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2009 var et ekstremt år på mange måter. Klima og miljø sto på 
dagsorden som aldri før. Konkurransen om bredbåndskundene tilspisset 
seg her hjemme, samtidig som vi åpnet historiens første vannkraftverk 

bygd av norske investorer, i afrika. I kulissene jobbet vi med vår 
nye profil og styrket med det satsingen mot våre eiere. 

2009 var et år som krevde mye av oss, 
men det ga også gode resultater. Gjennom utbytte til våre 

eierkommuner, bidro vi til å skape lokale verdier. I 2009 utbetalte 
vi i overkant av 150 millioner til våre eiere, som er 

22 kommuner i sør-trøndelag og Nordmøre Energiverk.
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EIERNE 
KOMMER 

ALLTID 
FØRST

I hele 2009 jobbet TrønderEnergi med å bygge 

vår nye merkevare. Vi gikk grundig til verks. 

Stilte mange spørsmål til både kunder, ansatte 

og konkurrenter – og den omfattende prosessen 

resulterte i vår nye merkevareplattform.
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Vi har ikke forandret oss så mye. Vi har alltid vært opptatt 

av å produsere ren elektrisk kraft av fornybare energikilder, 

som ikke forurenser det ytre miljø. Og vi har alltid bidratt i 

lokalmiljøet og gitt mye tilbake til lokalsamfunnet. Det skal 

vi fortsette med. Vi skal bare bli mye mer synlig.

Ny visuell profil

Den største forandringen er vår visuelle profil. Vi har 

redesignet logoen og gjort vårt miljøengasjement og 

satsing på fornybar energi enda mer framtredende. Dette 

er et strategisk valg som forbereder oss på framtidige 

utfordringer. 

TrønderEnergi er i ferd med å bli en større og viktigere 

energiaktør i Norge, og vi engasjerer oss i utlandet. Med 

vår nye identitet ønsker vi å formidle hva som gjør 

TrønderEnergi attraktiv som partner og som arbeidsgiver. 

Ren TrønderEnergi i ryggmargen

Historien og naturen har formet oss. Vi har lært oss å 

prestere under ekstreme forhold, og vi har en kultur for å 

påta oss oppgaver der ingen andre har gått før oss. Vi er 

et selskap som hver dag jobber for å utvikle ny lønnsom 

energiproduksjon og støtte opp om arbeidet med å bedre 

energieffektiviteten og fleksibiliteten i energiforbruket i 

vår del av verden.

I løpet av 2009 har vi blitt mer bevisst på å fortelle om 

det vi gjør og hvem vi er til våre eiere. Mye av jobben vi 

har gjort i løpet av dette året tas i bruk i løpet av 2010, 

og vil være en ledestjerne i vårt arbeid med å bli en 

mer synlig aktør. 

Det er noe eget med trøndere

TrønderEnergi eies av 22 kommuner i Sør-Trøndelag og 

Nordmøre Energiverk AS. Det betyr at våre eiere er folk 

som bor i kommunene. Det er de vi bygger ut infrastruk-

turen for, og det er de vi leverer strøm og framtidas 

bredbåndsløsninger til. Derfor er det viktig at de vet hvor 

mye de betyr for oss. Det ønsker vi å formidle til dem – 

ved å være til stede der de er og ved å gi tilbake til dem 

– ved å støtte lokale lag og foreninger der de bor.

• • •
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stolte
Eiere

Merkevarebygging er å gi en merkevare verdier, slik at 

kjøperen får en følelse av at han/hun har kjøpt mer 

enn bare produktet. Merkevarebygging går ofte ut på 

at man tilfører produktet et symbol og en identitet, 

som skal føre til at kundemassen forbinder produktet 

med kvalitet og visse egenskaper og fordeler.

FAKTA
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REN
TRØNDERENERGIFOR FRAMTIDA

TrønderEnergi har i alle år vært opptatt av 

å produsere ren elektrisk kraft av fornybare 

energikilder, som ikke forurenser det ytre 

miljøet i form av skadelige utslipp eller på 

noen annen måte.
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Foto: Gt

I takt med menneskenes CO
2
-utslipp, øker stadig 

temperaturen på planeten vår. Mens havnivået stiger og 

klimaet overrasker, blir stadig flere opptatt av miljø og 

forurensing. Når to tredjedeler av verdens CO
2
- utslipp 

kommer fra bruk av energikilder som olje, kull og gass, er 

det ikke rart at bedrifter blir spurt om sitt klimaregnskap. 

Bærekraftige energikilder

Rundt halvparten av energien vi bruker i Norge er elektrisitet 

fra fornybare energikilder. Sammenlignet med resten av 

Europa, har vi en kraftproduksjon som nesten ikke har 

CO
2
-utslipp. Vannkraft og vindkraft er bærekraftige energikilder 

som kan gjenvinnes. Oppmerksomheten rundt fornybar 

energi har økt over de siste tiår, og i 2007 ble Trønder-

Energi en bedrift som utelukkende kan garantere bruk 

av fornybar kraft.

Garanti for bedre miljø

TrønderEnergi leverer kraft med opprinnelsesgaranti. 

Dette betyr at all strømmen som våre kunder forbruker 

blir produsert av vind- eller vann, fornybare energikilder som 

ikke forurenser. TrønderEnergi er en av de første norske 

kraftleverandører som har denne garantien, og leverer i 

dag fornybar energi til rundt 22.000 kunder i hele Norge. 

Region med muligheter

Med stor tilgang på skog, vann og vind står Trøndelag 

sterkt når det kommer til fornybar kraft. Forsknings-

arenaer som NTNU, Sintef og IFE forsker stadig på nye 

energikilder, og disse tre utgjør til sammen den sterkeste 

kompetansen på fornybar energi i Norge.

Kraft til lokal utvikling

TrønderEnergi sin visjon er alltid å kunne levere miljøvennlig 

energi, og bidra med industriell utvikling til samfunnet. 

Ved å levere ren, fornybar kraft får vi et overskudd som 

kommer innbyggerne i eierkommunene til gode. Siden år 

2000 har TrønderEnergikonsernet gitt over en og en halv 

milliard i utbytte og skatter som blant annet har gått til 

helsevesen, omsorg, skoler og barnehager. Vi kommer til 

å fortsette å satse på lokale investeringer i utviklingen av 

nye energikilder.

FAKTA

TrønderEnergi eier eller har andeler i til sammen 

19 vannkraftverk og 2 vindkraftverk.

I 2009 produserte TrønderEnergi 2105 GWh. 

Av dette var 198,3 GWh vindkraft.

TrønderEnergi selger opprinnelsesmerket strøm, 

noe som tilsier at all strøm vi produserer kommer 

fra energikilder som ikke slipper ut klimagasser. 

Dette er et viktig bidrag i kampen mot klimaendringene 

for oss og våre kunder.

I 2009 ble TrønderEnergi kvalitets- og miljøsertifisert 

etter internasjonale ISO-standarder. 

TrønderEnergi deltok i klimabussprosjektet ”Klimaråd 

underveis”. Det er en satsing for å formidle informasjon 

om handlingsalternativer knyttet til den eksisterende 

og framtidige klimasituasjonen, og på den måten 

redusere klimagassutslipp i regionen.
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Vindenergi

Norge har enormt store vindressurser, og potensialet er 

mye større enn hva vi har benyttet oss av.  Vindforholdene 

våre er blant de beste i Europa, og fordelen vår ligger i 

samspillet med vannkraftverk. Pr i dag har Norge 15 

vindkraftverk som står for produksjon av strøm til 50 000 

husstander. Nesten halvparten av denne strømmen 

produseres på Smøla som har et av de største landbaserte 

vindkraftverkene i Europa. De siste årene har det blitt 

mer og mer interesse for å satse på vindkraft i Norge. 

Regjeringen jobber stadig for utbygging og for at vindkraft 

skal bli lønnsomt. Nylig utarbeidet TrønderEnergi en plan 

om bygging av 240 havturbiner utenfor Aukra i Møre og 

Romsdal. Denne er nå sendt til vurdering for å avdekke 

eventuelle konsekvenser før det blir realisert. Kraftunder-

skuddet i Midt-Norge er betydelig. Prognoser i forhold til 

forbruk av strøm avdekker at underskuddet bare vil øke 

i årene som kommer. Lokaliseringen til Mørevind kommer 

til å ha korte avstander til underskuddsområdene, og 

vindmøller plassert offshore vil produsere mer strøm 

enn tilsvarende anlegg på land. TrønderEnergi eier i dag 

to vindkraftverk.

Vannenergi

Norge er en stor vannkraftprodusent og 

99 prosent av elektrisitetsproduksjonen vår 

kommer fra vannkraft. Vi er størst i Europa med en 

årlig produksjon på rundt 120 TWh og TrønderEnergi 

produserer vel to av disse på årsbasis. Vannkraft vil 

alltid være en energieffektiv løsning, da det er en svært 

regulerbar ressurs som bidrar til lite klimagassutslipp.

Solenergi

Som tilgjengelig i hele verden kan man regne solenergi for 

å være den potensielt viktigste kilden til fornybar energi i 

framtida. I Norge er strøm fra solceller mer kostbart enn 

nettstrøm, da solinnstrålingen varierer med årstiden og 

forskjellen mellom nord og sør er store. På grunn av disse 

variasjonene, ligger utfordringen vår i å utnytte denne 

energien på en rasjonell måte. For eksempel om sommeren 

når energiutbyttet er størst ved oppvarming av vann, eller 

om høsten og våren, når utbyttet er størst ved romopp-

varming. Pr i dag utnyttes ikke solenergien i Norge til sitt 

fulle. Som en industri i sterk vekst med veldokumentert 

teknologi, vil sannsynlig solenergi spille en større rolle 

i framtida enn det den gjør i dag.



DET 
SKAL 
MERKES 

AT VI 
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TrønderEnergi hadde ikke vært det vi er i dag uten 

mennesker med et unikt pågangsmot og energi til å 

tenke nytt. Mennesker med kompetanse og utholdenhet 

til å jobbe hardt for å oppnå resultater. 

Vi representerer ren trønderenergi, både som strøm- 

og bredbåndsleverandør, men også gjennom vårt 

samfunnsengasjement. Skal vi lykkes i framtida trenger 

vi flere slike mennesker. Ikke bare de som jobber hos oss, 

men energigivere som bidrar til lokalsamfunnet vi lever 

i og av.

Vi støtter talenter innen kultur og idrett

Vi har en bevisst sponsorstrategi og er stolte av å kunne 

bidra til at Midt-Norge får et rikere kultur- og idrettsmiljø. 

Talenter inspirerer oss. Vi trenger noen å se opp til, noen 

som gir av seg selv og gir oss tro på at det er mulig.

Vi ønsker å bidra til at barn og unge med ambisjoner og 

drømmer kan nå sine mål. Gjennom Barnas EnergiAndel 

ønsker vi å gjøre veien mot drømmen litt enklere. 

I morgen kl. 18 er det håndball det handler om i Trøndelag. Byåsen møter Larvik. Seriemesteren 

skal kåres. Når Marit leder laget i årets viktigste kamp skal vi fylle tribunene i Trondheim Spektrum 

og heie – slik bare trøndere kan. Vi oppfordrer alle til å bli med og heie jentene fram til seier.
eid av trøndere

Stolt sponsor av Byåsen Håndball Elite 
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Opplev ren TrønderEnergi
på hjemmebane 

på lag med naturen
Ren Trønderenergi

Stolt sponsor av Byaasen Handball

Denne side:
Sponsorannonser Byåsen Håndball

Forrige side:
Barnas Energiandel

De færreste har et personlig forhold til 
energiselskapet sitt, men når vi sier at vi bryr 
oss om lokalsamfunnet – så mener vi det. 
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Hva er Barnas EnergiAndel?

Barnas EnergiAndel er et støtteprosjekt for barneaktiviteter i Trøndelag. Trønder-

Energi bevilger i år 200 000 kroner til breddeidrett på aldersbestemt nivå. Formålet 

er å kunne være med å realisere prosjekter som kommer mange barn til gode. 

Midlene skal bidra til å fremme idrett, kunst og kultur og bidra til at et lag eller 

organisasjon skal kunne iverksette tiltak som bedrer forholdene for barn i aktivitet.

Stolt sponsor 

Vi setter stor pris på ressurspersoner som tar initiativ til arrangementer og 

festivaler som engasjerer trønderne, og ønsker også å bidra til at de lykkes. 

Derfor støtter vi initiativ innen både kultur og idrett som når ut til mange.

Stolt turpartner til Trondhjems Turistforening

DET KOSTER Å BLI GOD

BA
RN

A
S 

EN
ER

G
IA

N
D

EL

Når ambisjonene er store – er det ikke bare blod, 

svette og tårer som skal til for å nå målene.

Søk om støtte på tronderenergi.no.
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Når ambisjonene er store – er det ikke bare blod, svette og tårer som skal til for å nå målene.
Søk om støtte på tronderenergi.no.

Stolt sponsor av Kosmorama filmfestival

Denne side:
Sponsorannonse Trondheims Turistforening

Neste side (fra topp):
Barnas Energiandel
Barnas Energiandel

Kosmorama Filmfestival

FAKTA

Barnas EnergiAndel 2009 hadde 

199 søkere. Av disse mottok fem 

individuelle utøvere og 20 lag 

og foreninger støtte. 

Ved å dekorere Bysyklene i 

Trondheim bidro vi til at folk 

kunne nyte sommeren på hjul.

I 2009 støttet vi blant annet:

Trondhjems Turistforening

MOT

Byåsen Håndball

Olavsfestdagene

Storåsfestivalen

Pstereo

Sommerfestivalen i Selbu

Scandia Cup

Kristin på Husaby

TS&LK

Orkla Industrimuseum

Julemarkedet i Trondheim

UtAwards

Jomar Blekkan

FAKTA
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Erik Solheim

1 8 KroNIKK

Kraftverket er resultat av et godt partnerskap mellom 

det trønderske kraftselskapet TrønderEnergi og det 

statlige investeringsfondet Norfund. Etter norsk målestokk 

er vannkraftverket i Bugoye et relativt lite kraftverk på 

13 megawatt. Men det vil likevel øke Ugandas samlede 

kraftproduksjon med sju prosent.

Uganda har som mange land i Afrika underskudd på 

elektrisitet. Stabil tilgang til strøm er en forutsetning 

for utvikling. Det blir ingen økonomisk vekst eller økt 

velferd uten strøm til pc’er og kontorer, til vann pumper 

eller fryseskap, til klasserom eller operasjonsstuer, 

tv’er, radioer eller mobiler. Vi trenger ikke se lengre enn 

til vår egen historie for å forstå hvor viktig vannkraften 

eller oljen har vært for vår velstand.

Afrika har et stort potensial for ren og fornybar energi, 

særlig sol og vannkraft, men også vindkraft og jordvarme. 

Men dette utnyttes ikke godt nok. Svært mange prosjekter 

kan utvikles uten at det fører til negative miljømessige og 

sosiale virkninger.

Mange fattige land ønsker å få tilgang til Norges erfaringer. 

De vil lære av det vi har gjort slik at deres vannkraft eller 

petroleumsressurser også kan bidra til landets økonomiske 

og sosiale utvikling. Vi har derfor opprettet to bistands-

programmer for å møte denne etterspørselen: Olje for 

utvikling og Ren energi for utvikling.

Ren energi for utvikling skal bidra til at fattige land utnytter 

sine muligheter for energi fra vann, sol eller vind samtidig 

som de bruker den energien de allerede har på en effektiv 

måte. Vi gir støtte til å forbedre lover og regler og bedre 

kunnskapen slik at ressursene blir bedre forvaltet. Vi 

samarbeider også om å bedre tilgangen til strøm for de 

fattige på landsbygda og å bygge ut offentlig infrastruktur, 

for eksempel ledningsnettet.

En viktig del av ren energisatsingen er å bruke bistands-

penger strategisk slik at de fører til private investeringer. 

Det være i strømproduksjon fra vann, sol eller vind. I 

Bugoye har vi brukt bistandspenger til å støtte finansiering 

av blant annet veier, helse- og miljøprosjekter for 

lokalbefolkningen. Ugandiske myndigheter vil etter noen 

år få en eierandel tilsvarende denne gaven, og da ta del 

i inntektene fra verket. Når avtalen mellom Uganda og 

TrønderEnergi går ut om 25 år, vil hele verket bli overdratt 

til ugandiske myndigheter.

Vi har en stor og kunnskapsrik energisektor i Norge. Jeg 

er glad for at flere av kraftselskapene ønsker å investere 

i ren energi utenfor Norge, gjerne i fattige land. Gjennom 

slike investeringer bidrar de til utvikling gjennom den 

teknologien og kompetansen de bringer med seg. I tillegg 

bidrar de med risikovillig kapital til investeringer. Trønder-

Energi er et slikt eksempel. Det er imponerende å se på 

hva de har fått til i Uganda, og jeg er glad for å høre at de 

ønsker å bygge flere kraftverk i årene som kommer. Det er 

flott når norsk kompetanse og kapital kan bidra så direkte 

til utvikling i fattige land.

For meg er det også viktig at kraftverket i Bugoye er bygd  

med relativt små inngrep i naturen. I tillegg har det vært 

en åpen og god dialog med befolkningen hele veien. Vi 

har sikret at de er fornøyde med måten de er behandlet 

på, og at de som er direkte berørt har fått erstatning i 

form av nye hus og jord. Vi har også gitt utdannings-

stipend til kvinner, og helsestasjonen i bygda har fått 

en ny fødestue. Prosjektet har også gitt mange arbeids-

plasser med gode inntekter, og arbeidsmiljøet på 

anlegget har vært godt uten noen alvorlige ulykker 

underveis. TrønderEnergi har lært opp lokale ingeniører 

som skal stå for driften av anlegget, med tett oppfølging 

og støtte fra eksperter i Norge.

I oktober 2009 åpnet et splitter nytt 
vannkraftverk i Bugoye i Vest-Uganda. 
Det er første gang i  historien at norske 
investorer bygger et vannkraftverk i afrika. 
Det hadde ikke vært mulig uten  innsatsen 
fra trønderEnergi.
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Foto: sigrun H. overland, Fosna-Folket.

To tredeler av de globale utslippene av klimagasser 

kommer fra produksjon av energi fra fossilt brensel, kull 

og petroleum. Det er derfor viktig hva slags energiproduksjon 

vi legger opp til for framtida. Det er avgjørende hva de 

rike landene gjør for å legge om til et lav-karbonsamfunn. 

Men like viktig er hvilken vei utviklingsland velger. Det er  

i disse landene den største økningen i energiforbruk vil 

komme de neste 50 årene.

Vi ser allerede tegn til at klimaendringene har fått alvorlige 

konsekvenser for menneskene på kloden i form av tørke, 

flom og ekstreme sykloner. Vi kan gjøre en betydelig 

innsats for det globale klimaet hvis vi bidrar til å velge  

de fornybare alternativene for produksjon av energi.

Utviklingslandene krever overføring av teknologi og ny 

finansiering. Jeg mener at noe av det kan løses ved 

innsats fra private selskaper som investerer i fornybar 

energi i fattige land. Jeg ønsker et tett samarbeid med 

norske bedrifter om hvordan vi i fellesskap kan gjøre 

dette enda mer effektivt.

I stortingsmeldingen om utviklingspolitikken, «Klima, 

konflikt og kapital », slår regjeringen fast at den norske 

innsatsen mot fattigdom også skal være en del av 

løsningen på klimautfordringene. Satsingen på utbygging 

av ren energi er en viktig del av norsk bistand, og er et 

eksempel på en slik helhetlig tilnærming.

Stortinget har sluttet seg til regjeringens forslag om å 

utrede hvordan deler av Oljefondet, eller Statens pensjons-

fond – utland som det egentlig heter, kan investere i 

miljøtiltak og de framvoksende markedene i utviklings-

land. Dersom vi bruker en del av vår nasjonale formue  

på investeringer i ren energi som vannkraft, sol og vind  

i fattige land kan vi i tillegg til en god avkastning bidra 

både til mindre utslipp av klimagasser og økonomisk  

og sosial utvikling.

Jeg er overbevist om at vi på denne måten kan få de 

fattige landene med på en ny global klimaavtale.



BREDBÅND 

MED LYSETS 

HASTIGHET

Bredbånd er i ferd med å bli den nye ”hygiene-

faktoren” på lik linje med vann og strøm. 

TrønderEnergi ser at høyhastighetsbredbånd 

kommer til å bli viktigere og viktigere i årene 

som kommer og satser betydelige ressurser 

gjennom sitt eget bredbåndsselskap Loqal. 
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Selv om Internett kom til Norge i 1973, var det ikke før 

OL på Lillehammer i 1994 at de fleste Nordmenn virkelig 

fikk øynene opp for nettet. Dette var første gang man 

kunne finne sportsresultater andre steder enn TV, radio 

og aviser – noe som vekket interessen betydelig. Fra å 

være et medium som opprinnelig bare var et verktøy til å 

utføre bestemte oppgaver, har Internett i dag blitt et 

nødvendig medium i kommunikasjon mellom mennesker. 

Måten vi bruker bredbånd på er i stadig endring og tallet 

på brukere stiger hele tiden. Det er nesten umulig å si 

sikkert hvor mange som er på Internett hver dag.

Blant Norges raskeste

Allerede i 2002 startet TrønderEnergi byggingen av sitt eget 

fiberbaserte stamnett som i dag danner basis for mye av det 

TrønderEnergi Loqal bredbånd bygger videre på. Selskapet 

har utviklet seg raskt de siste par årene og er i dag en av 

Midt-Norges ledende bredbåndsleverandører med et av 

Norges raskeste nett. Vårt kundeløfte er at vi skal være 

tilgjengelige og engasjert i nærmiljøet, samt kompetente 

og løsningsorienterte med 

fokus på kundens behov. 

Bredbånd mer enn Internett

Bredbånd blir ofte brukt som 

en betegnelse på Internett 

selv om det egentlig er en 

”transportvei” for rask forflyt-

ting av data. Dette betyr at 

det åpnes en rekke muligheter 

for de som  installerer slike 

moderne ”motorveier” til sine 

virksomheter eller boliger. For 

en virksomhet betyr dette 

rask og stabil kommunikasjon med omverdenen og andre 

virksomheter. For private hjem gir det i tillegg til noen av 

markedets raskeste internetthastigheter også tilgang til 

tjenester som telefon, lagring og ikke minst TV med tilhørende 

filmleie direkte fra fjernkontrollen; fjernstyring av TV opptak 

og en rekke andre tjenester.

Samarbeider med de beste

Vi innser at vi ikke kan gjøre alt selv. Vi er oppatt av å tilby 

de aller beste løsningene som finnes på markedet til våre 

kunder. For å sikre dette må vi samarbeide med de beste 

innenfor sitt fagområde. De beste på TV og løsninger for 

TV i Norge er Get. Derfor jobber vi med Get! Vi har inngått 

et omfattende og eksklusivt samarbeid, som gir våre kunder 

de beste TV-tjenestene i dag og i framtida. Gjennom dette 

samarbeidet gir vi våre kunder en underholdningspakke 

du skal lete lenge etter; tilgang til mer enn 120 TV-kanaler, 

mange av disse i HD-kvalitet og egen TV-portal. Vi tilbyr 

de mest moderne dekoderne som gir mulighet til opptak 

av programmer; serieopptak, fjernstyring av opptaks-

funksjonen og filmleie via fjernkontrollen med tilgang til 

mer enn 1500 filmtitler og mye mer.

Loqalt engasjement

Mens mange bredbåndsleverandører satser på store 

kampanjer, ligger det i navnet at Loqal har et annerledes 

kort i ermet. Når nye områder blir tilgjengelige for utbygging, 

kontakter vi det lokale idrettslaget der vi er. Disse hjelper 

oss med å distribuere brosjyrer i det aktuelle området 

mot penger i klubbkassa. Vi kaller det ”Loqalt engasjement”. 

For idrettslagene er dette en mulighet til å finansiere 

idretten, mens vi får spredt vårt budskap om bredbånd 

til lokalbefolkningen på en rask og effektiv måte. 

Raskt bredbånd – større frihet 

En fersk rapport fra konsulentselskapet Nexia, slår fast at 

raske bredbånd gir større 

frihet til de som vil bosette 

seg uavhengig av arbeids-

plass. Rapporten viser at 

raskt bredbånd gir bedre 

hjemmekontorløsninger og 

andre interaktive metoder 

for læring og møter gjennom 

nett. Lokal satsing gir resultat, 

og allerede har utbygging 

av bredbånd ført til etablering 

av nye foretak og en utvikling 

av eksisterende virksomheter. 

En annen konklusjon i 

denne rapporten er at fibernett er den beste veien å gå.   

Alle nett som TrønderEnergi loqal bredbånd bygger er basert 

på fiber. Dette gir trygghet for at framtidige tjenester skal 

kunne distribueres via den infrastrukturen vi bygger i dag. 

Omfattende utbygging

Loqal sin satsing på fibernett er omfattende. Flere tusen 

boliger i Trondheim og store deler av Melhus er allerede 

koblet til framtidens fibernett, og har med dette tilgang 

til markedets beste bredbåndstjenester. Vi opplever en 

fantastisk interesse for våre tjenester og gjør vårt beste 

for å gi nye kunder tilgang til framtida. I dag arbeides det 

videre med utbygging til flere tusen nye kunder, hoved-

sakelig i Trondheim. Men også i Stjørdal, på Melhus og 

Berkåk pågår det nye utbyggingsprosjekter. 

FAKTA FRA 2009

- Loqal er Midt-Norges raskest voksende bredbåndsselskap

- Vi hadde 18.000 bredbåndskunder ved årsskiftet.

- Det ble inngått samarbeidsavtale med Get – en av 

 markedets ledende aktører innenfor TV-segmentet i 2009.

- Etterspørselen etter tjenester basert på FTTH (fiber to 

 the home) økte betraktelig, og er et stort satsingsområde 

 for oss.

- TrønderEnergi Loqal bredbånd kjøpte AS Kabel-TV på 

 Stjørdal i desember 2009.
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Ved inngangen til 2010 står vi foran store og interessante  
utfordringer. Vi skal bygge videre på grunnlaget vi har lagt helt siden 

starten i 1950. Da er det viktig å ha med oss historien.  
Her er hva vi gjorde i 2009.
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FaKta oM trØNDErENErGI

trønderEnergi er organisert som et konsern med 

trønderEnergi as som morselskap og 12 datterselskap. 

Konsernsjef rune Malmo er daglig leder av konsernet.

trønderEnergi Kraft as har ansvaret for kraftproduksjon og 

kraftomsetning i engrosmarkedet. Daglig leder for trønderEnergi 

Kraft er energidirektør Leidulv Gagnat. tronderpower Ltd. har 

ansvar for utbygging av et kraftverk i Bugoye i Uganda. 

Gunnar salseggen er daglig leder for tronderpower Ltd. 

trønderEnergi Varme as skal koordinere og drive konsernets 

nåværende og framtidige satsing på nær- og fjernvarme. Her 

er daglig leder konsernets økonomisjef Bjørn Erik paasche. 

oFas skal bygge og drive fjernvarmevirksomhet i orkdal 

kommune med Morten Indbryn som daglig leder. trønderEnergi 

Nett as har ansvar for energitransport, utbygging, drift og 

vedlikehold av regional- og distribusjons nettet. Nettdirektør 

rolf Michelsen er daglig leder. trønderEnergi Marked as har 

ansvar for merkevarebygging, markedsføring, produkt- og 

tjenesteutvikling samt kraftsalg til sluttbrukermarkedet og 

kundeservice. Markedsdirektør Cathrine tronstad er daglig 

leder for trønderEnergi Marked as. Loqal as’ virksomhet 

omfatter salg, bygging og drift av framtidas bredbåndsnett 

til private og næringsdrivende i Midt-Norge og ledes av alf 

Egil Husby. trønderEnergi Elektromontasje as skal bygge og 

vedlikeholde elektriske anlegg for konsernet og eksterne 

selskap samt drive installasjonsvirksomhet. Hilmar Fredriksen 

er daglig leder. Nidit er et It-selskap som tilbyr It-driftstjenester 

(asp/fjerndrift), teknisk konsulentbistand og alt innen 

datautstyr og rekvisita. svein Haugen er daglig leder for Nidit 

as. trønderEnergi Invest as investerer i en finans- og en 

industriportefølje. selskapet deltar aktivt som eier i flere av 

de selskapene som ligger i den industrielle porteføljen.  

Investeringsdirektør tommy olsen er daglig leder for 

trønderEnergi Invest as. osaelva Kraftverks formål er 

etablering og drift av vindkraftanlegg og annen virksomhet 

som er relatert til miljøvennlig produksjon og overføring av 

elektrisk energi. Her er Leidulv Gagnat daglig leder. spotpris.

no as’ formål er markedsføring og kraftsalg av produktet 

spotpris over Internett. alle prosesser er automatisert, og 

kundene gjør alle avtaler, betalingstransaksjoner og eventuell 

kommunikasjon over Internett. produktet markedsføres 

gjennom ulike digitale media. Daglig leder er Jøran Ødegaard.

trønderEnergi eies av 22 kommuner i sør-trøndelag og 

Nordmøre Energiverk as, mens sju av datterselskapene eies 

100 % av trønderEnergi as. tronderpower Ltd. eies 27,8 % av 

Norfund. oFas eies 58,6 % av trønderEnergi, mens salvesen 

& thams og orkdal Energi eier resten, mens Nidit eies 49 % 

av ansatte i selskapet.

I tillegg har morselskapet eller et av datterselskapene 

eierandeler på over 20 % i ytterligere ti selskap. trønderEnergi 

Kraft as eier 50 % i osaelva Kraftverk as, 75 % av Driva 

Kraftverk, 35 % av Kraftverkene i orkla og 34 % i EnerGuide. 

trønderEnergi Nett as eier 33,3 % i stamnett Fosen. 

trønderEnergi Invest as eier 33,4 % i Vigor as og 23 % i 

Merpellets as.

trønderEnergi as eier dessuten 49 % i Nordmøre Energiverk 

as og 33,3 % i Grenor.

Fakta om trønderEnergi
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trønderEnergi er pr. dato organisert på følgende måte:

TrønderEnergi AS
konsernsjef
konsernstab

Nett
Nett

Fibernett

trønderEnergi Nett as

Energi
produksjon

Varme
Handel

trønderEnergi Kraft as
trønderEnergi Varme as

orkdal Fjernvarme as
osaelva Kraftverk as

tronderpower Ltd

Kraftverkene i orkla
Driva Kraftverk

Marked og tjenester
strøm

Bredbånd
IKt

Enreprenør
Kundeservice

trønderEnergi Marked as
Loqal as
Nidit as

trønderEnergi  
Elektromontasje as

spotpris.no as

Investering og vekst
Energi

teknologi
Miljø

Finans

trønderEnergi Invest as
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KoNsErNsJEFEN Har orDEt

2009 ga et meget godt resultat for trønderEnergi-konsernet. Energi-
virksomheten ga et godt resultat med energiproduksjon over normalen 
til priser noe lavere enn året før. Etter finanskrisen har finansmarkedet 
utviklet seg svært positivt, og investeringsvirksomheten i konsernet har 
gitt et betydelig bidrag til et godt resultat. Ved inngangen til 2010 står vi 
foran store og interessante utfordringer. arbeidet med å bedre effektiviteten 
i konsernet fortsetter.  samtidig etablerer konsernet stadig ny virksomhet 
som trenger ny kompetanse og kapasitet. 

Kraftbalansen i Midt-Norge er fortsatt svak. Gode tilsigsår har 

skjult dette for de fleste. Vinteren 2009-2010 startet med en 

meget tørr periode etterfulgt av en tørr og svært kald periode 

kombinert med at store deler av den svenske kjernekraft-

kapasiteten var under revisjon. Det ga oss flere perioder med 

svært høye priser i store deler av det nordiske kraftsystemet,

og kraftbransjen og kundene etterlyser nå de gode langsiktige 

løsningene på energiutfordringene. Det er mitt håp at vi har 

rukket å sikre oss tilstrekkelig tilgang på ny energi og effekt 

gjennom bygging av ny kraftproduksjon, bygging av ny 

transportkapasitet i Norge og mellom Norge og våre naboland 

samt økt energieffektivitet og fleksibilitet i energibruken før 

vi får neste anstrengte forsyningssituasjon.

trønderEnergi- konsernets fremste oppgave i denne sammen -

hengen er å utvikle ny lønnsom energiproduksjon og å støtte 

opp om arbeidet med å bedre energieffektiviteten og 

fleksibiliteten i energiforbruket i vår del av verden. Dette 

arbeidet vil bli stadig sterkere preget av tiltak for å redusere 

Co
2
-utslippene. Ny energiproduksjon skal derfor bidra til å 

redusere framtidige klimaendringer. Dette er en oppgave 

trønderEnergi satser bredt på å løse, både gjennom satsing 

på mer småskala vannkraft og flere vindparker innenfor 

forretningsområdet energi, gjennom satsing på ny vannkraft-

produksjon i vår utenlandsstrategi og gjennom investering 

i ny fornybar energiproduksjon og energirelatert industri i 

forretningsområdet investering og vekst. I tillegg til dette 

satser vi på energieffektiviserende tiltak og produkter i 

forretningsområdene nett og marked og tjenester.

I samarbeid med orkdal Energi as og salvesen og thams har 

vi bygd et fjernvarmeanlegg i orkdal kommune. Det leverer 

ca 10 GWh/år. Vi har i tillegg fått konsesjon for et mindre 

fjernvarmeanlegg i Hitra kommune og har også fått konsesjon 

for et fjernvarmeanlegg i oppdal kommune.

strukturen for energibransjen i Midt-Norge er under diskusjon. 

statkraft, som eier av trondheim Energi Nett, og trønderEnergi as, 

som eier av trønderEnergi Nett as, er enige om fornuften i å 

slå sammen nettvirksomheten i de to selskapene og prinsippene 

for hvordan dette kan skje. arbeidet med å finne fram til gode 

løsninger fortsetter, og vi forventer et konkret resultat i løpet 

av første halvår 2010.

I løpet av 2009 kjøpte trønderEnergi as en mindre aksjepost 

fra agdenes kommune. En vesentlig del av denne posten er 

nå solgt til de øvrige eierne. I tillegg har Klæbu kommune 

kjøpt en mindre aksjepost i selskapet og er dermed kommune 

nr 22 i fylket som er med på eiersiden. skaun kommune er i 

ferd med å selge B-aksjene sine i selskapet.

trønderEnergi as har iverksatt et omfattende arbeid med å 

effektivisere hele konsernet, med hovedfokus på nett-

 virksomheten. Bemanningsreduksjoner ble gjennomført i 

2008 og 2009, og vi har rendyrket rollen som netteier innefor 

de rammer som sentrale myndigheter trekker opp. som et 

ledd i effektiviseringsarbeidet har vi etablert trønderEnergi 

Elektromontasje as. I dette selskapet har vi lagt all montasje-

kapasitet som tidligere var organisert i trønderEnergi Nett 

as.  trønderEnergi Elektromontasje as er leverandør av 

elektromontasjetjenester til konsernets egen nettvirksomhet 

og til eksterne. Dette har gitt betydelige rasjonaliserings-

gevinster, men også tilpasningsutfordringer i elektromontasje-

virksomheten.

trønderEnergi as, trønderEnergi Kraft as, trønderEnergi Nett 

as og trønderEnergi Elektromontasje as ble i 2009 sertifisert 

etter Iso 9001 (kvalitet) og Iso 14001 (miljø). Det arbeides nå 

med at trønderEnergi Marked as skal oppnå samme 

sertifisering.

arbeidet med ny virksomhet er videreført i 2009. Bugoye, et 

mindre kraftverk som vi har bygd i Uganda sammen med 

Norfund as, ble offisielt åpnet av Ugandas president Yoweri 

Museveni og satt i drift i oktober 2009. I stikkords form er vår 

motivasjon for denne satsingen knyttet til lønnsomhet, miljø 

Konsernsjefen har ordet

Rune Malmo
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og klima, den vannkraftkompetanse konsernet og bransjen 

sitter på og spørsmålet om hjelp til fattige land. Mange aktører  

vurderer vannkraftprosjekter i andre land, i hovedsak i fattige 

land. trønderEnergi as har i 2009 valgt å inngå i et samarbeid 

med sNp afriCa sammen med sN power International, Norfund 

og Bergenshalvøens Kommunale kraftforsyning - BKK - om 

en satsing i afrika og Mellom-amerika. I tillegg har trønderEnergi 

to mulige prosjekter i Uganda som det arbeides videre med.

trønderEnergi-konsernet organiserer den samlede virksomheten 

i fire forretningsområder. Det er et resultat av omfanget av 

ny virksomhet i konsernet. Forretningsområdet energi skal 

organisere all virksomhet innenfor energiproduksjon. Det 

gjelder kraftproduksjon i vann- og vindkraftanlegg, fjernvarme 

og energiproduksjon i andre land.

Forretningsområde nett er først og fremst netteier for 

regionalnett og fordelingsnett i sør-trøndelag. I tillegg har 

nettvirksomheten ansvar for et omfattende kommunikasjonsnett. 

tydeliggjøringen av eierrollen og bestillerrollen har økt 

kostnadsbevisstheten i organisasjonen betydelig.

Markedskompetansen i konsernet skal utvikles og spisses i 

resultatområdet marked og tjenester. trønderEnergi Marked as, 

og vårt It-selskap Nidit og virksomhet på bredbåndssiden, 

Loqal as inngår i dette forretningsområdet. trønderEnergi 

Entreprenør as og trønderElektro as er fusjonert i trønderEnergi 

Elektromontasje as og virksomheten er samlet i forretnings- 

området. trønderEnergi Marked as omfatter vår virksomhet i 

sluttbrukermarkedet og skal i tillegg arbeide med utvikling 

av merkevaren trønderEnergi på vegne av hele konsernet. 

Forretningsområdet investering og vekst har gjennom selskapet 

trønderEnergi Invest as som hovedoppgave å investere i 

nye former for energiproduksjon og energirelatert industri 

innenlands. Dette gjøres med lønnsomhet som hovedmålsetting, 

men også med interesse for mulig ny framtidig verdiskapning i 

konsernet. I denne sammenheng deltar en både i såkorn- og 

venturefond i regionen for å bygge nettverk og bidra til 

framtidig næringsutvikling, og direkte med tyngre investeringer 

i enkeltbedrifter der målet er å bidra til lønnsom forretnings- 

utvikling. selskapet har hatt sitt første bidrag til konsernets 

aktivitet i år gjennom oppbygging og overføring av bredbånds- 

selskapet Loqal as. trønderEnergi Invest as har i tillegg som 

oppgave å plassere en ramme av finansielle midler i 

børsnoterte aksjer og verdipapirer. Dette gjøres både for å 

skape finansiell avkastning og for å tilføre forretnings- 

området og konsernet finansiell og økonomisk kompetanse. 

Dette har vært en utfordrende oppgave gjennom finanskrisen 

i 2008, men forretningsområdet bidro med betydelig 

verdiskapning i 2009.

trønderEnergi sitter på en verdifull eiendom i trondheim. 

Denne eiendommen har vi ønsket å utvikle videre. Etter et 

avslag på en søknad om en dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsene for eiendommen, en analyse av 

kostnader, risiko for utfallet av en omreguleringssak og 

konsernets framtidige plassbehov, ser konsernet nå etter 

andre løsninger for å dekke sitt plassbehov. 

Konsernet driver et omfattende arbeid med virksomhetens 

omdømme. Vi ønsker å pleie og videreutvikle forholdet til vårt 

eierskap. Vi har i 2008 og 2009 besøkt kommunestyrene i 

eierkommunene. Det har gitt oss en god anledning til å 

formidle kunnskap om virksomheten. Vi registrerer at konsernet 

er bedre kjent enn tidligere, og at vi har få problemer med 

rekruttering av alle typer kompetanse.

styret har godkjent etiske retningslinjer for konsernet. 

retningslinjene omfatter blant annet 10 prinsipper som er 

hentet fra FNs Global Compact. prinsippene gjelder vår 

utenlandsvirksomhet og er knyttet til menneskerettigheter, 

arbeidstakerrettigheter og miljø. Det har vært et fundament 

for vår virksomhet i Uganda, og det er en interessant erfaring 

at vi høster respekt også der for dette.

arbeidsdagen i trønderEnergi har gjennom året vært preget 

av konsernets primæroppgaver innen nett, produksjon og 

krafthandel engros og detalj og en omfattende satsing på 

infrastruktur for og salg av bredbånd. Ut over de løpende 

oppgavene som organisasjonen ivaretar, er det videreført et 

meget omfattende arbeid med organisering og struktur- 

prosesser. arbeidet med ny verdiskapning og utnyttelse av 

konsernets finansielle løfteevne har blitt en stadig mer 

sentral del av virksomheten. 

Endringshastigheten øker, og dette stiller nye krav til konsernets 

tilgang på kompetanse og handlingskraft. Konkurransen om 

kompetansen er hard og vil bli hardere. Det blir derfor viktig 

for framtida at trønderEnergi framstår som og er en interessant 

og spennende miljøbedrift med interessante arbeidsoppgaver 

som har stor betydning for utviklingen av det samfunnet vi 

lever i. Vi ønsker å øke kvinneandelen i konsernet og i bransjen 

og har deltatt i bransjens arbeid med det.

 

Ved inngangen til 2010 har konsernet 329 ansatte. Vi imøteser 

en spennende utvikling i årene som kommer.
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KraFtFULL VErDIsKapNING

                            Millioner kr.

Eier 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 1995-2001  Sum  

agdenes kommune 1,8 7,0 3,2 2,3 2,3 1,4 0,9 0,7 17,2 36,8

Bjugn kommune 8,8 17,1 7,8 5,7 5,7 3,4 2,3 1,7 42,2 94,7

Frøya kommune 4,2 8,3 3,8 2,8 2,8 3,2 2,2 1,6 40,0 68,8

Hemne kommune 7,5 14,6 6,7 4,9 4,9 2,8 1,9 1,4 35,2 80,0

Hitra kommune 3,9 7,6 3,5 2,5 2,5 3,0 2,0 1,5 37,0 63,6

Holtålen kommune 2,3 4,5 2,0 1,5 1,5 1,7 1,2 0,9 21,6 37,2

Malvik Kommune 4,2 8,1 3,7 2,7 2,7 3,2 2,1 1,6 39,4 67,8

Meldal kommune 7,6 14,8 6,8 4,9 4,9 3,0 2,0 1,5 36,5 82,0

Melhus kommune 22,6 44,0 20,2 14,7 14,7 8,4 5,6 4,2 87,9 222,2

Midtre Gauldal 
kommune 5,4 10,5 4,8 3,5 3,5 4,1 2,7 2,1 51,0 87,7

oppdal kommune 5,0 9,7 4,5 3,2 3,2 1,9 1,3 1,0 24,1 54,0

orkdal kommune 18,0 35,1 16,1 11,7 11,7 7,0 4,7 3,5 86,8 194,7

osen kommune 1,6 3,1 1,4 1,0 1,0 0,6 0,4 0,3 7,5 16,9

rissa kommune 13,7 26,6 12,2 8,9 8,9 5,3 3,5 2,7 65,7 147,4

roan kommune 1,6 3,2 1,4 1,1 1,1 0,6 0,4 0,3 7,4 17,0

selbu kommune 2,1 4,2 1,9 1,4 1,4 0,8 0,6 0,4 10,3 23,1

skaun kommune 7,7 14,9 6,9 5,0 5,0 2,9 1,9 1,4 35,3 80,9

snillfjord kommune 2,1 4,0 1,8 1,3 1,3 0,8 0,5 0,4 9,6 21,9

trondheim kommune 15,4 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,4

Ørland kommune 4,3 8,4 3,8 2,8 5,5 3,3 2,2 1,6 40,6 72,5

Åfjord kommune 6,4 12,4 5,7 4,1 4,1 2,4 1,6 1,2 29,9 68,0

Nordmøre Energiverk 6,1 12,0 5,5 4,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 28,9

  152,3 300,0 124,0 90,0 90,0 60,0 40,0 30,0 725,2 1.611,5

Minoritetsinteresser 1,0 1,2               2,2

Utbytte i konsernet 153,2 301,2 124,0 90,0 90,0 60,0 40,0 30,0 725,2 1.613,6

Gjennom både skattesystem og utbetaling av utbytte til våre eiere, bidrar trønderEnergi med betydelige midler til regionen 

hvert år. siden 1995 har vi utbetalt 1.613,6 millioner kr til våre eiere i utbytte og kapitalnedsettelse.

Utbytte for inntektsåret utbetales påfølgende år.

Kommuner hvor vi eier anlegg har siden 2002 mottatt direkte 266 millioner kr i eiendomsskatt og naturressursskatt. 

skatt på resultat betales til staten som fellesskatt. Deler av denne overføres kommunene via andre ordninger.

Utbytte samt utbetaling til eierne ved kapitalnedsettelse:

Kraftfull verdiskapning

trønderEnergi som regional bidragsyter til eiere og andre kommuner
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Utbetalte skatter til kommunene:

I tillegg mottar noen av kommunene i vårt virkeområde både prisgunstig konsesjonskraft og konsesjonsavgift. trønderEnergis 

verdiskapning er et betydelig bidrag til både kommuneøkonomi og næringsutvikling i regionen. 

                                  1000 kr.

Kommune 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Sum  

Bjugn 513 256       769

Frøya 702        702

Hemne 4.246 3.893 4.564 3.189 3.149 3.123 3.340 3.299 28.803

Hitra 956 227 227 227 227 227 227 227 2.544

Holtålen 72 72 61      205

Leksvik 35 35 33 35 35 35 35 38 280

Meldal 1.247 1.222 1.156 966 907 922 972 868 8.260

Melhus 7.514 7.059 6.869 5.547 5.161 4.770 5.022 4.628 46.569

Midtre Gauldal 2.545 2.462 2.399 1.976 1.864 1.891 1.875 1.735 16.748

Mosvik 1 1 1 1 1 1  1 5

Namdalseid 65 55 37 18     175

oppdal 5.324 5.255 5.349 4.071 4.441 3.979 3.911 3.913 36.243

orkdal 515 508 492 491 482 496 493 492 3.969

rennebu 4.113 4.000 5.364 4.078 3.977 3.739 4.083 3.965 33.319

rindal 36 36 36 36 35 35 35 36 284

rissa 795 512 482 501 502 508 504 549 4.352

skaun 159 112 225 300     796

snillfjord 83        83

sunndal 6.250 6.352 6.405 2.928 4.831 3.793 4.233 3.793 38.585

surnadal 1.016 876 1.000 778 842 762 791 751 6.817

roan      148 150 158 455

trondheim 58 94 83 83 72 67 100 46 605

tydal 45 45 45 45 32 32 32 4.092 4.369

tynset 3.246 2.742 2.823 2.195 2.206 2.249 2.389 2.350 20.200

Verran 4 4 4 4 4 4 4 4 32

Åfjord 2.129 2.114 2.070 1.595 1.150 872 567 602 11.099

sum 41.669 37.934 39.727 29.064 29.918 27.652 28.763 31.545 266.272
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EIErstYrING oG sELsKapsLEDELsE

Norsk Utvalg for Eierstyring og selskapsledelse (NUEs) har 

utarbeidet den norske anbefalingen for eierstyring og 

selskapsledelse. Formålet med anbefalingen er å klargjøre 

rolledelingen mellom 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. Etterlevelse av anbefalingen 

skal skje på bakgrunn av et følg eller forklar prinsipp.

styret i trønderEnergi as har vedtatt en eierstyring og 

selskapsledelse som bygger på prinsippene i anbefalingen. 

styret har vedtatt at denne skal gjelde for trønderEnergi kon-

sern. I deleide selskaper der trønderEnergi har en 

minoritetsposisjon, vil trønderEnergi aktivt arbeide for å 

implementere tilsvarende retningslinjer.

Eierstyring og selskapsledelse 

trønderEnergis modell for eierstyring og selskapsledelse

redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Aksjeeiere

Eiere Styret Ledelse

Generalforsamling Styremøte Konsernsjef

KonsernledergruppenBedriftsforsamling

Valgkomite

Generalforsamlingen velger 10 medlemmer 

til bedriftsforsamlingen samt en valgkomite 

på 3 medlemmer. Bedriftsforsamlingen 

velger 7 medlemmer til styret med 

funksjonstid på 2 år.

styret har hovedansvaret for selskapets 

strategi, forvaltning, og utvikling i henhold 

til aksjelovgivning, vedtekter og styre-

instruks.

Konsernsjefen er ansvarlig for den daglige 

ledelse og god organisering av konsernet 

i henhold til aksjelov, annen lovgivning, 

vedtekter, strategiplaner og øvrig vedtak 

fattet av generalforsamling og styre.

Konsernledergruppen består av lederne 

for de fire forretningsområdene samt 

viseadministrerende direktør, økonomisjef 

og kommunikasjonssjef.
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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. styret fastsetter instruks for konsernsjefen/

administrerende direktør.

Ut fra de mål og rammer som generalforsamlingen og styret 

trekker opp, skal konsernsjefen sørge for at det utarbeides 

rullerende konsernstrategi og forretningsplaner.

 

Konsernsjefen er ansvarlig for å holde konsernstyret løpende 

orientert om morselskapets og forretningsområdenes utvikling 

på vesentlige områder, slik at konsernstyret får informasjon 

om og kan behandle saker som er av prinsipiell karakter eller 

av vesentlig betydning.

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. Konsernsjefen skal også sørge for at 

formues forvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Konsernsjefens styring av datterselskapene skal i hovedsak 

skje gjennom datterselskapenes styrer og gjennom felles 

konsernstrategier, blant annet for stabs- og fellesfunksjoner. 

Lederne for konsernets fire forretningsområder skal rapportere 

direkte til konsernsjefen i konsernledermøter om datter- 

selskapenes virksomhet, stilling og resultatutvikling.

Konsernsjefen er normalt styreleder i heleide datterselskaper 

med mindre styret i trønderEnergi as bestemmer noe annet 

for det enkelte selskap. 

Konsernsjefen oppnevner trønderEnergi as sine styre- 

representanter i datterselskaper og andre selskaper der 

trønderEnergi har styrerepresentasjon.

Verdigrunnlag og etiske retningslinjer
trønderEnergis verdigrunnlag er sammenfattet i begrepene 

Forretningsetikk, omstillingsevne, Langsiktighet, Kompetanse 

og Engasjement – forkortet FoLKE.

trønderEnergi har utarbeidet etiske retningslinjer som er 

godkjent av styret.

Virksomhet

Formålsparagraf
selskapets formål er nedfelt i vedtektenes § 2 selskapets 

virksomhet:

”selskapets virksomhet er:

– å produsere, overføre, fordele og omsette energi,

– å bygge og drive anlegg for slik virksomhet,

– å delta i annen delvirksomhet i forbindelse med denne  

 virksomheten, herunder annen forretningsmessig  

 utnytting av anlegg og teknologi,

– å eie og delta i andre selskaper innen rammen av  

 virksomheten.”

Visjon
trønderEnergi sin visjon er:

Kraftfull og energisk.

Miljøvennlig energi og industriell utvikling for et bedre 

samfunn.

Forretningsidé, mål og strategisk ambisjon
trønderEnergi – et ledende energi- og industriselskap med 

base i Midt-Norge – skal oppnå god lønnsomhet gjennom 

kontinuerlig forbedring og utvikling.

Hovedmålet er langsiktig verdiskapning. Det er i tillegg nedfelt 

økonomiske hovedmål for avkastning, soliditet og likviditet.

trønderEnergi skal arbeide langsiktig for å skape verdier for 

eiere, kunder, medarbeidere og samfunn gjennom 

energiproduksjon, energidistribusjon, bredbåndsvirksomhet 

og industriell utvikling.

selskapskapital og utbytte

selskapskapital
trønderEnergi as har en aksjekapital på NoK 102.280.000,-, 

fordelt på 5.216.280 a-aksjer og 5.011.720 B-aksjer, hver med 

pålydende kr. 10,-.

Utbytte
Utbytte til aksjonærene kan deles ut i den utstrekning dette 

ikke reduserer den bokførte egenkapitalen i selskapet til 

under 30 % av selskapets totale bokførte aktiva. 

trønderEnergi skal ha en eierorientert utbyttepolitikk som 

skal avspeile selskapets verdiskapningsmål og 

verdivurdering.
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EIErstYrING oG sELsKapsLEDELsE

Likebehandling av aksjeeiere og 
transaksjoner med nærstående

De to aksjeklassene gir lik stemmerett og like økonomiske 

rettigheter i selskapet.

omsettelighet

a-aksjene kan bare eies av 20 navngitte kommuner i 

sør-trøndelag. Utenom disse kommunene eier

Nordmøre Energiverk as, trondheim kommune og Klæbu 

B-aksjer i selskapet. trønderEnergi er følgelig et 100 % 

offentlig eid aksjeselskap.

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.

Generalforsamling

Generalforsamlingen er trønderEnergis øverste organ. 

Generalforsamlingen behandler og avgjør saker i henhold 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 bedriftsforsamling og revisor 

samt en valgkomité på tre medlemmer som skal komme med 

forslag på aksjonærvalgte medlemmer til styret og bedrifts-

forsamlingen. Innkalling og saksdokumenter sendes 

aksjeeierne direkte pr post og kunngjøres ikke på selskapets 

internettsider.

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 varamedlemmer) 

og bedriftsforsamlingen (10 medlemmer med 

varamedlemmer).

Det er utarbeidet instruks for valgkomiteen. Konsernsjef er 

sekretær for valgkomiteen.

Bedriftsforsamling og styre, 
sammensetning og uavhengighet

Bedriftsforsamling
Bedriftsforsamlingen i trønderEnergi består av 15 medlemmer, 

hvorav 2/3 av medlemmene er valgt blant aksjeeierne i 

generalforsamlingen. De øvrige 1/3 av medlemmene er valgt 

blant de ansatte.

De aksjeeiervalgte representantene i bedriftsforsamlingen er 

aksjeeiernes representanter i forbindelse med styrevalg. 

Bedriftsforsamlingen fører tilsyn med styrets og daglig 

leders forvaltning av selskapet.

styrets sammensetning
styret i trønderEnergi består av 7 medlemmer og 5 

varamedlemmer som velges av bedriftsforsamlingen. 

I tillegg kommer 3 medlemmer med varamedlemmer som 

velges av de ansatte etter aksjelovens bestemmelser.

styret er sammensatt slik at det kan ivareta aksjonær-

fellesskapets 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.

styrets arbeid

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 saks-

behandling.

styret har alle rettigheter og plikter som følger av aksjeloven, 

selskapets vedtekter og fullmakter og instrukser gitt av 

generalforsamling.
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Til styrets oppgaver hører:

– Forsvarlig organisering av selskapets virksomhet, 

herunder konsernstruktur og -ledelse.

– Fastlegge selskapets strategi og overordnede 

målsettinger, herunder å 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 

formuesforvaltning 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.

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.

risikostyring og intern kontroll

risikostyring
trønderEnergis risiko grupperes som; markeds-, motparts- 

eller operasjonell risiko. operasjonell risiko håndteres i 

hovedsak gjennom kvalitetsarbeid og forsikringsstrategi. 

Markeds- og motpartsrisiko styres gjennom fullmakter og 

kontinuerlig måling av eksponering.

Det avholdes månedlige møter i risikokomiteen med ledelsen 

og porteføljeeiere i konsernet. Her gjennomgås finansiell 

risiko fra de ulike aktivitetene.

Finansiell risiko omtales mer utfyllende i årsberetningen.

styrets årlige gjennomgang
styret har hvert år forut for avleggelse av årsregnskap en 

gjennomgang av konsernets virksomhet med henblikk på 

selskapets viktigste økonomiske risikoområder og tilhørende 

internkontroll.

Kvalitets- og miljøsertifisering
trønderEnergi ble i 2009 Iso-sertifisert innen kvalitet og ytre 

miljø. Følgende selskap ble i 2009 sertifisert etter Iso-standardene 

Ns-EN Iso 9001:2000 Kvalitetsstyring og Ns-EN Iso 14001:2004 

Miljøstyring:

trønderEnergi (morselskap/konsernstab), trønderEnergi 

Elektromontasje, trønderEnergi Kraft og trønderEnergi Nett.

trønderEnergi Marked skal sertifiseres i løpet av 2010. Øvrige 

selskap vil også bli vurdert med tanke på sertifisering i 2010.

Godtgjørelse til styret

Godtgjørelsen til styret er ikke resultatavhengig, men 

reflekterer styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og 

virksomhetens kompleksitet.

Godtgjørelse til ledende ansatte

styret fastsetter konsernsjefens lønn. 

Det er ikke etablert incentivordninger for konsernledelsen 

eller ledelsen i datterselskap.
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EIErstYrING oG sELsKapsLEDELsE

Informasjon og kommunikasjon

trønderEnergi har som uttalt mål å ha en åpen kommunikasjon 

med alle interessenter, så vel ansatte, eiere, samarbeids-

partnere, 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.

Informasjon til aksjonærene ut over ordinær rapportering og 

møter i generalforsamling og bedriftsforsamling skjer gjennom 

eiermøter og eierbulletiner. Konsernsjefen innkaller til eiermøte 

når det oppstår behov for å informere aksjonærene om 

forhold av stor betydning for eierne og selskapet.

Med jevne mellomrom arrangeres det dessuten egne 

informasjonsrunder til samtlige kommunestyrer i 

eierkommunene.

selskapsovertakelse

styret har ikke utarbeidet noen konkrete prinsipper for 

hvordan de vil opptre ved et overtakelsestilbud.

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. 

revisor avlegger en årlig rapport til styret, men revisor har 

ikke et eget møte med styret uten daglig leder eller andre fra 

den daglige ledelsen til stede.
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Årsberetning

Visjon
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:

•	 Forretningsetikk

•	 Omstillingsevne

•	 Langsiktighet

•	 Kompetanse

•	 Engasjement

Konsernet forholder seg til en konsernstrategi som har 

gyldighet fram til 2014. strategien gjennomgår for øvrig en 

årlig revisjon. Konsernstrategien er retningsgivende for det 

arbeidet som selskapene i trønderEnergi beskjeftiger seg med. 

trønderEnergi sin hovedoppgave er å utvikle seg sterkest 

mulig, kompetansemessig, industrielt og finansielt til beste 

for kundene, eierne og de ansatte. Konsernets hovedfokus 

skal ligge på den gode drift og industrielle utvikling. Dette 

betyr fokus på effektiv drift og resultatoppnåelse både i kjerne- 

virksomheten og gjennom de industrielle aktivitetene. trønderEnergi 

har derfor sterkt fokus på kontinuerlig utvikling av organisasjonen, 

kompetanseutvikling og interne kvalitets- og forbedrings- 

prosesser innenfor alle aktivitetsområder i konsernet. 

Miljøpolitikk
trønderEnergi skal ivareta flere ansvarsroller, både som 

ansvarlig forretningsvirksomhet, ansvarlig ressursforvalter 

og ikke minst som samfunnsansvarlig. Dette stiller strenge 

krav til våre aktiviteter, produkter og tjenester. Det ble i 2009 

utarbeidet en ny politikk for kvalitet og ytre miljø. politikkens 

hovedfokusområder er kompetanse, omdømme, dokumentstyring 

og sertifisering. Kvalitetspolitikken inngår i virksomhets- 

styringen og viser organisasjonen og allmennheten hvilke 

prinsipielle nivå og krav det styres etter. spesielt er kvalitets-

politikken en veiviser for områdene kvalitet, ytre miljø og HMs. 

trønderEnergi ble i 2009 Iso-sertifisert innen kvalitet og ytre miljø. 

Følgende selskap ble i 2009 sertifisert etter Iso-standardene 

Ns-EN Iso 9001:2000 Kvalitetsstyring og Ns-EN Iso 14001:2004 

Miljøstyring: trønderEnergi (konsernstab), trønderEnergi 

Entreprenør, trønderEnergi Kraft og trønderEnergi Nett.

trønderEnergi Marked skal sertifiseres i løpet av 2010. Øvrige 

selskap vil også bli vurdert med tanke på sertifisering i 2010.

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. Vår utnyttelse av 

naturens ressurser gjør oss synlige i landskapet. trønderEnergi 

har derfor som mål at vi skal legge stor vekt på at de inngrep 

som gjøres tar hensyn til det visuelle miljøet. Det skal settes 

strenge miljøkrav og arbeides bevisst for at trønderEnergi 

skal være et konsern med fokus på å minimalisere våre 

påvirkninger på det ytre miljø, ha en god miljøpolitikk og bli 

oppfattet som miljøbevisst i markedet og samfunnet for øvrig.

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. Men et godt arbeidsmiljø er også avhengig av god 

helse og et godt psykososialt miljø. Det er derfor også fokus 

på ergonomi, inneklima, mellommenneskelige forhold etc.

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 internkontroll- 

system som er integrert i virksomhetsstyringen og er felles 

for hele konsernet. I 2009 har det vært fokus på risikoanalyser 

og sikker-jobb-analyser. Konsernet har en egen HMs-tjeneste 

som yter tjenester til datterselskapene. HMs-tjenesten gir 

også tjenester ut over lovbestemt HMs-arbeid. I 2009 har 

dette blant annet vært bistand ved risikoanalyser, lovbestemt 

opplæring, lovpålagte kontroller, beredskapskoordinering og 

oppfølging av myndighetskrav. 

trønderEnergi foretok også i 2009 noen organisatoriske 

endringer, og nye selskap ble innlemmet i konsernet. 

Endringer og omorganiseringer kan ofte føre til usikkerhet  

og misnøye og dermed bli en belastning for arbeidsmiljøet. 
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arbeidsmiljøet har derfor vært et av fokusområdene også i 

2009.

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

arbeidsstokken er tilknyttet konsernets egen 

bedriftshelsetjeneste 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 bedriftshelsetjenester på 

stedet. Det er foretatt legekontroll av alle nyansatte og 

ansatte over 40 år. De forskjellige bedriftshelsetjenestene 

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 de er vanskelig å omplassere til annet arbeid. 

trønderEnergis mål er å ha helsefremmende arbeidsplasser, 

derfor er verken vi eller arbeidstakerne fornøyd med at noen 

må gi seg før tiden. For øvrig pekes det ikke på bestemte 

medisinske eller miljømessige problemer i rapportene fra 

bedriftshelsetjenestene. 

antall ansatte
Konsernet har en svært stabil arbeidsstokk. Ved årsskiftet 

var det 329 ansatte, fordelt på 68 kvinner og 261 menn. til 

sammen utgjør dette 319,35 årsverk. Gjennomsnittsalderen 

er 44,44 år. og har følgende spredning:

Under 40 år 100

40 – 54 år 155

55 – 59 år 51

60 – 67 år 23

sykefravær
Det er et uttalt mål at konsernet skal ha et sykefravær under 

5 %. Det totale sykefraværet i trønderEnergi var i 2009 på 3,18 %. 

sykefravær: 3,18 %

skader uten fravær: 8

skader med fravær: 7

antall fraværsdager grunnet skade: 155

tilløp til skade: 12

skade på ansatte i andre firma: 1

rapportering av avvik har vært i fokus i mange år. avdekking 

av avvik er et viktig hjelpemiddel for å kunne sette i verk 

nødvendige tiltak.

Likestilling
Kvinneandelen i konsernet er 20,67 % (68 personer). 

3 av 10 styremedlemmer i konsernstyret er kvinner.

trønderEnergi ser det som utfordrende og betydningsfullt å 

styrke kvinneandelen i konsernet, og har hatt dette som ett 

av sine formulerte hovedfokusområder i 2009: ”trønderEnergi 

skal ha kompetente og dyktige medarbeidere og skal aktivt 

arbeide for å få bedre balanse mellom kjønnene. Herunder 

ligger å gjennomføre og videreutvikle tiltak for å oppnå bedre 

balanse mellom kjønnene.”

trønderEnergi har i løpet av året fått flere kvinner inn i ledende 

posisjoner, herunder også i styreverv i datterselskap.

Vår bransjeorganisasjon er opptatt av likestillingsspørsmål, 

og arrangerer blant annet kvinnenettverkskonferanser som 

trønderEnergi deltar i. I tillegg har kvinnene i trønderEnergi, 

med støtte fra konsernet, et aktivt kvinnenettverk: 

“Vanndråpene”.

Selskap Antall Årsverk Kvinneantall Gj.snittalder

trønderEnergi as 37 35,13 16 47,65

trønderEnergi Kraft as 90 85,72 18 43,42

trønderEnergi Nett as 62 60 12 49,53

trønderEnergi Elektromontasje as 80 79,8 2 43,38

trønderEnergi Marked as 19 18,2 14 44,26

orkdal Fjernvarme as 2 2 0 40,50

Loqal as 26 25,5 6 36,31

trønderEnergi Invest as 5 5 0 46,00

Nidit 8 8 0 39,63

tronderpower Ltd 1 1 1 28,00

Totalt 329 319,35 68 44,44
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Dette nettverket har som hovedmål å:

– Utvikle god kommunikasjon og trygghet og dermed være 

pådrivere til et godt arbeidsmiljø. 

– synliggjøre kvinners kunnskaper og verdier til beste for 

egen personlig utvikling og bedriftens verdi. 

– Være pådrivere for at kvinneandelen øker i fora der 

beslutninger fattes.

redegjørelse for årsregnskapet

Driftsresultatet
Driftsresultatet for konsernet ble på 264,3 millioner kr i 2009 

mot 401,3 millioner kr i 2008. Driftsresultatet i trønderEnergi 

as ble -54,7 millioner kr.

Forretningsområde energi

produksjon og omsetning  
Konsernets produksjon og omsetning av energi i Norge er samlet 

i trønderEnergi Kraft as. Dette selskapet hadde i 2009 et drifts- 

resultat på 290,0 millioner kr mot 429,0 millioner kr i 2008. 

Årsproduksjonen for trønderEnergi Kraft as ble 2105 GWh, 

som er 102 % samenlignet med siste 10 års middelproduksjon 

gitt dagens produksjonsanlegg. av dette ble 33,5 GWh produsert 

i Valsneset vindkraftverk og 164,8 GWh i Bessakerfjellet 

vindkraftverk.

I begynnelsen av 2009 var magasinbeholdningen 543 GWh 

og ved årets slutt 472 GWh. Gjennomsnittlig magasinbeholdning 

ved årsskiftet de siste 10 år er 592 GWh.

I løpet av året er det gjennomført vedlikehold, tilsynsprogram 

og rehabilitering i henhold til det fastlagte vedlikeholds - 

opplegget for produksjonsanleggene. Driften av anleggene 

har gått som forventet uten store uhell eller skader.

I Driva Kraftverk ble det fra primo oktober 2009 til medio 

januar 2010 montert inn et nytt turbinhjul på aggregat 1. 

Dette var et erstatningshjul for det første hjulet som havarerte 

etter få timers drift like før jul i 2007. Hendelsen medførte 

mye ekstra arbeid i forhold til å kartlegge årsaksforholdene. 

Driftserfaringene med det nye hjulet er så langt gode.

2009 er det første driftsåret for fullt utbygd Bessakerfjellet 

vindkraftverk med 25 vindturbiner på til sammen 57,5 MW 

installert effekt og 176 GWh beregnet midlere årsproduksjon. 

Utbyggingen skjedde i to trinn med 13 turbiner i 2007 og de 

resterende 12 turbinene i 2008. 

Det arbeides intenst med tanke på å skaffe ny, fornybar 

produksjon. Der er flere konsesjonssøknader inn til behandling 

både på vannkraft og vindkraft.

systemprisen på Nord pool for året 2009 ble 30,7 øre/kWh 

mot 36,9 øre/kWh i 2008. Høyeste gjennomsnittlige månedspris 

ble notert i januar på 38,5 øre/kWh, og laveste gjennomsnitt-

lige månedspris ble notert i september på 24,5 øre/kWh. 

Gjennomsnittlig områdepris i 2009 for levering i vårt område 

ble 31,1 øre/kWh (42,1 øre/kWh i 2008).

Den hydrologiske balanse for Norge og sverige samlet ved 

inngangen av året var negativ.  Balansen forverret seg noe 

utover forsommeren, forbedret seg utover høsten for så å 

avslutte ca. 10 tWh dårligere enn ved inngangen til året. 

Norsk elektrisitetsproduksjon for 2009 ble 130,5 tWh som er 

en nedgang på 8,5 % sammenlignet med året før. Forbruket i 

2009 ble 121,5 tWh, en nedgang på 5,7 % sammenlignet med 

året før. størst nedgang gjennom året var det innen kraftintensiv 

industri med et forbruk på 6 tWh lavere enn for 2008. 

terminprisene for årene fram i tid falt utover vinteren, steg 

og nådde en topp på sommeren for så å avslutte noe i 

nærheten av de nivåene som var ved inngangen til året. 

Fokus gjennom året var rettet mot indikatorer påvirket av 

finanskrisen utløst i 2008, hovedsakelig råvarepriser og 

elektrisk forbruk. Grunnkraftkontrakten for året 2010 ble 

lukket på 39,9 €/MWh i slutten av desember 2009 og 

grunnkraftkontrakten for 2011 ble lukket på 42,1 €/MWh.

Utland
trønderEnergi er engasjert i kraftutbygging i Uganda gjennom 

selskapet tronderpower ltd. anlegget ble satt i drift i oktober 

2009 og skal produsere 82 GWh. Det er inngått avtale med 

det ugandiske statlige selskapet om leveranse av kraften. 

Driftsresultatet i 2009 ble på -0,9 millioner kr.

Varme
Konsernet er engasjert i fjernvarmevirksomhet gjennom 

orkdal Fjernvarme as (oFas) og trønderEnergi Varme as 

(tEV). oFas gjennomførte i 2009 en nedskrivning på anleggs- 

midler og kom derfor ut med et driftsresultat på -10,9 

millioner kr. tEV har en konsesjon for utbygging av 

fjernvarme og en søknad inne som ble godkjent nå i 2010.

Forretningsområde nett

Nettvirksomheten ligger i selskapet trønderenergi Nett as 

(tEN). selskapet eier, driver og bygger regionalnett i store 

deler av sør-trøndelag. regionalnettet består av 734 km med 

132- og 66 kV-ledninger og 29 transformatorstasjoner. tEN 

har konsesjon for distribusjon av elektrisk kraft i et område 
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som ved årsskiftet hadde 26 470 kunder. området er 

omtrent identisk med kommunene agdenes, Frøya, Hitra, 

Meldal, Melhus, osen, roan, skaun og Åfjord samt deler av 

orkdal og snillfjord. Distribusjonsnettet består av 1822 km 

høyspentnett, 1904 nettstasjoner og 2887 km lavspentnett. 

Vi har hatt 316 nytilknytninger gjennom året; 25 i næring, 135 

boliger og 156 fritidsboliger. I tillegg eier selskapet en god del 

fiber som er lagt for egen drift samt utleie.

Driftsstabiliteten har vært god i 2009. Verst var det i juni da 

et særdeles kraftig tordenvær gikk over sør-trøndelag. I løpet 

av et døgn ble det registrert over 3000 lynnedslag. For 

trønderEnergi sin del resulterte det i et hektisk døgn, der 

mellom 10 og 20 montører i samarbeid med 2 til 4 driftsingeniører 

jobbet på spreng de neste 24 timene. Det var kommunene 

Melhus og skaun som fikk den verste støyten, og det ble 

byttet transformator i 11 nettstasjoner, som tilsvarer mer enn 

det som vanligvis byttes i løpet av et helt år i forsyningsområdet. 

Kundene som ble berørt hadde opplevd værforholdene som 

dramatiske, og takket være en formidabel innsats fra 

montører og driftsingeniører var det etter hvert bare positive 

tilbakemeldinger å få. Våre folk stilte opp på tross av både 

ferie og andre planer, noe som medførte kort reparasjonstid 

og styrket omdømme for trønderEnergi. 

Etter at entreprenørvirksomheten i 2008 ble skilt ut i eget 

selskap, har tEN nå en tydeligere bestillerrolle. Det har slått 

positivt ut på driftsøkonomien. selskapet hadde i 2009 et 

driftsresultat på 49,8 millioner kr.

Forretningsområde marked og 
tjenester

sluttbrukeromsetning av energi
Energisalg til sluttbruker ligger i selskapet trønderEnergi 

Marked as. Virksomheten ble skilt ut fra trønderEnergi Kraft 

as med regnskapsmessig virkning fra 1.1.2009. Det var i 

store deler av 2009 godt dekningsbidrag på sluttbruker-

omsetningen, men den spesielle prisutviklingen på slutten 

av året spiste opp det meste av gevinsten. Driftsresultatet 

i 2009 ble 0,8 millioner kr.

Entreprenørvirksomheten
Entreprenørvirksomheten ligger i selskapet trønderEnergi 

Elektromontasje  as. selskapets hovedaktivitet har i 2009 

vært oppdrag fra trønderEnergi Nett og trønderEnergi Kraft 

as. Dette utgjorde 63 % av omsetningen, og er en nedgang 

på 32 % i forhold til 2008.

Driftsresultatet i 2009 ble -9,7 millioner kr.

Bredbånd
Bredbåndvirksomheten drives i selskapet Loqal as. selskapet 

har i løpet av 2009 opplevd stor etterspørsel for tjenester 

basert på FttH (fiber to the home). Det er i løpet av året 

etablert eksklusiv avtale med en av markedets ledende 

aktører innenfor tV-segmentet. satsingen på FttH kombinert 

med denne avtalen har gitt et meget attraktivt tilbud til 

markedet og en svært god utvikling i kundebasen.

satsingen på FttH gjør sitt til at selskapet nå er inne i en 

intensiv investerings- og utbyggingsfase. organisasjonen 

utvikles i tråd med den økte veksten med særlig fokus på 

kundesenter og planlegging/utbygging.

Det forventes at den satsingen som er gjort innenfor FttH og 

samarbeidet med ledende aktører på tjenestesiden, parallelt 

med styrt utvikling av organisasjonen, vil danne et meget 

godt grunnlag for videre vekst og god framtidig lønnsomhet 

for virksomheten.

Driftsinntektene har økt med 28 %, fra 41,3 millioner kr i 2008 

til 52,8 millioner kr i 2009. selskapets årsresultat for 2009 er 

-7,2 millioner kr mot -6,6 millioner kr for 2008, noe som er 19 

% bedre enn budsjett for 2009. 

selskapet kjøpte i desember 2009 selskapet as Kabel-tV på 

stjørdal og planlegger en mor-datter fusjon med dette 

selskapet i 2010. 

Forretningsområde investering 
og vekst

Investeringsaktiviteten er samlet i selskapet trønderEnergi 

Invest as.  Investeringene plasseres i en industriportefølje 

og en finansportefølje.

trønderEnergi Invest as hadde ved årsskiftet en 

industriportefølje bestående av selskapsinvesteringer for 

totalt 90 millioner kr. I tillegg er det kommitert for vel 14 

millioner kr i tilleggsinvesteringer i eksisterende selskaper. 

De enkelte investeringene er beskrevet i egen note. Det er 

gjort 2 delvise realiseringer i 2009. resultat fra investerings-

aktiviteten inklusive kursendringer i børsnotert selskap og 

renter på fordring knyttet til salg er 18 millioner kr, administrasjon 

ikke medregnet.

trønderEnergi Invest as forvalter en egen portefølje av 

finansielle plasseringer innenfor en ramme på 160 millioner kr. 

Denne rammen fordeler seg på aktivaklassene børsnoterte 

aksjer og rentepapirer. Virksomheten i 2009 har vært preget 

av en sterk utvikling på oslo Børs. oslo Børs hadde en 
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indeksøkning på 65 %. Våre investeringer i aksjer hadde en 

avkastning på 71 %. resultatet av denne aktiviteten i 2009 

ble 34,7 millioner kr, administrasjon ikke medregnet.

Finansposter
Netto finansposter for konsernet ble 77 millioner kr i 2009, 

mot – 182 millioner kr  i 2008.

Den betydelige økningen i bidraget fra finansområdet skyldes 

hovedsakelig tre forhold. For det første har kronekursen 

styrket seg vesentlig i løpet av 2009. Dette har medført 

 agiogevinster knyttet til et lån på 54 millioner euro og på 

terminkontrakter. Både eurolånet og terminkontraktene ble 

inngått for å sikre de løpende inntekter i euro fra kraftsalgs- 

virksomheten. samlet agiogevinst i 2009 ble 106 millioner kr, 

mot et tap på 86 millioner kr i 2008.

For det andre har investeringsvirksomheten knyttet til 

forvaltning av finansielle instrumenter gitt et bidrag på 33 

millioner kr i 2009, mot et tap på 43 millioner kr i 2008. 

Konsernets rentekostnader har i 2009 vært 84 millioner kr, 

mens rentekostnadene i 2008 var 101 millioner kr. Nedgangen 

skyldes hovedsakelig lavere rentenivå i 2009.

skatt
Konsernet hadde i 2009 en skattekostnad på 110,2 millioner 

kr. av dette utgjorder betalbar skatt 128,8 millioner kr. med 

fordeling på 89,9 millioner kr. i skatt på alminnelig inntekt og 

38,8 millioner kr. i grunnrenteskatt. Endring utsatt skatt på 

-18,6 millioner kr. Det gir en skattekostnad som utgjør 34,9 % 

av resultat før skatt.

Årsresultat
Årsresultatet for konsernet ble et overskudd på 230,9 millioner 

kr. mot 91,2 millioner kr. i 2008. trønderEnergi as fikk et overskudd 

på 221,8 millioner kr.

Balanse og likviditet

Eiendeler
Eiendelene i konsernet utgjorde 4.567 millioner kr ved 

utgangen av 2009. av dette utgjorde varige driftsmidler 

3.384 millioner kr.

Konsernet har en vedtatt finansstrategi som forutsetter at 

likviditetsreserven inkl. trekkrettigheter til enhver tid skal 

utgjøre minst 20 % av konsernets omsetning. 

Egenkapital og gjeld
sum egenkapital utgjorde i konsernet 2.264 millioner kr ved 

utgangen av 2009. av dette utgjorde minoritetsinteresser 

14,1 millioner kr. Konsernet hadde en egenkapitalandel på 49,7 % 

ved utgangen av 2009 mot 49,0 % i 2008. I trønderEnergi as 

var egenkapitalandelen 56,4 %.

Langsiktig gjeld i konsernet er redusert med 130 millioner kr. 

til 1.236 millioner kr. samtidig er kortsiktig gjeld økt med 232 

millioner kr. Hovedårsaken til disse endringene er en 

omklassifisering av et obligasjonslån på 220 millioner kr fra 

langsiktig til kortsiktig gjeld i morselskapet.

Kontantstrøm
I konsernet utgjorde kontanter og kontantekvivalenter 391,9 

millioner kr i 2009 mot 482,6 millioner kr i 2008.

Netto positiv kontantstrøm fra operasjonell drift utgjorde 

397,3 millioner kr. i 2009. Netto negativ kontantstrøm fra 

investeringsaktiviteter utgjorde 233,3millioner kr.

I trønderEnergi as utgjorde kontanter og kontantekvivalenter 

153,0 millioner kr pr. 31.12.2009 mot 277,4 millioner kr pr. 

31.12.2008. 

Finansiell risiko

Økonomisk risiko i trønderEnergi grupperes som enten 

markeds-, motparts- eller operasjonell risiko. rammer og 

fullmakter for de enkelte virksomheter gis av styret og det 

rapporteres løpende på rammeutnyttelse og resultatutvikling. 

Det er innført en deling av roller slik at rapportering skjer fra 

et uavhengig miljø. En viktig arena i konsernet for modning 

og forståelse av risiko og markedsagering er de månedlige 

møter i risikokomiteen. Her deltar ledelse og porteføljeeiere  

i konsernet. I forkant av ferdigstillelse av årsrapport 

gjennomgås de viktigste risikoområder og tilhørende 

internkontroll med konsernstyret.

Markedsrisiko 
Kombinasjonen kraftpris og kraftproduksjon i vårt prisområde 

er normalt de enkeltrisiki som påvirker mest i konsernet. 

trønderEnergi vil normalt være netto eksponert som selger 

av kraft. For å styre risikoen i produksjons- og sluttbruker - 

porteføljene benyttes handel med kraftderivater. I tillegg 

foregår handel i egne tradingporteføljer.

Inntektene fra energiomsetningen på Nordpool gjøres opp  

i euro. Inntekter og utgifter for øvrig er i hovedsak i norske 

kroner, med unntak av enkelte investeringsprosjekter med 

kostnader i utenlandsk valuta. Valutaeksponeringen 

sammenstilles på konsernnivå, og noe er eliminert gjennom 

låneopptak i euro og inngåtte valutaterminer. agering er 
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forankret i fullmakter gitt av styret gjennom finansstrategien. 

Finansstrategien ble revidert i løpet av 2009. Hovedintensjonen 

i finansstrategien er at det verken fra valuta, eller renteagering 

aktivt skal tas risiko. refinansieringsrisikoen skal holdes lav, 

og trønderEnergi styrer derfor etter spredte låneforfall langt 

ut i tid. For å styre selskapets renterisiko benyttes låneavtaler 

med både fast og flytende rente samt ulike renteinstrumenter. 

Morselskapets finansavdeling fungerer som internbank for 

konsernet.

Likviditetsreserven skal til enhver tid sikre økonomisk 

handlefrihet. Den skal, inklusive trekkrettigheter, utgjøre 

minst 20 % av konsernets omsetning.

trønderEnergi foretar finansielle investeringer i verdipapirer 

på og utenfor børs i tillegg til industrielle investeringer med 

aktivt eierskap. Vår eksponering fra disse aktivitetene måles 

løpende mot gitte fullmakter.

I nettselskapet er hoveddelen av inntektene fra overføring av 

energi. Dette er monopolvirksomhet der resultater er avhengig 

av egen effektivitet og vilkårene i Norges Vassdrags- og 

Energidirektorat (NVE) inntektsrammeregime.

I bredbåndsvirksomheten er lønnsomhet i stor grad påvirket 

av kundevekst og marginutvikling i markedet framover.

Motpartsrisiko
Hoveddelen av trønderEnergis energiomsetning foregår på 

den nordiske børsen Nordpool, der handelen er clearet. 

Motpartsrisikoen anses derfor som begrenset. I nett-. 

kraftsalgs- og bredbåndsvirksomheten er omsetningen hver 

for seg fordelt på inntil 25.000 enkeltkunder. tapene er 

historisk sett små i forhold til omsetningen.

operasjonell risiko
trønderEnergi er utsatt for en rekke forhold som representerer 

operasjonell risiko. De hovedsakelige innfallsvinkler til å håndtere 

dette er gjennom kvalitetsarbeid og forsikringer. Gjennom 

Iso-sertifisering på kvalitet og miljø har betydelige ressurser 

blitt lagt ned for å kvalitetssikre prosesser i konsernet.

trønderEnergis strategi for forsikringer gjennomgås årlig og 

vilkårene for dekning følger i stor grad bransjestandarder på 

de enkelte områder.

resultatdisponering

  1000 kr.

Årets resultat i trønderEnergi as ble på 221.792

styret foreslår følgende disponeringer: 

Foreslått utbytte 158.000

overført fra fond for vurderingsforskjeller 13.289

avsatt til annen egenkapital 50.504

  1000 kr.

Mottatt konsernbidrag (netto) fra trønderEnergi Kraft as         196.720 

Mottatt konsernbidrag (netto) fra trønderEnergi Nett as           9.360 

Mottatt konsernbidrag (netto) fra trønderEnergi Invest as         12.000 

 

avgitt konsernbidrag (netto) til trønderEnergi Elektromontasje  as 5.397 

avgitt konsernbidrag (netto) til Loqal as 41.082 

avgitt konsernbidrag (netto) til trønderEnergi Marked as 35.000

avgitt konsernbidrag (netto) til trønderEnergi Varme as 961 

Fri egenkapital etter foreslått utbytte 883.563 
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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.

trønderEnergi har en klar ambisjon om å spille en viktig regional 

energipolitisk rolle, både ved at selskapet skal være regionalt 

eid og styrt og ved at verdiskapningen skal bli værende 

igjen i Midt-Norge. arbeidet med å få til en fusjon mellom 

trønderEnergis og trondheim Energis nettvirksomhet har 

således foregått gjennom hele 2009, spesielt med sikte på  

å samle bred politisk støtte for den regionale modellen.  

Dette arbeidet fortsetter inn i 2010.

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 således 

gjennomført betydelige omorganiseringer i konsernet de 

siste årene. Dette arbeidet vil bli videreført, og vi må ha vilje 

til å prøve noe nytt og ta ut de effektiviseringsgevinster som 

oppstår.

selskapet vil også engasjere seg i prosjekter i utlandet.

Fortsatt drift
Ved utarbeidelse av regnskapet er videre drift lagt til grunn. 

Forutsetningen for videre drift av selskapet er til stede.

trondheim, 26.04.2010

 per Kristian skjærvik anna therese Flatmo oddbjørn Bang

 leder    

 Michael Momyr anne Grethe Kvernrød snorre Glørstad

 arve slørdahl arne per Bjerkås torill W. Johansen

  rune olaisen rune Malmo

   konsernsjef
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NØKKELtaLL

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

EBItDa Driftsresultat før avskrivninger

Nøkkeltall

trønderEnergi konsern

   2009 2008 2007 2006 2005

omsetning (1000 kr) 952.459 1.018.603 866.232 818.830 690.827

     

Resultat     

Driftsresultat (1000 kr)  264.294 401.324 339.794 320.316 239.325

Driftsmargin  26,8 % 38,0 % 37,4 % 37,9 % 33,3 %

Årsresultat (1000 kr)   230.912 91.232 233.293 183.573 118.771

Utbytte (1000 kr)    159.225 154.980 151.080 124.000 90.000

Rentabilitet     

totalrentabilitet  10,0 % 9,6 % 10,3 % 10,2 % 7,4 %

     resultatgrad 38,1 39,3 42,0 42,7 36,5

     Kapitalens omløpshastighet 0,26 0,24 0,24 0,24 0,20

Egenkapitalrentabilitet 11,1 % 4,5 % 12,5 % 10,3 % 6,2 %

     

Investeringer i varige driftsmidler (1000 kr)  391.440 391.440 443.949 165.835 62.330

EBItDa 412.808 537.668 457.634 434.661 353.357

     

Soliditet/Kapitalforhold pr. 31.12.     

Egenkapitalprosent  49,7 % 49,0 % 43,7 % 49,5 % 47,7 %

Likviditetsgrad 1 0,9 1,2 0,9 1,5 0,9
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TrønderEnergi AS  Konsern

       1000 kr

 2009 2008 Note  Note 2009 2008

    omsetning 2 952.459 1.018.603

 27.482 32.339  Øvrige driftsinntekter  33.596 36.609

 27.482 32.339  Sum driftsinntekter  986.055 1.055.212

      

 931 -3.118  arbeid på egne investeringsanlegg  -32.375 -32.516

  808  Varekjøp  52.274 60.797

    Energikjøp  62.726 40.863

    overføringskostnader  43.547 48.978

 35.091 36.039 1 personalkostnader 3 216.726 216.770

 3.826 3.698 2 ordinære avskrivninger 4,5 148.513 136.344

    Nedskrivning av varige driftsmidler 5 9.000 

 42.300 22.532  andre driftskostnader  221.350 182.651

 82.148 59.961  Sum driftskostnader  721.760 653.888

      

 -54.666 -27 622  Driftsresultat  264.294 401.324

      

 217.492 206.860 4 Inntekt på investering i datterselskap   

 12.851 7.009 4 Inntekt på investering i tilknyttet selskap 7 12.851 7.009

 31.325 45.124  renteinntekt fra foretak i samme konsern   

 124.751 38.569  annen finansinntekt  133.747 56.895

    Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler  33.094 -42.562

 76.846 92.052  rentekostnader  84.498 100.875

 25.816 101.709  andre finanskostnader  18.407 102.653

 283.757 103.800  Netto finansposter  76.787 -182.187

      

 229.091 76.178  Ordinært resultat før skattekostnad  341.082 219.138

      

 7.299 -38.343 3 skattekostnad på ordinært resultat 6 110.169 127.906

      

 221.792 114.521  Årsresultat  230.912 91.232

      

    Majoritetens andel av årsresultatet  235.859 89.259

    Minoritetens andel av årsresultatet  -4.947 1.973

       

    Disponering av årsoverskudd:   

 158.000 154.000  Foreslått utbytte   

 13.289 -18.697  avsatt til fond for vurderingsforskjeller   

 50.504 -20.781  avsatt til / tilbakeført fra ”annen egenkapital”   

resultatregnskap
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BaLaNsE

TrønderEnergi AS  Konsern

       1000 kr

 2009 2008 Note EIENDELER Note 2009 2008

     Anleggsmidler   
     Immaterielle eiendeler   
     Vassdragsrettigheter 4 151 7.310
 6.557 13.830 3 Utsatt skattefordel   
     Goodwill 4 37.148 24.663
     Andre immaterielle eiendeler 4 24.535 
 6.557 13.830  Sum immaterielle eiendeler  61.833 31.973
      
     Varige driftsmidler   
 28.884 26.794 2 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 5 3.317.652 3.185.582
 7.178 6.075 2 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner 5 66.824 58.776
 36.062 32.869  Sum varige driftsmidler  3.384.475 3.244.358
      
     Finansielle anleggsmidler   
 2.553.452 2.371.761 4 Investeringer i datterselskap   
 299.176 271.213  Lån til foretak i samme konsern   
 342.292 329.440 4 Investering i tilknyttet selskap 7 342.292 329.440
 1.231 1.231 5 Investering i aksjer og andeler 7 3.751 3.775
 4.041 3.796 5 Obligasjoner og andre fordringer 7 13.951 9.214
 3.200.191 2.977.441  Sum fi nansielle anleggsmidler  359.993 342.429
      
 3.242.810 3.024.140  Sum anleggsmidler  3.806.302 3.618.761
      
     Omløpsmidler   
     Lager 8 3.590 5.355
 9.374 9.520 10 Kundefordringer  162.681 157.233
 705.875 816.381 10 Andre fordringer, periodiseringer etc. 9 63.731 64.089
     Markedsbaserte aksjer 10 96.802 51.723
     Markedsbaserte obligasjoner 10 38.395 45.957
     Andre verdipapirer 10 87.213 113.145
 41.145 153.032  Kontanter, bankinnskudd  308.694 391.893
 756.394 978.932  Sum omløpsmidler  761.106 829.395
      
 3.999.204 4.003.073  SUM EIENDELER  4.567.408 4.448.156

Balanse 31.12.
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TrønderEnergi AS  Konsern

       1000 kr

 2009 2008 Note EGENKAPITAL OG GJELD Note 2009 2008

     Egenkapital   
     Innskutt egenkapital   
 102.280 102.280 6,7 Aksjekapital 11 102.280 102.280
 -628 -1.161  Egne aksjer 11 -628 -1.161
 856.249 856.249 6 Overkursfond  856.249 856.249
 184.163 159.083 6 Annen innskutt egenkapital  184 163 159.083
 1.142.064 1.116.451  Sum innskutt egenkapital  1.142.064 1.116.451
      
     Opptjent egenkapital   
 406.219 392.299 6 Fond for vurderingsforskjeller   
 706.585 656.523 6 Annen egenkapital   
     Konsernets øvrige fonds 11 1.108.215 1.030.356
 1.112.804 1.048.822  Sum opptjent egenkapital  1.108.215 1.030.356
      
     Minoritetsinteresser 11 14.154 31.488
      
 2.254.868 2.165.273  Sum egenkapital  2.264.433 2.178.295
      
     Langsiktig gjeld   
     Avsetning for forpliktelser   
 16.251 13.962 8 Pensjonsforpliktelser 12 46.160 43.559
     Utsatt skatt 6 122.271 111.760
     Avsetning for kraftleveranse  66.563 69.821
 16.251 13.962  Sum avsetning for forpliktelser  234.994 225.140
      
     Annen langsiktig gjeld   
 450.000 670.000 9 Obligasjonslån 13 450.000 670.000
 612.358 726.247 9 Langsiktige lån 13 786.320 696.561
 1.062.358 1.396.247  Sum annen langsiktig gjeld  1.236.320 1.366.561
      
     Kortsiktig gjeld    
 104.513 150.642  Gjeld til kreditinstitusjoner  104.513 150.642
 3.736 2.015 10 Leverandørgjeld  49.726 51.686
 37.728 47.165 3 Betalbar skatt 6 103.110 115.941
 1.739 2.421  Skyldige offentlige avgifter  68.614 67.224
 159.749 154.000  Avsatt utbytte  160.974 154.980
 358.263 71.347 10 Annen kortsiktig gjeld  344.724 137.687
 665.728 427.591  Sum kortsiktig gjeld  831.661 678.160
      
 3.999.204 4.003.073  SUM EGENKAPITAL OG GJELD  4.567.408 4.448.156

Balanse 31.12.

 Per Kristian Skjærvik Anna Therese Flatmo Oddbjørn Bang Michael Momyr Anne Grethe Kvernrød
 leder    
 

   

 Snorre Glørstad Arve Slørdahl Arne Per Bjerkås Torill W. Johansen Rune Olaisen 

Rune Malmo
konsernsjef

Trondheim, 26.04.2010
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KoNtaNtstrØMoppstILLING

TrønderEnergi AS  Konsern

       1000 kr

 2009 2008   2009 2008

    KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER   
 229.091 76.178 Resultat før skattekostnad  341.082 219.138
 -217.492 -206.860 Resultat fra datterselskap etter EK-metoden  
 1.020 1.920 Utbytte innbetalt fra datterselskap  
 -12.851 -7.009 Andel resultat fra tilknyttet selskap etter EK-metoden -12.851 -7.009
 12.250 14.700 Utbytte fra tilknyttet selskap 12.250 14.700
 -57.999 -58.274 Periodens betalte skatt -115.941 -90.613
 -84.116 74.723 Eff ekt av valutakursendringer 103.244 101.323
  22 Tap(+)/gevinst(-) ved salg av anleggsmidler -359 -163
 3.826  Ordinære avskrivninger 148.513 136.344
  3.698 Nedskrivning varige driftsmidler 9.000 
   Endring i varelager 989 -777
 -2.565  Endring i kundefordringer  -21.465 -16.016
 215 -2.711 Endring i leverandørgjeld -16.507 -14.547
 7.797 -1.505 Pensjonskostnad uten kontanteff ekt 28.455 25.854
  5.509  Endring i fi nansportefølje  11.585 -25.986
 -45.203 51.460  Endring i andre tidsavgrensningsposter  -90.732 114.145
 -166.026 -48.147  Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  397.262 456.393
    
    KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER   
 1.147 179  Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler  23.648 
 -10.153 -17.762  Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler  -261.877 -391.440
    Innbetalinger ved salg av immaterielle eiendeler   17.410
    Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler  -35.161 -1.500
    Innbetalinger ved salg av aksjer og andel i andre foretak  20.413 
    Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andel i andre foretak  -1.538 -5.843
  800  Innbetaling ved salg av datterselskap   
 -95.016 -39.996  Utbetalinger ved kjøp/etablering av datterselskap   
 31.208 -89.481  Inn-/utbetalinger utlån til datterselskap   
 25.613 520.585  Innbetaling ved salg av egne aksjer  25.613 520.585
  -57.523  Utbetaling ved kjøp av egne aksjer  -425 -57.523
 -244 -476  Inn-/utbetalt på kortsiktige og langsiktige fordringer  -3.992 -1.255
 -47.446 316.325  Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  -233.319 80.434
    
    KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER   
    Tilført ny innskuddskapital   12.545
  -148.297  Utbetaling av egenkapital   -148.297
    Innbetalinger fra ny langsiktig gjeld  218.620 44.992
 180.212 49.952  Innbetalinger fra nytt kortsiktig lån   49.952
  -400.000  Utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig gjeld  -46.129 -403.985
 -251.429 -11.429  Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld  -266.401 -31.685
 312.500 267.715 Konsernbidrag innbetalt fra datterselskap (brutto)  
 12.553 -487  Utbetaling av konsernbidrag til datterselskap (brutto)   
 -152.251 -150.000  Utbetalinger av utbytte  -153.231 -151.080
 101.585 -392.545  Netto kontantstrøm fra fi nansieringsaktiviteter   -247.141 -627.557
    
 -111.887 -124.367  Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter  -83.199 -90.729
 153.032 277.399  Kontanter og kontantekvivalenter pr. 01.01.  391.893 482.622
 41.145 153.032  Kontanter og kontantekvivalenter pr. 31.12.  308.694 391.893

Kontantstrømoppstilling
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NotEr trØNDErENErGI KoNsErN

trønderEnergi as har forretningskontor i trondheim.

Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper. 

Interne transaksjoner, aksjer, fordringer og gjeld elimineres. 

I konsernregnskapet er enhetssynet lagt til grunn for 

konsolideringen.

Datterselskaper kjøpt i løpet av året inkluderes fra og med 

kjøpstidspunktet. Ved oppkjøp legges avtaletidspunktet til 

grunn for fastsetting av kostpris samt mer-/mindreverdianalysen. 

Merverdier utover regnskapsført egenkapital henføres til de 

av selskapets eiendeler og forpliktelser som har andre verdier 

enn de balanseførte. Eventuelle mer-/mindreverdier som ikke 

kan henføres til identifiserbare eiendeler og forpliktelser 

behandles som goodwill.

Utenlandsk datterselskap med regnskap i utenlandsk valuta 

omregnes slik at eiendeler og gjeld omregnes til dagskurs, 

inntekter og kostnader omregnes til gjennomsnittlig 

transaksjonskurs i perioden. omregningsdifferanser føres 

mot egenkapitalen inntil avhendelse av investeringen.

Datterselskaper

Datterselskapene er vurdert etter egenkapitalmetoden 

i morselskapet.

Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet

Investering i tilknyttede selskaper vurderes etter 

egenkapitalmetoden.

Felleskontrollert virksomhet vurderes etter bruttometoden 

og er innarbeidet linje for linje i konsernregnskapet og 

selskapsregnskapene.

Inntektsføring og kostnadsføring

Inntektsføring ved salg av varer og tjenester foretas ved 

opptjening, mens kostnadsføring skjer etter sammenstillings -

prinsippet. Inntekter og kostnader henføres til det året de er 

opptjent, henholdsvis forbrukt.

Klassifisering av eiendeler og gjeld

omløpsmidler omfatter poster som forfaller til betaling innen 

ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til 

Note 0  Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.

Konsernregnskapsprinsipper

Konsernregnskapet omfatter morselskapet trønderEnergi as med følgende datterselskap inndelt etter forretningsområder:

Noter trønderEnergi konsern

 Eierandel Forretningskontor

ENERGI  

trønderEnergi Kraft as 100,0 % trondheim

trønderEnergi Varme as 100,0 % trondheim

tronder power Ltd 72,2 % Kampala, Uganda

orkdal Fjernvarme as 58,6 % orkdal

osaelva Kraftverk as 50,0 % trondheim

  

NETT  

trønderEnergi Nett as 100,0 % trondheim

  

MARKED OG TJENESTER  

trønderEnergi Marked as 100,0 % trondheim

trønderEnergi Elektromontasje  as  100,0 % trondheim

Nidit as 51,0 % trondheim

Loqal as 100,0 % trondheim

  

INDUSTRI OG VEKST  

trønderEnergi Invest as 100,0 % trondheim
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varekretsløpet. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk og øvrige 

eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. tilsvarende regler 

er benyttet for klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld.

omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost 

og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt 

beløp på etableringstidspunktet og justeres ikke til virkelig 

verdi som følge av renteendring.

anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives 

til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være 

forbigående. anleggsmidler med begrenset økonomisk 

levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres 

til nominelt beløp på etableringstidspunktet og justeres ikke 

til virkelig verdi som følge av renteendring.

Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta

pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til 

balansedagens kurs.

Immaterielle eiendeler

Immaterielle eiendeler som består av vannfallsrettigheter, 

goodwill og andre immaterielle rettigheter er oppført til historisk 

anskaffelseskost. Vannfallsrettigheter avskrives ikke da det 

ikke foreligger hjemfallsrett. Goodwill og immaterielle eiendeler 

for øvrig avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. 

Levetiden er vurdert i forhold til den underliggende virksomheten.

Varige driftsmidler og avskrivninger

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets 

forventede økonomiske levetid dersom de har levetid over 

tre år og har en kostpris som overstiger 15 000 kr. Investeringene 

aktiveres ut fra faktisk anskaffelseskost, med fradrag for 

anleggsbidrag. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi 

ved verdifall som ikke forventes  å være av forbigående art. 

Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen 

ikke lenger finnes å være til stede.

reinvesteringer og utvidelser som medfører vesentlig økt 

kapasitet eller forlenget levetid aktiveres og avskrives i takt 

med driftsmidlet.

Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende 

under driftskostnader.

Demonterte anleggsmidler som midlertidig legges på lager er 

ikke bokført som lagervare, men avskrives etter opprinnelig plan.

Finansielle anleggsmidler

Langsiktige plasseringer, herunder aksjer og andeler 

vurderes til anskaffelseskost og nedskrives til virkelig verdi 

dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og 

andre overskuddsutdelinger inntektsføres som annen 

finansinntekt.

Langsiktige markedsbaserte finansielle instrumenter, 

herunder aksjer som har en observerbar markedspris, 

nedskrives til virkelig verdi såfremt markedsprisen er lavere 

enn anskaffelseskost.

Investering i tilknyttede selskap er vurdert etter 

egenkapitalmetoden 

Kortsiktige plasseringer

Finansielle instrumenter og varederivater som er klassifisert 

som omløpsmidler inngår i en handelsportefølje med henblikk 

på videresalg, omsettes på børs, autorisert markedsplass 

eller tilsvarende regulert marked i utlandet, og har god 

eierspredning og likviditet, vurderes til virkelig verdi.

Øvrige kortsiktige plasseringer vurderes til laveste verdi  

av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen.

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.

Magasinbeholdninger

Magasinbeholdning av vann er ikke inntatt i regnskapet, verken 

i balansen eller i form av periodisering av inntekter eller kostnader 

i resultatregnskapet. Vesentlige endringer i vannmagasin - 

beholdningen over årsskiftet vil indirekte påvirke resultat- 

regnskapet. I note til regnskapet gis opplysninger om 

magasinfylling pr 31. desember.

Mer-/mindreinntekt

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fastsatt 

reguleringsmodell for overføringsvirksomheten. Det 

beregnes årlige inntektsrammer. Når faktisk inntekt avviker 

fra tillatt inntekt i eget nett, oppstår mer-/mindreinntekt.

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-/mindreinntekt beregnes særskilt for regionalt 

fellesnett, regionalnettet og distribusjonsnettet. 
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NotEr trØNDErENErGI KoNsErN

Årlige erstatninger

Erstatninger blir betalt til grunneiere for å få bruksrett til vannfall 

og grunn. Erstatningsutbetalingene er hovedsakelig evigvarende 

i form av løpende årlige utbetalinger eller plikt til å levere 

konsesjonskraft. Det er ikke avsatt noe beløp i balansen til å 

dekke disse framtidige forpliktelsene, da disse motsvares av 

tilsvarende rettigheter.

Utbetalte årlige erstatninger samt engangsutløsning av 

årlige erstatninger kostnadsføres på betalingstidspunktet.

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser

Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil 

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 pensjons-

forpliktelsen og pensjonsmidlene (korridor). Virkningen av 

endringer i pensjonsplan fordeles over gjenværende 

opptjeningstid. arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. 

pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi.

Skatt

skatter er i regnskapet behandlet i henhold til norsk skatte-

lovgivning, foreløpig regnskapsstandard om skatt og 

uttalelser som gjelder særskilt for energiverk. skattekostnaden 

er den periodiserte skatten knyttet til det regnskapsmessige 

resultat. skattekostnaden består av betalbar skatt på 

skattemessig resultat og skattevirkningen av midlertidige 

resultatforskjeller og underskudd til framføring.

 

Betalbar skatt består av:

 

• skatt på alminnelig inntekt, som beregnes på grunnlag av 

skattepliktig resultat på kraftproduksjon, omsetning av 

kraft og øvrige aktiviteter.

• Utsatt skatt/utsatt skattefordel beregnes med utgangspunkt 

i midlertidige resultatforskjeller. skattereduserende/

skatteøkende midlertidige forskjeller og utsatt skatt er 

beregnet på netto skatteøkende 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.

• For vannkraftproduksjonen beregnes en særskilt 

grunnrenteskatt. 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 beregnede 

inntekten reduseres med faktiske driftskostnader, 

skattemessige avskrivninger og friinntekt for å komme 

fram til skattegrunnlaget netto grunnrenteinntekt. 

Friinntekten skal sikre normalavkastningen på kapital mot 

grunnrentebeskatning. Grunnrenteskatten utgjør 30 % av 

netto grunnrenteinntekt. Eventuell negativ grunnrente-

inntekt inklusive renter kan motregnes mot positiv 

grunnrenteinntekt i samme året. resterende negativ 

grunnrenteinntekt 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, inkludert negativ grunnrente-

inntekt til framføring, basert på nominell skattesats.

• Naturressursskatt, som beregnes på grunnlag av siste 

7-års gjennomsnitt produksjon pr. kraftverk 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.

Finansielle instrumenter

Rente og valuta

Finansielle instrumenter anvendes som et ledd i risikostyringen 

av selskapet. rente- og valutabytteavtaler samt terminkontrakter 

er avtaler som inngås for å sikre framtidige rentevilkår og/

eller motvirke effekten av kurssvingninger. 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 balanse-

føres samtidig som det foretas en måling av virkelig verdi på 

balansedagen. Latent tap som følge av denne markeds-

vurderingen inngår i anskaffelseskostnadene. Dersom 

avtalene ikke tiltredes, resultatføres opsjonspremien 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 sluttbrukeromsetning 

som formål. Bokføringen skjer etter sikringsprinsippet. 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 kraftsalgsinntektene. 

For den del av krafthandelsporteføljen som er definert som 
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trading, skjer resultatføring ved realisasjon av posisjonen 

(lukking), og alle åpne posisjoner markedsvurderes.

Kontraktsforpliktelser

Vedrørende den regnskapsmessige behandlingen av fysiske 

energikontrakter finnes det ingen spesifikke standarder 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 Nord pool Eltermin (Elbørsen) 

blir regelmessig behandlet slik at eventuelle urealiserte tap 

regnskapsføres fortløpende. 

Finansiell risiko

Markedsrisiko, motpartsrisiko og likviditetsrisiko er omtalt  

i årsberetningen.

Kontantstrømoppstilling

Ved utarbeidelse av kontantstrømoppstilling er den indirekte 

metoden benyttet.

Note 1  Eierandeler i andre kraftverk 

De kraftverk vi har eierandeler i er innarbeidet som felles- 

kontrollert virksomhet etter bruttometoden linje for linje. 

• Kraftverkene i orkla (KVo)  35 %

• Driva Kraftverk (DK) 75 %

postadressen til begge selskapene er postboks 9480 

sluppen, 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 

budsjetteringstidspunkt 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.

  KVO 35% DK 75%

     1000 kr

 2009 2008 2009 2008

RESULTATREGNSKAP    

Driftsinntekter 185.801 174.368 28.075 30.068

Driftskostnader 40.899 50.698 24.865 26.857

Driftsresultat 144.901 123.671 3.210 3.211

Netto finansposter 71 -305 228 6

Årsresultat 144.973 123.365 3.437 3.217

BALANSE    

anleggsmidler 434.306 448.229 93.267 91.721

omløpsmidler 17.519 11.689 9.777 12.563

Sum eiendeler 451.825 459.918 103.044 104.284

Egenkapital 430.613 436.396 96.337 92.899

Langsiktig gjeld 5.649 12.243 998 1.362

Kortsiktig gjeld 15.562 11.279 5.710 10.023

Sum egenkapital og gjeld 451.825 459.918 103.044 104.284
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NotEr trØNDErENErGI KoNsErN

Note 2  Omsetning

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

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 avgitt sikkerhetsstillelse for en ansatt på 70.651 kr.

Revisor

Godtgjørelse til revisjon fordeler seg slik:

Note 3  Personalkostnader

    1000 kr

 2009 2008

Energiomsetning ekstern 581.271 650.490

overføring ekstern 111.660 256.244

annen omsetning 33.596 111.870

sum omsetning 726.527 1.018.603

andre driftsinntekter 259.528 36.609

Sum driftsinntekter 986.055 1.055.212

    1000 kr

 2009 2008

Lønn 156.909 138.005

Folketrygdavgift 23.321 20.709

pensjonskostnader (se note 12) 25.361 49.782

andre ytelser 11.135 8.274

Sum  216.726 216.770 

 

antall årsverk 319,35 292,9

    1000 kr

 2009 2008

Lovpålagt revisjon 996 1.104

skatterådgivning  39

andre revisjonsrelaterte tjenester 311 

Sum  1.307 1.143

Herav ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Bedriftsforsamling

Lønn 1.497 

annen godtgjørelse 30 845 54
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Note 4  Immaterielle eiendeler
    1000 kr

Immaterielle eiendeler Konsesjoner  Vassdragsrettigheter Goodwill Kunder Sum

anskaffelseskost 01.01.2009  71   79   28.556    28.706 

tilgang    17.786   24.535   42.321 

anskaffelseskost 31.12.2009  71   79   46.342   24.535   71.027 

     

akkumulerte avskrivninger 31.12.2009    9.194    9.194 

Bokført verdi 31.12.2009  71   79   37.148   24.535   61.833 

     

Årets avskrivninger    5.880    5.880 

Økonomisk levetid   6 år  

avskrivningsplan   Lineær  

    1000 kr
Varige driftsmidler Tomter, bygninger  Kraft- Vind- Overførings- Driftsløsøre, Anlegg Totalt

 og annen fast  anlegg kraft anlegg / inventar, under 

 eiendom   bredbånd  transport- arbeid

     midler mv.

anskaffelseskost 1.1.2009 122.721 2.749.427 462.550 1.299.826 153.623 291.120 5.079.267

tilgang kjøpte driftsmidler 7.534 342.337 3.963 95.246 25.226 -212.429 261.877

avgang 305 434  973 20.558 12.527 34.796

anskaffelseskost 31.12.2009 129.950 3.091.330 466.513 1.394.099 158.292 66.164 5.306.349

       

akkumulerte avskrivninger 31.12.2009 40.222 1.097.783 46.372 610.656 110.411  1.905.442

akkumulerte nedskrivninger 31.12.2009    16.379   16.379

Bokført verdi pr. 31.12.2009 89.728 1.993.548 420.142 767.064 47.829 66.164 3.384.475

       

Årets avskrivninger 3.022 56.476 22.522 48.151 12.462  142.633

Årets nedskrivninger    9.000   9.000

Økonomisk levetid 25 - 75 år 15 - 75 år 15 - 30 år 5 - 35 år 3 - 15 år  

avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær  

Note 5  Varige driftsmidler
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NotEr trØNDErENErGI KoNsErN

Note 6  Skatt
    1000 kr

 2009 2008

Årets skattekostnad framkommer slik 

Betalbar skatt på årets resultat 89.906 80.824

Betalbar skatt grunnrente 38.908 45.960

Endring utsatt skatt alminnelig inntekt/grunnrenteinntekt -18.645 1.122

Årets totale skattekostnad 110.169 127.906

  

Betalbar skatt i balansen framkommer slik  

Betalbar skatt på årets resultat 64.202 77.281

Betalbar skatt grunnrente 38.908 45.960

Årets beregnede naturressursskatt 19.704 19.464

Naturressursskatt motregnet skatt på årets resultat -19.704 -19.464

tidligere års naturressursskatt motregnet på årets resultat  -7.300

Sum betalbar skatt 103.110 115.941

  

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt  

anleggsmidler 371.498 327.586

Varebeholdning -763 

omløpsmidler 1.845 218

Gevinst og tapskonto 2.160 -8.257

pensjonsordning -46.160 -43.559

aksjer 27.548 -6.438

Framført, ubenyttet mindreinntekt  249

Underskudd til framføring -14.569 -55.319

Sum  341.559 214.480

Utsatt skatt (28 %) 95.637 60.054

  

Utsatt skatt grunnrenteinntekt 26.635 51.706

Sum utsatt skatt 122.271 111.760
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Note 7  Finansielle anleggsmidler
  1000 kr

Tilknyttet selskap Nordmøre Energiverk AS

anskaffelsestidspunkt 20.04.2001

Forretningskontor Kristiansund

stemmeandel 49 %

anskaffelseskost 359.997

Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 208.223

Henførbar merverdi 39.453

Goodwill 112.321

Inngående balanse 01.01.2009 329.440

andel årets resultat 9.801

avskrivning henførbar merverdi -1.599

avskrivning goodwill -6.240

overføringer til/fra selskapet (utbytte) 9.200

andre endringer i året 1.690

Utgående balanse 31.12.2009 342.292

      1000 kr

Selskap Anskaffelseskost Balanseført verdi Markedsverdi

Gnisten Næringshage as 165 165 165

Nea Energi as 50 50 50

Ecohz asa 2.553 1.033 1.033

Energuide asa 1.194 1.194 1.194

rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet as 11 11 11

Grenor as 1.000 1.000 1.000

andre aksjer 297 297 297

Summer 5.270 3.750 3.750

   

   1000 kr 

Obligasjoner og andre fordringer 2009 2008 

Fordringer på ansatte 2.670 2.670

Egenkapitalinnskudd KLp 4.284 3.452

statkraft beredskapskonto 300 300

Lån til Ecohz asa 1.263 386

andel KVo/DK finansielle plasseringer 247 215

Depositum 487 404

Metallkraft 3.000 

andre fordringer 1.700 1.788

Sum 13.951 9.214
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NotEr trØNDErENErGI KoNsErN

Note 8  Magasinbeholdning

Note 9  Fordringer

Note 10  Kortsiktige plasseringer

   GWh

 2009 2008

Beholdning 01.01. 543 631

Beholdning 31.12. 472 543

Midlere beholdning 31.12. siste 10 år 592 606

Årets produksjon 2.105 1.979

Midlere produksjon siste 10 år gitt dagens anlegg 2.036 1.972

Midlere produksjon siste 10 år 1.757 1.687

   1000 kr

 2009 2008

Fordringer på eiere, styremedlemmer og liknende 208 116

andre fordringer 63.523 56.048

Sum andre fordringer 63.731 56.164

    1000 kr

 Historisk Virkelig verdi Periodens resultatførte  

 anskaffelseskost 31/12/2009 verdiendringer (urealisert)

Finansielle aksjer 82.505 96.802 14.981

obligasjoner og obligasjonsfond 40.495 38.395 2.100

Sum 123.000 135.197 17.081

Disse tallene refererer til brutto egenproduksjon inklusive vindkraft og den tilsigsavhengige Neakontrakten, men med fradrag 

av det som går med til pumping i Vassli pumpestasjon. Magasinbeholdningen er ikke bokført som lagerbeholdning i regnskapet, 

men representerer følgende verdier:

Magasinkapasiteten er ca. 55% av beregnet årlig normaltilsig. Variasjonen i nyttbart tilsig er beregnet til +400/-450 GWh årlig. 

periodens viser historisk anskaffelseskost og urealisert resultat på posisjoner i beholdning.
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Note 11  Egenkapital 

Note 12  Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

        1000 kr

 Aksje- Egne Overkurs- Annen Konsernets  Sum

 kapital aksjer fond  innskutt øvrige Minoritet egen- 

    EK fonds  kapital

Egenkapital 31.12.2008 102.280 -1.161 856.249 159.083 1.030.356 31.488 2.178.295

salg av egne aksjer  533  25.080   25.613

Kjøp av egne aksjer      -425 -425

omregningsdifferanse valuta ført direkte mot EK     -1.757 -1.757

resultat konsern     235.859 -4.947 230.912

Emisjon i datterselskap      4.143 4.143

aksjesalg fra minoritet til tE      -13.123 -13.123

Utbytte     -158 000 -1.225 -159.225

Egenkapital 31.12.2009 102.280 -628 856.249 184.163 1.108.215 14.154 2.264.433

    1000 kr

Pensjonskostnad framkommer slik:  2009 2008

Nåverdi av årets pensjonsopptjening  16.305 16.814

rentekostnad av pensjonsforpliktelsen  22.384 22.444

avkastning på pensjonsmidler  -16.913 -15.795

resultatført estimeringstap/(gevinst)  2.841 4.787

periodisert arbeidsgiveravgift  3.009 5.842

periodiserte pensjonskostnader  -2.266 15.690

Netto pensjonskostnad  25.361 49.782

 

  

  Sikrede Andre  

Pensjonsforpliktelser: (kollektive) usikrede Sum

Beregnede pensjonsforpliktelser 401.966 19.608 421.573

pensjonsmidler (til markedsverdi) -205.473  -205.473

Ikke resultatført virkning av estimatavvik -73.600  -73.600

periodisert arbeidsgiveravgift 7.949 2.745 10.694

Netto pensjonsforpliktelser  23.808 22.353 46.160

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 626 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.

se også note 6 og 7 under trønderEnergi as.
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NotEr trØNDErENErGI KoNsErN

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

innen forsikring.

andre usikrede ordninger gjelder sluttpakker i forbindelse med nedbemanning i 2008 samt avtale om førtidspensjon for 

konsernsjefen. Nåverdi av sluttpakker er bokført som engangskostnad, og forpliktelsen reduseres etter hvert som utbetaling 

skjer. Det er inngått avtale som gir konsernsjefen rett til å gå av med kompensasjon på 75 % av lønn fram til fylte 67 år.

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt

Vektet gjennomsnittsrente på låneporteføljen er 5,66 %

Det er i tillegg en trekkrettighet i Nordea Bank Norge asa på 450 millioner kr.

Videre er 6,2 millioner kr av konsernets midler innestående på konti som tjener som sikkerhet for handel i Nordpool sine markeder.

    1000 kr

Økonomiske forutsetninger  2009 2008

Årlig avkastning  5,40 % 5,50 %

Diskonteringsrente  4,50 % 5,30 %

Årlig lønnsvekst  4,25 % 4,50 %

Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp  5,70 % 4,25 %

Note 13  Langsiktig gjeld

Note 14  Pantsettelser og garantier

       

Avdragsprofil      1000 kr

2010 2011 2012 2013 2014 Deretter Sum

21.459 13.946 13.571 14.833 33.760 1.138.750 1.236.320

Garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført.   1000 kr

Garantikreditor Garantidebitor Garanti-beløp Garantien gjelder

Kemneren i trondheim Loqal as 469  skattetrekksgaranti 

Fokus Bank Loqal as 128.474 pantesikrede eiendeler

orkdal kommune orkdal Fjernvarme as 59  skattetrekksgaranti 

Fokus Bank orkdal Fjernvarme as 24.373  pantesikrede eiendeler

tollvesenet orkdal Fjernvarme as 349  Kontraktsgaranti 

Emerging africa Infrastructure 

Fond Limited tronderpower Limited 408.610 pantesikrede eiendeler

Kemneren i trondheim trønderEnergi as 1.450  skattetrekksgaranti 

Kemneren i trondheim trønderEnergi Elektromontasje  as 2.500  skattetrekksgaranti 

Melhus kommune trønderEnergi Entreprenør as 386  Kontraktsgaranti 

Kemneren i trondheim trønderEnergi Invest as 200  skattetrekksgaranti 

statkraft sF trønderEnergi Kraft as 60.796 Garanti for levering etter Elsam-avtalen

Nordpool Clearing asa trønderEnergi Kraft as 106.016 sikkerhet ved handel i Nordpools markeder

Kemneren i trondheim trønderEnergi Kraft as 1.700  skattetrekksgaranti 

Kemneren i trondheim trønderEnergi Nett as 2.300 skattetrekksgaranti

Sum garantier   737.682  
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Noter trønderEnergi as

Note 1  Personalkostnader
    1000 kr

 2009 2008

Lønn 21.038 19.738

Folketrygdavgift 3.786 3.725

pensjonskostnader (se note 8) 6.495 10.383

andre ytelser 3.772 2.193

Sum 35.091 36.039

Herav ytelser til ledende personer Daglig leder          Styret     Bedriftsforsamling

Lønn 1.497  

annen godtgjørelse 30 845 54

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

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 avgitt sikkerhetsstillelse for en ansatt på 70.651 kr.

Revisor

Godtgjørelse til Deloitte as fordeler seg slik:    1000 kr

 2009 2008

Lovpålagt revisjon 287 244

skatterådgivning  39

andre revisjonsrelaterte tjenester 212 

Sum 499 283

Note 2  Varige driftsmidler
    1000 kr
 Tomter, bygninger  Driftsløsøre, inventar, Anlegg under
 og annen fast eiendom verktøy, transportmidler  arbeid Totalt

anskaffelseskost 1.1.2009 41.559 29.162 2.773 73.494

tilgang kjøpte driftsmidler 5.469 4.684 -1.995 8.158

avgang (anskaffelseskost)   1.804   1.804

anskaffelseskost 31.12.2009 47.028 32.043 778 79.848

         

akkumulerte avskrivninger 31.12.2009 18.921 24.865 0 43.786

Bokført verdi pr. 31.12.2009 28.106 7.178 778 36.062

Årets avskrivninger 1.383 2.443   3.826

Økonomisk levetid 50 3-15    

avskrivningsplan Lineær Lineær    
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Note 3  Skattekostnad
    1000 kr

 2009 2008

Årets skattekostnad framkommer slik

Betalbar skatt på årets resultat 25 -36.820

Brutto endring utsatt skatt 7.273 -1.523

Årets totale skattekostnad 7.299 -38.343

Skattekostnad ordinært resultat 7.299 -38.343

  

Betalbar skatt i årets skattekostnad framkommer slik 

ordinært resultat før skattekostnad 229.091 76.178

Inntekt fra tilknyttede selskap og datterselskap -230.343 -213.868

permanente forskjeller 1.363 751

Endringer midlertidige forskjeller -20 5.440

Grunnlag betalbar skatt (årets alminnelige inntekt) 90 -131.499

Betalbar skatt på årets resultat 25 -36.820

  

Betalbar skatt i balansen framkommer slik  

Betalbar skatt på årets resultat 25 -36.820

Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag -18.449 -3.515

Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag 56.152 87.500

Sum betalbar skatt 37.728 47.165

  

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt  

anleggsmidler -32.339 -34.457

omløpsmidler (kunder)  5

Gevinst og tapskonto -784 -980

Førtidspensjonsordning -16.251 -13.962

Verdipapirer 25.956  

sum  -23.418 -49.394

Utsatt skattefordel -6.557 -13.830
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Note 4  Datterselskap, tilknyttet selskap m.v.
       1000 kr

Aksjer i datterselskap TEN TEK TEE TEI TEV Loqal

anskaffelsestidspunkt *) 02.06.1997 02.06.1997 18.09.2007 07.11.2007 15.10.2007 31.12.2008

Forretningskontor trondheim trondheim trondheim trondheim trondheim trondheim

stemmerettsandel 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

anskaffelseskost 50 50 21.000 332.800 2.000 196.188

Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 50 50 21.000 332.800 2.000 

IB datterselskap pr 01.01.2009 250.820 1.625.334 28.149 349.316 2.005 65.774

Årsresultat 2009 25.354 179.504 -8.912 40.850 -984 -8.942

      

avgitt konsernbidrag -9.360 -196.720  -12.000  

Mottatt konserbidrag   5.397  961 41.082

Kjøp/overtakelse av selskap    17.000  78.016

      

andre endringer i året   -3.971       

UB datterselskap pr 31.12.2009 266.814 1.604.147 24.635 395.167 1.982 175.930

       1000 kr

Aksjer i datterselskap  TEM Nidit OFAS TPL Sum

anskaffelsestidspunkt *)  13.12.2008 01.02.2007 05.07.2007 24.11.2008  

     Kampala,

Forretningskontor  trondheim trondheim orkdal  Uganda 

stemmerettsandel  100 % 51 % 59 % 72 % 

anskaffelseskost  13.981 4.970 34 33.030 243.561

Balanseført egenkapital på  

kjøpstidspunktet  10.010 4.970 34 21.888 392.802

IB datterselskap pr 01.01.2009  10.030 4.753 5.613 29.966 2.371.761

Årsresultat 2009  771 1.304 -5.326 -7.275 220.584

avgitt utbytte    -1.275   -1.275

avgitt konsernbidrag      -218.080

Mottatt konserbidrag  35.000    82.441

Kjøp/overtagelse av selskap  3.971   11.142 110.129

Bokført verdi før status som datterselskap      

andre endringer i året     -442170   -4.601 -12.108

UB datterselskap pr 31.12.2009  49.771 4.340 287 29.232 2.553.452

*) tidspunkt for at selskapet ble en del av trønderEnergikonsernet

*) tidspunkt for at selskapet ble en del av trønderEnergikonsernet
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  1000 kr

Tilknyttet selskap Nordmøre Energiverk AS

anskaffelsestidspunkt 20.04.2001

Forretningskontor Kristiansund

stemmeandel 49 %

anskaffelseskost 359.997

Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 208.223

Henførbar merverdi 39.453

Goodwill 112.321

Inngående balanse 01.01.2009 329.440

andel årets resultat 9.801

avskrivning henførbar merverdi -1.599

avskrivning goodwill -6.240

overføringer til/fra selskapet (utbytte) 9.200

andre endringer i året 1.690

Utgående balanse 31.12.2009 342.292

Note 5  Andre finansielle anleggsmidler

    1000 kr
Selskap Anskaffelseskost Balanseført verdi Markedsverdi

Grenor as                     1.000                      1.000                      1.000 

Gnisten Næringshage as 165 165 165

Nea Energi as 50 50 50

andre plasseringer 16 16 16

Summer 1.231 1.231 1.231

   

    1000 kr
Obligasjoner og andre fordringer  2009 2008

Fordringer på ansatte                      2.670  2.670

Egenkapitalinnskudd KLp                      1.371  1.127

Sum                       4.041  3.796

Note 6  Egenkapital
        1000 kr

 Aksje- Egne Overkurs- Annen Fond for Annen Sum

 kapital aksjer fond  innskutt vurderings- egen- egen- 

    EK forskjeller kapital kapital

Egenkapital 31.12.2008 102.280 -1.161 856.249 159.083 392.299 656.523 2.165.273

salg av egne aksjer  533  25.080   25.613

tilført fond for vurderingsforskjeller     13.920  13.920

tilført fra årets resultat      50.504 50.504

tilført annen egenkapital      -442 -442

Egenkapital 31.12.2009 102.280 -628 856.249 184.163 406.219 706.585 2.254.868
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Note 7  Aksjekapital og aksjonærinformasjon

 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

aksjekapitalen i trønderEnergi as pr. 31.12.2009 består av følgende aksjeklasser:

Navn Eierandel Antall Antall Sum antall
  A-aksjer B-aksjer aksjer

agdenes kommune 1,18 % 120.870  120.870

Bjugn kommune 5,69 % 296.820 285.180 582.000

Frøya kommune 2,75 % 281.520  281.520

Hemne kommune 4,98 % 247.350 261.817 509.167

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 1,58 % 72.420 89.580 162.000

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 4,27 % 210.630 225.864 436.494

trønderEnergi as 0,61 %  62.844 62.844

Nordmøre Energiverk as 3,99 %  407.894 407.894

trondheim kommune 10,00 %  1.022.800 1.022.800

Klæbu kommune 0,10 %   10.402 10.402

  100,00 % 5.216.280 5.011.720 10.228.000

aksjonærer i trønderEnergi as pr 31.12.2009

Ingen av selskapets aksjer eies av medlemmer i styret eller av daglig leder.
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Note 8  Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 200 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.

andre usikrede ordninger gjelder sluttpakker i forbindelse med nedbemanning i 2008. Nåverdi av disse forpliktelsene er bokført 

som engangskostnad, og forpliktelsen reduseres etter hvert som utbetaling skjer.

    1000 kr

Pensjonskostnad framkommer slik:  2009 2008

Nåverdi av årets pensjonsopptjening  2.486 2.899

rentekostnad av pensjonsforpliktelsen  6.025 6.068

avkastning på pensjonsmidler  -4.584 -4.318

resultatført estimeringstap/(gevinst)  738 1.315

periodisert arbeidsgiveravgift  600 1.283

periodiserte pensjonskostnader  1.230 3.137

Netto pensjonskostnad  6.495 10.383

   1000 kr

  Sikrede Andre  

Pensjonsforpliktelser: (kollektive) usikrede Sum

Beregnede pensjonsforpliktelser 107.711 8.080 115.791

pensjonsmidler (til markedsverdi) -83.410  -83.410

Ikke resultatført virkning av estimatavvik -18.131  -18.131

periodisert arbeidsgiveravgift 870 1.131 2.001

Netto pensjonsforpliktelser (forskuddsbetalt pensjon)  7.039 9.211 16.251

andre usikrede ordninger gjelder sluttpakker i forbindelse med nedbemanning i 2008 og avsetning pensjonsforpliktelse til 

konsernsjef. Nåverdi av disse forpliktelsene er bokført som engangskostnad, og forpliktelsen reduseres etter hvert som 

utbetaling skjer.

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

innen forsikring.

    1000 kr

Økonomiske forutsetninger  2009 2008

Årlig avkastning  5,40 % 5,50 %

Diskonteringsrente  4,50 % 5,30 %

Årlig lønnsvekst  4,25 % 4,50 %

Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp  5,70 % 4,25 %
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Vektet gjennomsnittsrente på låneporteføljen er 5,10 %.

skattetrekksgarantien er stillet på vegne av selskapet av Fokus Bank. Det er i tillegg en trekkfasilitet på 450 millioner kr.

Note 9  Langsiktig gjeld

Note 10  Mellomværende mellom selskap i samme konsern

Note 11  Pantstillelser og garantier

       

Avdragsprofil      1000 kr

2010 2011 2012 2013 2014 Deretter Sum

11.429 11.429 11.429 11.429 11.429 1.005.215 1.062.358

    1000 kr

  2009 2008

Langsiktig lån  299.176 271.213

Kortsiktig lån  393.484 452.654

Konsernbidrag (fordring)  274.232 312.500

andre fordringer  10.874 15.251

Sum fordringer  977.765 1.051.619

Langsiktig lån  90.000 110.000

Konsernbidrag (skyldig)  100.889 12.553

Leverandørgjeld                 961 3.113

Sum gjeld  191.850 125.667

Garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført 1000 kr

Garantikreditor Garantien gjelder Garantibeløp

Kemneren i trondheim skattetrekksgaranti 1.450

Sum garantier  1.450
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Erklæring fra styret og konsernsjef

I henhold til verdipapirhandelloven § 5-5 med tilhørende forskrifter bekreftes det at årsregnskapet for 2009 etter vår beste 

overbevisning er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder. opplysningene i regnskapet gir et rettvisende 

bilde av selskapets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. 

Årsberetningen gir etter vår beste overbevisning en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til selskapet 

og konsernet sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer selskapet står overfor. 

styret i  trønderEnergi as

trondheim, 26.04.2010

 per Kristian skjærvik anna therese Flatmo oddbjørn Bang

 leder    

 Michael Momyr anne Grethe Kvernrød snorre Glørstad

 arve slørdahl arne per Bjerkås torill W. Johansen

  rune olaisen rune Malmo

   konsernsjef
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