle 
motparter

• Garantier

• Skatter, avgifter og konkurranselovgivning
• Regelverk i EU og EØS
• Nasjonale lover og reguleringer
• Lisenser og konsesjoner
• Støtteregimer
• Regjering og Stortinget
• Kulturer

RAMMEBETINGELSER OG POLITISKE 

BESLUTNINGER
OVERORDNEDE 

RISIKOFAKTORER
• Ledelse
• Strategi, policy og 

prosedyrer
• Organisering og 

ressurser
• Partnerskap
• Bedriftskultur

• Roller og ansvar
• Ferdigheter og 

kunnskap

MENNESKER LEDELSE FINANSIELL RISIKO



for renterisiko gjennom fremmedfinansieringen og inntektene fra 

nettvirksomheten. Konsernet er eksponert for valutarisiko 

gjennom:

• Integrasjonen mellom det nordiske og det kontinentale 

kraftmarkedet

• Konsernets krafthandel i euro

• Finansiering

• Andre kontantstrømmer knyttet til utenlandske 

datterselskaper og tilknyttede selskaper

Valuta- og renterisikoen reguleres gjennom mandater.  I 

styringen er terminkontrakter i valuta, rentebytteavtaler, fremtidig 

renteavtaler og rentebærende gjeld i valuta de viktigste 

virkemidlene. Likviditetsrisikoen i Statkraft knytter seg til avvik 

mellom løpetid på de finansielle forpliktelsene og 

kontantstrømmene som genereres av eiendelene. 

Likviditetsrisikoen håndteres hovedsakelig gjennom gode 

lånemuligheter, trekkfasiliteter og minimumskrav til konsernets 

likviditetsbeholdning.

Statkraft er eksponert for kreditt- og motpartsrisiko gjennom 

krafthandel og plassering av overskuddslikviditet. Før 

avtaleinngåelse blir kredittverdigheten til alle motparter vurdert 

og eksponeringen mot enkeltmotpartene begrenses av mandater 

basert på kredittverdighet. Både markedsrisikoen i 

energimarkedene og den øvrige finansielle risikoen, samt 

eksponering i forhold til de gitte mandatene, følges opp av 

uavhengige middle office-funksjoner og rapporteres jevnlig til 

konsernledelsen og styret.

Operasjonell risiko

Alle prosesser i hele verdikjeden er eksponert for operasjonell 

risiko. Det er innenfor gjennomføringen av våre 

investeringsprosjekter og driftsaktiviteter at den operasjonelle 

risikoen er størst. Dette kan medføre:

• At konsernets ansatte, kontraktører eller tredjeparter 

utsettes for skader

• Skader på miljøet 

• Skader og tap på egne og tredjeparts produksjonsanlegg og 

øvrige eiendeler 

• Svekket omdømme

• Økonomisk tap

Statkrafts førsteprioritet er å gjennomføre utbyggingsaktiviteter 

og drift på en ansvarlig måte. Risikostyring i tidlige faser av 

utviklingen for et investeringsprosjekt har vist seg å være en 

viktig suksessfaktor.

Statkraft har etablert forsikringsordninger som omfatter alle 

vesentlige skadetyper, blant annet gjennom konsernets eget 

forsikringsselskap Statkraft Forsikring.

 

Statkraft håndterer den operasjonelle risikoen gjennom detaljerte 

prosedyrer for aktiviteter i samtlige operative enheter og ulike 

typer beredskapsplaner. Videre har Statkraft et omfattende 

system for å registrere og rapportere farlige forhold, uønskede 

hendelser og skader. Disse analyseres fortløpende for å 

forebygge og begrense eventuelle konsekvenser, samt for å 

sikre at årsakssammenhenger følges opp og nødvendige tiltak 

iverksettes.

Alle prosjekter i Statkraft gjennomfører systematiske 

risikovurderinger. Det skjer ved at det for hvert prosjekt:

• Settes av en prosjektreserve for større investeringer 

• Gjennomføres oppfølging og rapportering av forhold som 

har betydning for gjennomføringen av prosjektet

• Vurderes og planlegges tiltak som skal redusere risikoene i 

prosjektet

De mest kritiske forholdene er knyttet til utvikling av Statkrafts 

internasjonale virksomhet. Stor oppmerksomhet vies utvikling av 

gode systemer for læring, etablering av barrierer og sikring av 

etterlevelse for å unngå forsinkelser, kostnadsoverskridelser og 

uønskede hendelser. For ytterligere å redusere risikoen knyttet 

til prosjektgjennomføring har Statkraft etablert en felles 

prosjektenhet.  

Anslag over de mulige økonomiske konsekvensene av den 

totale operasjonelle risikoen, samt vesentlige enkeltrisikoer som 

er sentrale drivere til konsernets samlede risikobilde, inngår i 

rapporteringen av totalrisikoen på konsernnivå.

Annen risiko

Statkrafts virksomhet i Norge påvirkes av rammebetingelser som 

skatter, avgifter, forskrifter, nettreguleringer, endringer i pålagt 

minimums vannstand og andre krav fra Norges vassdrags- og 

energidirektorat (NVE), samt generelle betingelser og krav som 

settes for kraftbransjen. Disse rammebetingelsene kan påvirke 

Statkrafts produksjon, kostnader og inntekter.

Rammebetingelsene i det enkelte land i Europa er et resultat av 

internasjonale prosesser som også vil være viktig for norske 

kraftverk. Statkraft er også med sitt internasjonale engasjement 

direkte eksponert for nasjonale rammebetingelser, skattenivå, 

konsesjonsbetingelser og offentlig regulering i andre land. 

Statkraft legger derfor stor vekt på usikkerheten knyttet til 

fremtidig utvikling innen disse faktorene ved 

investeringsbeslutninger. Mulige endringer i det politiske bildet 

evalueres løpende, og en åpen dialog og gode relasjoner med 

beslutningstakere på alle relevante arenaer vektlegges.

Statkrafts internasjonale satsing innebærer både økt landrisiko 

og partnerrisiko. Statkraft vurderer risiko for hvert land og gjør 

sammenligninger mellom land i en region. Partnerrisiko vurderes 

tidlig for å få bekreftet nødvendig integritet og styringsstruktur. 

Statkraft er opptatt av at konsernets standarder innen HMS og 

etikk etterleves i alle deler av konsernet. Standardene er nedfelt 

og gjort tilgjengelig i konsernets leveregler (”Code of Conduct”). 

Alle partnere og leverandører gjøres også kjent med disse.

Statkraft er også eksponert for sikkerhets- og korrupsjonsrisiko. 

Dette er nærmere beskrevet under «Samfunnsansvar».

Miljøendringer

Klimaendringer, teknologiutviklingen og endret forbrukeradferd 

har betydning for alle risikoene ovenfor og er viktige pådrivere 

for endringer i rammebetingelser og politiske beslutninger. De 

økte usikkerhetsmomentene i energimarkedene kan medføre 
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både trusler og muligheter. For å utnytte disse mulighetene (eller 

unngå tap ved ikke å utnytte dem) går Statkraft inn for å tilpasse 

seg det endrede miljøet ved å utvikle dyktige ledere, sørge for 

tilstrekkelig fleksibilitet og tilpasningsevne i forretningsmodellene 

og beslutningsprosessene våre, holde et nøye øye med den 

teknologiske utviklingen og avdekke potensielle 

forretningsmuligheter eller trusler. 

Internkontroll
Det overordnede styringssystemet «The Statkraft Way», sikrer et 

godt kontrollmiljø og bidrar til å oppfylle konsernets hensikter og 

mål. Krav til internkontroll er innarbeidet i relevante 

internkontrollområder, for eksempel HMS, etikk, IKT, 

samfunnsansvar og finansiell rapportering.

Konsernrevisjon er en viktig del av organisasjonen for å evaluere 

og effektivisere organisasjonens virksomhetsstyring, risikostyring 

og internkontroll. Konsernrevisjonens ansvar defineres av styret 

og den gjennomfører sine aktiviteter med formål om å:

• Øke bevisstheten rundt virksomhetsstyring, risikostyring og 

internkontroll 

• Komme med anbefalinger på grunnlag av kost/nytte-

analyser 

• Forankre ansvar og eierskap på en slik måte at avtalte 

løsninger gjennomføres 

• Dele erfaringer på tvers av organisasjonen 

• Følge opp at anbefalinger fra tilsyn blir gjennomført

Konsernrevisjonen har full, fri og ubegrenset adgang til alle 

Statkrafts dokumenter, fysiske eiendommer og personell som er 

aktuelle for å gjennomføre revisjoner. Alle ansatte har plikt til å 

bistå konsernrevisjonen med å oppfylle sine roller og 

ansvarsoppgaver. Lederen for konsernrevisjonen har 

ubegrenset tilgang til styret og revisjonsutvalget. 

Revisjonsutvalget og lederen for konsernrevisjonen holder minst 

ett møte i året uten at konsernadministrasjonen er til stede.

Internkontroll over finansiell rapportering

Statkraft har et system for internkontroll over finansiell 

rapportering (ICFR) som sikrer pålitelig og rettidig finansiell 

informasjon i Statkrafts måneds-, kvartals- og årsrapporter. ICFR 

baserer seg på COSO 2013-rammeverket for internkontroll, som 

utgis av Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission.  

ICFR-systemet sikrer pålitelig og rettidig finansiell informasjon. 

Alle datterselskaper er pålagt å følge ICFR-kravene slik de blir 

beskrevet i «The Statkraft Way» og i konsernets 

økonomihåndbok. Tilsvarende gjelder for tilknyttede selskaper, 

felles operasjoner og felleskontrollerte virksomheter hvor 

Statkraft er ansvarlig for bokføringen og den finansielle 

rapporteringen. Dersom en tredjepart er ansvarlig for 

bokføringen og den lovbestemte rapporteringen for det deleide 

selskapet, skal det ansvarlige segmentet foreta kompenserende 

kontroller.  

Styret har det overordnede ansvaret for et velfungerende ICFR-

system i konsernet. Hovedelementene i ICFR-systemet er 

risikovurdering, evaluering av kontrolltiltak, kontinuerlig ytelse og 

overvåking, egenevaluering og gjennomgang og rapportering.

I 2015 innførte Statkraft et nytt støttesystem, GRC-verktøy, for 

ICFR-prosessen. Systemet skal blant annet legge til rette for 

effektiv overvåking av kontrollgjennomføringen. 

Innovasjon
Hovedformålet med innovasjon i Statkraft er å utvikle og 

forsterke konkurransefortrinn i kjernevirksomheten samt å 

identifisere og fremme nye muligheter for forretningsutvikling. I 

tillegg er innovasjon et viktig tiltak for langsiktig 

kompetanseoppbygging og for å sikre gode fremtidige 

rammebetingelser for fornybar energiproduksjon. I 2015 ble det 

kostnadsført om lag 195 millioner kroner på forskjellige 

innovasjonsaktiviteter.

Statkrafts innovasjonslogikk

All innovasjonsaktivitet blir kontinuerlig fulgt opp for å sikre 

relevans og nytte. Følgende logikk er lagt til grunn for å 

balansere innsatsen mellom kortsiktige og langsiktige 

innovasjonsaktiviteter i konsernet: 

Forbedringsarbeid tar for seg daglige utfordringer og gir som 

regel raske resultater. I denne typen av prosjekter er fokuset på 

eksisterende anlegg/utstyr og optimal utnyttelse av ressurser.

Markedsinnovasjon fokuserer på utvikling av nye 

forretningsmuligheter i et energimarked i endring. Disse 

aktivitetene har et forholdsvis kort tidsperspektiv og relaterer seg 

til utvikling av produkter og tjenester.

Statkraft Ventures ble opprettet i 2015. Venture-fondet er et 

nyskapning- og vekstverktøy der fokuset er på 

forretningsmodeller innen og rundt distribuert produksjon og 

styring. 

Forskning og utvikling (FoU)-programmer er opprettet for å 

styrke Statkrafts konkurransefortrinn i kjernevirksomheten, og 

har et lengre tidsperspektiv. Statkraft har mangeårige FoU-

programmer innen vannkraft, vindkraft, bioenergi og 

klimaendringer.

Utforskningsaktiviteter er etablert med det formål å evaluere 
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og kvalifisere teknologier og løsninger som på lengre sikt kan 

legge grunnlaget for ny forståelse eller ny aktivitet i Statkraft.

Teknologianalyse brukes til å overvåke den globale 

teknologiutviklingen og trender i energisektoren. Statkraft 

analyserer teknologikostnader for teknologier som selskapet 

anvender, samt for konkurrerende teknologier. Spesiell 

oppmerksomhet rettes mot potensielle «game changers». 

Prioritering og verdiskaping

Statkraft lanserer hvert enkelt innovasjonsprosjekt med tanke på 

driftsmessige eller strategiske forretningsgevinster. Estimater for 

FoU-programporteføljen viser et gjennomsnittlig verdipotensial 

som utgjør flere ganger prosjektkostnadene. Hvert prosjekt 

gjennomgår en nøye utvelgelsesprosess og vurderes på 

bakgrunn av muligheten for kostnadsreduksjon, økt effektivitet 

eller inntekter, redusert risiko for uventede kostnader eller 

muligheten for et bedre fremtidig regulatorisk rammeverk for 

teknologiene våre. Der det er mulig å gjennomføre kost-nytte-

beregninger brukes verdipotensialet til rettledning for utvelgelse 

og finansiering av prosjektene. 

Viktige utforskningsinitiativ - biobrensel

Produksjon og salg av andregenerasjons biodrivstoff til 

transportsektoren anses som en fremtidig forretningsmulighet 

innen fornybar energi for Statkraft. Statkraft og Södra har 

sammen opprettet Silva Green Fuel AS for å etablere fremtidig 

produksjon av andregenerasjons biodrivstoff basert på 

skogsråvare. Målet er å bygge et demonstrasjonsanlegg på 

Tofte innen 2020.  Dersom anlegget blir bygget, vil anlegget 

kunne produsere 50-150 millioner liter biodrivstoff basert på 

norske skogsråvarer. Et slikt, og senere andre, anlegg vil kunne 

bidra betydelig til å oppfylle Norges mål om å redusere 

transportrelaterte klimagassutslipp. 

Samfunnsansvar

Statkraft er forpliktet til å handle på en bærekraftig, etisk og sosialt 

ansvarlig måte. Målet er å ha sikre operasjoner som verner om 

mennesker, lokalsamfunn, miljøet og våre eiendeler.

For å operasjonalisere disse forpliktelsene, støtter Statkraft seg på 

globalt anerkjente initiativer og standarder, herunder OECDs 

Guidelines for Multinational Enterprises og IFCs Performance 

Standards on Social & Environmental Sustainability. Statkraft er 

medlem av FNs Global Compact og overholder dets ti prinsipper 

om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og 

antikorrupsjon. Statkrafts eksterne rapportering av initiativer og 

resultater innen samfunnsansvar gjennomføres i henhold til 

rapporteringsrammeverket Global Reporting Initiatives (GRI G4). 

Som en del av Statkrafts rapportering av samfunnsansvar 

gjennomførte konsernet en vesentlighetsstudie i 2015 der 

følgende hovedpunkter ble fastsatt som mest sentrale: 

• Sikkerhet og sikring av mennesker

• Menneskerettigheter

• Forvaltning av vannressurser

• Biodiversitet

• Tilpasning og beredskap knyttet til klimaendringer

• Forretningsetikk og antikorrupsjon

Nedenfor følger en kortfattet oversikt over Statkrafts arbeid og 

resultater innen samfunnsansvar i 2015.

Styring av samfunnsansvar

Konsernets grunnleggende prinsipper for en bærekraftig, etisk 

og sosialt ansvarlig opptreden er beskrevet i Statkrafts 

leveregler. Reglene gjelder for alle selskaper i 

Statkraftkonsernet, og for alle enkeltpersoner som arbeider for 

Statkraft - uansett hvor de befinner seg. Det forventes at 

Statkrafts forretningspartnere følger tilsvarende standarder og 

Statkraft setter samme krav til konsernets leverandører. 

Anskaffelsesprosessen er utformet for å sikre oppfølging av 

leverandører på forskjellige stadier i prosessen. Risikoområder 

identifiseres på et tidlig stadium, og høyrisikoområder følges opp 

nøye i anskaffelsesprosessen.

I Statkraft er etisk og bærekraftig adferd et linjeansvar. For å 

sikre at alle ansatte følger konsernets etiske standarder, er det 

lagt til rette for at alle medarbeidere skal kunne få veiledning og 

råd til å utvise ønsket adferd. Prinsipper og krav knyttet til 

samfunnsansvar er en integrert del av Statkrafts styringssystem. 

Styringssystemet legger til rette for en strukturert og helhetlig 

håndtering av konsernets samfunnsansvar og blir jevnlig 

evaluert for å tilpasse det til nye forventninger, sammenhenger 

og utfordringer. Flere aspekter ved samfunnsansvar følges opp 

gjennom konsernets målekort og i regelmessige 

resultatgjennomganger for hvert forretningsområde. Statkrafts 

samfunnsansvar inngår også som en del av konsernrevisjonens 

arbeidsomfang.

Riktig kompetanse på alle områder knyttet til samfunnsansvar er 

en kritisk faktor for å nå konsernets mål. Statkraft arbeider aktivt 

med å bygge opp kompetanse, utvikle opplæringsplaner og 

overføre erfaringer på tvers av organisasjonen. Samfunnsansvar 

er også et integrert tema i konsernets introduksjonsprogram for 

nyansatte.

Statkrafts leveregler understreker at medarbeidere har både rett 

og plikt til å varsle om bekymringer eller brudd på reglene 

gjennom linjeorganisasjonen eller konsernets uavhengige 

varslingskanal, som ivaretas av konsernrevisjonen. 

Varslingskanalen er også åpen for eksterne interessenter. I 

2015 mottok konsernrevisjonen 12 varslingssaker. Fire av disse 

ble varslet av eksterne interessenter. Hvis det er behov for det, 

har konsernrevisjonen ansvar for å gjennomføre granskinger i 

konsernet. I 2015 gjennomførte konsernrevisjonen tre 

forebyggende granskinger og to granskinger som respons på 

rapporterte varslingssaker. Varslingssakene i 2015 gjaldt 

hovedsakelig områdene forretningsetikk, samt 

menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter.

Miljø og klima

Statkrafts miljøambisjon er å støtte en global overgang mot en 

lavkarbon-økonomi gjennom å tilby fornybare og bærekraftige 

energiløsninger. Fortsatt vekst basert på internasjonal god 

praksis for miljøstyring er sentrale elementer for å nå dette 

målet. Det er nå bestemt at fremtidige investeringer i Statkraft 

kun skal gjøres innen fornybar energi. I 2015 vurderte Oekom 

Research Corporate Rating Statkraft som ledende på 

miljøstyring.
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I 2015 har Statkraft arbeidet strategisk med EUs rammedirektiv 

for vannforvaltning (Water Framework Directive) for å bedre 

kunne samkjøre selskapets vannforvaltningstiltak i Norge, 

Sverige og Tyskland. Mens dette arbeidet pågår og vil fortsette i 

2016, har gjeldende vannforvaltningsplaner et potensiale for ca. 

fem prosent reduksjon i produksjonen som følge av foreslåtte 

miljørelaterte strømnings- og vannstandsrestriksjoner i 

vannmagasinene. 

Statkrafts kjerneaktiviteter har et langsiktig perspektiv, og 

klimaendringer vil få betydelig innvirkning på både driften og 

forretningsmuligheter. For å ta hensyn til dette har Statkraft valgt 

et spesifikt klima-scenario som utgangspunkt for konsernets 

langsiktige strategiarbeid. I 2015 ble Statkraft med i 

Verdensbankens Carbon Pricing Leadership Coalition, et bredt 

frivillig initiativ som går inn for å innføre CO2-priser på 

verdensbasis. 

Det var ingen alvorlige miljøhendelser i konsernet i 2015, men 

228 mindre alvorlige miljøhendelser ble registrert (159). De 

fleste av disse gjaldt kortvarige brudd på 

manøvreringsbestemmelsene og mindre oljeutslipp. Disse 

hendelsene hadde liten eller ingen påvirkning på miljøet.

I 2015 hadde Statkraft et elektrisitetsforbruk på 1031 GWh 

(899 GWh). I relevante geografiske områder er elektrisitetsbruk i 

konsernet sertifisert som fornybart i henhold til RECS 

(Renewable Energy Certificate System). Statkrafts utslipp av 

klimagasser utgjorde 257 600 tonn CO2-ekvivalenter (313 300 

tonn). Videre genererte Statkraft 61 400 tonn farlig avfall fra 

kraft- og fjernvarmeproduksjon (60 400 tonn). Dette ble 

behandlet i tråd med gjeldende regelverk. Hoveddelen av dette 

(80 prosent) var restprodukter fra Statkrafts 

avfallsforbrenningsanlegg.

Helse og sikkerhet

Statkraft fokuserer på helse og sikkerhet på hver eneste 

arbeidsplass og i alle prosjekter, og målet er null ulykker med 

alvorlige personskader. Engasjement fra ledelsen, en proaktiv 

helse- og sikkerhetsinnstilling, god prosjektplanlegging og klare 

forventninger til sikkerhet er avgjørende for å oppnå målet. 

I Statkraft var det ingen dødsulykker i 2015, men 39 av de 

registrerte ulykkene og nestenulykkene ble kategorisert som 

alvorlige hendelser (med eller med potensiale for alvorlige 

personskader) (30). Seks av ulykkene resulterte i alvorlige 

skader, og 33 andre hendelser hadde potensiale for alvorlige 

konsekvenser. Alvorlige hendelser granskes i henhold til definerte 

prosedyrer for å sørge for læring på tvers i organisasjonen. De 

fleste av de alvorlige ulykkene og nestenulykkene i 2015 var 

knyttet til betjening av kjøretøy og tungt maskineri samt 

løfteoperasjoner.

I 2015 var indikatoren for fraværsskader, H1-verdien (LTI), for 

Statkraftansatte og kontraktører på 3,5 (3,4), mens indikatoren for 

alle typer personskader, H2 (TRI), var på 5,9 (5,5). Totalt ble det 

registrert 176 skader (170), hvorav 104 medførte fravær, blant 

konsernets medarbeidere og kontraktører (106). I tillegg ble det 

registrert 11 400 utrygge forhold (9459) og 3850 nestenulykker i 

2015 (989).

I 2015 har Statkraft styrket ressursene for å utvikle en mer moden 

og proaktiv tilnærming til helse og sikkerhet.  For å støtte opp om 

denne prosessen har konsernet innført et trinnvis program for 

endring. Fra januar 2016 ble det innført nye måltall (KPIer) for å 

øke fokuset på alvorlige personskader. Det vil også bli innført 

andre ledende indikatorer i 2016 for å øke ledelsens og 

medarbeidernes engasjement i HMS-aktiviteter, og 

«Konsernsjefens HMS-pris» er blitt innført for å oppmuntre til 

aktiviteter som kan bidra til å forbedre HMS-resultatene. HMS-

opplæringsprogrammer for drift og prosjekter er under utvikling 

gjennom Statkraftskolen, og disse vil bli lansert og gjennomført i 

løpet av 2016.

I 2015 ble det gjennomført en rekke beredskapsøvelser innen 

ulike temaområder hvor erfaringer fra sikkerhet- og 

sikringssituasjoner både i Norge og utenlands er hensyntatt.

Sykefraværet i Statkraft ligger på et stabilt lavt nivå og var 3,0 

prosent i 2015 (2,8 prosent). Alle de norske selskapene i 

konsernet har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) som 

innebærer aktiv fraværsoppfølging og tilpassing av 

arbeidssituasjonen etter behov.

Sikring

Området sikring omfatter i Statkraft personellsikkerhet, fysisk 

sikring, sikring av IT-systemer og informasjonssikkerhet. Statkraft 

har en helhetlig tilnærming til sikringstematikk og følger 

internasjonal god praksis for håndtering av sikring. 

I 2015 utarbeidet Statkraft generelle risikovurderinger av trusler i 

hvert land som konsernet har virksomhet eller interesser i, og det 

er gjennomført oppdaterte risikovurderinger for sentrale steder. 

Statkrafts interesser i Tyrkia følges særdeles nøye opp, og 

situasjonen i landet og regionen følges opp og vurderes 

kontinuerlig. 

Statkraft har gått sammen med andre kraftselskaper og dannet et 

nytt selskap, Kraftcert. Selskapet samarbeider med Norcert og 

andre sikkerhetsmyndigheter og vil ha som hovedmålsetning å 

styrke kraftbransjens evne til å motstå dataangrep. I tillegg har 

Statkraft bedret selskapets operasjonelle evne til å oppdage og 

håndtere sikkerhetshendelser. 

Menneskerettigheter

Statkraft tar konsernets ansvar for å overholde 

menneskerettighetene på alvor og handler i samsvar med FNs 

internasjonalt anerkjente veiledende prinsipper for næringsliv og 

menneskerettigheter (UN Guiding Principles on Business and 

Human Rights). 

I løpet av 2015 har Statkraft lansert flere initiativer som skal styrke 

konsernets styringssystemer og resultater på 

menneskerettighetsområdet. Dette innebar deltakelse i OECDs 

norske kontaktpunkts prøveprosjekt for god aktsomhet angående 

menneskerettigheter (Human Rights Due Diligence) og i en 

menneskerettighets-vurdering på høyt nivå som tar sikte på å 

identifisere dets viktigste innvirkning på menneskerettigheter.

Statkrafts tilnærming til overholdelse av menneskerettighetene tar 

utgangspunkt i prinsippene om integrasjon og innlemming av 
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menneskerettigheter i eksisterende prosesser og systemer, for 

eksempel de som relaterer seg til helse og sikkerhet, sikring, miljø, 

sosiale anliggender eller personalanliggender. 

Statkraft ble i 2012 klaget inn for OECDs norske og svenske 

nasjonale kontaktpunkt i forbindelse med utbygging av vindkraft i 

Sverige. Det ble gjennomført mekling mellom Jijnjevaerie sameby og 

Statkraft i 2014. Meklingen ble avsluttet uten at man kom til enighet. 

OECDs nasjonale kontaktpunkt avga en endelig uttalelse den 9. 

februar 2016, og saken er dermed avgjort og avsluttet. De nasjonale 

kontaktpunktene fant ingen grunn til å konkludere med at Statkraft 

ikke har innfridd OECDs retningslinjer. De påpekte noen områder 

med forbedringspotensial, deriblant at Statkraft kan arbeide på en 

mer tydelig måte for å fremme urbefolkningers rettigheter og 

overholdelse av retningslinjene. De nasjonale kontaktpunktene 

anbefalte at partene viser fornyet vilje til å fremforhandle en avtale 

om den videre utbyggingen av vindkraftprosjekter. 

Forretningsetikk og antikorrupsjon

Statkraft har nulltoleranse for korrupsjon og er forpliktet til å holde 

høye etiske standarder. Med økende aktivitet i korrupsjonsutsatte 

markeder legger Statkraft stor vekt på å sikre en sterk etisk 

forretningskultur og utvikle robuste antikorrupsjonstiltak. 

Statkrafts anti-korrupsjonsprogram omfatter en prosess for å 

kartlegge risikoer og mangler i samtlige av Statkrafts 

forretningsområder. Prosessen innebar intervjuer med ca. 10 

prosent av medarbeiderstaben på tvers av selskapet, og de fleste 

av konsernets øverste ledere var med i de endelige diskusjonene. 

Hensikten med denne prosessen er å utvikle skreddersydde 

løsninger for opplæring, kontroll og andre anti-korrupsjonstiltak. 

Fokuspunkt for 2015 har vært å utvide arbeidet med 

integritetskontroll av forretningspartnere, forbedre kontroller med 

kritiske prosesser og skreddersy opplæring og veiledning. 

Som en del av antikorrupsjonsprogrammet har Statkraft innført et 

opplæringsprogram i forretningsetikk og antikorrupsjon. 

Programmet innebærer obligatorisk opplæring av arbeidstakere, 

tilpasset de spesifikke risikoene som de står overfor. Det ble brukt 

forskjellige metoder i opplæringen, deriblant e-læring, 

klasseromsundervisning og dilemmadiskusjoner. Den 

obligatoriske opplæringen vil gjentas hvert år, eller annet hvert år, 

avhengig av den enkelte avdelings risikoprofil. Spesifikk opplæring 

ble også gitt til topplederne på forskjellige nivåer. Ved utgangen 

av 2015 hadde 68 prosent av Statkrafts stab mottatt skreddersydd 

opplæring i etiske regler og anti-korrupsjon.

Statkraft har utarbeidet praktiske veiledninger som skal hjelpe 

medarbeidere med å håndtere etiske utfordringer. Veiledningene 

supplerer styringsdokumenter, eksisterende 

antikorrupsjonshåndbok og e-læringsprogram om antikorrupsjon. 

Disse er blitt oversatt til forskjellige språk som brukes av 

Statkraftansatte.

Brasil har de siste årene opplevd store, alvorlige 

korrupsjonssaker. På denne bakgrunn har Statkraft på eget 

initiativ iverksatt en intern granskning i forhold til datterselskapet 

som ble kjøpt i 2015. Denne granskningen er ikke sluttført.

Samfunnspåvirkning

Statkrafts kraftproduksjon kan ha stor innvirkning på 

lokalsamfunnet. Statkraft arbeider for å unngå, redusere og 

dempe de negative virkningene fra virksomheten og samtidig øke 

de direkte og indirekte fordelene og utviklingsmulighetene for 

interessenter. Inngrep er et resultat av konsultasjoner med alle 

berørte interessenter i henhold til gode internasjonale praksiser og 

standarder, basert på International Finance Corporation 

Performance Standards on Social & Environmental Sustainability.

I 2015 ble de største sosiale, avbøtende programmene og 

utviklingsinitiativene gjennomført for Devoll (Albania) og Cetin 

(Tyrkia) - prosjekter i anleggsfasen, der fokuset var på bedre 

infrastruktur og levebrødprogrammer. For prosjektene Cheves 

(Peru) og Kargi (Tyrkia) er det iverksatt sosiale programmer i 

driftsfasene for å håndtere eventuelle utestående anliggender og 

for å fremme gode relasjoner med lokalsamfunnene. 

Medarbeidere og organisasjon

Statkraft mener at styrking og utnyttelse av kjernekompetanse er 

grunnleggende for selskapets verdiskapning. Statkraft arbeider 

derfor for å etablere globale prosesser og arbeidsmåter innen 

nøkkelområder som større prosjektgjennomføringer, drift og 

vedlikehold av kraftstasjoner, energistyring og trading og 

origination. Selskapet er organisert på en måte som støtter dette, 

der individuelle forretningsområder har globalt ansvar for disse 

prosessene. Det siste året har selskapet hatt særlig fokus på å 

styrke gjennomføringsevnen for større prosjekter, og 

forretningsområdet Power Generation har gått inn for og gjort 

store fremskritt i å etablere en verdensomfattende modell for drift 

og vedlikehold. 

For Statkraft er det strategisk viktig å ha engasjerte medarbeidere 

med høy kompetanse.  I 2015 ble Statkraftskolen opprettet for å 

styrke Statkrafts arbeid med kompetanseutvikling. Statkraftskolen 

legger grunnlaget for en bedre og mer målrettet tilnærming til 

opplæring, og gjør Statkraft-opplæring globalt tilgjengelig fra ett 

enkelt kontaktpunkt. Statkraft tilbyr egen opplæring i 

kjernevirksomhetsprosesser som drift og vedlikehold, 

energistyring og prosjektstyring, samt i viktige områder som 

forretningsetikk, sikkerhet og ledelse. 

Hvert år gjennomfører Statkraft en medarbeiderundersøkelse.  

Undersøkelsen brukes til å måle medarbeidernes engasjement og 

er en viktig kilde for å påvise forbedringsområder i 

organisasjonen, og som innspill til lederutvikling. I 2015 lå 

svarprosenten på 87 prosent og resultatene tilsier at Statkraft er 

en god arbeidsplass med tilfredse, engasjerte og lojale 

medarbeidere. Resultatet på totalindikatoren “Trivsel & 

Motivasjon” var 73 ut av 100, noe som er ligger over 

gjennomsnittet i industrien både i Norge (70) og Europa (65). 

I Statkraft er det en nær sammenheng mellom forretningsmål og 

mål for individuelle ledere og arbeidstakere. De overordnede 

målene for bedriften videreføres til enkeltpersoner og team og 

drøftes i mål- og utviklingsdialoger. 

Statkraft arbeider systematisk og målrettet med rekruttering og 

selskapet fortsetter å være en attraktiv arbeidsgiver både blant 
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nyutdannede og arbeidstakere med erfaring. Konsernet har et 

traineeprogram som i 2015 tok opp åtte nye traineer med 

forskjellig bakgrunn og nasjonalitet.

Statkraft har et strukturert samarbeid med lokale tillitsvalgte og 

fagforeninger. I tillegg til nasjonale samarbeid med 

fagorganisasjoner har Statkraft et europeisk samarbeidsråd 

(Statkraft European Works Council, SEWC) med tillitsvalgte fra 

Norge, Sverige, Tyskland og Storbritannia. SEWC er et viktig 

forum hvor temaer relatert til arbeidsliv og arbeidstakerrettigheter 

blir tatt opp og diskutert med Statkrafts ledelse.

Konsernet støtter og overholder internasjonalt anerkjente 

arbeidstakerrettigheter overalt hvor konsernet har virksomhet. 

Relevante ILO-konvensjoner og EU-direktiver er tatt inn som en 

del av SEWC-avtalen med EPSU (European Federation of Public 

Service Unions), paraplyorganisasjonen for europeiske 

fagforeninger innen energibransjen.

Statkraft ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og legger 

likebehandling til grunn ved rekruttering og i personalpolitikken. 

Statkraft ønsker en jevn kjønnsfordeling i konsernet og flere 

kvinner i ledende stillinger. Ved utgangen av 2015 var 23 prosent 

av konsernets ansatte kvinner (24 prosent), og andelen kvinner i 

lederstillinger var 23 prosent (22 prosent). Kvinneandelen blant 

nyansatte i 2015 var 26 prosent. I Statkrafts styre er 

kvinneandelen 50 prosent. Gjennomsnittslønn for kvinner i forhold 

til menn i Statkraft var 0,97 i 2015. Tilsvarende tall for ledere var 

0,91.

Ved utgangen av 2015 hadde konsernet 3795 årsverk (3348). 

Konsernet hadde medarbeidere i 15 land, og 43 prosent av 

arbeidstakerne var lokalisert utenfor Norge (34 prosent). 

Gjennomsnittlig ansiennitet var 10,8 år (11,8) og turnover 4,6 

prosent (4,0 prosent). 

Foretaksstyring
God og transparent styring og kontroll med virksomheten skal 

legge grunnlaget for å skape langsiktige verdier for eier, ansatte, 

andre interessenter og samfunnet for øvrig, og skal derigjennom 

bidra til en bærekraftig og varig verdiskaping. Rollefordelingen 

mellom staten som eier, styret og ledelsen i selskapet skal bygge 

tillit hos interessentene gjennom forutsigbarhet og troverdighet.  

Åpen og tilgjengelig kommunikasjon fra selskapets side skal sikre 

at konsernet har gode relasjoner til samfunnet i sin alminnelighet 

og spesielt til de interessenter som berøres av virksomheten.

Statkraft følger statens prinsipper for god eierstyring som 

beskrevet i St. meld. nr. 27 (2013-2014) «Et mangfoldig og 

verdiskapende eierskap» («eierskapsmeldingen»), og er 

underlagt rapporteringskrav om eierstyring og selskapsledelse 

etter regnskapsloven § 3-3b. Statkraft benytter videre Norsk 

anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES) innenfor 

rammene som selskapets organisasjonsform og eierskap setter.

Det vises for øvrig til egen beskrivelse av eierstyring i 

årsrapporten på Statkrafts nettside. 

Styrets arbeid
Harald Von Heyden trådte ut av styret i Statkraft den 1. desember 

2015. Det var ingen andre endringer i styrets sammensetning i 

2015.

Styret i Statkraft AS avholdt elleve styremøter i 2015. Styret har 

hatt stort fokus på løpende drift og pågående 

utbyggingsprosjekter. En vesentlig del av styrets arbeid i 2015 har 

vært knyttet til utvikling av investeringer i henhold til konsernets 

strategi.

Styret har et kompensasjonsutvalg bestående av styrets leder og 

to av styrets medlemmer og et revisjonsutvalg bestående av fire 

av styrets medlemmer. Kompensasjonsutvalget avholdt tre møter 

og revisjonsutvalget avholdt seks møter i løpet av året.

Fortsatt drift
I samsvar med regnskapslovens krav bekrefter styret at 

årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Resultatdisponering
Morselskapet Statkraft AS hadde et resultat etter skatt på 

-832 millioner kroner i 2015 (-2442 millioner kroner). Styret i 

Statkraft SF foreslår at det ikke utbetales utbytte fra Statkraft SF 

for 2015. Styret i Statkraft AS foreslår følgende disponering av 

årsresultatet i Statkraft AS:

Det foreslåtte utbyttet er vurdert som forsvarlig ut fra Statkraft AS 

sin egenkapital og likviditet.
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Resultatdisponering

Mill. kroner

Årsresultat i selskapsregnskapet til Statkraft AS -832

Disponering av årets resultat:

Avsatt utbytte fra Statkraft AS til Statkraft SF 1 604

Overføres til (+)/fra (-) annen egenkapital -2 436



Fremtidsutsikter

Lave europeiske kraftpriser og kraftoverskudd i Norden har ført til 

lave nordisk kraftpriser. En betydelig andel av konsernets 

kraftproduksjon i flere markeder blir imidlertid solgt gjennom 

langsiktige kraftkontrakter og bidrar dermed til å stabilisere 

konsernets inntekter. Ved inngangen til 2016 er den hydrologiske 

ressurssituasjonen robust. 

I flere vekstmarkeder er det stigende etterspørsel etter energi. 

Med utgangspunkt i Statkrafts kjernekompetanse gir dette 

muligheter for verdiskaping innen fornybar energi.  Statkrafts nye 

anskaffelser i Chile og Brasil og ferdigstilling av nye vannkraftverk 

i 2015 har styrket selskapets stilling og vil gi økte inntekter fra 

konsernets internasjonale operasjoner. Byggingen av 1000 MW 

landbasert vindkraft i Midt-Norge vil etablere Statkraft som av de 

ledende aktørene innen vindkraft på land.

Statkraft har justert selskapets investeringsplan som følge av 

lavere kraftpriser og en endring i  eierens utbyttepolitikk. De 

største endringene er at det ikke vil bli foretatt nyinvesteringer i 

havvind og at fokuset vil holdes på å maksimere verdien av 

eksisterende anlegg og prosjekter. 

I tillegg vil noen internasjonale vannkraftprosjekter bli utsatt. Det 

er ingen vesentlige endringer i europeisk fleksibel kraftproduksjon, 

markedsoperasjoner eller fjernvarme, og Statkraft vil fortsette å 

investere i oppgradering av eldre vannkraftanlegg i Norge og 

Sverige.

Styret i Statkraft AS
Oslo, 16. mars 2016

Olav Fjell
styrets leder

Berit Rødseth
styrets nestleder

Halvor Stenstadvold
styremedlem

Elisabeth Morthen
styremedlem

Hilde Drønen
styremedlem

Asbjørn Sevlejordet
styremedlem

Vilde Eriksen Bjerknes
styremedlem

Thorbjørn Holøs
styremedlem

Christian Rynning-Tønnesen
konsernsjef
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Erklæring fra styret og daglig leder

Vi erklærer etter beste overbevisning at konsernregnskapet for 2015 er utarbeidet i samsvar 

med IFRS som fastsatt av EU, med krav til tilleggsopplysninger som følger av 

regnskapsloven, samt at årsregnskapet for morselskapet for 2015 er avlagt i samsvar med 

regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge, og at regnskapsopplysningene gir et 

rettvisende bilde av foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat 

som helhet, samt at årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og 

stillingen til foretaket og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- 

og usikkerhetsfaktorer foretakene står overfor. 

Styret i Statkraft AS
Oslo, 16. mars 2016

Olav Fjell
styrets leder

Berit Rødseth
styrets nestleder

Halvor Stenstadvold
styremedlem

Elisabeth Morthen
styremedlem

Hilde Drønen
styremedlem

Asbjørn Sevlejordet
styremedlem

Vilde Eriksen Bjerknes
styremedlem

Thorbjørn Holøs
styremedlem

Christian Rynning-Tønnesen
konsernsjef
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