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Energiunderskuddet i Midt-Norge har utløst interessen 

for nye og alternative energikilder. Alt taler for at vind-

kraft var den første, fornybare energikilden som mennesket 

nyttiggjorde seg i stor skala. Nå kan vindkraft på ny løse 

behovet for miljøvennlig energi. 

Vindkraft vil være omstridt. Det er umulig å fange opp 

vinden uten å vises der den blåser. Omfanget av fram- 

tidige vindparker er fortsatt i det blå. Vi etablerte i 2006 

en park med fem møller på Valsneset i Bjugn og har  

startet utbyggingen av 25 møller på Bessakerfjellet i 

Roan. På Frøya kan 63 møller bygges om NVE slutter seg 

til folkemeningen og gir konsesjon. 

Vindkraft er en av flere veger å gå. Framtida ser ut til å 

kreve et bredere register av energikilder som må bygges 

ut og brukes på en ansvarlig og kompetent måte. Derfor 

har vi engasjert oss i den lokale industrien og utviklings-

arbeidet rundt nye metoder og energikilder. 

Ligger framtida i verdens eldste energikilde? 
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TrønderEnergi er organisert som et konsern som ved 

årsskiftet hadde TrønderEnergi AS som morselskap og 

tre operative datterselskaper: TrønderEnergi Kraft AS, 

TrønderEnergi Nett AS, TrønderElektro AS. Selskapets  

forretningskontor er i Trondheim.

TrønderEnergi Kraft AS har ansvaret for kraftproduksjon 

og kraftomsetning, TrønderEnergi Nett AS har ansvar 

for energitransport, utbygging, drift og vedlikehold av 

regional- og distribusjonsnettet, mens TrønderElektro AS 

driver installasjons- og butikkvirksomhet. 

Konsernsjef Rune Malmo er daglig leder av konsernet. 

Daglig leder for TrønderEnergi Kraft AS er energidirektør 

Leidulv Gagnat, nettdirektør Rolf Michelsen er daglig 

leder for TrønderEnergi Nett AS, mens daglig leder for 

TrønderElektro AS er Svein Olav Åmot. Personalet i stab 

og utviklingsdirektøren, samt konsernsjefen er ansatt i 

morselskapet.

TrønderEnergi AS eies av 20 kommuner i Sør-Trøndelag 

og Nordmøre Energiverk AS, mens alle datterselskapene i 

konsernet eies 100 % av TrønderEnergi AS.  

TrønderEnergi AS eier 51 % i Orkdal Fjernvarme AS 

(OFAS). OFAS var ikke operativt satt i drift ved årsskiftet. 

Stillingen som daglig leder er nå uttlyst. TrønderEnergi 

AS eide ved årsskiftet dessuten 50 % av IT-selskapet 

Nidit AS, 49 % av Nordmøre Energiverk AS og 47,5 % av 

Bredbånd i Trøndelag AS (Loqal).

TrønderEnergi Kraft AS eier og driver 12 vannkraftverk  

og 6 vindkraftverk. I tillegg eier selskapet 35 %  

av Kraftverkene i Orkla og 75 % av Driva Kraftverk.

Samlet tilsigsavhengig krafttilgang er 1831 GWh pr. år i  

et middelår.

Selskapet driver primæromsetning av energi i det nordiske 

kraftmarkedet gjennom fysisk og finansiell krafthandel 

og salg til sluttbrukere i privat- og bedriftsmarkedet. 

Selskapet har samarbeidsavtaler om kraftomsetning med 

fem distribusjonsverk. Gjennom disse avtalene omsettes 

ca. 280 GWh på årsbasis.

TrønderEnergi Nett AS eier, driver og bygger et regional-

nett i store deler av Sør-Trøndelag. Selskapet har ansvaret 

for kraftsystemplanleggingen i Sør-Trøndelag fylke. 

Selskapet har videre konsesjon for bygging og drift av 

distribusjonsnettet i et område, som omtrent er identisk 

med kommunene: Agdenes, Frøya, Hitra, Meldal, Melhus, 

Osen, Roan, Skaun og Åfjord.

TrønderElektro AS driver installasjonsvirksomhet i  

regionen med hovedvekt på Melhus. Totalt arbeider det  

11 personer i selskapet som har kontor i Melhus sentrum.

Orkdal Fjernvarme AS skal drive virksomhet knyttet til 

utvikling og utbygging av gjenvinningsanlegg for avfall, 

fjernvarmenett, samt foredling, produksjon og  

distribusjon av fjernvarme. Selskapet kan i følge ved-

tektene også engasjere seg i annen tilknyttet virksom-

het, herunder delta helt eller delvis i andre selskaper 

med liknende formål ved aksjekjøp eller på annen måte. 

Selskapet vil bli lokalisert på Orkanger.

Fakta om TrønderEnergi
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2006 ble et meget tilfredsstillende år for TrønderEnergi-

konsernet hva økonomisk resultat angår. Kompetente og 

innsatsvillige medarbeidere har bidratt vesentlig til dette. 

Ved inngangen til 2007 står vi foran store og interessante 

utfordringer. Økte krav til effektiv og god drift av de  

anlegg konsernet rår over vil fortsatt stå sentralt. Økt  

forbruk i Midt-Norge vil stille oss overfor nye utfordringer. 

Økning i det alminnelige forbruket og ny industrireising 

og industriutvikling bidrar vesentlig til dette.

Året har vært preget av spesielle hydrologiske forhold.  

Vi hadde lite snø gjennom vinteren. Tidlig avviklet snø- 

smelting kombinert med lite nedbør/tilsig gjennom  

sommeren fram til og med september ga oss svært høye 

priser og bekymringsfulle utsikter for vinteren 2006-2007. 

Vi fant liten trøst i det statistiske utfallsrommet for slutten 

av året, men da slo naturen til med meget store nedbørs-

mengder. Så store nedbørsmengder at det nærmest var 

umulig å forutse at dette kunne skje, nedbør og tilsig lå 

utenfor den statistikken som energiforsyningen har for 

en lang årrekke. 

Bransjen har igjen ropt opp om en sannsynlig kraftkrise, 

og bransjen har blitt reddet av spesielle tilsigsforhold. Slik 

vil det ikke alltid kunne være. All statistikk tilsier at vi kan 

få en tørr høst etter en tørr vinter og en tørr sommer. Da 

har landet vårt et problem, dersom vi ikke fram til dette 

skjer, har sikret oss en større energitilgang gjennom byg-

ging av ny kraftproduksjon, bygging av økt transport- 

kapasitet internt i Norge og mellom Norge og nabolandene 

samt økt energieffektivitet og fleksibilitet i forbruket. 

En annen løsning kan være at kraftkrevende industri, som 

følge av et høyere prisnivå for elektrisk kraft, ikke lenger 

blir regningssvarende og derfor tidvis eller på  

permanent basis finner å måtte avvikle virksomheten. 

Det er et scenario som gir dystre utsikter for mange lokal-

samfunn, og det er i sin tur trolig bakgrunnen for at den 

muligheten sjelden omtales av våre mest sentrale energi- 

og industripolitikere.

Prognosen for Midt-Norge viser fortsatt at vi vil mangle  

8-9 TWh fra slutten av 2008. Nye nettanlegg vil trolig 

komme etter 2012, men vi kan oppleve vanskelige år 

fram dit. Problemet er ikke lite, underskuddet er like stort 

som den samlede kraftproduksjonen i Nord- og Sør-

Trøndelag i dag. Dette er kraftproduksjon som er bygd ut 

i løpet av mer enn 100 år med betydelig innsats fra eierne 

og fra samfunnet for øvrig.

Statnett har revidert sine anslag om kraftbalansen i det 

norske kraftsystemet som følge av forventningen om at 

vi har en permanent klimaendring på gang. Milde vintre 

skal bidra til lavere forbruk, mens økning i nedbøren skal 

øke produksjonsevnen i systemet. Det gjenstår å se om 

dette blir varig, om virkningen blir så stor som antatt, og 

om situasjonen i de tørreste årene finner sin løsning  

i denne mekanismen.

Det finnes en del fristilt kraft i Norge. Avvikling av kraft-

krevende industri i Sogn og Fjordane gir mulighet for å 

bedre balansen i andre områder. For Norge samlet sett 

Konsernsjefen har ordet
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har vi en utfordring. Vi har pekt på balansen i Midt-Norge 

som vanskelig, men det er vel egentlig Østlandet som har 

de største utfordringene. I Sogn og Fjordane finnes det 

i følge lokale aktører 6-7 TWh ledig kraft. Dette volumet 

kan øke etter hvert som Hydro Aluminium reduserer  

produksjonen i Årdal og Høyanger. Det mangler imidler-

tid tilstrekkelig transportkapasitet mellom Sogn og Møre. 

Statnett sier at en ny linje tidligst kan være på plass i 

2012. Statnett arbeider med planer for å styrke forbindel-

sene mellom Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.  

En beslutning om bygging av en slik linje vil være  

kontroversiell, idet en linjetrase for en slik linje må  

krysse et svært vakkert fjord- og kystlandskap.

NVE er det organ som regulerer de naturlig mono- 

polvirksomhetene i energiforsyningen. NVE fastsetter  

årlig en individuell inntektsramme for hvert nett- 

selskap. Prinsippet er at nettselskapene ikke skal kunne 

justere tariffene for sitt forsyningsområde slik at de 

samlede inntektene overskrider inntektsrammen. 

Monopolvirksomhet må være gjenstand for kontroll og 

regulering, ordninger for regulering av en inntektsramme 

har eksistert siden 1997. Bransjen har gjennomlevd to 

femårsperioder under et reguleringsregime som i prin-

sippet har vært basert på selskapenes kostnader i en  

nærmere angitt tidligere periode. For perioden 2002-

2006 var inngangsverdiene for beregning av kostnads-

rammen fastsatt på bakgrunn av historiske kostnader/

verdier selskapene erfarte i årene 1996-1999. 

Vi har med stor forventning, spenning og et ikke  

ubetydelig element av skepsis, imøtesett resultatet av 

NVEs arbeid med det nye reguleringsregimet som skal 

gjelde fra (og med) 2007. Skepsisen har sitt fundament i 

de kommentarer som en for øvrig samlet nettbransje har 

gitt til de høringer NVE har avholdt kombinert med at vi 

har opplevd at NVE ikke har vist noen særlig vilje til å ta 

inn over seg bransjens samlede innstilling til det nye regi-

met. Dette må ikke forstås dit hen at nettvirksomhetene 

ikke har forståelse for at monopolaktivitetene må være 

gjenstand for regulering, men når selskapene overhodet 

ikke kan kjenne seg igjen i modellene og ikke minst resul-

tatene som modellene gir, er det noe som er prinsipielt galt. 

Fra 2007 skal nettselskapenes inntektsrammer fastsettes 

årlig dels på bakgrunn av historiske kostnader i selskapet, 

og dels på bakgrunn av en kostnadsnorm som fastsettes 

av NVE. Normen vil være uavhengig av enkeltselskapenes 

kostnader.

Jeg opplever at effektivitetsmålingen for regionalnettet 

i Sør-Trøndelag gir et for dårlig resultat. Basis er i hoved-

trekk av vi skal ha for mange transformatorstasjoner og 

et for omfattende nett. Det kan godt tenkes at nettet ville 

ha sett annerledes ut dersom det hadde blitt bygd fra 

bunnen av i dag. Det nettet vi har, er imidlertid bygd i et 

samspill mellom nettvirksomheten i selskapet og konse-

sjonsgiver, som er NVE. Alle anleggsdeler har sin anleggs-

konsesjon gitt av NVE og en vurdering av samfunns- 

nytten skal ligge til grunn for konsesjonen. Jeg stiller  

derfor et stort spørsmålstegn ved NVEs vurdering.  

Er den rett, ligger ansvaret for det like mye på NVE som 

på vårt nettselskap.

Følgende forhold viser klart hvor skjevt dette har blitt: 

Dersom vi fjerner alle driftskostnadene for regionalnettet, 

vil vi oppnå et resultat på omkring 1 (100 % ”effektiv”), 

noe som skal være en middelverdi for selskapene fram-

over. På tilsvarende måte må vi kutte 50 % av samme 

kostnader i distribusjonsnettet for at effektiviteten skal 

bli 100 %.

Ved beregning av referansekostnader/normkostnader  

for nettet vårt, har NVE i sin visdom funnet at det er mest  

naturlig å sammenligne nettet vårt i hovedsak med et  

noenlunde tilsvarende nett i det indre østlandsområdet.  

Det gjelder både regionalnettet og distribusjonsnettet. 

Jeg vil imidlertid hevde med tyngde at det skal godt 

gjøres å finne to områder som er mer forskjellig uten  

å gå til et rent byverk. 
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Intensjonen var at geografiparametre skulle kompensere 

for ulikhetene i klima/fysiske forhold. Vi opplever imidler-

tid at vi ikke får uttelling for dette. TrønderEnergi Nett AS 

forsyner 6 kommuner på kysten av Sør-Trøndelag (Osen, 

Roan, Åfjord, Agdenes, Hitra og Frøya). Til tross for dette 

får vi ingen uttelling av ”geografiparameteren” som skal 

ta hensyn til kystnærhet. Derimot opplever vi at nettsel-

skap langt inne i Trondheimsfjorden får kompensert for 

kystnærhet. Vi oppfatter at dette skyldes nettet i 3 ”inn-

landskommuner” som fører til at gjennomsnittlig avstand 

fra kysten blir stor. Den ene av disse tre kommunene har 

for øvrig kystlinje mot Trondheimsfjorden. Mener virkelig 

NVE at et nett inne i landet kompenserer for de spesielle 

driftsforholdene vi har i værharde kyststrøk? Det vitner 

i hodet mitt om en fullstendig mangel på kunnskap om 

hva nett i kystnære områder er. Vårt klare syn er at  

modellen må endres slik at det nettet som befinner seg  

i en nærmere definert kystsone, betraktes separat i  

denne sammenheng.

Miljø blir en stadig viktigere faktor i vårt arbeid. Vi har  

satt i verk et arbeid med sikte på sertifisering etter  

miljønormen ISO 14001. Samtidig arbeides det mot en 

kvalitetssertifisering etter ISO 9001. Målet er at  

sertifisering skal være på plass mot slutten av 2007.  

I tillegg finner jeg det naturlig å nevne at TrønderEnergi  

garanterer overfor sine kunder at den energi de kjøper  

fra vårt selskap er miljøvenlig og forurensningsfri.

Arbeidsdagen i TrønderEnergi har gjennom året vært 

preget av konsernets primæroppgaver innen nett,  

produksjon og krafthandel en gros og detalj. Ut over de 

løpende oppgavene som organisasjonen ivaretar, er det 

videreført et meget omfattende arbeid med organisering 

og strukturprosesser. Arbeidet med ny verdiskapning og 

utnyttelse av konsernets finansielle løfteevne har blitt en 

stadig mer sentral del av virksomheten.

Rune Malmo
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Vår første vindpark

Norges første, kommersielle vindmølle satte  
vi i drift på Frøya i 1986. Denne ble primært 
bygd for å høste erfaringer. Det skulle gå  
20 år før vindkraft ble et aktuelt alternativ  
til alle andre energikilder. 

Høsten 2006 satte vi i drift vindparken på 
Valsneset i Bjugn kommune. 5 vindmøller, 
med en navhøyde på 64 meter og en rotor- 
diameter på 71 meter. Hver mølle har en  
installert effekt på 2,3 MW og utbyggingen  
har kostet 110 millioner kr. 

Valsneset er regulert for industriformål og på 
sikt kan kraften som produseres her bli brukt 
i nærområdet. I dag forbinder et ledningsnett 
på 12,3 km møllene med Bjugn transformator-
stasjon.
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TrønderEnergi som regional bidragsyter 
til eiere og andre kommuner

Gjennom både skattesystem og utbetaling av utbytte til 

våre eiere, bidrar TrønderEnergi med betydelige midler 

til regionen hvert år. Siden år 2000 har vi utbetalt nesten 

1.000 millioner kr til våre eiere i utbytte, mens kommuner 

hvor vi eier anlegg siden 2001 har mottatt 158 millioner kr 

 i eiendomsskatt og naturressursskatt. Skatt på resultat 

betales til staten som fellesskatt. Deler av denne over- 

føres kommunene via andre ordninger.

I tillegg mottar deler av kommunene i vårt virkeområde 

både prisgunstig konsesjonskraft og konsesjonsavgift. 

TrønderEnergis verdiskapning i regionen er et betydelig 

bidrag til både kommuneøkonomi og næringsutvikling. 

Utbytte samt utbetaling til eiere ved kapitalnedsettelse      

                         Beløp i 1.000.000 kr

Eier 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Sum

Agdenes kommune 3,2 2,3 2,3 1,4 0,9 0,7 13,3 24,2

Bjugn kommune 7,8 5,7 5,7 3,4 2,3 1,7 32,7 59,4

Frøya kommune 3,8 2,8 2,8 3,2 2,2 1,6 31,0 47,4

Hemne kommune 6,7 4,9 4,9 2,8 1,9 1,4 27,3 49,9

Hitra kommune 3,5 2,5 2,5 3,0 2,0 1,5 28,7 43,8

Holtålen kommune 2,0 1,5 1,5 1,7 1,2 0,9 16,8 25,6

Malvik kommune 3,7 2,7 2,7 3,2 2,1 1,6 30,6 46,7

Meldal kommune 6,8 4,9 4,9 3,0 2,0 1,5 28,4 51,5

Melhus kommune 20,2 14,7 14,7 8,4 5,6 4,2 67,7 135,4

Midtre Gauldal kommune 4,8 3,5 3,5 4,1 2,7 2,1 39,5 60,3

Oppdal kommune 4,5 3,2 3,2 1,9 1,3 1,0 18,7 33,9

Orkdal kommune 16,1 11,7 11,7 7,0 4,7 3,5 67,3 122,1

Osen kommune 1,4 1,0 1,0 0,6 0,4 0,3 5,8 10,6

Rissa kommune 12,2 8,9 8,9 5,3 3,5 2,7 51,0 92,5

Roan kommune 1,4 1,1 1,1 0,6 0,4 0,3 5,7 10,6

Selbu kommune 1,9 1,4 1,4 0,8 0,6 0,4 8,0 14,5

Skaun kommune 6,9 5,0 5,0 2,9 1,9 1,4 27,4 50,4

Snillfjord kommune 1,8 1,3 1,3 0,8 0,5 0,4 7,7 14,0

Ørland kommune 3,8 2,8 5,5 3,3 2,2 1,6 31,5 50,7

Åfjord kommune 5,7 4,1 4,1 2,4 1,6 1,2 23,2 42,5

Nordmøre Energiverk AS 5,5 4,0 1,3     10,8

Summer 124,0 90,0 90,0 60,0 40,0 30,0 562,4 996,4

Kraftfull verdiskapning
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Utbetalte skatter til kommunene    

      Beløp i 1000 kr

Kommune 2006 2005 2004 2003 2002 Sum

Hemne 3.198 3.529 3.482 3.699 3.566 17.475

Hitra 227 227 227 227 227 1.135

Leksvik 54 61 61 41 41 258

Midtre Gauldal 2.038 2.105 2.108 2.129 1.946 10.326

Meldal 967 994 978 1.052 951 4.942

Melhus 5.634 5.509 5.407 5.387 4.929 26.866

Mosvik 1 1 1 1 1 4

Namdalseid 18     18

Oppdal 4.233 4.885 4.496 4.299 4.394 22.307

Orkdal 492 889 876 586 582 3.425

Rennebu 4.078 4.447 4.071 4.497 4.460 21.554

Rindal 36 39 39 38 38 190

Rissa 482 901 899 601 596 3.478

Roan 0 247 256 175 177 855

Skaun 300     300

Sunndal 4.276 5.120 4.353 4.486 4.106 22.340

Surnadal 811 932 866 869 848 4.325

Verran 4 4 4 4 4 20

Trondheim 83 72 67 100 46 369

Tydal 45 32 32 32 32 174

Tynset 2.186 2.458 2.436 2.608 2.604 12.293

Åfjord 1.590 1.423 1.215 688 670 5.587

Summer 30.753 33.876 31.876 31.518 30.218 158.241
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TrønderEnergi er seg bevisst sitt samfunnsansvar som 

en solid bedrift og en stor og trygg arbeidsplass i mange 

kommuner i Sør-Trøndelag. Vi bidrar ikke bare økonomisk 

til fellesskapet gjennom betalte skatter og avgifter, men 

har også i alle år gitt økonomisk støtte til ulike kultur- 

arrangement, festivaler og idrettslag og lignende.  

Vi prøver så langt det lar seg gjøre å gjennomføre en  

grundig jobb med å behandle hver enkelt henvendelse 

for å finne ut om dette er noe som passer for oss og kan 

gi begge parter gjensidig utbytte av en avtale. Målet er 

hele tiden å nå ut til flest mulig, bredest mulig.

Foruten de mer tradisjonelle sponsorobjektene vil vi  

spesielt nevne den ordningen vi de to siste årene har  

hatt når det gjelder å støtte lag innenfor aldersbestemte 

klasser til innkjøp av draktsett. Dette har vært en  

ubetinget suksess og gitt mange idrettslag med en  

presset økonomi et sårt tiltrengt tilskudd.

Vi har også en såkalt turpartneravtale med Trondhjems 

Turistforening (TT) – en avtale som skiller seg klart fra 

alle andre samarbeids- og/eller sponsoravtaler vi i årenes 

løp har inngått med ulike selskap, organisasjoner eller 

institusjoner. Avtalen gir oss blant annet bransjeeksklusi-

vitet på leveranse av kraft til TTs virksomhet, det vil si de 

betjente hyttene i Trollheimen og Sylane og foreningens 

hovedkontor i Trondheim. Dette har gitt oss en unik 

sjanse til å markedsføre oss og bygge opp en profil over-

for en gruppe som tradisjonelt nok har vært negativ til 

vår type virksomhet. For å sitere daglig leder i TT fra hans 

introduksjonsbrev til medlemmene: ” Som miljøbevisste 

naturbrukere bør vi ta på alvor at Norge har kommet i en 

situasjon der vi importerer kraft fra utlandet, blant annet 

kraft fra forurensende kullkraft og atomkraft. Dette gir oss 

to utfordringer. Vi bør redusere strømforbruket slik at vi 

kan importere mindre kraft, og vi bør sørge for at mest 

mulig av den strømmen vi bruker kommer fra fornybare 

energikilder som vind- eller vannkraft. TrønderEnergi 

er en av ganske få leverandører som kan tilby Fornybar 

Kraft som nettopp tilfredsstiller dette kravet”. Dette 

stemmer godt overens med vår miljøprofil og vårt nye 

produkt hvor vi garanterer at strømmen kommer fra 

fornybare energikilder som ikke forurenser naturen. 

Turpartneravtalen har mange nye elementer i seg, og vi 

ser fram til et spennende og interessant samarbeid, som 

vi er overbevist vil gi begge parter et godt utbytte. 

Aktivt nærmiljø, kultur og folkeliv
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Populært skoleprosjekt

TrønderEnergi har de siste årene arbeidet bevisst mot 

skoleverket – nærmere bestemt mot grunnskolens  

7. klassetrinn. Vi har tatt utgangspunkt i læreplanen for 

natur- og miljøfag, som omtaler vårt fagfelt og ulike 

forhold knyttet til bruk av elektrisitet, selve kraftproduk-

sjonen og utnyttelsen av vann m.m. Vår ambisjon har 

vært å tilby alle klasser i vårt område som har ønsket det 

en gratis busstur og besøksdag enten i Brattset kraftverk 

i Rennebu eller i Mørre kraftverk i Åfjord. Vi mener at vi 

har sydd sammen et pedagogisk og interessant program, 

som stadig flere klasser benytter seg av og gir tydelige  

tilbakemeldinger på at har falt i smak. I tillegg til at de 

fleste nok har fått flere interessante aha-opplevelser  

knyttet til hvordan vannkraftproduksjon foregår, har vi 

også lagt vekt på å gi elevene konkret kunnskap knyttet 

til vårt fagfelt.

Et annet og viktig element ved prosjektet har vært 

TrønderEnergi-prisen som er en pengepremie på 10 000 kr. 

Den er opprettet for å stimulere barn og unge til enga-

sjement og interesse omkring og for naturfag og energi. 

Den deles ut til den klassen som leverer den beste besva-

relsen som svar på konkurransen som inngår som en del 

av besøksopplegget.

Vi ser kontakten mot skoleverket som en viktig del av vårt 

informasjons- og kommunikasjonsopplegg og er nå også 

i ferd med å utarbeide planer for kontakt mot ungdoms- 

og videregående trinnet. Som vel mange har fått med 

seg vil vår bransje i årene som kommer ha et stort  

rekrutteringsbehov, og tidlig kontakt med ungdom  

blir derfor viktigere og viktigere.

TrønderEnergi har også et tett samarbeid med NTNU og 

HiST.
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Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES) 

har utarbeidet den norske anbefalingen vedrørende  

eierstyring og selskapsledelse. Formålet med  

anbefalingen er at børsnoterte selskaper skal ha eier- 

styring og selskapsledelse som klargjør rolledeling mel-

lom aksjeeiere, styret og daglig ledelse utover det som 

følger av lovgivningen. Anbefalingen skal styrke tilliten 

til selskapene og bidra til størst mulig verdiskapning over 

tid, til beste for aksjeeiere, ansatte og andre interessenter.

Anbefalingen retter seg i første rekke mot selskaper med 

aksjer notert på norsk børs. Anbefalingen kan også være 

hensiktsmessig for ikke-børsnoterte selskaper med spredt 

eierskap, og hvor aksjene er gjenstand for regelmessig 

omsetning. TrønderEnergi vil, så langt det passer for  

virksomheten i konsernet, tilpasse seg anbefalingen.

Virksomhetsledelse i TrønderEnergi AS
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Eiere Styre Ledelse

Generalforsamlingen velger 10
medlemmer til bedriftsforsamlingen 
samt en valgkomite på 3 medlemmer.
Bedriftsforsamlingen velger 7 med-
lemmer til styret med tjenestetid 2 år.

Styret har hovedansvaret for 
selskapets strategi, forvaltning 
og utvikling i henhold til 
aksjelovgivning, vedtekter og 
styreinnstruks.

Aksjeeiere

Generalforsamling Styremøte Administrerende direktør

LedergruppenBedriftsforsamling

Valgkomite

➮ ➮

➮
➮

➮

➮

TrønderEnergis modell for virksomhetsledelse



TrønderEnergi sine prinsipper for virksomhetsledelse 

bygger på prinsippene i Norsk anbefaling for eier- 

styring og selskapsledelse (Corporate Governance)  

av 28.11.2006. 

TrønderEnergis verdigrunnlag er sammenfattet i begre-

pene Forretningsetikk og ordentlighet, Omstillingsevne, 

Langsiktighet, Kompetanse og Engasjement – forkortet 

FOLKE.

TrønderEnergi har utarbeidet etiske retningslinjer som er 

godkjent av styret.

Prinsippene for virksomhetsledelse er vedtatt av styret 

for TrønderEnergi AS og gjelder i utgangspunktet for 

dette selskapet. Styret har videre vedtatt at prinsippene 

skal gjelde for TrønderEnergi konsern. I deleide selskaper 

der TrønderEnergi har en minoritetsposisjon, vil 

TrønderEnergi aktivt arbeide for å implementere  

tilsvarende retningslinjer for virksomhetsledelse i  

samarbeid med de øvrige eierne.

Formålsparagraf
Selskapets formål er nedfelt i vedtektenes § 2 

Selskapets virksomhet:

”Selskapets virksomhet er

4  å produsere, overføre, fordele og omsette energi,

4  å bygge og drive anlegg for slik virksomhet,

4  å delta i annen delvirksomhet i forbindelse med  

 denne virksomheten, herunder annen forretnings- 

 messig utnytting av anlegg og teknologi,

4  å eie og delta i andre selskaper innen rammen av  

 virksomheten.”

Selskapskapital og aksjonærer
TrønderEnergi AS har en aksjekapital på 102.280.000 kr 

fordelt på 5.217.000 A-aksjer og 5.011.000 B-aksjer, hver 

med pålydende kr 10,-. De to aksjeklassene gir lik stem-

merett og like økonomiske rettigheter i selskapet.

A-aksjene kan bare eies av 20 navngitte kommuner i 

Sør-Trøndelag. Utenom kommunene eier Nordmøre 

Energiverk aksjer i selskapet. TrønderEnergi AS eier 10 % 

egne aksjer. TrønderEnergi er følgelig et 100 % offentlig 

eid aksjeselskap.

Omsetning av aksjer
B-aksjene kan omsetts fritt, men eierne av A-aksjer har 

forkjøpsrett ved omsetning av aksjer i begge klasser. 

Selskapets to aksjeklasser er historisk betinget og er ment 

å sikre det offentlige eierskapet samtidig som det åpnes 

for en viss omsettelighet av aksjen.

Utbyttepolitikk
Utbytte til aksjonærene kan deles ut i den utstrekning 

dette ikke reduserer den bokførte egenkapitalen i  

selskapet til under 50 % av selskapets totale  

bokførte aktiva. 

Generalforsamling
Generalforsamlingen er TrønderEnergis øverste organ. 

Generalforsamlingen behandler og avgjør saker i hen-

hold til aksjeloven og selskapets vedtekter. De viktigste 

saker er behandling av årsberetning, resultatregnskap  

og balanse, anvendelse av overskudd eller dekning av  

underskudd, utdeling av utbytte, valg av bedriftsforsam-

ling og revisor samt en valgkomité på tre medlemmer 

som skal komme med forslag på aksjonærvalgte med-

lemmer til styret og bedriftsforsamlingen.

Valgkomité
TrønderEnergi har en valgkomité på tre medlemmer 

som velges av generalforsamlingen, ref. vedtektenes § 7. 

Valgkomiteen skal komme med forslag til aksjonærvalgte 

medlemmer til styret (7 medlemmer og 5 varamed- 

lemmer) og bedriftsforsamlingen (10 medlemmer med 

varamedlemmer).

Det er utarbeidet instruks for valgkomiteen. 

Administrerende direktør er sekretær for valgkomiteen.
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Bedriftsforsamling
Bedriftsforsamlingen i TrønderEnergi består av 15 med-

lemmer, hvorav 2/3 av medlemmene er valgt blant aksje-

eierne i generalforsamlingen. De øvrige 1/3 av medlem-

mene er valgt blant de ansatte.

De aksjeeiervalgte representantene i bedriftsforsamlingen 

er aksjeeiernes representanter i forbindelse med styre-

valg. Bedriftsforsamlingen fører tilsyn med styrets og 

daglig leders forvaltning av selskapet.

Styrets sammensetning
Styret i TrønderEnergi består av 7 medlemmer og 5  

varamedlemmer etter generalforsamlingens bestem-

melser. I tillegg kommer 3 medlemmer som velges av og 

blant de ansatte etter aksjelovens bestemmelser. Styret 

er sammensatt slik at det kan ivareta aksjonærfelles-

skapets interesser og selskapets behov for kompetanse, 

kapasitet og mangfold.

Målet er å få mangfold i styret i forhold til geografisk  

tilhørighet, kjønn (balansert), industriell forståelse og  

faglig bakgrunn.

Uavhengighet og godtgjøring
Styremedlemmene vurderes med hensyn til habilitet og 

uavhengighet for å unngå representanter som har nære 

forretningsmessige, familiære eller andre relasjoner som 

kan påvirke vurderinger og beslutninger. For å ivareta 

aksjonærfellesskapets interesser legges det stor vekt på 

uavhengighet i styret.

Godtgjørelsen til styret er ikke resultatavhengig, men  

reflekterer styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og  

virksomhetens kompleksitet.

 

 

Styrets ansvar og oppgaver
Styret er styre for TrønderEnergi AS og konsernstyre for 

TrønderEnergi-konsernet. Styret er TrønderEnergi AS sitt 

alminnelige forvaltningsorgan og setter de overordnede 

mål og strategier for selskapet. Styret bidrar med  

ekstern kompetanse og erfaring overfor administrasjonen. 

Styreinstruksen for TrønderEnergi gir retningslinjer for 

styrets arbeid og saksbehandling.

Styret har alle rettigheter og plikter som følger av aksje-

loven, selskapets vedtekter og fullmakter og instrukser 

gitt av generalforsamling.

Til styrets oppgaver hører:

• Forsvarlig organisering av selskapets virksomhet,  

 herunder konsernstruktur og –ledelse.

• Fastlegge selskapets strategi og overordnede  

 målsettinger, herunder vedta planer og budsjetter  

 og/eller lignende styringsverktøy.

• Føre tilsyn og kontroll med den daglige ledelse og  

 selskapets virksomhet for øvrig.

• Påse at selskapets virksomhet, regnskap og formues- 

 forvaltning er gjenstand for forsvarlig kontroll og  

 skjer i samsvar med den til enhver tid gjeldende  

 lovgivning.

• Behandle saker som etter selskapets forhold er av  

 uvanlig art eller stor betydning.

• Ansette og avskjedige administrerende direktør.  

 Styret fastsetter instruks for administrerende direktør.

Styrets arbeidsform
Styrets leder skal sørge for at styret holder møter så ofte 

som trengs for å behandle aktuelle saker. Styrets leder er 

ansvarlig for å kalle inn til styremøter.

Bedriftsforsamling og styre, 
sammensetning, uavhengighet 
og godtgjøring Styrets arbeid
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Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret 

behandler bestemte saker. Møteplan fastsettes for ett år 

av gangen.

Ekstraordinære styremøter bør innkalles med minst en 

ukes varsel, men styret kan kalles inn på kortere varsel 

dersom sakens natur tilsier umiddelbar styrebehandling.

Styret skal behandle saker i møte, med mindre styrets  

leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller  

behandles på annen betryggende måte. Årsregnskap  

og årsberetning skal behandles i møte.

Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt 

mulig kan delta i en samlet behandling av saker som  

behandles uten møte. Styremedlemmene og daglig  

leder kan kreve møtebehandling.

Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar ikke  

styrelederen, leder nestlederen styrebehandlingen.

Administrerende direktør har rett og plikt til å delta i  

styrets behandling av saker og til å uttale seg, med  

mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak.

Styret evaluerer en gang i året eget arbeid og egen  

kompetanse.

Konsernledelsen

Konsernsjefen
TrønderEnergi er organisert som et konsern. 

Administrerende direktør i TrønderEnergi AS (morselskapet) 

er også konsernsjef og leder av TrønderEnergi-konsernet. 

Konsernsjefen er ansvarlig for den daglige ledelse og god 

organisering av konsernet og for at konsernet drives og 

videreutvikles i samsvar med aksjeloven, lovgivningen for 

øvrig, vedtekter, vedtatte strategiplaner og øvrige vedtak 

truffet av generalforsamling og styre. 

Ut fra de mål og rammer som generalforsamlingen og 

styret trekker opp, skal konsernsjefen sørge for at det ut-

arbeides strategiplan og forretningsplaner. Styret fastset-

ter instruks for konsernsjefen/administrerende direktør.

Konsernsjefen/administrerende direktør i TrønderEnergi AS 

skal sørge for at selskapets regnskap følger alminnelig 

anerkjente regnskapsstandarder for virksomhet av 

TrønderEnergis størrelse og viktighet og er i samsvar  

med lov og forskrifter. Han skal også sørge for at formues- 

forvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Konsernsjefen er ansvarlig for å holde konsernstyret  

løpende orientert om morselskapet og hoveddattersel-

skapenes utvikling på vesentlige områder, slik at konsern-

styret får informasjon om og kan behandle saker som er 

av prinsipiell karakter eller av vesentlig betydning.

Konsernsjefens styring av datterselskapene skal i hoved-

sak skje gjennom datterselskapenes styrer og gjennom 

felles konsernstrategier, blant annet for stabs- og felles-

funksjoner. Datterselskapenes direktører skal rapportere 

direkte til konsernsjefen i konsernledermøter om datter- 

selskapenes virksomhet, stilling og resultatutvikling.

Konsernsjefen er normalt styreleder i heleide datter- 

selskaper med mindre styret i TrønderEnergi AS  

bestemmer noe annet for det enkelte selskap. 

Konsernsjefen oppnevner TrønderEnergi AS sine styre-

representanter i deleide datterselskaper. Styret evaluerer 

årlig konsernsjefens arbeid og kompetanse.

Øvrig konsernledelse
TrønderEnergis øvrig konsernledelse består av vise- 

administrerende direktør, energidirektør/daglig leder, 

nettdirektør/daglig leder, utviklingsdirektør, økonomisjef 

og kommunikasjonssjef. Disse bistår konsernsjefen i  

gjennomføring av oppgavene styret pålegger  

konsernsjefen.
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Virksomhetsstyring, risiko- 
styring og kontrollorganer

Virksomhetsstyring
TrønderEnergi har utviklet og forholder seg til en  

verdidrevet styringsmodell med vekt på verdidrivere  

som påvirker konsernets inntjening og verdiutvikling.

Premissene for operasjonell styring er nedfelt i en  

strategiprosess basert på TrønderEnergis visjon. Det 

tegnes strategiske kart for ulike deler av virksomheten. 

Kartene danner grunnlaget for en strategisk plattform 

med prioriteringer og målsettinger som kommuniseres 

internt. Den strategiske plattformen omfatter målsettinger, 

fokusområder og en finansiell langtidsprognose.

Den strategiske plattformen er en viktig premiss for måle-

kortene. Det er lagt stor vekt på at måleindikatorene skal 

være balanserte, både med tanke på tidshorisont, trender 

og bredde. Målekortene er delt inn i forhold av finansiell, 

operasjonell og organisasjonsmessig art, samt HMS og 

eksterne forhold. 

Når prestasjonene ikke holder ønsket nivå, blir det utar-

beidet tiltaksplaner for den enkelte måleindikatoren. Det 

er definert et ansvarshierarki der organisatorisk fokus og 

ansvar løftes proporsjonalt med graden av resultatsvikt.

Risikostyring
TrønderEnergis risiko er delt inn i følgende hovedgrupper; 

markedsrisiko, finansiell risiko og operasjonell risiko. 

Operasjonell risiko håndteres i hovedsak gjennom  

beredskapsplaner og prosedyrer, mens finansiell risiko  

og markedsrisiko styres gjennom fullmakter og  

kontinuerlig vurdering av eksponering.

Kvalitets- og miljøsertifisering
TrønderEnergi startet i 2006 et prosjekt som skal føre 

fram til sertifisering etter standardene ISO 9001 for  

kvalitet og 14001 for ytre miljø. Arbeidet er omfattende 

og en vesentlig del dreier seg om kartlegging av ledelses- 

og kjerneprosesser for å visualisere og strukturere  

virksomhetsstyringen. Arbeidet ventes sluttført i 2007.

Revisor
Generalforsamlingen velger en ekstern revisor som er  

ansvarlig for den finansielle revisjonen av morselskapet 

og konsernet. Den eksterne revisoren kan benyttes til 

vanlige revisjonsrelaterte oppgaver, herunder erklæringer 

og bekreftelser i henhold til selskapslovgivningen,  

forståelse av regnskaps- og skatteregler, samt bekreftelse 

av økonomisk informasjon i ulike sammenhenger.

Det utarbeides en årlig plan for revisjonsarbeidet. 

Gjennomgang av revisjonsrapporten i styret skjer med 

revisor til stede. 

Kundetilfredshet

Visjon

Forretningsidé

Hovedmål

Ledelse-
filosofi Profil

Totalkvalitet

Suksessfaktorer

Økonomi/finans

Kunde/marked

Interne prosesser

Rammer

Origanisasjon/mennesker
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Kompensasjon og  
incentivordninger
Styret fastsetter konsernsjefens lønn. 

Det er ikke etablert incentivordninger for  

konsernledelsen eller ledelsen i datterselskap.

Informasjon og kommunikasjon
TrønderEnergi har som uttalt mål å ha en åpen kommuni-

kasjon med alle interessenter, så vel ansatte, eiere, samar-

beidspartnere, kunder og media. All kommunikasjon skal 

være utfyllende og pålitelig og gi målgruppene relevant 

innsikt i mål og resultater samt konsernets økonomiske 

utvikling og finansielle stilling. Denne kommunikasjonen 

er så vel muntlig som skriftlig.

I det daglige er elektroniske nyhetsmedia intranett og 

internett de viktigste. Det gis imidlertid ut en rekke  

periodiske rapporter og trykksaker som kundevedlegg, 

årsrapporter, kundeblad og lignende.
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Vi vil være lokal, kompetent og ansvarlig 
Vi er et lokalt selskap. Eid av kommunene våre kunder bor i 

og lommekjent i deres nabolag. Vår kompetanse sørger for 

at strømmen produseres miljøvennlig fra fornybare energi-

kilder og når fram, nær sagt under alle forhold. 

Vi vet hvor strømmen går.  
Vi har bygd opp det meste av strømforsyningen i regionen vår 

og vet hvor vi først skal lete om strømmen går.  

Vi kjenner terrenget og kan raskt få den i gang igjen.  

Det er en av fordelene med å være der våre kunder bor. 

Vi vet også hvor strømmen skal gå. 
Og hvor den slett ikke skal. Hvert år kontrollerer vi over  

1.400 bedrifter og boliger, og avdekker potensielle brann- 

feller i tide. Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle nye,  

miljøvennlige alternativer samtidig som vi får mest mulig  

ut av den etablerte teknologien.  

Kraft fra naturen. Uten å tappe den. 
Det handler om å produsere ren kraft på en miljøvennlig 

måte fra fornybare energilder. Vind og vann, etter hvert sikkert 

også sol og kanskje thorium? TrønderEnergi var en av de første 

som fikk sertifisering som leverandør av 100 % fornybar kraft. 





TrønderEnergis visjon er miljøvennlig energi og indus-

triell utvikling for et bedre samfunn. Foretningsidéen er 

tuftet på denne visjonen for å oppnå god lønnsomhet 

gjennom kontinuerlig forbedring og utvikling, og ved 

å tilfredsstille kundenes behov for miljøvennlig energi 

og energirelaterte tjenester. Derfor er et av konsernets 

hovedmål nettopp å framstå som et moderne og spen-

nende miljøselskap som engasjerer seg aktivt innenfor 

fornybare energikilder

TrønderEnergi har alltid tilstrebet å følge lover og konse-

sjonsbestemmelser, samt egne krav til forsvarlig miljøsty-

ring. Miljøpolitikken forplikter konsernet til å ha virksom-

hetsstyring som tilfredsstiller kravene til en bærekraftig 

utvikling. Konkret innebærer det forpliktelse til å utarbeide 

mål og tidfeste planer for målbare miljøforbedringer.  

For å sikre en kontinuerlig forbedring av det ytre miljø,  

er det i 2006 startet et arbeid som tar sikte på å sertifisere 

konsernet etter ISO 14 001.

TrønderEnergi lanserer Garantert 100 %  
Fornybar Kraft - blant de første i Norge
Som en miljøbevisst bedrift har vi gitt våre kunder mulig-

heten til å slå på strømbryteren samtidig som de er med 

på å bidra til et bedre miljø - kostnadsfritt.

Fra 1. juli 2004 innførte EU varedeklarasjon for kraft- 

leveranser. Det innebærer at strømleverandører skal 

informere sine kunder om energikilder og miljøutslipp 

ved produksjon av kraftleveransen. 1. januar 2007 blir 

det såkalte eldirektivet innlemmet i EØS-avtalen, og da 

må også norske kraftleverandører opprinnelsesmerke sin 

kraft. Varedeklarasjonen skal inneholde informasjon om 

hvordan den leverte energien er produsert og om miljø-

egenskaper ved produksjonen.

TrønderEnergi var blant de første av norske strøm- 

leverandører som ga alle sine kunder garantert 100 % 

Fornybar Kraft. Denne strømmen er utelukkende  

produsert fra vann - eller vindkraft, fornybare energikilder 

som ikke forurenser naturen. Alle som er kraftkunde hos 

TrønderEnergi vil automatisk få Fornybar Kraft - garantert 

uten ekstra pristillegg. Kundene er dermed sikret at eget 

strømforbruk blir produsert uten forurensing. 

Utelukkende fornybare energikilder
Strømmen vi bruker i Norge produseres av vannkraft, 

vindkraft, kullkraft eller atomkraft. Vannkraftproduksjon 

står for 84 % av energiproduksjonen for å dekke det  

norske forbruket. Resten er ressurser fra kullkraft (13 %) 

og kjernekraft (3 %). Vindkraft utgjør foreløpig minimalt  

i denne sammenhengen. Ser man på det nordiske  

markedet (NordPool-området) som utgjør alle nordiske 

land (eks. Island) er situasjonen annerledes. Her kommer 

i gjennomsnitt kun 50 % av produksjonen fra vann (48%) 

og vind (2 %).

Mange oppfatter at Norge dekker sitt nasjonale kraft-

behov fra kun vannkraft. Det er ikke lenger tilfelle. I et 

land hvor selvprodusert energi stadig blir en knapphet, 

blir vi mer og mer avhengig av importert energi hvor en 

betydelig andel av denne energien er basert på såkalt 

“skitten” energi. 

TrønderEnergi har varedeklarert  
strømmen gjennom godkjente  
opprinnelsesdokument
Når kundene kjøper kraft hos TrønderEnergi, kan kunden 

være 100 % sikker på at nettopp Fornybar Kraft blir levert. 

Dokumentasjon av elektrisitetens opprinnelse skjer på 

tilsvarende måte som dokumentasjon av opprinnelsen  

til betalingsoverføring i bankvesenet. Akkurat som  

betalingssystemet overfører verdier og ikke-merkede 

pengesedler, overfører kraftnettet energi og ikke- 

merkede elektroner. Overføringssystemene må hele tiden 

være i balanse (Betalingssystemet: BBS - Kraftsystemet: 

Statnett) . På samme måte som betalingssystemet  

informerer en mottaker om hvem som har betalt inn en 

TrønderEnergi, et miljøselskap
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verdi, vil sporingsdokumentasjonen for elektrisitet vise 

hvem som har produsert og levert inn i nettet den  

energimengden som tas ut og leveres til kunden.

TrønderEnergi har i denne sammenhengen etablert et 

samarbeid med Enviro Energi ASA som er ansvarlig for 

dokumentasjonen og sørger for at nødvendige avtaler er 

på plass for å produsere og mate inn elektrisitet fra 100 % 

fornybare energikilder tilsvarende det TrønderEnergi sine 

kraftkunder tar ut. Dokumentasjonen hos TrønderEnergi 

er for øvrig i tråd med gjeldende regelverk, jfr.  

EU-direktivet om elektrisitetens opprinnelse.

TrønderEnergis 100 % Fornybare Kraft kommer i sin  

helhet fra TrønderEnergis vannkraftproduksjon.

TrønderEnergi håper på tilfredse  
kunder med Fornybar Kraft
Analyser som er foretatt viser at hele 74 % av bedrifts- 

kundene og 61 % av husholdningskundene utelukkende 

er positive til garantier om Fornybar Kraft. Det kom i  

tillegg fram at kunden ønsker å velge det miljøvennlige 

alternativet forutsatt at det ikke koster for mye ekstra. 

Dette er et viktig signal fra kundene, og det har vi tatt 

hensyn til.

Over tid kan det bli slik at kostnadene med Fornybar Kraft 

øker, men da vil TrønderEnergi eventuelt gi kundene 

en valgmulighet for om de ønsker Fornybar Kraft eller 

ikke, avhengig av kundens vilje til å betale ekstra for å 

være miljøvennlig. Men i nærmeste framtid kan vi love at 

Fornybar Kraft ikke medfører pristillegg for våre kunder. 

Alle kraftkunder hos oss kan bruke strøm med ekstra god 

miljøsamvittighet uten ekstra kostnader.

Med Fornybar Kraft gir vi kundene en mulighet til å være 

med å bidra positivt til et bedre samfunn og en bedre 

framtid for oss og de kommende generasjoner. Man bidrar 

over tid indirekte til redusert CO2-utslipp samt mindre ut-

fordringer relatert til håndtering av radioaktivt avfall.

For næringskunder kan Fornybar Kraft bidra til å styrke 

deres omdømme og faktisk gi dem en økonomisk verdi 

gjennom det nye produktet Fornybar Kraft. Dette gjelder 

spesielt miljøbevisste bedrifter som eksempelvis er  

medlemmer av miljøfyrtårnorganisasjoner. 
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Visjon
TrønderEnergi har det siste året arbeidet med å videre- 

utvikle konsernet fra å være et tradisjonelt energiselskap 

til å bli et selskap med større industriell fokus. Som en  

følge av dette har styret og administrasjonen justert  

visjon og forretningsidé. TrønderEnergi har nå denne  

visjonen for sin virksomhet:

Kraftfull og energisk. 

Miljøvennlig energi og industriell utvikling  

for et bedre samfunn.

Forretningsidé
TrønderEnergi - et ledende energi- og industriselskap 

med base i Midt-Norge - skal oppnå god lønnsomhet 

gjennom kontinuerlig forbedring og utvikling.

Hovedmål
Langsiktig verdiskapning.

Verdigrunnlag
For å understøtte visjon, forretningsidé og strategier har 

TrønderEnergi valgt et verdigrunnlag som bygger på:

 4  Forretningsetikk og ordentlighet

 4  Omstillingsevne

 4  Langsiktighet

 4  Kompetanse

 4 Engasjement

Vår justerte forretningsidé fokuserer i større grad enn 

tidligere på konkurranse, kunder, samfunnsansvar, 

miljøvennlig energi og industriell utvikling.

Et felles verdigrunnlag og en felles kultur er forutsetninger 

for at TrønderEnergi skal framstå enhetlig i markedet. 

Konsernets felles verdier, Forretningsetikk og ordent-

lighet, Omstilling, Langsiktighet, Kompetanse og 

Engasjement beskriver hva som skal kjennetegne organi-

sasjonen og arbeidsprosessene både internt og overfor 

kundene. 

Konsernet forholder seg til en konsernstrategi som har 

gyldighet fram til 2011. Strategien gjennomgår for øvrig 

en årlig revisjon. Konsernstrategien er retningsgivende 

for det arbeidet som selskapene i TrønderEnergi beskjef-

tiger seg med. 

TrønderEnergis hovedoppgave er å utvikle seg sterkest 

mulig industrielt og finansielt til beste for kundene,  

eierne og de ansatte. TrønderEnergi-konsernets hoved- 

fokus skal ligge på den gode drift og industrielle utvik-

ling. Dette betyr fokus på effektiv drift og resultat- 

oppnåelse både i kjernevirksomheten og gjennom de  

industrielle aktivitetene. Dette skal oppnås gjennom  

kontinuerlig utvikling av organisasjonen, kompetanse- 

vedlikehold og –utvikling og interne kvalitets- og  

forbedringsprosesser innenfor alle aktivitetsområder  

i konsernet. 

Miljøpolitikk
Konsernets ønsker om forsvarlig utnyttelse av natur- 

ressursene og om minst mulig miljøbelastning ved vår 

aktivitet kan virke uforenlig med kravet om høy  

kapitalavkastning. En bevisst miljøpolitikk kan likevel 

samle disse interessene ved at vi reduserer ressursbruken, 

og at vi bruker miljøarbeidet aktivt for å oppnå et positivt 

omdømme. Da må våre holdninger til miljø gjenspeiles  

i all vår aktivitet og være godt dokumentert.

I 2006 ble det startet et prosjekt for bedre virksomhets-

styring som skal sikre kontinuerlig forbedring innen  

kvalitet og ytre miljø, og som tar sikte på sertifisering  

etter ISO 9001 og ISO 14001.

Årsberetning
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Det ytre miljø
TrønderEnergis sluttprodukt er elektrisk energi produsert  

av vann eller vind. Dette er ren, fornybar energi som  

nesten ikke medfører miljøbelastning. Likevel påvirker  

vi det ytre miljø ved bygging og drift av våre anlegg.  

Men det skal skje etter en miljøpolitikk om en  

bærekraftig utvikling.

Utbygging
Det er for tiden svært liten utbygging av større vann-

kraftanlegg. TrønderEnergi har i de senere årene ikke 

hatt noen slike utbygginger og heller ingen omfattende 

oppgradering av anleggene med betydning for miljøet. 

Planer for utbygging i årene framover begrenser seg til 

mikrokraftverk. Disse anleggene har forholdsvis liten  

innvirkning på miljøet. 

Vindkraftproduksjonen i TrønderEnergi har vært begrenset 

til et lite anlegg på Frøya inntil Valsneset vindmøllepark 

ble etablert høsten 2006. Selv om vindkraftanleggene gir 

ren energi og er fullt reversible i forhold til miljøet, er det 

mange miljømessige hensyn å ta under planleggingen. 

Det må blant annet utredes påvirkning av landskap,  

friluftsliv, fauna, flora, støy, skyggekasting, jord- og  

skogbruk og samfunnsmessige virkninger.

For overføring av energi har TrønderEnergi et  

omfattende linjenettverk. Ved bygging av linjer med 

tilhørende anlegg er det mange miljøhensyn å ta. Linjer 

går over store strekninger og kan komme i konflikt med 

både verneområder, kulturminner, områder med spesiell 

flora eller fauna med mer. I tillegg må linjene bygges slik 

at de vises minst mulig i terrenget, og man må tilstrebe å 

unngå tett bebygde strøk.

Drift
Driften av anleggene har i 2006 ført til liten negativ  

påvirkning av miljøet. For kraftproduksjon er det  

registrert mindre avvik fra manøvreringsreglementet, 

som alle er oppdaget av vår egenkontroll. Disse er meldt 

inn til tilsynsmyndighetene, og korrigerende tiltak er 

gjennomført.

Overføring av kraft har ikke ført til avvik som angikk  

det ytre miljø.

TrønderEnergis virksomhet er strengt regulert i forhold til 

ytre miljø gjennom lover/forskrifter, konsesjonsvilkår og 

egne prosedyrer. At det registreres lite avvik fra disse  

reglementene tyder på at vår drift av anleggene  

medfører liten negativ påvirkning av det ytre miljø.

Allmennheten
Våre anlegg kan representere en fare for allmennheten i 

og med at de ligger ute i naturen der folk ferdes. Farlige 

forhold kan være spenningsførende anlegg, skjæringer 

og dammer, regulerte vann og inntak, usikker is med mer. 

Det er gjort en stor innsats for å unngå uhell med dette. 

Høyspentanleggene er gjort lite tilgjengelige ved at de 

gjerdes inn, låses og merkes på en forsvarlig måte.

Skjæringer og dammer er gjerdet inn for å unngå at folk 

faller utfor.

Regulerte vann og inntak er merket for å unngå uhell ved 

bading og ferdsel på eller langs vannet.

Farer i forbindelse med usikker is på regulerte vann blir 

varslet på flere måter. Rundt tunnelinntak blir det merket 

med bøyer eller tau, det blir satt opp advarselsskilt langs 

innfartsveier, og det varsles på internett og i media,  

spesielt i forbindelse med store utfartshelger. Det er også 

etablert et samarbeid med Trondhjems Turistforening for 

å informere allmennheten om disse farene.

Å r s b e r e t n i n g
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Det ble i 2006 ikke registrert ulykker eller skader over-

for allmennheten i forbindelse med vår virksomhet. 

TrønderEnergi vil fortsette å videreutvikle sikkerhets-

arbeidet rundt anleggene slik at vi også i framtida skal 

unngå slike uhell.

Arbeidsmiljøet
Selskapet legger stor vekt på å oppnå et godt og sikkert 

arbeidsmiljø som er integrert i alle ledd og aktiviteter. 

Mange av aktivitetene er underlagt strenge offentlige  

lover og forskrifter. I tillegg har virksomheten selv  

utarbeidet prosedyrer som har sterk fokus på sikkerhet 

for liv og eiendom, samt et godt arbeidsmiljø.

Det er gjennom lang tid lagt ned betydelige ressurser i 

forebygging, opplæring og sikkerhetsutstyr. Dette har  

resultert i en trygg og god arbeidsplass med få ulykker 

 og konflikter. Innsatsen innen HMS er styrt av et  

internkontrollsystem som er felles for hele konsernet. 

Internkontrollsystemet er webbasert og tilgjengelig for 

alle ansatte gjennom intranettet. Konsernet har en egen 

HMS-tjeneste som yter tjenester til datterselskapene. 

HMS-tjenesten gir også tjenester ut over lovbestemt 

HMS-arbeid. I 2006 har dette hovedsakelig vært risiko- 

analyser, lovbestemt opplæring, lovpålagte kontroller, 

beredskapskoordinering og oppfølging av myndighets-

krav. 

TrønderEnergi foretok i 2006 ikke større organisatoriske 

endringer. Det er utredet forslag til endring av oppmøte-

steder for deler av arbeidsstyrken, men disse er ikke  

gjennomført. Slike prosesser kan ofte føre til usikkerhet 

og misnøye og dermed bli en belastning for arbeids- 

miljøet. Dette har man vært bevisst på, men likevel  

har saken skapt en del uro.

Konsernet har arbeidstakere over hele fylket. Ca. 3/4 av 

arbeidsstokken er tilknyttet konsernets egen bedrifts- 

helsetjeneste som administreres av HMS-tjenesten. 

Denne bedriftshelsetjenesten har en bedriftslege på fast 

tid og en fysioterapeut på leiebasis. Den siste fjerdedelen 

av arbeidsstokken er knyttet til lokale bedriftshelse- 

tjenester på stedet. Det er foretatt legekontroll av alle  

nyansatte og ansatte over 40 år. De forskjellige bedrifts-

helsetjenestene har gitt egne årsrapporter. Det kan  

synes å være en tendens til at stadig yngre arbeidstakere, 

spesielt linjemontører, ikke fungerer i sine stillinger på 

grunn av fysisk hardt arbeid. Dette er arbeidstakere med 

stor kompetanse innenfor sitt fag, men som er vanskelig 

å omplassere til annet arbeid. En løsning for framtida kan 

være å ansette montører med bredere kompetanse som 

kan gå over i andre jobber etter hvert. For øvrig pekes det 

ikke på bestemte medisinske eller miljømessige problemer i 

rapportene fra bedriftshelsetjenestene. 

Konsernet har en svært stabil arbeidsstokk. Ved årsskiftet 

var det ansatt 58 kvinner og 234 menn i konsernet, til 

sammen 292 ansatte (270,9 årsverk). Det legges stor vekt 

på videre- og etterutdanning, men få har benyttet seg av 

dette tilbudet i 2006. 

Det er et uttalt mål at konsernet skal ha et sykefravær 

under 5 %. I 2006 ble dette på 3,9 %. I morselskapet var 

sykefraværet 1,5 % i 2006. Det ble registrert 5 skader som 

til sammen førte til 116 fraværsdager. Her er målet 

0 ulykker. Det ble rapportert om 6 næruhell. Antall skader 

har gått ned, men antall fraværsdager har gått vesentlig 

opp, noe som tyder på alvorlige ulykker. Antall innmeldte 

(skade, næruhell og avvik) har økt fra 22 i 2005 til 32 i 

2006, noe som tyder på at vi stadig blir flinkere til å ta i 

bruk avvikssystemet.

Konsernet har drevet sin aktivitet innen HMS i forhold til 

lover og egne bestemmelser. Fokus på sikkerhet og korte, 

åpne kommunikasjonslinjer har bidratt til et godt fysisk 

og psykisk arbeidsmiljø i 2006. 
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Likestilling
Pr. 31.12.2006 er det totalt en kvinneandel på 19 %.  

Av de aksjonærvalgte styremedlemmene er 2 kvinner. 

TrønderEnergi ser det som utfordrende og betydningsfullt å 

styrke kvinneandelen i konsernet og har som ett av hoved- 

fokusområde i perioden 2007-2011: 

”TrønderEnergi skal ha kompetente og dyktige medarbeidere og 

skal aktivt arbeide for å få bedre balanse mellom kjønnene i alle 

nivåer i bedriften.” 

Herunder etablere en tiltaksplan som skal bidra til å oppnå 

bedre balanse mellom kjønnene.

Vår bransjeorganisasjon er opptatt av likestillingsspørs- 

mål og arrangerer blant annet kvinnenettverkskon- 

feranser som TrønderEnergi deltar i. I tillegg har kvinnene  

i TrønderEnergi, med støtte fra konsernet, etablert et  

eget nettverk, “Vanndråpene”. Dette nettverket har som  

hovedmål å synliggjøre og utvikle kvinners kunnskaper  

og verdier:

 4  Øke antall kvinner overalt hvor beslutninger fattes

 4  Faglig utveksling og utvikling

 4  Pådriver til et bedre arbeidsmiljø
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Redegjørelse for årsregnskapet

Resultatregnskapet 
Driftsresultatet

Driftsresultatet for konsernet ble på 320,3 millioner kr 

i 2006 mot 239,3 millioner kr i 2005. Driftsresultatet i 

TrønderEnergi AS ble –15,5 millioner kr.

Produksjon og omsetning
Produksjon og omsetning av energi er samlet i 

TrønderEnergi Kraft AS. Selskapet hadde i 2006 et drifts-

resultat på 256,3 millioner kr mot 221,3 millioner kr i 

2005.

Årstilsiget ble 89 % av gjennomsnittsverdien for de siste 

10 år. 

Årsproduksjonen for TrønderEnergi Kraft AS ble 1504 

GWh, som er 91 % av gjennomsnittet de siste 10 år. Av 

dette ble 7,6 GWh produsert i Valsneset vindpark fra den 

ble idriftsatt sist i september. 

Året 2006 ble preget av store prissvingninger og mye 

usikkerhet. Det nordiske markedet ble påvirket av både 

kontinentale prisdrivere og utviklingen i den hydrologiske 

balansen for Norge og Sverige. Gjennomsnittlig spotpris 

på NordPool ble 39,14 øre/kWh. Høyeste gjennomsnitt-

lige månedpris ble notert i august på 53,14 øre/kWh, og 

laveste gjennomsnittlige månedspris ble notert i  

desember på 27,31 øre/kWh.

Høy vannkraftproduksjon og lite nedbør i første kvartal 

reduserte den hydrologiske balansen og resulterte i 

stigende kraftpriser. I slutten av april ble vi vitne til det 

største fallet noen gang registrert ved NordPools termin-

marked. Prisen for 1. kvartal 2007 falt fra 59 Euro/MWh til 

44 Euro/MWh på fire dager. Fallet skyltes en kraftig korri-

gering av prisen på CO2-utslippsrettigheter gjeldende  

for årene 2006 og 2007 som igjen smittet over på  

kraftprisene. 

Etter hvert som nedbøren uteble utover høsten ble fokus 

flyttet fra kontinentale prisdrivere og over på nordiske 

forhold. I august ble spotprisen notert til sitt høyeste 

nivå på 80 Euro/MWh og terminprisen for 1. kvartal 2007 

nådde en topp på 88 Euro/MWh. I september ble reell 

sannsynlighet for rasjonering i inneværende vinter- 

periode diskutert i Norge.
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Utover høsten snudde bildet seg i takt med en sterk 

forbedring i den hydrologiske balansen ved at det kom 

betydelige nedbørsmengder, og at forbruket var lavt på 

grunn av mildt vær. Fra slutten av september til slutten 

av desember ble den hydrologiske balansen forbedret 

med ca. 30 TWh i NordPool-området. Prisen på termin-

kontrakten for 1. kvartal 2007 falt i takt med forbedret 

hydrologisk balanse og stengte den 29. desember 2006 

på 38 Euro/MWh, som var godt under halvparten av det 

nivået kontrakten ble omsatt til i slutten av august. 

Omsetning i sluttbrukermarkedet har fortsatt vært preget 

av sterk konkurranse og lave marginer. Bytteaktiviteten 

hos kundene har variert over året på grunn av sterk varia-

sjon i kraftprisen. På landsbasis økte andelen som skiftet 

kraftleverandør i 2006 med ett prosentpoeng. 10 % av 

landets husholdninger har skiftet leverandør i løpet  

av året.

Undersøkelser viser at lokalt forankrede selskaper har et 

gjennomgående bedre omdømme enn større selskaper. 

Vårt selskap gjennomfører årlig en kundetilfredshets- 

undersøkelse. Årets måling viste at kundetilfredsheten 

var bedre enn ved forrige måling.

TrønderEnergi har som en av de første kraftleverandører i 

markedet utviklet produktet Fornybar Kraft som garanterer 

kundene at levert strøm kommer fra fornybare kilder som 

ikke forurenser naturen. I samarbeid med firmaet Enviro 

Energi ASA leveres det varedeklarasjon gjennom god-

kjente opprinnelsesdokumenter for den strømmen som 

leveres kundene. 

TrønderEnergi Kraft AS har hatt en viss nedgang i sin 

kundemasse igjennom 2006. Omsatt volum i sluttbruker-

markedet var 410 GWh. I tillegg ble det levert 280 GWh 

gjennom samarbeidsavtaler med fem distribusjonsverk.

 
 

Overføringsvirksomheten
Overføringsvirksomheten er samlet i TrønderEnergi Nett AS. 

TrønderEnergi Nett AS eier, driver og bygger regionalnett 

 i store deler av Sør-Trøndelag. Regionalnettet består av 

781 km med 132- og 66 kV-ledninger og 30 transforma-

torstasjoner. 

TrønderEnergi Nett har konsesjon for distribusjon av 

elektrisk kraft i et område som ved årsskiftet har 25.322 

kunder. Området er omtrent identisk med kommunene 

Agdenes, Frøya, Hitra, Meldal, Melhus, Osen, Roan, 

Skaun og Åfjord. Distribusjonsnettet består av 1.797 km 

høyspentnett, 1.928 nettstasjoner og 2.940 km lavspent-

nett. Vi har hatt 363 nytilknytninger gjennom året; 18 i 

næring, 215 boliger og 130 fritidsboliger.

Regnskapet for 2006 viser et driftsresultat på 80,1  

millioner kr mot 34,9 millioner kr i 2005. Av dette  

utgjør inntektsført KILE-saldo for 2006 og tidligere  

år 47,2 millioner kr.

Inntektsrammen ble økt med ca. 57,1 millioner kr fra 2005 

til 2006. Av dette utgjør KILE 47,2 millioner kr og økte 

tapsrammer i R- og D-nett 13,1 millioner kr. Ser vi bort fra 

KILE hadde vi dermed en reell nedgang på 3,2 millioner kr 

i inntektsramme, og dette skyldes lavere rente og  

effektivitetskravet.

Hvis vi ser bort fra inntektsføringen av KILE ble drifts- 

resultatet 2 millioner kr dårligere enn året før. Signalene i 

det nye nettreguleringsregimet er at våre rammer kan gå 

ned, hvilket betyr at ressursbruken på egne nettanlegg 

må reduseres ytterligere for å opprettholde et drifts- 

resultat (eks. KILE) på årets nivå. 

Vi har i 2006 tatt inn 27 millioner kr i mindreinntekt for 

R- og D-nett samlet. Vi hadde en betydelig merinntekt fra 

2005, så saldo pr 31.12.06 viser 2,7 millioner kr i mindre-

inntekt for R-nett og 2,0 millioner kr i mindreinntekt for 

D-nett.
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Installasjons-  
og butikkvirksomheten
Installasjons- og butikkvirksomheten er lagt til 

TrønderElektro AS. TrønderElektro driver sin virksomhet i 

Melhus, og virksomheten er delt opp i installasjons- 

virksomhet og butikkvirksomhet. Selskapet leier butikk-

lokaler, kontor og lager i TrønderEnergis administrasjons-

bygg på Melhus. 

Driftsresultatet ble -411.026 kr i 2006 mot -345.049 kr  

i 2005. Årsresultatet i selskapet ble på -382.000,- kr.

Årsaker til det relativt svake resultatet er redusert  

omsetning innefor butikkvirksomheten samt nedskriving 

av verdi på varelager til butikk. Innenfor installasjonsvirk-

somheten ble det brukt uforholdsmessig store ressurser  

i forbindelse med ferdigstillelse av prosjekter.

Aktiviteten i 2006 har innenfor installasjonsvirksomheten 

vært god, med spesiell stor aktivitet i siste del av året.  

I perioder har det derfor vært mangel på arbeidskraft.  

Når det gjelder butikkvirksomheten, ble det i løpet av året 

bestemt å legge ned store deler av denne aktiviteten. 

Finansposter
Netto finanskostnader for konsernet ble 36,5 millioner kr 

i 2006 mot 65,0 millioner kr i 2005. Reduksjonen skyldes 

i hovedsak høyere regnskapsførte resultat i tilknyttede 

selskap og høyere finansinntekter fra finansporteføljen. 

Finansinntektene ble på 55,4 millioner kr i 2006 mot 31,4 

millioner kr i 2005.

TrønderEnergi AS hadde netto finansinntekter på 267,9 

millioner kr i 2006 mot 205,7 millioner kr i 2005. Det 

inkluderer inntektsføring av investering i datterselskap 

med 191,9 millioner kr. Investering i tilknyttet selskap 

utgjør 14,4 millioner kr. Det er resultatforbedring i alle 

tilknyttede selskap, samt at Vigor AS har kommet i tillegg. 

Renteinntekter på lån til datterselskapene utgjør 34,7  

millioner kr. Annen finansinntekt og verdiendring av  

markedsbaserte finansielle omløpsmidler utgjorde  

26,9 millioner kr.

Rentekostnader og andre finanskostnader utgjør  

83,9 millioner kr.
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Skatt
Skattekostnaden for konsernet ble 100,2 millioner kr i 

2006. Det utgjør 35,3 % av resultat før skattekostnad. 

Grunnrenteskatten trekker skatteprosenten opp til en 

marginalskatt på 55 % på kraftverk som kommer i  

posisjon til å betale grunnrenteskatt.

Årsresultat
Årsresultatet ble et overskudd på 183,6 millioner kr.

Balanse og likviditet

Eiendeler
Eiendelene i konsernet utgjorde 3.671 millioner kr ved 

utgangen av 2006. Av dette utgjorde varige driftsmidler 

2.678 millioner kr.

Konsernet har en vedtatt finansstrategi som forutsetter at 

likviditetsreserven til enhver tid skal utgjøre minst 20 % 

av konsernets omsetning. 

Egenkapital og gjeld
Sum egenkapital utgjorde i konsernet 1.847 millioner kr 

ved utgangen av 2006. Selskapet kjøpte i 2005 10 % av 

egne aksjer. Anskaffelseskostnaden ved kjøp av egne  

aksjer er trukket fra egenkapitalen. Konsernet hadde en 

egenkapitalandel på 50,1 % ved utgangen av 2006 mot 

47,7 % i 2005.

Avsetning for framtidige forpliktelser og gjeld utgjorde 

til sammen 1.824 millioner kr ved utgangen av 2006 mot 

1.907 millioner kr i 2005.

Kortsiktig gjeld er redusert fra 704 millioner kr ved utgangen 

av 2005 til 375 millioner kr i 2006. TrønderEnergi har inn-

vilgede trekkfasiliteter i Nordea på 450 millioner kr som 

ikke var benyttet ved utgangen av året.

Kontantstrøm
I konsernet utgjorde kontanter og kontantekvivalenter 

193 millioner kr i 2006 mot 340 millioner kr i 2005.

Netto kontantstrøm fra operasjonell drift utgjorde  

304 millioner kr. i 2006. Netto kontantstrøm fra  

investeringsaktiviteter utgjorde -220 millioner kr.

I TrønderEnergi AS utgjorde kontanter og kontant- 

ekvivalenter 57 millioner kr pr. 31.12.2006 mot  

49 millioner kr pr. 31.12.2005. 

Finansiell risiko

Markedsrisiko 
Energiomsetningen har finansiell handel knyttet til  

produksjons- og sluttbrukerporteføljen. I tillegg kommer 

en tradingportefølje. Risikoen håndteres ved at det er  

utarbeidet risikohåndbøker, og det holdes månedlige 

møter i risikoutvalget.

Mesteparten av inntektene kommer fra overføring av 

energi. Det er monopolvirksomhet der Norges vassdrags- 

og energidirektorat (NVE) regulerer virksomheten ved å 

gi årlige inntektsrammer. I tillegg drives virksomhet der 

selskapet er eksponert for konkurranse. Det gjelder  

hovedsakelig entreprenørvirksomhet og utleie av  

bredbåndkapasitet.

Inntektene av energiomsetningen har til nå i all vesentlig-

het vært i norske kroner. Fra og med 2006 skjer handelen 

på børsen i euro. Kontrakter fra og med 2006 er dermed 

utsatt for valutarisiko. Inntekter og utgifter for øvrig er i 

hovedsak i norske kroner. Handel av varer der oppgjøret 

skjer i fremmed valuta forekommer sjelden, men konsernet 

har utgifter i euro i forbindelse med kjøp av vindmøller. 

Konsernet har også eliminert deler av valutarisikoen ved 

låneopptak i euro.
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Kredittrisiko
Mesteparten av energiomsetningen i engrossmarkedet 

foregår på den nordiske børsen NordPool, der  

handelen er clearet. Motpartsrisikoen anses begrenset.  

I sluttbrukermarkedet er energiomsetningen fordelt på 

ca 25.000 enkeltkunder. Tapene er historisk sett små i  

forhold til omsetningen. Nettkundene kan kobles fra  

dersom de ikke gjør opp for seg. Det bidrar sterkt til å  

redusere kredittrisikoen.

Likviditetsrisiko
Det er vedtatt en finansierings- og plasseringsstrategi.

I følge finansieringsstrategien skal finansieringsrisikoen 

holdes lav. Det skal skje med høy egenkapitalandel,  

langsiktige lån, begrensning på hvor mye av lånegjelden 

som skal innfris i løpet av en 12-måneders periode og  

begrensning på hvor mye av gjelden som kan tas opp i 

ett marked og hos én leverandør. Finansieringen har hele 

tiden vært innenfor rammene satt i finansierings- 

strategien.

Likviditetsreserven skal til enhver tid sikre økonomisk 

handlefrihet. Den skal, inklusive trekkrettigheter, utgjøre 

minst 20 % av konsernets omsetning.

Renterisiko
Selskapet benytter låneavtaler med både fast og flytende 

rente samt renteinstrumenter for å regulere renterisikoen. 

Gjennomsnittlig rentebinding var pr 31.12.2006  

på 2,5 år.

Resultatdisponering  
 1000 kr

Årets resultat i TrønderEnergi AS ble på 183.573

Styret foreslår følgende disponeringer: 

Bruk av annen egenkapital -14.539

Foreslått utbytte 124.000

Avsatt til fond for vurderingsforskjeller 74.112

 1000 kr

Mottatt konsernbidrag (netto) fra TrønderEnergi Kraft AS 119.232

Mottatt konsernbidrag (netto) fra TrønderEnergi Nett AS 10.080

Avgitt konsernbidrag (netto) til TrønderElektro AS -430

 

Fri egenkapital etter foreslått utbytte 654
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Framtidig utvikling 
Selv om strukturendringene i bransjen ser ut til å ha en 

liten pause, vurderes løpende nye muligheter for allianser 

og deltakelse i strukturelle prosesser.

Det er en utfordring for TrønderEnergi å tilpasse seg nye 

krav som samfunnet stiller til energibransjen. Stikkordet 

for virksomheten er fortsatt den gode drift. Konsernet 

skal ha fokus på de økonomiske målene, og det er en klar 

målsetting at de årlige økonomiske resultatene skal forbli 

gode. Økt effektivitet i en fleksibel og tilpasningsdyktig 

organisasjon er et virkemiddel for å nå disse målene. Det 

er gjennomført betydelige omorganiseringer i konsernet 

de siste årene. Dette arbeidet må videreføres, og vi må ha 

vilje til å prøve noe nytt og ta ut de effektiviserings- 

gevinster som oppstår.

Arbeidet med utvikling av konsernet vil bli videreført 

med sikte på å utvikle nye lønnsomme forretnings- 

områder.

Konsernet har de siste årene i økende grad foretatt  

industrielle investeringer. Nidit, Loqal og Vigor er 

eksempler på denne typen investeringer. For å håndtere 

denne utviklingen, foredle eksisterende industrielle  

engasjement og etablere nye lønnsomme investeringer, 

ble det ved siste årsskifte etablert en gruppe kalt Industri/

Finans, IndFin.

Gjennom en aktiv og tydelig investeringsprofil,  

konkrete økonomiske rammer og et aktivt eierskap der 

IndFin bidrar i bedriftene vi investerer i, skal verdien av 

TrønderEnergis investeringer i industri øke.

Et av hovedfokusene for IndFin vil være å utvikle nye  

muligheter for konsernets kjernevirksomhetene slik  

at kjernevirksomheten kan vokse og utvikles.

Fortsatt drift
Ved utarbeidelse av regnskapet er videre drift lagt til

grunn. Forutsetningen for videre drift av selskapet er til 

stede.

Trondheim, 26.03.2007
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 leder
 

      
 Michael Momyr Leif Lie Jens P. Heyerdahl d.y. 

      
 Solfrid Løvseth Arne Per Bjerkås Lars Lefstad  Knut Aalberg

     
 
     Rune Malmo
       konsernsjef
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T r ø n d e r E n e r g i  n ø k k e l t a l l

 2006 2005 2004 2003 2002

Omsetning (1000 kr) 818.830 690.827 656.927 610.810 630.414

     

Resultat     

Driftsresultat (1000 kr) 320.316 239.325 214.864 172.557 201.661

Driftsmargin  37,9 % 33,3 % 31,5 % 25,4 % 29,6 %

Årsresultat (1000 kr) 183.573 118.771 88.929 119.495 113.099

Utbytte (1000 kr) 100.000 90.000 100.000 60.000 40.000

Rentabilitet     

Totalrentabilitet  10,2 % 7,4 % 6,1 % 5,7 % 5,8 %

 Resultatgrad 42,6 36,5 32,0 30,3 29,3

 Kapitalens omløpshastighet 0,24 0,20 0,19 0,19 0,20

Egenkapitalrentabilitet 10,2 % 6,2 % 4,2 % 5,7 % 5,6 %

     

Investeringer (1000 kr) 165.835 62.330 81.452 81.658 77.819

     

Soliditet/Kapitalforhold pr. 31.12.     

Egenkapitalprosent  50,1 % 47,7 % 58,0 % 57,7 % 54,3 %

Likviditetsgrad 1 1,6 0,9 1,9 2,1 1,4

Nøkkeltall
TrønderEnergi konsern

 DEFINISJONER  

 Driftsmargin  Driftsresultat / Driftsinntekter

 Resultatgrad  (Resultat før ekstraordinære poster + rentekostnader) / 

 (Driftsinntekter + finansinntekter)

 Kapitalens omløpshastighet  (Driftsinntekter + finansinntekter) / 

 Gjennomsnittlig totalkapital

 Totalrentabilitet  (Resultat før ekstraordinære poster + finanskostnader) /

  Gjennomsnittlig totalkapital

 Egenkapitalrentabilitet  (Resultat før ekstraordinære poster - skatt) / 

 Gjennomsnittlig egenkapital

 Egenkapitalprosent (soliditet)  Egenkapital/ Totalkapital

 Gjeldsnedbetalingsevne  (Resultat før ekstraordinære poster + ordinær avskrivning  

 -skatt - utbytte) / Gjennomsnitt netto rentebærende gjeld

 Likviditetsgrad 1  Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld
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 TrønderEnergi AS      Konsern

      1000 kr

 2006 2005 Note Note 2006  2005

       Omsetning  2 818.830 690.827

 31.999 29.152   Øvrige driftsinntekter   25.902 28.193

 31.999 29.152   Sum driftsinntekter   844.732 719.020

           

       Arbeid på egne investeringsanlegg   -19.759 -19.612

       Varekjøp   5.649 4.576

 540 486   Energikjøp   98.849 73.854

     Overføringskostnader   40.024 41.276

 25.757 25.098 1  Personalkostnader  3 142.574 142.430

 3.352 3.395 2  Ordinære avskrivninger  4,5 114.345 114.033

 17.892 16.409   Andre driftskostnader   142.735 123.138

 47.540 45.389   Sum driftskostnader   524.415 479.696

           

 -15.542 -16.237   Driftsresultat   320.316 239.325

           

 191.897 139.608 4  Inntekt på investering i datterselskap     

 14.387 6.651 4  Inntekt på investering i tilknyttet selskap 7 14.387 6.651

 34.695 43.907   Renteinntekt fra foretak i samme konsern     

 22.374 7.392   Annen finansinntekt   34.460 16.556

 4.525 8.144   Verdiendring av markedsbaserte    

     finansielle omløpsmidler   6.600 8.144  

 59 202   Nedskrivning av finansielle anleggsmidler  409 2.387

 83.824 84.140   Annen finanskostnad   91.568 93.931

 183.994 121.360   Netto finansposter   -36.530 -64.967

           

 168.453 105.123   Ordinært resultat før skattekostnad  283.787 174.358

           

 -15.120 -13.648 3  Skattekostnad  6 100.214 55.587

           

 183.573 118.771   Årsresultat   183.573 118.771

           

       Disponering av årsresultat:     

 -14.539 -54.628   Avsatt til / tilbakeført fra “annen egenkapital”     

 124.000 90.000   Foreslått utbytte     

 74.112 83.399   Avsatt til fond for vurderingsforskjeller     

Resultatregnskap
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T r ø n d e r E n e r g i  b a l a n s e

Balanse 31.12.06

 TrønderEnergi AS     Konsern

       1000 kr

 2006                 2005             Note                                                             Note                 2006                 2005

    EIENDELER   

      Anleggsmidler     

      Immaterielle eiendeler   

    Vassdragsrettigheter  4 79 79

 12.791 11.710 3  Utsatt skattefordel     

     Goodwill  4  -1.516

 12.791 11.710   Sum immaterielle eiendeler   79 -1.437

           

       Varige driftsmidler     

 25.846 26.758 2  Tomter, bygninger og annen fast eiendom 5 2.629.220 2.597.785

 7.428 5.791 2  Driftsløsøre, inventar, verktøy  5 48.805 48.612

 33.274 32.549   Sum varige driftsmidler   2.678.025 2.646.397

           

       Finansielle anleggsmidler     

 1.827.584 1.751.563 4  Investeringer i datterselskap     

 295.100 529.650   Lån til foretak i samme konsern     

 362.797 340.782 4  Investering i tilknyttet selskap  7 362.797 340.782

 32.300 4.005 5  Investering i aksjer og andeler  7 34.321 5.182

 2.046 1.829 5  Obligasjoner og andre fordringer  7 4.619 2.652

 2.519.827 2.627.828   Sum finansielle anleggsmidler   401.737 348.616

           

 2.565.891 2.672.087   Sum anleggsmidler   3.079.842 2.993.576

           

       Omløpsmidler     

     Lager  8 5.674 6.395

 5.641 6.062 11  Kundefordringer   119.932 115.481

 477.299 350.902 11  Andre fordringer, periodiseringer etc. 9 103.214 43.484

 86.037 66.625 6  Markedsbaserte aksjer  10 86.037 66.625

 65.136 81.365 6  Markedsbaserte obligasjoner  10 65.136 81.365

 10.020 9.942 6  Andre verdipapirer  10 18.180 9.942

 56.740 49.421   Kontanter, bankinnskudd   193.173 339.742

 700.873 564.317   Sum omløpsmidler   591.347 663.035

   3.266.764 3.236.404   SUM EIENDELER   3.671.188 3.656.611
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 TrønderEnergi AS      Konsern

      1000 kr

 2006 2005 Note Note 2006  2005

       EGENKAPITAL OG GJELD   

      Egenkapital   

      Innskutt egenkapital   

 102.280 102.280 7,8 Aksjekapital  11 102.280 102.280

 -10.228 -10.228 7,8 Egne aksjer  11 -10.228 -10.228

 1.356.249 1.356.249 7 Overkursfond   

 1.448.301 1.448.301  Sum innskutt egenkapital   92.052 92.052

       Opptjent egenkapital   

 361.032 286.920 7 Fond for vurderingsforskjeller   

 13.445 14.856 7 Annen egenkapital   

      Konsernets fonds  11 1.730.719 1.658.019

 374.476 301.776  Sum opptjent egenkapital   1.730.719 1.658.019   

 1.822.777 1.750.077  Sum egenkapital   1.822.771 1.750.071

       Langsiktig gjeld   

      Avsetning for forpliktelser   

 9.801 6.527 9 Pensjonsforpliktelser  12 10.870 10.249

    Utsatt skatt  6 89.101 99.363

      Avsetning for kraftleveranse   75.312 77.588

 9.801 6.527  Sum avsetning for forpliktelser   175.283 187.200

       Annen langsiktig gjeld   

 670.000 670.000 10 Obligasjonslån  13 721.992 748.102

 551.749 266.667 10 Gjeld til kredittinstitusjoner  13 551.749 266.667

 150 300 10 Øvrig langsiktig gjeld  13 150 300

 1.221.899 936.967  Sum annen langsiktig gjeld   1.273.891 1.015.069

       Kortsiktig gjeld   

  400.000  Sertifikatlån    400.000

 3.839 4.615 11 Leverandørgjeld   63.188 49.701

 36.129  3 Betalbar skatt  6 84.395 30.128

 1.682 1.936  Skyldige offentlige avgifter   39.255 47.749

 124.000 90.000  Avsatt utbytte   124.000 90.000

 46.636 46.282 11 Annen kortsiktig gjeld   88.407 86.693

 212.287 542.834  Sum kortsiktig gjeld   399.244 704.272

   3.266.764 3.236.404  SUM EGENKAPITAL OG GJELD   3.671.188 3.656.611

Balanse 31.12.06

*
Rune Malmo

konsernsjef

Trondheim, 26.03. 2007

 Asbjørn Leraand Elling Kvernmo Anna Therese Flatmo Michael Momyr Leif Lie
 leder

 Jens P. Heyerdahl d.y. Solfrid Løvseth Arne Per Bjerkås Lars Lefstad Knut Aalberg  
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K o n t a n t s t r ø m o p p s t i l l i n g

 TrønderEnergi AS      Konsern 

 2006  2005          2006                 2005

 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE 

 AKTIVITETER  

 168.453 105.123  Resultat før skattekostnad  283.787 174.358

 -191.897 -139.608  Resultat fra datterselskap etter EK-metoden  

 -14.387 -6.651  Andel resultat fra tilknyttet selskap etter EK-metoden -14.387 -6.651

 10.800 11.024  Utbytte fra tilknyttet selskap 0 11.024

  -217  Periodens betalte skatt -30.412 -22.776

 -104 662  Tap(+)/gevinst(-) ved salg av anleggsmidler 5.782 -1.484

 3.352 3.395  Ordinære avskrivninger 114.345 114.033

 59 202  Nedskrivning av finansielle anleggsmidler 409 2.387

    Endring i varelager 722 -1.009

 421 1.253  Endring i kundefordringer  -4.451 -10.591

 -776 3.338  Endring i leverandørgjeld 13.486 750

 3.274 3.180  Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetaling 621 2.989  

    i pensjonsforhold

 -3.261 -84.877  Endring i finansportefølje  -11.421 -84.266

 -2.407 -12.201  Endring i andre tidsavgrensningsposter  -53.996 35.329

 -26.473 -115.377  Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  304.484 214.092

    

     KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER  

 627   Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler  1.447 2.165

 -4.599 -2.383  Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler  -165.835 -62.330

 22 228  Innbetalinger ved salg av aksjer og andel i andre foretak  22 250

 -28.376 -522  Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andel i andre foretak  -31.307 -1.011

 -23.986   Utbetaling ved kjøp av tilknyttet selskap  -23.986 

 263.550 189.550  Inn-/utbetalinger utlån til datterselskap   

   -371.501  Utbetaling ved kjøp av egne aksjer   -371.501

 -217 -1.168  Innbetalt på kortsiktige og langsiktige fordringer   

    Utbetalt ved kjøp av kortsiktige og langsiktige fordringer  -217 -1.168

 207.022 -185.798  Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  -219.875 -433.596

    

    KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER  

 437.464 450.000  Innbetalinger fra ny langsiktig gjeld  437.464 450.000

  400.000  Innbetalinger fra nytt kortsiktig lån   400.000

 -400.000   Utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig gjeld  -400.000 

 -152.531 -435.483  Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld  -178.641 -465.381

 32.316   Konsernbidrag innbetalt fra datterselskap  

 -478   Utbetaling av konsernbidrag   

 -90.000 -90.000  Utbetalinger av utbytte  -90.000 -90.000

 -173.230 324.517  Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -231.178 294.619

    

 7.319 23.342  Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter  -146.570 75.115

 49.421 26.078  Kontanter og kontantekvivalenter pr. 01.01.  339.742 264.627

 56.740 49.421  Kontanter og kontantekvivalenter pr. 31.12.  193.173 339.742

Kontantstrømoppstilling

1000 kr
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N o t e r  T r ø n d e r E n e r g i  k o n s e r n

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 

av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.

Konsolidering av datterselskaper  
og felleskontrollert virksomhet
Konsernregnskapet omfatter morselskapet og de heleide 

datterselskapene TrønderEnergi Kraft AS, TrønderEnergi 

Nett AS og TrønderElektro AS. 

Interne mellomværende, aksjer, vesentlige transaksjoner 

og gevinster/tap som er oppstått ved overføring av eien-

deler som fortsatt er i behold, mellom selskapene i  

konsernet, er eliminert. Investering i datterselskapene 

vurderes etter egenkapitalmetoden i morselskapet.

Eierandelene i Kraftverkene i Orkla (35 %) og Driva 

Kraftverk (75 %) er vurdert som andeler i felleskontrollert 

virksomhet og innarbeidet i regnskapet etter brutto- 

metoden linje for linje.

Inntektsføringsprinsipper
Inntektene er knyttet til leveransene av energi, varer  

og tjenester. Eventuelle avvik i forhold til fakturering  

balanseføres.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som 

normalt forfaller innen ett år etter balansedagen. 

Finansielle omløpsmidler
Finansielle omløpsmidler består av aksjer, obligasjoner 

og fondsandeler som inngår i en handelsportefølje basert 

på videresalg. De er vurdert til virkelig verdi.

Fordringer
Kundefordringer er ført opp til pålydende med fradrag av 

konstaterte og sannsynlige tap. Andre fordringer er ført 

opp til pålydende.

Lager
Beholdninger av salgsvarer og driftsmaterialer er ført opp 

til den laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Demonterte anleggsmidler som midlertidig legges på 

lager er ikke bokført som lagervare, men avskrives etter 

opprinnelig plan.

Magasinbeholdninger
Anskaffelseskostnaden for vannet i magasinene er null, 

og vurderingen av verdsettelsen av beholdningen er 

usikker. I tråd med anbefaling for bransjen balanse-

føres ikke beholdningene av vann i magasinene, og 

endringer i magasinbeholdningene resultatføres ikke. 

Beholdningene samt endringene kommenteres i notene.

Finansielle anleggsmidler
Aksjer, fondsandeler og andre eierandeler bestemt for 

varig eie samt fordringer som ikke skal tilbakeføres innen 

ett år er ført opp i balansen som anleggsmidler og 

vurdert til anskaffelseskost. De nedskrives dersom de 

forventes å ha en varig verdi lavere enn anskaffelseskost.

Anleggsmidler
Anlegg, maskiner og liknende er ført opp i balansen til 

kostpris fratrukket akkumulerte avskrivninger. Kostpris 

inkluderer renter i byggetiden, eget arbeid i forbindelse 

med anleggene og engangserstatninger.

Noter TrønderEnergi konsern
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Ordinære avskrivninger beregnes lineært over driftsmid-

lets økonomiske levetid. Avskrivningstiden er i samsvar 

med anbefalingen fra Energibedriftenes landsforening 

(EBL). Driftsmidler med anskaffelseskost over 15.000 kr 

og/eller økonomisk levetid over 3 år aktiveres.

Kostnader ved vanlig vedlikehold og reparasjoner blir 

løpende kostnadsført. Kostnader ved større utskiftninger 

og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, 

aktiveres.

Tidligere var anlegg under arbeid fordelt på de ulike 

gruppene driftsmidler i balansen og i noten. Nå fram-

kommer anlegg under arbeid som egen kolonne i  

noten og egen linje i balansen.

Mer-/mindreinntekt
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fastsatt 

reguleringsmodell for overføringsvirksomheten. Det  

beregnes årlige inntektsrammer. Når faktisk inntekt av-

viker fra tillatt inntekt i eget nett, oppstår mer-/mindre-

inntekt.

Merinntekt ut over inntektsrammen skal tilbakeføres 

kundene gjennom framtidige lavere nettleie, mens 

mindreinntekt tilsvarende kan belastes kundene. Årets 

mer-/mindreinntekt regnskapsføres som en korreksjon 

av overføringsinntektene i regnskapet. Akkumulert mer-/

mindreinntekt regnskapsføres som henholdsvis kortsiktig 

fordring eller kortsiktig gjeld i balansen. Mer-/mindre- 

inntekt beregnes særskilt for regionalt fellesnett,  

regionalnettet og distribusjonsnettet.

Fra 2001 er ordningen med kvalitetsjustert inntekts-

ramme (KILE ) innført. Ordningen medfører en mulig 

justering av inntektsrammen ved endring av leverings-

kvaliteten. Justering som følge av ordningen behandles 

som endring i mer-/mindreinntekt. 

Årlige erstatninger
Utbetalte årlige erstatninger samt engangsutløsning av 

årlige erstatninger kostnadsføres på betalingstidspunktet.

Skatt
Skatter er i regnskapet behandlet i henhold til foreløpig 

regnskapsstandard om skatt og uttalelser som gjelder 

særskilt for energiverk. Skattekostnaden er den periodi-

serte skatten knyttet til det regnskapsmessige resultat. 

Skattekostnaden består av betalbar skatt på skattemessig 

resultat og skattevirkningen av midlertidige resultat- 

forskjeller og underskudd til framføring.

 

Betalbar skatt består av:

4  Skatt på alminnelig inntekt, som beregnes på grunn- 

 lag av skattepliktig resultat på kraftproduksjon,  

 omsetning av kraft og øvrige aktiviteter.

4  Utsatt skatt/utsatt skattefordel beregnes med  

 utgangspunkt i midlertidige resultatforskjeller.  

 Skattereduserende/skatteøkende midlertidige  

 forskjeller og utsatt skatt er beregnet på netto skatte- 

 økende forskjeller. Utsatt skattefordel er beregnet  

 på grunnlag av skattereduserende midlertidige  

 forskjeller som ikke er utliknet, dog maksimalt til det  

 beløp som i balansen er oppført som utsatt  

 resultatskatt.

4  Grunnrenteskatt beregnes på grunn av det enkelte 

  verkets produksjon time for time multiplisert  

 med spotprisen den korresponderende timen. For 

 leveranse av konsesjonskraft og langsiktige kontrakter  

 over 7 år, brukes faktisk kontraktpris. Den bereg- 

 nede inntekten reduseres med faktiske driftskost- 

 nader, skattemessige avskrivninger og friinntekt for  

 å komme fram til skattegrunnlaget netto grunnrente- 

 inntekt. Friinntekten for 2006 er 7,2 % av skatte- 

 messig verdi av driftsmidlene i kraftverket.

 Grunnrenteskatten utgjør 27 % av netto grunnrente- 

 inntekt. Eventuell negativ grunnrenteinntekt inklu- 

 sive renter pr. kraftverk kan framføres mot senere  

 positiv grunnrenteinntekt i samme kraftverk. 

 

Utsatt skatt knyttet til grunnrenteinntekt er beregnet  

på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom   

regnskapsmessige og skattemessige verdier, inklu- 

dert negativ grunnrenteinntekt til framføring, basert  

på nominell skattesats.
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4  Naturressursskatt, som beregnes på grunnlag  

 av siste 7-års gjennomsnitt produksjon pr. kraft- 

 verk multiplisert med 1,3 øre pr. kWh. Denne kan  

 motregnes mot fellesskatten. Ved fellesskatt lavere  

 enn naturressursskatt kan den framføres til senere  

 år med rentekompensasjon.

Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet 

til balansedagens kurs.

Finansielle instrumenter
Rente og valuta

Finansielle instrumenter anvendes som et ledd i risiko-

styringen av selskapet. Rente- og valutabytteavtaler samt 

terminkontrakter er avtaler som inngås for å sikre fram-

tidige rentevilkår og/eller motvirke effekten av kurssving-

ninger. De inngåtte avtaler er knyttet til identifiserbare 

poster som innebærer risiko for selskapet ved endring av 

markedsverdier. 

Energiomsetning

Opsjonsavtaler anvendes for å regulere risiko knyttet til 

framtidige kjøp og salg av energi.

For opsjonsavtaler hvor beslutning om tiltredelse ikke er 

tatt, anvendes prinsippet at den betalte opsjonspremie 

balanseføres samtidig som det foretas en måling av virke-

lig verdi på balansedagen. Latent tap som følge av denne 

markedsvurderingen inngår i anskaffelseskostnadene. 

Dersom avtalene ikke tiltredes, resultatføres opsjons- 

premien ved beslutningstidspunktet.

For avtaler som tiltredes, balanseføres betalt premie  

og periodiseres over den avtalte leveringsperiode.  

Det periodiserte beløp inngår i anskaffelseskostnadene. 

Futures- og forward-kontrakter inngås med prissikring av 

framtidig produksjon og kraftkjøp til sluttbrukeromset-

ning som formål. Bokføringen skjer etter sikringsprin- 

sippet. Som sikring regnes både salgs- og kjøpsposisjoner. 

Tap/gevinst på sikringskontrakter, beregnes som  

marginen mellom kontraktspris og spotpris, og bokføres 

ved levering/realisering som en korreksjon til kraftsalgs-

inntektene. 

For den del av krafthandelsporteføljen som er definert 

som trading, skjer resultatføring ved realisasjon av posi-

sjonen (lukking), og alle åpne posisjoner markedsvurderes.

Kontraktsforpliktelser

Vedrørende den regnskapsmessige behandlingen av  

fysiske energikontrakter finnes det ingen spesifikke stand-

arder å holde seg til verken i Norge eller internasjonalt. 

Hvis generelle regnskapsprinsipper legges til grunn, skal 

det foretas tapsavsetninger dersom det er sannsynlig 

at kontraktene innebærer framtidige tap. De finansielle 

standardkontrakter som er handlet og clearet gjennom 

NordPool Eltermin (Elbørsen) blir regelmessig behandlet 

slik at eventuelle urealiserte tap regnskapsføres fortløpende. 

Pensjonskostnader  

og pensjonsforpliktelser

Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjenings-

profil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag 

lagt til grunn. Estimatavvik og virkningen av endrede 

forutsetninger amortiseres over forventet gjenværende 

opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den  

største av pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene 

(korridor). Virkningen av endringer i pensjonsplan fordeles 

over gjenværende opptjeningstid. Arbeidsgiveravgift er 

inkludert i tallene. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig 

verdi.

Finansiell risiko

Likviditetsrisiko, kredittrisiko og markedsrisiko er omtalt i 

årsberetningen.

Kontantstrømoppstilling
Ved utarbeidelse av kontantstrømoppstilling er den  

indirekte metoden benyttet
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41 Eierandeler i andre kraftverk

De kraftverk vi har eierandeler i er innarbeidet som felleskontrollert virksomhet etter bruttometoden linje for linje. 

4  Kraftverkene i Orkla (KVO)  35 %

4  Driva Kraftverk (DK) 75 %

Postadressen til begge selskapene er 7496 Trondheim.

Kraftverkene i Orkla er etablert uten innskudd av kapital. Driva Kraftverk er etablert med 21 millioner kr i egenkapital, 

hvorav 15,75 millioner kr er TrønderEnergis andel. Eierne tar ut sin relative andel produsert energi og dekker sin relative 

andel av løpende forpliktelser. Videre garanterer eierne for gjelden i forhold til sin relative eierandel. Ved innarbeidelse i 

regnskapet til TrønderEnergi blir alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskapene eliminert.

Inntektsføringsprinsipp i Driva Kraftverk og Kraftverkene i Orkla

I henhold til overenskomst skal partene ved månedlige innbetalinger dekke Driva Kraftverks løpende forpliktelser/ 

utgifter. Partenes innbetaling for å dekke Driva Kraftverks løpende forpliktelser/utgifter har blitt inntektsført som  

«energiomsetning til partene». Det vil si at de bokførte inntektene ikke gjenspeiler energiprisen i markedet. 

Inntekstføringsprinsippet i Kraftverkene i Orkla er følgende: 60 % av produksjonen blir levert til eierne til en avtalt pris  

(3 sesongpriser avtalt på budsjetteringstidspunkt). Kvantumet er bestemt ut fra prognosert produksjon på budsjett- 

eringstidspunkt med ukesoppløsning. Dersom forutsatt 60 %-kvantum i en uke ikke oppnås, ”kjøper” Kraftverkene i Orkla 

kraften til elspotpris og selger den til eierne til avtalt pris. Resten av produksjonen inntektsføres time for time i henhold til 

faktisk produksjon og faktisk elspotpris. Bidrag utover dette føres som kapitalinnbetaling.

Selskapene KVO og DK deltakerliknes.  

Dette innbærer at det er eierselskapene som hver på sin hånd belastes de respektive skattekostnadene.

    1000 kr

   KVO 35 % DK75 %

RESULTATREGNSKAP

Driftsinntekter 126.653 20.229

Driftskostnader 44.801 19.206

Driftsresultat 81.852 1.023

Netto finansposter -2.605 76

Årsresultat 79.247 1.099

BALANSE

Anleggsmidler 474.870 80.953

Omløpsmidler 12.095 7.408

Sum eiendeler 486.965 88.361

Egenkapital 426.235 80.738

Langsiktig gjeld 50.338 2.015

Kortsiktig gjeld 10.391 5.608

Sum egenkapital og gjeld 486.965 88.361
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42 Omsetning

    1000 kr

   2006 2005

Energiomsetning ekstern 482.110 428.327

Overføring ekstern 303.397 243.612

Annen omsetning 33.323 18.887

Sum omsetning 818.830 690.827

Andre driftsinntekter 25.902 28.193

Sum driftsinntekter 844.732 719.020

43 Personalkostnader

    1000 kr

   2006 2005

Lønn  102.676 103.015

Folketrygdavgift 15.975 15.594

Pensjonskostnader (Se note 12) 18.126 17.444

Andre ytelser 5.796 6.377

Sum  142.574 142.430

  

Antall årsverk 270,9 274,6

  

Herav ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Bedriftsforsamling

Lønn  1.202  

Annen godtgjørelse 756  86

Konsernsjefen inngår i selskapets ordinære pensjonsordninger. Det er i tillegg inngått avtale som gir konsernsjefen rett 

til å gå av fra 62 år med kompensasjon på 75 % av lønn fram til fylte 67 år. Forpliktelsen er hensyntatt i regnskapet. I det 

tilfellet styret sier opp ansettelsesforholdet, har konsernsjefen rett til ordinær lønn i en periode på 1 år etter utløp av  

ordinær oppsigelsestid. Etter 1-årsperioden vil konsernsjefen sikres minimum 80 % av ordinær lønn i et år.

Det er ikke avgitt sikkerhetsstillelser for ledende personer, øvrige ansatte, aksjeeiere, mv.

Revisor

Godtgjørelse til Deloitte AS fordeler seg slik:

    1000 kr

   2006 2005

Lovpålagt revisjon 617 539

Skatterådgivning 45 40

Andre revisjonsrelaterte tjenester 193 73

Sum  855 653
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44 Immaterielle eiendeler

    1000 kr

   Vassdragsrettigheter Goodwill*

Anskaffelseskost 1.1.2006 79 -7.347

Akkumulerte avskrivninger 31.12.2006  7.347

Bokført verdi pr. 31.12.2006 79 0

Årets avskrivninger   -1.516

Økonomisk levetid  6 år

Avskrivningsplan  Lineær

* Mindreverdien i nettvirksomheten inntektsføres med 1/6 for årene 2001-2006.

45 Varige driftsmidler

    1000 kr

Anskaffelseskost 31.12.2005 93.716 2.748.789 1.071.309 162.635 22.344 4.098.793

Anleggsmidler fjernet før 2006     -24.798    -24.798

Anskaffelseskost 1.1.2006 93.716 2.748.789 1.046.511 162.635 22.344 4.073.995

Tilgang kjøpte driftsmidler  86.046 29.509 12.954 37.186 165.695

Avgang    6.390 9.355  15.745

Anskaffelseskost 31.12.2006 93.716 2.834.835 1.069.630 166.234 59.530 4.223.945

      

Akkumulerte 

avskrivninger 31.12.2006 31.617 936.123 448.751 117.429  1.533.920

Akkumulerte 

nedskrivninger 31.12.2006   12.000   12.000

Bokført verdi pr. 31.12.2006  62.099 1.898.712 608.879 48.805 59.530 2.678.025

Årets avskrivninger  2.006 65.732 37.387 10.736  115.861

Økonomisk levetid 50 år 15-75 år 25 -35 år 3 - 15 år  

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær  

Varige driftsmidler Tomter, bygninger 
og annen fast 
eiendom

Kraftan-
legg

Driftsløsøre, 
inventar, tran-
sportmidler mv.

Overførings-
anlegg / 
bredbånd

Anlegg under 
arbeid

Totalt
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46 Skatt

    1000 kr

   2006 2005

Årets skattekostnad framkommer slik  

Betalbar skatt på årets resultat 70.277 45.486

Betalbar skatt grunnrente 16.238 11.643

Endring utsatt skatt alminnelig inntekt/grunnrenteinntekt 13.723 372

Korreksjon for avsetning tidligere år -24 -1.914

Årets totale skattekostnad 100.214 55.587

  

Betalbar skatt i årets skattekostnad framkommer slik  

Ordinært resultat før skattekostnad 255.153 174.603

Resultatandel fra tilknyttet selskap 14.387 -6.651

Permanente forskjeller -14.761 -8.606

Endringer midlertidige forskjeller -4.221 2.782

Grunnlag betalbar skatt (årets alminnelige inntekt) 250.559 162.129

Betalbar skatt på årets resultat 70.156 45.396

  

Betalbar skatt i balansen framkommer slik  

Betalbar skatt på årets resultat 70.156 45.396

Betalbar skatt grunnrente 16.238 11.643

Årets beregnede naturressursskatt 18.990 18.486

Naturressursskatt motregnet skatt på årets resultat -18.990 -18.486

Tidligere års naturressursskatt motregnet på årets resultat -2.000 -27.089

For mye framført naturressursskatt fra tidligere år  178

Sum betalbar skatt 84.395 30.128

  

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt  

Anleggsmidler 244.177 254.415

Varebeholdning -92 

Omløpsmidler -575 -91

Gevinst og tapskonto -3.536 -4.420

Pensjonsordning -10.870 -10.249

Aksjer  199 1.857

Framført, ubenyttet mindreinntekt 6.112 

Urealiserte kraftkontrakter -669 1.648

Sum   234.745 243.161

  

Utsatt skatt alminnelig inntekt 65.729 68.085

Utsatt skatt grunnrenteinntekt 23.372 31.278

Sum utsatt skatt 89.101 99.363

  

Utsatt skatt ført direkte mot egenkapitalen 1) -24.105 -635

1) Endring utsatt skatt knyttet til anleggsmidler fjernet før 2006 og endring utsatt skatt på grunnrenteinntekt.  

Det er medtatt 2 nye kraftverk og skattesats endret fra effektiv til nominell. 
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47 Finansielle anleggsmidler

    1000 kr

Anskaffelsestidspunkt 20.04.2001 05.12.2000 31.12.2003 21.07.2006 

Forretningskontor Kristiansund Trondheim Orkdal Orkdal 

Stemmeandel 49 % 50 % 48 % 35 % 

Anskaffelseskost 359.997 2.250 2.825 23.986 389.058

Balanseført egenkapital på 

kjøpstidspunktet 208.223  2.825 10.383 221.431

Henførbar merverdi 39.453   4.263 43.716

Goodwill  112.321   9.340 121.661

Inngående balanse 01.01.2006 334.800 2.656 3.325  340.782

Investering i året    23.986 23.986

Andel årets resultat 16.170 2.100 1.115 2.803 22.187

Avskrivning henførbar merverdi -1.599   1) -1.599

Avskrivning goodwill -6.240   1) -6.240

Overføringer til/fra selskapet (utbytte) -12.250 -2.000 -1.107  -15.357

Andre endringer i året -558 -409 5  -962

Utgående balanse 31.12.2006 330.323 2.347 3.338 26.788 362.797

1) Avskrivning henførbar merverdi og goodwill starter fom 01.01.2007

Andre finansielle anleggsmidler

Nordmøre 
Energiverk AS

Nidit AS Bredbånd i 
Trøndelag AS

Vigor AS Sum

    1000 kr

Pertra ASA 26.700   26.700 28.925

Orkdal Fjernvarme AS 3.060   3.060 3.060

Viking Venture II AS 2.500   2.298 2.298

EnerGuide ASA 1.194   1.194 1.194

Enviro Energi ASA 2.020   520 520

Andre  4.763 -409  549 549

Sum plasseringer 40.237 -409  34.321 36.546

    

Andre langsiktige fordringer    

Fordringer på ansatte    1.025 1.025

Statkraft - beredskapskonto    300 300

Egenkapitalinnskudd KLP    1.830 1.830

Andre fordringer    1.366 1.366

Andel KVO/DK finansielle anleggsmidler    98 98

Sum andre langsiktige fordringer    4.619 4.619

Selskap Anskaffelses-
kost

Periodens 
resultatførte 
verdiendringer

Balanse-
ført verdi

Markeds-
verdi
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    GWh

   2006 2005

Beholdning 01.01 706,0 626,4

Beholdning 31.12 719,9 706,0

Midlere beholdning 31.12 siste 10 år 604,6 571,5

Årets produksjon 1.503,7 1.936,4

Midlere produksjon siste 10 år 1.657,2 1.664,0

Magasinkapasiteten er ca. 55 % av beregnet årlig normaltilsig. Variasjonen i nyttbart tilsig er beregnet til 

+400/-450 GWh årlig.

48 Magasinbeholdning

Disse tallene refererer til brutto egenproduksjon inklusive den tilsigsavhengige Neakontrakten, men med fradrag av Søa 

og det som går med til pumping i Vassli pumpestasjon. 

Magasinbeholdningen er ikke bokført som lagerbeholdning i regnskapet, men representerer følgende verdier:

49 Fordringer

    1000 kr

   2006 2005

Akkumulert mindreinntekt distribusjonsnettet 6.112  

Fordringer på eiere, styremedlemmer og liknende 260 227

Andre fordringer 91.490 36.389

Framførbar naturressursskatt 5.352 6.868

Sum andre fordringer 103.214 43.484

410 Kortsiktige plasseringer

    1000 kr

Aktivaklasse Anskaffelseskost Virkelig verdi Periodens resultat-

      førte verdiendringer

Finansielle aksjer 37.260 39.946 12.163

Aksjefond 34.499 46.091 7.728

Obligasjoner og obligasjonsfond 65.036 65.136 1.945

Sertifikater og pengemarkedsfond   222

Andre plasseringer 18.350 18.180 2.153

Sum  155.145 169.354 24.211

Periodens resultatførte verdiendringer inneholder både realisert og urealisert resultat
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411 Egenkapital

Se note 7 og 8 under TrønderEnergi AS.

412 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning 

som tilfredsstiller kravene i denne loven.

Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 526 personer. Ordningene gir rett til definerte framtidige ytelser. 

Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene  

fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom KLP Forsikring.

    1000 kr

   2006 2005

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 12.831 12.598

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 14.924 14.764

Avkastning på pensjonsmidler -14.219 -13.603

Resultatført estimeringstap/(gevinst) 1.452 2.130

Periodisert arbeidsgiveravgift 2.240 2.156

Periodiserte pensjonskostnader 898 -600

Netto pensjonskostnad 18.126 17.444

I resultatet er det avsatt 3.618.000 kr til usikrede pensjonsforpliktelser.

   Sikrede (kollektive) Usikrede Sum

Beregnede pensjonsforpliktelser 309.119 5.771 314.890

Pensjonsmidler (til markedsverdi) -255.344  -255.344

Ikke resultatført virkning av estimatavvik -49.833  -49.833

Periodisert arbeidsgiveravgift 556 600 1.156

Netto pensjonsforpliktelser  4.498 6.371 10.869

   

Økonomiske forutsetninger 2006 2005

Årlig avkastning 6,0 % 6,0 %

Diskkonteringsrente 5,0 % 5,0 %

Årlig lønnsvekst 3,0 % 3,0 %

Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 3,0 % 3,0 %

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er det lagt til grunn vanlig benyttede 

forutsetninger innen forsikring.  

Ved å bruke forutsetningene i høringsutkastet fra Norsk RegnskapsStiftelse ved beregning av pensjonsforpliktelsene  

ville det gitt en økning i pensjonskostnaden for konsernet på 19,7 millioner kr.



4
 

Å
R

S
R

A
P

P
O

R
T

 
 

2
0

0
6

side52

N o t e r  T r ø n d e r E n e r g i  k o n s e r n

413 Langsiktig gjeld

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt

Avdragsprofil       1000 kr

  2007 2008 2009 2010 2011 Deretter Sum

  34.981 28.871 19.074 236.841 12.000 942.124 1.273.891

Vektet gjennomsnittsrente på låneporteføljen er 4,99 %

Låneporteføljens gjennomsnittlige rentebinding pr. 31.12.06 var 2,51 år.

414 Pantsettelser og garantier

Garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført:          1000 kr 

Garantikreditor  Garantidebitor Garanti- Garantien gjelder 

    beløp

Kemneren i Trondheim  TrønderEnergi Nett AS 3.800 Skattetrekksgaranti

Statkraft SF  TrønderEnergi Kraft AS 93.825 Garanti for levering etter Elsam-avtalen

NordPool Clearing ASA  TrønderEnergi Kraft AS 100.000 Sikkerhet ved handel i NordPools markeder

Kemneren i Trondheim  TrønderEnergi Kraft AS 1.300 Skattetrekksgaranti 

Statens vegvesen region 

Midt-Norge  TrønderElektro AS 386 Kontraktsgaranti 

Kemneren i Trondheim  TrønderElektro AS 250 Skattetrekksgaranti 

Kemneren i Trondheim  TrønderEnergi AS 1.300 Skattetrekksgaranti 

Sum garantier    200.861  

Det er i tillegg avgitt en solidarisk selvskyldnerkausjon på 50 millioner kr i forbindelse med konsernets flerkontoavtale 

med Nordea Bank Norge ASA, samt en trekkrettighet på 400 millioner kr.

Videre er 419 millioner kr av konsernets midler innestående på konti som tjener som sikkerhet for handel i  

NordPool sine markeder.
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416 Segmentinformasjon produksjons- og omsetningsvirksomheten

415 Segmentinformasjon nettvirksomheten

    1000 kr

   2006 2005

Driftsinntekter 344.038 266.989

Driftskostnader eksklusive avskrivninger 221.521 189.719

Avskrivning/nedskrivning 42.452 42.416

Driftsresultat 80.066 34.854

Eiendeler 821.362 814.563

    1000 kr

   2006 2005

Driftsinntekter 529.906 468.722

Driftskostnader eksklusive avskrivninger 205.109 179.306

Avskrivning 68.458 68.118

Driftsresultat 256.343 221.298

Eiendeler 2.222.469 2.250.759
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41 Personalkostnader

    1000 kr

   2006 2005

Lønn  15.933 15.488

Folketrygdavgift 2.612 2.615

Pensjonskostnader (Se note 9) 6.204 5.961

Andre ytelser 1.008 1.035

Sum  25.757 25.098

  

Antall årsverk 31,9 33,5

    1000 kr

Ytelser til ledende personer Daglig leder  Styret Bedriftsforsamling

Lønn  1.202  

Annen godtgjørelse   756 86

Konsernsjefen inngår i selskapets ordinære pensjonsordninger. Det er i tillegg inngått avtale som gir konsernsjefen  

rett til å gå av fra 62 år med kompensasjon på 75 % av lønn fram til fylte 67 år. Forpliktelsen er hensyntatt i regnskapet.  

I det tilfellet styret sier opp ansettelsesforholdet, har konsernsjefen rett til ordinær lønn i en periode på 1 år etter utløp  

av ordinær oppsigelsestid. Etter 1-årsperioden vil konsernsjefen sikres minimum 80 % av ordinær lønn i et år.

Det er ikke avgitt sikkerhetsstillelser for ledende personer, øvrige ansatte, aksjeeiere, mv.

Revisor

Godtgjørelse til Deloitte AS fordeler seg slik:

    1000 kr

   2006 2005

Lovpålagt revisjon 229 210

Skatterådgivning 30 35

Andre revisjonsrelaterte tjenester 183 36

Sum  443 281

Noter TrønderEnergi AS
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42 Varige driftsmidler

    1000 kr

Anskaffelseskost 1.1.2006 40.797 22.979  63.776

Tilgang kjøpte driftsmidler   3.867 732 4.599

Avgang (anskaffelseskost)  1.286   1.286

Anskaffelseskost 31.12.2006 40.797 25.560 732 67.089

Akk. avskrivninger 31.12.2006 14.951 18.861   33.812

Bokført verdi pr. 31.12.2006 25.846 6.699 732 33.277

Årets avskrivninger 912 2.440   3.352

Økonomisk levetid 50 år 3-15 år    

Avskrivningsplan Lineær Lineær    

Tomter, bygninger og 
annen fast eiendom

Driftsløsøre, inventar, 
verktøy, transportmidler

Anlegg 
under arbeid

Totalt

    1000 kr

   2006 2005

Årets skattekostnad framkommer slik  

Betalbar skatt på årets resultat -14.039 -13.517

Brutto endring utsatt skatt -1.081 -131

Årets totale skattekostnad -15.120 -13.648

  

Betalbar skatt i årets skattekostnad framkommer slik  

Ordinært resultat før skattekostnad 168.453 105.368

Inntekt fra tilknyttede selskap og datterselskap -206.284 -146.504

Permanente forskjeller -14.512 -9.465

Endringer midlertidige forskjeller 2.203 2.324

Grunnlag betalbar skatt (årets alminnelige inntekt) -50.140 -48.276

Betalbar skatt på årets resultat -14.039 -13.517

  

Betalbar skatt i balansen framkommer slik  

Betalbar skatt på årets resultat -14.039 -13.517

Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag -120 -89

Betalbar skatt på mottatt konserbidrag 50.288 13.607

Sum betalbar skatt 36.129 0

  

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt  

Anleggsmidler -34.548 -35.236

Gevinst og tapskonto -1.531 -1.914

Førtidspensjonsordning -9.801 -6.527

Aksjer  199 1.857

Sum   -45.681 -41.820

Utsatt skattefordel -12.791 -11.710

43 Skattekostnad
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    1000 kr

Aksjer i datterselskap TEK TEN TEL Sum

Anskaffelsestidspunkt 02.06.1997 02.06.1997 18.11.2002 

Forretningskontor Trondheim Trondheim Melhus 

Stemmerettsandel 100 % 100 % 100 % 

Anskaffelseskost 50 50 1.000 1.100

Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 50 50 1.000 1.100

IB datterselskap pr. 01.01.2006 1.507.457 235.766 436 1.743.659

Utsatt skatt ført direkte mot EK 21.031   21.031

Årsresultat 2006 148.030 44.248 -382 191.897

Avgitt konsernbidrag -119.232 -10.080  -129.312

Mottatt konserbidrag   310 310

UB datterselskap pr. 31.12.2006 1.557.286 269.934 364 1.827.584

44 Datterselskap, tilknyttet selskap m.v. 

    1000 kr

Anskaffelsestidspunkt 20.04.2001 05.12.2000 31.12.2003 21.07.2006 

Forretningskontor Kristiansund Trondheim Orkdal Orkdal 

Stemmeandel 49 % 50 % 48 % 35 % 

Anskaffelseskost 359.997 2.250 2.825 23.986 389.058

Balanseført egenkapital på 

kjøpstidspunktet 208.223  2.825 10.383 221.431

Henførbar merverdi 39.453   4.263 43.716

Goodwill  112.321  9.340 121.661

Inngående balanse 01.01.2006 334.800 2.656 3.325  340.782

Investering i året    23.986 23.986

Andel årets resultat 16.170 2.100 1.115 2.803 22.187

Avskrivning henførbar merverdi -1.599   1) -1.599

Avskrivning goodwill -6.240   1) -6.240

Overføringer til/fra selskapet (utbytte) -12.250 -2.000 -1.107  -15.357

Andre endringer i året -558 -409 5  -962

Utgående balanse 31.12.2006 330.323 2.347 3.338 26.788 362.797

1) Avskrivning henførbar merverdi og goodwill starter fom 01.01.2007

Nordmøre 
Energiverk AS

Nidit AS Bredbånd i 
Trøndelag AS

Vigor AS Sum
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    1000 kr

Selskap  Anskaffelseskost Balanseført verdi  Markedsverdi

Pertra ASA 26.700 26.700  28.925

Orkdal Fjernvarme AS 3.060 3.060  3.060

Viking Venture II AS 2.500 2.298  2.298

Andre  242 242  242

Sum aksjer 32.502 32.300  34.525

Obligasjoner og andre fordringer    1000 kr

     2006  2005

Fordringer på ansatte   1.025  1.025

Egenkapitalinnskudd KLP   655  364

Andre fordringer   366  441

Sum    2.046  1.829

45 Andre finansielle anleggsmidler 

    1000 kr

Aktivaklasse Anskaffelseskost  Virkelig verdi                 Periodens resultat- 
                  førte verdiendringer

Finansielle aksjer 37.260  39.946  12.163

Aksjefond 34.499  46.091  7.728

Obligasjoner og obligasjonsfond 65.036  65.136  1.945

Sertifikater og pengemarkedsfond     222

Andre plasseringer 10.190  10.020  78

Sum  146.985  161.194  22.135

Finansinvesteringenes avkastning i 2006 var på 14,97 %.

Periodens resultatførte verdiendringer inneholder både realisert og urealisert resultat.

46 Kortsiktige plasseringer 

    1000 kr

Egenkapital 31.12.2005 1)  102.280 -10.228 1.356.249 286.920 14.856 1.750.077

Oppretting av tidligere års feil 2)          -7.904 -7.904

Føring direkte på egenkapital 3)          21.031 21.031

Tilført fond for vurderingsforskjeller       74.112   74.112

Bruk av annen egenkapital          -14,539 -14,539

Egenkapital 31.12.2006  102.280 -10.228 1.356.249 361.032 13.445 1.822.777

1) Selskapet kjøpte 1.022.800 egne aksjer til kurs 363,22 i 2005, da noen eiere ønsket å selge.

2) Fjernede driftsmidler ikke tatt ut av balansen, ført direkte mot egenkapital

3) Utsatt skatt grunnrente tatt inn i balansen

47 Egenkapital 

Endringer i egenkapitalen Aksje-
kapital

Aksjekapital 
– Egne aksjer

Fond for  
vurderings- 
forskjeller

Overkurs-
fond

Annen 
egen- 
kapital

Sum
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Aksjonærer i TrønderEnergi AS pr 31.12.2006

Navn  Eierandel Antall Antall Sum antall

    A-aksjer B-aksjer  aksjer

Agdenes kommune 2,32 % 120.870 116.130  237.000 

Bjugn kommune 5,69 % 296.820 285.180  582.000 

Frøya kommune 2,75 % 281.520  281.520 

Hemne kommune 4,88 % 247.350  251.415  498.765 

Hitra kommune 2,54 % 260.100   260.100 

Holtålen kommune 1,49 % 151.980   151.980 

Malvik kommune 2,71 % 277.440   277.440 

Meldal kommune 4,94 % 257.550  247.450 505.000 

Melhus kommune 14,66 % 729.810  770.018 1.499.828 

Midtre Gauldal kommune 3,51 % 358.530   358.530 

Oppdal kommune 3,25 % 169.320  162.680 332.000 

Orkdal kommune 11,70 % 610.470  586.530 1.197.000 

Osen kommune 1,02 % 53.040  50.960 104.000 

Rissa kommune 8,87 % 462.570  444.430 907.000 

Roan kommune 1,05 % 52.020  55.486 107.506 

Selbu kommune 1,39 % 72.420  69.580 142.000 

Skaun kommune 4,98 % 248.370  260.655 509.025 

Snillfjord kommune 1,34 % 69.870  67.130 137.000 

Ørland kommune 2,79 % 285.600  285.600 

Åfjord kommune 4,15 % 210.630 213.382 424.012 

Nordmøre Energiverk AS 3,99 %  407.894 407.894 

TrønderEnergi AS 10,00 %  1.022.800 1.022.800 

   100.00 % 5.216.280 5.011.720 10.228.000

Ingen av selskapets aksjer eies av medlemmer i styret eller av daglig leder.

Aksjekapitalen i TrønderEnergi AS pr. 31.12.2006 består av følgende aksjeklasser:

    1000 kr

  Antall Pålydende Balanseført

A-aksjer 5.216.280  10 52.162.800

B-aksjer  5.011.720  10 50.117.200

Sum 10.228.000   102.280.000

48 Aksjekapital og aksjonærinformasjon
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49 Pensjonskostnader, -midler og –forpliktelser

    1000 kr

Pensjonskostnad framkommer slik 2006 2005

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 1.958 1.848

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 4.087 6.870

Avkastning på pensjonsmidler -3.956 -6.393

Resultatført estimeringstap/(gevinst) 233 1.087

Periodisert arbeidsgiveravgift 767 737

Periodiserte pensjonskostnader 3.114 1.812

Netto pensjonskostnad 6.204 5.961

I resultatet er det avsatt 3.618.000 kr til usikrede pensjonsforpliktelser.

Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 155 personer. Ordningene gir rett til definerte framtidige ytelser.  

Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene  

fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom KLP Forsikring.

     1000 kr

Pensjonsforpliktelser Sikrede (kollektive) Usikrede Sum 

Beregnede pensjonsforpliktelser 84.593 5.345 89.938

Pensjonsmidler (til markedsverdi) -69.805  -69.805

Ikke resultatført virkning av estimatavvik -11.372  -11.372

Periodisert arbeidsgiveravgift 482 556 1.038

Netto pensjonsforpliktelser (forskuddsbetalt pensjon)  3.898 5.901 9.800

Økonomiske forutsetninger  2006 2005

Årlig avkastning  6,0 % 6,0 %

Diskkonteringsrente  5,0 % 5,0 %

Årlig lønnsvekst  3,0 % 3,0 %

Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp  3,0 % 3,0 %

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er det lagt til grunn vanlig benyttede  

forutsetninger innen forsikring. Ved å bruke forutsetningene i høringsutkastet fra Norsk RegnskapsStiftelse ved  

beregning av pensjonsforpliktelsene ville det gitt en økning i pensjonskostnaden på 4,8 millioner kr.
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410 Langsiktig gjeld

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt

Avdragsprofil       1000 kr

  2007 2008 2009 2010 2011 Deretter Sum

  12.150 12.000 12.000 232.000 12.000 941.749 1.221.899

Vektet gjennomsnittsrente på låneporteføljen er 5,93 %.

Låneporteføljens gjennomsnittlige rentebinding pr. 31.12.06 var 4,17 år.

        1000 kr

    2006 2005

Langsiktig lån  295.100 529.650

Kortsiktig lån  254.466 219.115

Konsernbidrag (fordring)  179.600 96.667

Andre fordringer  7.452 8.241

Sum fordringer  736.618 853.673

  

Konsernbidrag (skyldig)  430 478

Leverandørgjeld  71 178

Sum gjeld  501 656

411 Mellomværende mellom selskap i samme konsern

Garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført    1000 kr

Garantikreditor Garantien gjelder  Garantibeløp

Kemneren i Trondheim Skattetrekksgaranti  1.300

Sum garantier   1.300

Alle garantier er garantier stillet på vegne av selskapet Nordea Bank Norge ASA. Det er i tillegg avgitt en solidarisk selv-

skyldnerkausjon på 50 millioner kr. i forbindelse med konsernets flerkontoavtale med Nordea Bank Norge ASA, samt en 

trekkfasilitet på 400 millioner kr.

 

412 Pantstillelser og garantier
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Verdiskapningsregnskap 

TrønderEnergi konsern 2006

     1000 kr

 Driftsinntekter   889.214

- Forbruk av innkjøpte varer og tjenester   270.357

= Brutto verdiskaping i egen bedrift   618.857

- Kapitalslit (avskrivning)   114.345

= Netto verdiskapning i egen virksomhet   504.512

+ Finansinntekter   47.601

= Totale verdier til fordeling   552.114

Tallene er inklusive avgifter

Verdiskapning

Mottakere: Ytelsesart: 1000 kr %

Ansatte  Lønn mv. 126.598 26

Långivere Renter 84.131 17

Aksjonærer Utbytte 124.000 25

Stat og kommuner Skatt mv. 157.812 32

Verdier fordelt i alt   492.541 100

Tilbakeholdt i bedriften  59.573  

Verdier totalt   552.114 

Fordeling av verdier

Stat og 
kommune

35 %

Lånegivere
17 %

Aksjonærer
25%

Ansatte
26 %
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Postadresse: N-7496 Trondheim 
Hovedkontor: Ingvald Ystgaards vei 1, Trondheim 

Tlf. 73 54 16 00 – www.tronderenergi.no Fo
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