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Halvårsberetning 
Viktigste hendelser – aktivt arbeid for effektiv drift 

Kraftbransjen står de nærmeste årene overfor en periode med antatt lave kraftpriser og behov for 
større investeringer. TrønderEnergi har gjennomført et omfattende arbeid med å omstille sin 
virksomhet for å tilpasse seg bransjens nye utfordringer og endrede rammebetingelser, og er således 
godt posisjonert for fremtidas bransjehverdag. Første halvår 2014 har vært et aktivt år for hele 
konsernet hvor hovedfokus har vært på effektiv drift for å redusere kostnader og gjennomføring av 
flere viktige strategiske utviklingsprosjekter. 
 
Vinteren 2014 var unormalt snøfattig i Midt-Norge hvilket førte til små snøreserver i våre 
tilsigsområder på vårparten. I tillegg har det vært lite nedbør gjennom våren og sommeren. Til 
sammen har været ført til unormalt lave vannmagasiner i TrønderEnergis områder ved inngangen til 
2. halvår 2014.  
 
Samarbeid om vindkraft 
I løpet av første halvår 2014 er det lagt ned et betydelig arbeid knyttet til konsernets 
vindprosjektportefølje. I Sarepta, der TrønderEnergi Kraft eier 50 %, har man kommet langt i å 
planlegge trinn 2 av utbygging av Ytre Vikna 2. Denne vindparken vil få en installert effekt på omtrent 
130 MW. Videre har TrønderEnergi sammen med NTE, Agder Energi og Statkraft gått sammen om å 
etablere et selskap som skal bli en av de største vindaktørene i Norge. Dette selskapet råder over en 
portefølje på Fosen som samlet har 600 MW med rettskraftige konsesjoner. I tillegg har 
TrønderEnergi Kraft søkt om konsesjon for 2 vindparker i innlandet i Sør-Trøndelag med en samlet 
effekt på 250 MW. Konsernet er således godt rustet til å realisere betydelig utbygging av fornybar 
energi forutsatt at lønnsomheten i vindprosjektene blir attraktive.  
 
Nytt velfungerende kundesystem 
Siden 2012 har mange kunder opplevd utfordringer knyttet til avregning av nettleien. Dette har 
nettselskapet beklaget sterkt overfor kundene. TrønderEnergi Nett har samtidig jobbet aktivt for å få 
på plass et felles kundeinformasjonssystem og etablerte i mai 2014 et nytt system betydelig før 
opprinnelig tidsplan. Med det nye systemet ligger det til rette for igjen å betjene kunder på en god 
måte. Parallelt har nettselskapet arbeidet aktivt for å effektivisere driften for derigjennom fortsatt 
levere strøm på en sikker og kostnadseffektiv måte. Dette arbeidet er også grunnlaget for en 
konkurransedyktig nettleie over tid. 
 
Et nytt viktig steg i arbeidet med å strømlinjeforme selskapet 
I juni 2014 solgte TrønderEnergi sine aksjer i Agua Imara, et selskap som har som forretningsidé å 
erverve, bygge ut og drifte vannkraftverk i mindre utviklede land. Dette var som et ledd i den 
pågående prosessen om å samle konsernets aktivitet rundt et fåtall kjerneområder. Eierskap til 
vannkraft i utlandet er ikke definert som strategisk kjerneområde i Trønderenergis gjeldende 
strategiplan.  
 
Fokus på aktiv eierutøvelse 
I 2013 gikk 20 av selskapets eierkommuner sammen om å gjennomføre en ordinær selskapskontroll 
av TrønderEnergi i tråd med kommunalt regelverk. Våren 2014 ble selskapskontrollen avsluttet. 
Konsernet kom godt ut av denne kontrollen og sett fra styrets side er man fornøyd med at eierne har 
gjennomført denne kontrollen da det øker fokuset på eierskapet i et viktig selskap for landsdelen. I 
kjølvannet av selskapskontrollen ble det i media satt en god del fokus på kommunenes eierutøvelse i 
TrønderEnergi. 
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«Midt-Norges mest attraktive arbeidsplass» 
Videre har hele konsernet i løpet av første halvår 2014 kommet godt i gang med et omfattende 
leder- og kulturutviklingsprogram. Målsettingen med dette programmet er å skape Midt-Norges 
beste og mest attraktive arbeidsplass. 
 
 

Redegjørelse for halvårsregnskapet 

TrønderEnergi utarbeidet i 2013 sitt første konsernregnskap etter internasjonale 
regnskapsstandarder (IFRS). Overgangen fra norsk god regnskapsskikk (NGAAP) til IFRS innebærer 
omfattende endringer i regnskapsprinsipper. Sammenligningstallene for første halvår 2013 er 
omarbeidet til IFRS, og er ikke direkte sammenlignbare med halvårsrapporten for 2013. 
 
Driftsresultat 
Resultatregnskapet for 1 halvår 2014 viser et driftsresultat på 317 millioner kroner. Dette er en 
økning på 169 millioner kroner fra samme periode i fjor. 
 
Forretningsområde energi er preget av lavere kraftpriser men høyere produksjon enn i samme 
periode i fjor. Disse effektene går i stor grad mot hverandre og forretningsområdet bidrar med et 
driftsresultat på 104 millioner kroner mot 101 millioner kroner i fjor. Kraftproduksjon hittil i år er på 
959 GWh mot 808 GWh i fjor. Gjennomsnittlig oppnådd pris er på 27 øre/kWh som er 1,7 øre/kWh 
over gjennomsnittlig kraftpris i NO3. For samme periode i fjor var oppnådd pris 30,4 øre/kWh som gir 
en merverdi over kraftpris i NO3 på 1,1 øre/kWh. 
 
Forretningsområde nett har et driftsresultat på 213 millioner kroner etter korrigering for endring i 
mer/mindreinntekt, mot 135 millioner kroner for samme periode i fjor. Økt nettleie og redusert 
inntektsramme for året har bidratt til å redusere mindreinntekten med 115 millioner kroner til 162 
millioner kroner. 
 
Forretningsområde marked leverer gode resultater og bidrar med et resultat på 7 millioner kroner 
for første halvår, mot -1 millioner kroner for samme periode i fjor. 
 
For utdypende segmentinformasjon vises det til note 3. 
 
Finansposter 
Netto finansposter for første halvår ble -44 millioner kroner mot -82 millioner kroner forrige år. 
Største delen av nedgangen gjelder store urealiserte valutatap i første halvår 2013. I tillegg har aktiv 
kapitalforvaltning bidratt positivt. For mer informasjon angående finansposter vises det til note 5. 
 
Andre resultatposter 
Resultat før skatt ble på 273 millioner kroner mot 66 millioner kroner for samme periode i fjor. 
 
Skattekostnaden for første halvår 2014 er preget av høye periodiseringskostnader knyttet til 
grunnrenteskatt. Totalt er skattekostnaden på 101 millioner kroner som utgjør en effektiv skattesats 
på 37,1 %, sammenlignet med 22 millioner kroner og 33,2 % for samme periode i fjor. 
 
Resultat fra avhendet virksomhet ble på -6 millioner kroner mot 188 millioner kroner for samme 
periode i fjor.  
 
Resultat for første halvdel av 2014 er på 166 millioner kroner mot 232 millioner kroner for første 
halvdel av 2013. 
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Balanse 
Eiendelene i konsernet utgjorde 7.379 millioner kroner per 30.06.2014 mot 7.417 millioner kroner 
per 31.12.2013. Av dette utgjorde anleggsmidler 5.868 millioner kroner per 30.06.2014 og 5.992 
millioner kroner i 31.12.2013. De største endringene er en reduksjon i finansielle eiendeler hvorav 
mesteparten kommer fra salg av konsernets aksjepost i Agua Imara. 
 
Konsernet har en vedtatt finansstrategi som forutsetter at likviditetsreserven (bankinnskudd, likvide 
finansielle plasseringer og ubenyttede trekkrettigheter) til enhver tid skal utgjøre minst 20 % av 
konsernets omsetning. Per 30.06.2014 var likviditetsreserven på 77 % av siste års omsetning. 
 
Sum egenkapital i konsernet utgjorde 3.212 millioner kroner per 30.06.2014 mot 3.169 millioner 
kroner ved utgangen av 2013. Av dette utgjorde ikke-kontrollerende eierinteresser 910 millioner 
kroner mot 857 millioner kroner per 31.12.2013.  
 
Rentebærende gjeld i konsernet er 3.088 millioner kroner mot 2.976 ved utgangen av 2013. 
 
I konsernet er egenkapitalandelen 43,5 % per 30.06.2014 mot 42,7 % per 31.12.2013.  
 
 

Finansiell risiko 

Finansiell risiko i TrønderEnergi består av både markedsrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko. I tillegg 
er konsernet utsatt for operasjonell risiko og regulatorisk risiko. Rammer og fullmakter for de enkelte 
virksomheter gis av styret og det er etablert løpende rapportering på rammeutnyttelse og 
resultatutvikling.  
 
Sentralt i arbeidet med økonomiske risikoer er risikostyringsverktøyet som er utviklet. Dette benyttes 
i stor grad til å synliggjøre det økonomiske handlingsrom konsernet har gitt ulike scenarier. Modellen 
fungerer både som langtids prognosemodell og til å simulere konsernets økonomiske utvikling under 
usikkerhet og ved ulike strategiske veivalg. 
 
Styret har forut for avleggelse av årsregnskap en årlig gjennomgang av konsernets viktigste 
økonomiske risikoområder og tilhørende intern kontroll. I tillegg rapporteres det kvartalsvis 
økonomisk status og risikokart til styret. Styret har også oppnevnt et eget revisjonsutvalg. 
 
Agering i rente- og valutamarkedene er forankret i fullmakter gitt av konsernstyret gjennom 
finansstrategien som revideres årlig. Konsernets finansfunksjon er gitt ansvaret å handle i 
kapitalmarkedene. Hovedmålet med finansstrategien er at risikoen fra finansoperasjonene 
gjennomgående skal være lav og bidra til at den totale eksponeringen for konsernet reduseres.  
 
Det overordnede styringsverktøyet er at TrønderEnergi søker å opprettholde en skyggekredittrating 
som minimum skal være BBB. 
 
For mer utdypende om finansiell risiko se note 4 i konsernets årsregnskap for 2013. 
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Framtidsutsikter  

De økonomiske resultatene fra kjernevirksomheten i TrønderEnergi er påvirket av både 
markedsbestemte priser, hydrologiske forhold og rammebetingelser gitt av offentlige myndigheter. 

Det er styrets oppfatning at konsernet har en solid økonomisk plattform som vil bidra til å sikre 
konkurransedyktige resultater framover. I perioden fram til 2020 legger styret til grunn at 
kraftprisene vil holde seg relativt lave sammenlignet med de siste 5-10 årene. Dette vil presse 
resultatene i hele kraftbransjen, noe som også vil gjelde for TrønderEnergi. Noe av den antatte 
resultatnedgangen vil kompenseres av de kostnadstiltak som er implementert gjennom LØFTE-
prosjektet. 

Lønnsomheten i nettvirksomheten påvirkes primært av offentlige myndigheters rammebetingelser. 
Styret legger til grunn at nettselskapets fokus på effektiv drift vil bidra til at kundene i 
markedsområdet over tid vil få en konkurransedyktig nettleie og at dette i tillegg vil gi eierne et godt 
økonomisk bidrag.  

Myndighetenes fokusering på å effektivisere nettbransjen, senest gjennom rapporten fra 
Reitenutvalget, vil trolig medføre betydelige endringer i bransjestrukturen i løpet av noen år. 
Styret antar at TrønderEnergi vil være en attraktiv integrasjonspartner for andre energiverk i 
regionen. TrønderEnergi har allerede eksternt signalisert at dette ikke nødvendigvis vil forutsette at 
TrønderEnergi kjøper opp andre nettselskaper, men at fusjoner og andre former for bindende 
industrielt samarbeid også kan være aktuelle former for å bidra til en mer hensiktsmessig 
organisering av nettvirksomheten i landsdelen. Deltakelse i strukturelle prosesser som man antar vil 
komme er definert som et viktig område for nettvirksomheten de nærmeste årene. 

Konsernet har en samlet portefølje av prosjekter innenfor fornybar energiproduksjon på over 1 TWh. 
Lønnsomheten i disse kraftprosjektene vil påvirkes av de markedsbestemte kraft- og 
elsertifikatprisene. I tillegg vil den generelle makroøkonomiske utviklingen og tiltak fra norske og 
europeiske myndigheter ha betydning for hvilke fornybarhetsprosjekter som vil bli økonomisk 
forsvarlig å bygge ut. De fleste av konsernets vindprosjekter ligger på Fosen som er et område med 
noe av Europas beste vindressurser, samtidig som fornybar kraft herfra vil ha lokal anvendelse. 
Styret ser med bekymring på de skjevheter som eksisterer mellom det norske og svenske 
skattesystemet. Forskjellene, som vi antar tilsvarer en kraftprisforskjell på 4-5 øre/kWh, er i ferd med 
å gi betydelige større utbygginger i Sverige enn i Norge og kan fort føre til at det ikke blir bygget ut 
vindprosjekter i Norge. 

I tillegg til kraftprisutviklingen vil tilgang til kapital, både fremmed- og egenkapital, være avgjørende 
for hvor mye ny fornybar kraftproduksjon TrønderEnergi vil investere i. Det vil være mange forhold 
som avgjør dette og styret legger opp til at eierne får avgjøre spørsmålet gjennom å ta stilling til en 
emisjon i morselskapet. Et emisjonsforslag for generalforsamlingen vil være betinget av at den 
forventede økonomiske avkastningen på de nye prosjektene overstiger konsernets avkastningskrav. 
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1000 kr
Resultatregnskap 01.01 - 30.06 Note H1 2014 H1 2013

Salgsinntekter 859.566 824.653
Arbeid på egen investeringsanlegg 26.899 16.893
Varekjøp -16.364 -25.361
Energikjøp -24.203 -46.237
Overføringskostnader -77.910 -69.959
Personalkostnader -148.897 -224.909
Avskrivninger -117.380 -111.891
Nedskrivninger 0 -3.506
Andre driftskostnader -182.288 -187.874
Netto andre gevinster/tap 4 5.134 -28.678
Resultatandel tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet -7.800 4.262
Driftsresultat 316.756 147.394

Netto finanskostnader 5 -44.207 -81.679
Resultat før skattekostnad og avhendet virksomhet 272.549 65.715

Skattekostnad på ordinært resultat -67.440 -13.816
Skattekostnad grunnrenteskatt -33.700 -8.009
Resultat fra videreført virksomhet 171.409 43.891

Resultat fra avhendet virksomhet 6 -5.762 187.733
Resultat 165.647 231.624

Resultat tilordnes
Aksjonærene i morselskapet 109.651 191.993
Ikke-kontrollerende eierinteresser 55.996 39.632
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1000 kr
Eiendeler per 30.06.2014 31.12.2013 30.06.2013

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler 697.544 697.873 698.144
Utsatt skattefordel 0 0 2.201
Utsatt skattefordel grunnrenteskatt 237.620 237.620 244.404
Varige driftsmidler 4.289.760 4.315.239 4.275.887
Investering i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 592.444 600.244 618.622
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg 3.818 99.876 87.990
Derivater 29.108 18.343 18.219
Andre fordringer 17.256 22.638 28.869
Sum anleggsmidler 5.867.549 5.991.833 5.974.336

Omløpsmidler
Lager 2.787 5.499 2.273
Kundefordringer 137.906 302.092 126.036
Andre fordringer 296.604 236.454 302.130
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat 326.884 267.079 208.014
Kontanter, bankinnskudd 747.637 614.263 696.892
Sum omløpsmidler 1.511.817 1.425.388 1.335.345

Sum eiendeler 7.379.366 7.417.221 7.309.680
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1000 kr
Egenkapital og gjeld per Note 30.06.2014 31.12.2013 30.06.2013

Egenkapital
Aksjekapital 102.280 102.280 102.280
Egne aksjer -1.928 -1.928 -1.928
Annen innskutt egenkapital 1.162.669 1.162.669 1.163.505
Opptjent egenkapital 999.152 996.924 972.043
Annen egenkapital - ikke resultatført 39.975 51.384 121.321
Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer 2.302.147 2.311.329 2.357.221

Ikke-kontrollerende eierinteresser 909.888 857.209 802.346
Sum egenkapital 3.212.036 3.168.538 3.159.567

Gjeld
Ansvarlig rentebærende gjeld 7 90.493 88.245 93.534
Annen rentebærende gjeld 7 2.509.843 2.888.241 2.871.866
Utsatt skatt 20.108 12.367 0
Utsatt skatt grunnrenteskatt 96.761 74.461 65.475
Pensjonsforpliktelser 444.667 447.537 341.642
Derivater 70.453 87.911 71.527
Andre avsetninger for forpliktelser 46.026 46.431 21.658
Annen langsiktig gjeld 99.404 99.404 99.404
Sum langsiktig gjeld 3.377.756 3.744.598 3.565.107

Kortsiktig rentebærende gjeld 7 487.407 200.000
Leverandørgjeld 30.341 90.095 34.599
Betalbar skatt 0 89.308 12.106
Derivater 8.840 15.338 5.843
Andre avsetninger for forpliktelser 8.704 17.244 28.267
Annen kortsiktig gjeld 254.282 292.101 304.192
Sum kortsiktig gjeld 789.575 504.086 585.007

Sum egenkapital og gjeld 7.379.366 7.417.221 7.309.681
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1000 kr
Sammendratt kontantstrømoppstilling 01.01 - 30.06 H1 2014 H1 2013

Kontantstrøm fra driften 390.315 234.374
Betalte renter -63.956 -70.638
Betalte skatter -144.653 -123.563
Netto kontantstrømmer fra driftsaktiviteter 181.706 40.172

Driftsinvesteringer -97.375 -115.085
Netto kjøp/salg aksjer 49.275 383.796
Andre investeringsaktiviteter 6.868 -853
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -41.233 267.858

Kapitaltransaksjoner 0 139.685
Endring i rentebærende gjeld 100.000 -58.722
Utbytte og renter på ansvarlig lån klassifisert som egenkapital -107.100 -165.737
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -7.100 -84.774

Endring i kontanter og kontantekvivalenter
Kontanter og kontantekvivalenter pr. 01.01. 614.263 473.636
Kontanter og kontantekvivalenter pr. 30.06. 747.637 696.893

1000 kr
Utvidet resultatoppstilling (OCI) 01.01 - 30.06 - netto etter skatt H1 2014 H1 2013

Resultat 165.647 231.624
Tilordnes aksjonærene i morselskapet 109.651 191.993
Tilordnes ikke-kontrollerende eierinteresser 55.996 39.632

Poster som kan bli omklassifisert over resultat
Verdiregulering av finansielle eiendeler tilgjengelig for salg -11.797
Omregningsdifferanser 535 5.769
Sum utvidet resultat -11.262 5.769
Tilordnes aksjonærene i morselskapet -11.409 4.183
Tilordnes ikke-kontrollerende eierinteresser 147 1.587

Totalresultat (resultat + utvidet resultat) 154.385 237.394
Tilordnes aksjonærene i morselskapet 98.242 196.175
Tilordnes ikke-kontrollerende eierinteresser 56.143 41.218
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1000 kr

Endringer i konsernets egenkapital H1 2014
Aksje-
kapital

Egne 
aksjer

Annen 
innskutt 

egenkapital
Opptjent 

egenkapital

Annen 
egenkapital - 

ikke 
resultatført

Egenkapital 
tilordnet 

selskapets 
aksjonærer

Ikke-
kontrollerende 
eierinteresser

Sum 
egenkapital

Egenkapital 31.12.2013 102.280 -1.928 1.162.669 996.924 51.384 2.311.329 857.209 3.168.538

Resultat 109.651 109.651 55.996 165.647

Utvidet resultatregnskap
Verdiendr. finansielle eiend. tilgj. for salg -11.797 -11.797 -11.797
Omregningsdifferanser 388 388 147 535
Sum utvidet resultat 0 0 0 0 -11.409 -11.409 147 -11.262

Totalresultat 0 0 0 109.651 -11.409 98.242 56.143 154.385

Utbetalt utbytte -46.750 -46.750 -1.500 -48.250
Renter på lån klassifisert som egenkapital -60.350 -60.350 -2.000 -62.350
Lån klassifisert som egenkapital -57 -57 -57
Andre poster -266 -266 36 -230
Egenkapital 30.06.2014 102.280 -1.928 1.162.669 999.152 39.975 2.302.148 909.888 3.212.036
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1000 kr

Endringer i konsernets egenkapital 2013
Aksje-
kapital

Egne 
aksjer

Annen 
innskutt 

egenkapital
Opptjent 

egenkapital

Annen 
egenkapital - 

ikke 
resultatført

Egenkapital 
tilordnet 

selskapets 
aksjonærer

Ikke-
kontrollerende 
eierinteresser

Sum 
egenkapital

Egenkapital 31.12.2012 102.280 -2.103 1.062.158 920.779 117.138 2.200.252 759.651 2.959.904

Årsresultat 216.379 216.379 29.220 245.599

Utvidet resultatregnskap
Verdiendr. finansielle eiend. tilgj. for salg 11.797 11.797 11.797
Omregningsdifferanser 4.147 4.147 1.573 5.720
Andre inntekter og kostnader fra TS -19.255 -19.255 -19.255
Estimatavvik pensjon -62.444 -62.444 -19.940 -82.383
Sum utvidet result 0 0 0 0 -65.755 -65.755 -18.367 -84.122

Totalresultat 0 0 0 216.379 -65.755 150.624 10.853 161.477

Utbetalt utbytte -165.737 -165.737 0 -165.737
Renter på lån klassifisert som egenkapital -421 -421 -421
Kapitalforhøyelse 0 85.313 85.313
Kapitalnedsettelse -750.000 14.138 -735.862 -735.862
Salg egne aksjer 176 1.583 8.242 10.000 10.000
Lån klassifisert som egenkapital 848.928 848.928 848.928
Andre poster 3.544 3.544 1.391 4.936
Egenkapital 31.12.2013 102.280 -1.928 1.162.669 996.924 51.384 2.311.329 857.209 3.168.538
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1000 kr

Endringer i konsernets egenkapital H1 2013
Aksje-
kapital

Egne 
aksjer

Annen 
innskutt 

egenkapital
Opptjent 

egenkapital

Annen 
egenkapital - 

ikke 
resultatført

Egenkapital 
tilordnet 

selskapets 
aksjonærer

Ikke-
kontrollerende 
eierinteresser

Sum 
egenkapital

Egenkapital 31.12.2012 102.280 -2.103 1.062.158 920.779 117.138 2.200.252 759.651 2.959.904

Årsresultat 191.993 191.993 39.632 231.624

Utvidet resultatregnskap
Omregningsdifferanser 4.183 4.183 1.587 5.769
Sum utvidet resultat 0 0 0 0 4.183 4.183 1.587 5.769

Totalresultat 0 0 0 191.993 4.183 196.175 41.218 237.394

Utbetalt utbytte -165.737 -165.737 -165.737
Kapitalnedsettelse -750.000 14.138 -735.862 -735.862
Salg egne aksjer 176 1.583 8.242 10.000 10.000
Lån klassifisert som egenkapital 849.764 849.764 849.764
Andre poster 2.628 2.628 1.476 4.104
Egenkapital 30.06.2013 102.280 -1.928 1.163.505 972.043 121.321 2.357.221 802.346 3.159.567
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1 Rammeverk for regnskapsavleggelsen

2 Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader

Konsernregnskapet for første halvår 2014 er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards 
(IFRS) og fortolkninger fra IFRS fortolkningskomite (IFRIC) som fastsatt av EU og består av TrønderEnergi AS og dets 
datterselskaper og tilknyttede selskaper. Delårsrapporten er ikke revidert. Delårsrapporten avlegges i henhold til IAS 
34 Interim Financial Reporting. Delårsrapporten gir ikke informasjon i samme omfang som et årsregnskap og er ment 
som et supplemang til, og må derfor ses i sammenheng med, konsernets årsregnskap for 2013.  

Ved årsslutt innhenter TrønderEnergi oppdaterte aktuarberegninger fra aktuar. Aktuarberegningene gir grunnlag for 
årlig oppdatering av pensjonsforpliktelsen. Ved utgangen av første halvår er det ikke foretatt justering i beregning av 
pensjonsforpliktelsen.  
 
Pensjonskostnader og finanskostnader pensjon periodiseres gjennom året basert på budsjett i aktuarberegningene. 
De nye uførepensjonsreglene medfører reduserte framtidige utbetalinger av uførepensjonsytelser. 
Engangsvirkningen av nevnte endring anses som en planendring som skal regnskapsføres i sin helhet i 2014. Estimat 
på planendringen på 27 mill har redusert de periodiserte pensjonskostnader i første halvår.  
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3 Segmentinformasjon/forretningsområder

1000 kr

1000 kr
01.01.2014 - 30.06.2014 Energi Nett Marked Øvrig Konsern
Driftsinntekter eksterne 75.131 528.757 184.715 70.963 859.566
Driftsinntekter interne 252.987 6.744 6 -259.737 0
Driftskostnader -224.598 -322.439 -178.003 182.230 -542.810
Driftsresultat 103.520 213.062 6.718 -6.544 316.756

Nøkkeltall
Gjennomsnittlig kraftpris NO3 (øre/kWh) 25,3                
Fysisk merverdi over spot (øre/kWh) 1,7                  
Kraftproduksjon TEK (GWh) 959                 
Saldo mer/mindreinntekt UB (1000 kr) -161.842

TrønderEnergi-konsernet rapporterer forretningsområder i tråd med hvordan konsernledelsen fatter, følger opp og 
evaluerer sine beslutninger. De operative forretningsområdene identifiseres på bakgrunn av den interne 
styringsinformasjonen som periodisk gjennomgås av ledelsen og er beslutningsgrunnlag for ressursallokering og 
måloppnåelse.  
 
 
Forretningsområde energi  
Forretningsområde energi omfatter TrønderEnergi Kraft AS som har ansvaret for kraftproduksjon og kraftomsetning i 
engrosmarkedet, samt Driva Kraftverk og Usma Kraft AS.  Daglig leder for TrønderEnergi Kraft AS og ansvarlig for 
forretningsområde energi er energidirektør Tormod Eggan. 
 
 
Forretningsområde nett 
Forretningsområde nett omfatter TrønderEnergi Nett AS som har ansvar for energitransport, utbygging, drift og 
vedlikehold av regionalnettet i hele Sør-Trøndelag, og distribusjonsnettet i 13 kommuner i fylket. Daglig leder i 
TrønderEnergi Nett AS er nettdirektør Bård Olav Uthus. 
 
 
Forretningsområde marked 
Forretningsområde marked omfatter selskapene TrønderEnergi Marked AS og TrønderEnergi Service AS. Konstituert 
markedsdirektør Charlotte Wulff er ansvarlig for forretningsområde marked. 
TrønderEnergi Marked AS har ansvar for salg av strøm til sluttbrukermarkedet både lokalt og nasjonalt, og ledes av 
daglig leder Leif Lihaug.  
TrønderEnergi Service AS leverer kundesentertjenester til konsernets selskaper, og ledes av daglig leder Charlotte 
Wulff.   
 
 
Øvrig 
Øvrig omfatter  
• alle andre selskaper i konsernet, blant annet morselskapet, IT-drift og kraftproduksjon i Uganda.  
• eliminering av alle konserninterne transaksjoner. 
• IFRS effekter siden forretningsområdene rapporterer etter NGAAP og ikke IFRS . 
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1000 kr
01.01.2013 - 30.06.2013 Energi Nett Marked Øvrig Konsern
Driftsinntekter eksterne -17.811 528.674 279.790 34.001 824.653
Driftsinntekter interne 324.317 4.977 180 -329.474 0
Driftskostnader -205.500 -398.805 -281.283 208.328 -677.260
Driftsresultat 101.006 134.846 -1.313 -87.145 147.394

Nøkkeltall
Gjennomsnittlig kraftpris NO3 (øre/kWh) 30,4                
Fysisk merverdi over spot (øre/kWh) 1,1                  
Kraftproduksjon TEK (GWh) 808                 
Saldo mer/mindreinntekt UB (1000 kr) -130.635
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4 Netto andre gevinster/tap
1000 kr

Note H1 2014
Netto gevinst ved avgang aktivert utstyr/anlegg -112
Aksjeutbytte 667
Realisert gevinst/tap på aksjer 9.941
Urealisert gevinst/tap på aksjer -7.853
Gevinst/tap valutaterminer 2.490
Netto andre gevinster/tap 5.134

5 Netto finanskostnad
1000 kr

Note H1 2014
Rentekostnad rentebærende gjeld i TrønderEnergi AS 7 -47.038
Rentekostnad rentebærende gjeld i TronderPower Ltd AS 7 -6.886
Annen rentekostnad -1.201
Sum rentekostnad -55.125

Renteinntekt knyttet til kapitalforvaltning 2.470
Annen renteinntekt 8.822
Sum renteinntekt 11.292

Netto rentekostnad -43.832
Netto valutagevinster og tap 1.224
Gevinst/tap aksjer og obligasjoner knyttet til kapitalforvaltning 6.987
Verdiendring renteswapper 493
Netto finanskostnad pensjon -8.924
Annen finansinntekt 219
Annen finanskostnad -374
Sum netto finanskostnad -44.207

6 Avhendet virksomhet

I juni 2014 ble det heleide datterselskapet Sveberg Eiendom AS solgt. Sveberg Eiendom AS er fra 
samme tidspunkt tatt ut av konsernregnskapet. I tillegg er en kostnad knyttet til fjorårets salg av Loqal 
AS regnskapsført som gevinst og tap ved salg av avhendet virksomhet.    
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7 Rentebærende gjeld

1000 kr

Langsiktig rentebærende gjeld Note Valuta Forfall
Banklån 1 900.000 900.000 NOK 2016
Obligasjonslån 3 300.000 300.000 NOK 2022
Obligasjonslån 3 - markedsverdi av renteswap 19.643 300.000 NOK 2022
Eurolån i NOK 419.125 49.875 EUR 2022
Obligasjonslån 2 750.000 750.000 NOK 2025
Ansvarlig foretaksfondsobligasjonslån 1*) 1.749 484.000 NOK 2110
Ansvarlig foretaksfondsobligasjonslån 2**) 243 850.000 NOK 2112
Langsiktig rentebærende gjeld i TrønderEnergi AS 2.390.759

Banklån TronderPower Ltd. EAIF 121.076 19.678 USD 2022
Ansvarlig lån - Norfund grant loan ***) 60.748 9.873 USD 2034
Ansvarlig aksjonærlån Norfund 27.753 4.511 USD 2023
Langsiktig rentebærende gjeld i TronderPower Ltd AS 209.577

Sum langsiktig rentebærende gjeld 2.600.336

Bokført verdi 
30.06.2014

Pålydende 
verdi i 
valuta

Markedsverdi av renteswapper gjelder renteswapper som er inngått som verdisikring av lån, dvs at lånene er 
swappet fra fast rente til flytende rente. Renteswappene bokføres til virkelig verdi i balansen og er klassifisert som 
anleggsmiddel med motpost på lån. 
 
Flere av lånene er underlagt finansielle covenants, bl.a. 30 % bokført egenkapital-andel på konsernnivå, 40 % 
verdijustert egenkapital-andel på konsernnivå og negativ pledge. Ansvarlige lån teller i denne sammenhengen som 
egenkapital. 
 
*)  
Obligasjonslånet har 99 års løpetid. Obligasjonene med renter står tilbake for all annen gjeld og forpliktelser 
utstederen har, dog slik at obligasjonene med renter skal være likestilt og sideordnet med eventuelt andre 
foretaksfondsobligasjoner, preferanseaksjer eller tilsvarende ansvarlig kapital med samme status.  
 
Obligasjonseier har rett til å konvertere obligasjonslånet til 20 % av aksjene i TrønderEnergi Nett AS.  
 
Rente på obligasjonslånet følger utbytte betalt av TrønderEnergi Nett AS, men utstederen har plikt til ikke å betale 
og ikke akkumulere renter på obligasjonslånet hvis rentedekningsgraden målt på konsernnivå faller under 2. 
Låneforpliktelsen er ved førstegangsinnregning bokført til nåverdien av det sikre tilbakebetalingskravet som er 
hovedstolen på forfallstidspunkt. I etterfølgende perioder regnskapsføres lånet til amortisert kost beregnet ved bruk 
av effektiv rente. Forskjellen mellom bokført verdi og innløsningsverdien resultatføres over lånets løpetid (amortisert 
kost). 
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1000 kr

Kortsiktig rentebærende gjeld Note Valuta Forfall
Obligasjonslån 1 - reklassifisert til kortsiktig gjeld 450.000 450.000 NOK 27.05.2015
Obligasjonslån 1 - markedsverdi av renteswap 9.465 450.000 NOK 27.05.2015
Eurolån i NOK - 1 års avdrag reklassifisert 27.942 3.325 EUR 13.04.2015
Sertifikat 0 0
Sum kortsiktig rentebærende gjeld 487.407 903.325

Avdragsprofil 2014 2015 2016 2017 2018 Deretter Sum
NOK 0 450.000 900.000 0 0 2.441.050 3.791.050
EUR 0 55.883 55.883 55.883 55.883 223.533 447.066
USD 6.964 13.929 13.929 13.929 13.929 146.898 209.577
Sum 6.964 519.812 969.812 69.812 69.812 2.811.481 4.447.693

Ubenyttede trekkfasiliteter 30.06.2014 31.12.2013 Forfall
Kassekreditt TrønderEnergi Nett AS i Nordea 100.000 100.000 2017
Kassekreditt TrønderEnergi AS i Danske Bank 50.000 50.000 2015
Trekkrettigheter TrønderEnergi AS i Nordea 400.000 400.000 2015
Sum ubenyttede trekkrettigheter 550.000 550.000

Bokført verdi 
30.06.2014

Pålydende 
verdi i valuta

           
              

**) 
Obligasjonslånet har 99 års løpetid. Obligasjonene med renter står tilbake for all annen gjeld og forpliktelser 
utstederen har, dog slik at obligasjonene med renter skal være likestilt og sideordnet med eventuelt andre 
foretaksfondsobligasjoner, preferanseaksjer eller tilsvarende ansvarlig kapital med samme status.  
 
Utstederen har plikt til ikke å betale og ikke akkumulere renter på obligasjonslånet hvis rentedekningsgraden målt på 
konsernnivå faller under 2.  Låneforpliktelsen er ved førstegangsinnregning bokført til nåverdien av det sikre 
tilbakebetalingskravet som er hovedstolen på forfallstidspunkt. I etterfølgende perioder regnskapsføres lånet til 
amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Forskjellen mellom bokført verdi og innløsningsverdien 
resultatføres over lånets løpetid (amortisert kost). 
 
Ratingbyråer har klassifisert tilsvarende obligasjoner lagt ut av nordiske utstedere som 50 % - 75 % egenkapital. 
 
***) 
Norfund Grant Loan er et rentefritt lån fra Norfund til TronderPower Ltd. Ved forfall vil lånet konverteres til aksjer i 
TronderPower Ltd som tilfaller staten i Uganda. Lånet er derfor klassifisert som ansvarlig lån. 
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Erklæring fra styret og konsernsjef

Trondheim 
25. august 2014

Per Kristian Skjærvik Ståle Gjersvold
styreleder konsernsjef

Margrethe Smith Anna Therese Flatmo Oddbjørn Bang

Arve Slørdahl Jorid O Jagtøyen Kåre Ytre-Eide

Rune Olaisen Roger Harsvik Karin Skogan Holm

Styret og konsernsjef har idag behandlet og godkjent vedlagte halvårsrapport for TrønderEnergi AS med 
halvårsberetning og halvårsregnskap per 30.06.2014. Halvårsrapporten er avlagt i overensstemmelse med kravene i 
IAS 34.  

I henhold til verdipapirhandelloven § 5-6 med tilhørende forskrifter bekreftes det at 
• halvårsregnskapet for 2014, etter vår beste overbevisning, er utarbeidet i samsvar med gjeldende

regnskapsstandarder og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av foretaket og konsernets 
eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet, samt at 

• halvårsberetningen, etter vår beste overbevisning, gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i
regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet, samt de mest sentrale risiko- og 
usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode. 
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