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Kontantstrømoppstilling 
Statkraft AS morselskap 
 
 
 
Beløp i mill. kroner Note 2014 2013

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN
Resultat før skatt  -3 212  -2 363 
Avskrivninger 10  61  38 
Nedskrivning/reversering av tidligere års nedskrivninger 8  1 844  -2 360 
Tilført fra årets virksomhet  -1 307  -4 685 
Endring i langsiktige poster  -1 716  3 039 
Endring i andre kortsiktige poster -1 339  3 073 
Netto likviditetsendring fra virksomheten A -4 362  1 427 

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER
Investeringer i varige driftsmidler 10  -67  -177 
Netto vederlag ved nyinvesteringer i og salg av andre foretak  6 424  -4 713 
Netto likviditetsendring fra investeringer B  6 357  -4 890 

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING
Opptak av gjeld*  1 195  11 729 
Kapitalinnskudd 5 000  - 
Nedbetaling av gjeld -3 483  -3 505 
Utdelt utbytte og konsernbidrag  -    -2 910 
Netto likviditetsendring fra finansiering C 2 712  5 314 

Netto endring i likvider gjennom året A+B+C  4 707  1 851 

Bankinnskudd, kontanter og lignende 01.01 14  4 853  3 002 
Bankinnskudd, kontanter og lignende 31.12 14  9 560  4 853 
*) Opptak av gjeld i 2014 relaterer seg i sin helhet til endringer i konsernkontogjeld

Noter 
Statkraft AS selskapsregnskapet

Oversikt over noter til selskapsregnskapet
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Note 1 Vesentlige regnskapsprinsipper

Årsregnskapet til Statkraft AS er utarbeidet i samsvar med regnskaps-
loven og god regnskapsskikk i Norge (GRS).

VURDERINGS- OG KLASSIFISERINGSPRINSIPPER

Usikkerhet i estimater Regnskapet er basert på forutsetninger og 
estimater som påvirker regnskapsført verdi av eiendeler, forpliktelser, 
inntekter og kostnader. Beste estimater ved tidspunkt for avleggelse 
av regnskapet legges til grunn, men faktiske tall kan avvike fra opprin-
nelige estimater.

Prinsipper for inntekts- og kostnadsføring Inntektsføring ved salg av 
varer og tjenester foretas ved opptjening, mens kostnadsføring skjer 
etter sammenstillingsprinsippet. Utbytter og konsernbidrag fra dat-
terselskaper inntektsføres i opptjeningsåret, mens utbytte fra andre 
selskaper inntektsføres etter kontantprinsippet. Gevinst/tap ved salg 
av varige driftsmidler behandles som driftsinntekter eller -kostnader.

Pensjoner - Ytelsesplaner En ytelsesplan er en pensjonsordning som 
definerer den pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pensjo-
nering. Pensjonen fastsettes normalt som en andel av den ansattes 
lønn. Kravet til full pensjonsopptjening er mellom 30 og 40 år. Ansatte 
som ikke har full opptjening får sin pensjon redusert forholdsmessig. 
Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av 
de fremtidige pensjonsytelsene redusert for virkelig verdi av pensjons-
midlene. Nåverdien av fremtidige ytelser i pensjonsordningene opp-
tjent på balansedagen beregnes ved bruk av påløpte ytelsers metode. 

Positive og negative estimatavvik som skyldes endringer i aktuarmes-
sige forutsetninger eller grunnlagsdata føres løpende direkte mot 
egenkapitalen.

Netto pensjonsmidler for overfinansierte ordninger er balanseført til 
virkelig verdi, og klassifisert som langsiktig eiendel. Netto pensjonsfor-
pliktelser for underfinansierte ordninger og ikke fondsbaserte ordnin-
ger som dekkes over drift er klassifisert som langsiktig gjeld.

Periodens netto pensjonskostnad er inkludert i lønnskostnader, og 
består av summen av periodens pensjonsopptjening, rentekost-
nad på den beregnede forpliktelsen og beregnet avkastning på 
pensjonsmidlene.

Pensjoner - Innskuddsplaner En innskuddsplan er en pensjonsord-
ning hvor Statkraft AS betaler faste bidrag til en forvalter uten ytterli-
gere forpliktelser for selskapet etter at innskuddet er betalt. Innskud-
dene kostnadsføres som lønnskostnad.

Skatter Statkraft AS er underlagt overskuddsbeskatning som blir 
beregnet etter ordinære skatteregler. Skattekostnaden i resultatregn-
skapet består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt/skattefordel. 
Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat. 
Utsatt skatt/skattefordel beregnes på grunnlag av midlertidige for-
skjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi, samt skatte-
virkninger av underskudd til fremføring. Utsatt skattefordel balansefø-
res i den grad det er sannsynlig at fordelen vil bli realisert i fremtiden. 
Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner føres mot egenkapitalen. 

Klassifisering og vurdering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt 
til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiende-
ler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebeta-
les innen et år, klassifiseres som omløpsmidler. Ved klassifisering av 
kortsiktig og langsiktig lån er analoge kriterier lagt til grunn. 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig 
verdi når verdifallet forventes å ikke være forbigående. Nedskrivninger 
reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. 
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmes-
sig. Langsiktige lån balanseføres til pålydende, korrigert for eventuell 
uamortisert over- eller underkurs. Omløpsmidler vurderes til det 
laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktige lån balansefø-
res til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler Varige driftsmidler blir balanseført og avskrevet 
lineært over antatt økonomisk levetid fra det tidspunktet driftsmidlet 
blir satt i ordinær drift. Anskaffelseskost består kun av direkte hen-
førbare kostnader. Ved balanseføring av egne timer holdes indirekte 

administrasjonskostnader utenfor.

Investeringer i datterselskaper, tilknyttede selskaper og felles-
kontrollert virksomhet Datterselskap er selskaper hvor Statkraft AS 
har bestemmende innflytelse over finansielle og driftsmessige prinsip-
per. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når selskapet eier 
mer enn 50 % av de stemmeberettigede aksjene. Investeringen er 
vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har 
vært nødvendig. Det foretas nedskrivning til virkelig verdi når verdifall 
skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående. Nedskrivnin-
ger reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. 
Utbytte og andre utdelinger inntektsføres samme år som de er avsatt i 
datterselskapet. Overstiger utbyttet andel av tilbakeholdt resultat etter 
kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert 
kapital og utdelingene fratrekkes investeringens verdi i balansen. 
Tilknyttede selskaper er selskaper hvor Statkraft AS har betydelig 
innflytelse. Betydelig innflytelse foreligger normalt der selskapet eier 
eller kontrollerer fra 20 til 50 % av de stemmeberettigede aksjene. 
Felleskontrollert virksomhet foreligger der Statkraft deler kontrollen av 
virksomheten med en annen part.

Anleggsaksjer og andeler Alle langsiktige investeringer behandles 
til kostmetoden i selskapsregnskapet. Mottatt utbytte behandles som 
finansinntekt. 

Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende 
etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på 
grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Kortsiktige finansielle plasseringer Aksjer, obligasjoner, sertifikater 
og lignende klassifisert som omløpsmidler er vurdert til markedsverdi.

Bankinnskudd, kontanter og lignende På linjen bankinnskudd, kon-
tanter og lignende inngår også sertifikater og obligasjoner med kort 
restløpetid. Markedsoppgjør for derivater tilknyttet finansaktiviteter 
(kontantsikkerhet) balanseføres.

Usikre forpliktelser Usikre forpliktelser blir regnskapsført dersom det 
er sannsynlighetsovervekt for at de kommer til oppgjør. Beste estimat 
benyttes ved beregning av oppgjørsverdi.

Langsiktig gjeld Opptakskostnader og over- eller underkurs regn-
skapsføres i henhold til effektiv rentemetoden (amortisert kost) for 
fastrentelån. Første års avdrag på langsiktig gjeld er presentert som 
kortsiktig gjeld.

FINANSIELLE DERIVATER OG SIKRING

Regnskapsmessig behandling av finansielle instrumenter følger inten-
sjonen bak inngåelsen av avtalene. Ved inngåelse defineres avtalen 
enten som sikringsforretning eller handelsforretning. Klassifisering 
av derivater skjer i tråd med de generelle retningslinjene for slik 
klassifisering, med unntak av enkelte derivater som er sikringsinstru-
menter i en sikringsføring, der derivatene er presentert sammen med 
sikringsobjektet.

Rentederivat Statkraft benytter rentederivater for å tilpasse rente-
eksponeringen til konsernets gjeldsportefølje. Regnskapsføring av 
gevinster og tap avhenger av om rentederivatet er utpekt som sik-
ringsinstrument og eventuelt type sikring. Rentederivater som ikke er 
sikringsinstrument vurderes i henhold til laveste verdis prinsipp. Urea-
liserte tap eller gevinster inngår i finansresultatet. Rentederivater som 
er definert som sikringsinstrument periodiseres på tilsvarende måte 
som rentene på sikret gjeld eller fordring. Rentederivater klassifiseres 
som finansielt anleggsmiddel eller langsiktig finansiell forpliktelse 
dersom gjenværende løpetid er lengre enn ett år.

Ved oppgjør av lån før forfall resultatføres gevinst og tap. Rentederi-
vater knyttet til lån som er nedbetalt blir normalt kansellert. Gevinst 
og tap på kansellerte rentebytteavtaler periodiseres sammen med 
underliggende lån

Valutaderivat For å sikre seg mot svingninger i valutakursene 
inngår Statkraft valutaderivater i tråd med vedtatt finansiell 
policy. Regnskapsføring av gevinster og tap avhenger av om valu-
taderivatet er utpekt som sikringsinstrument og eventuelt type 
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Note 2 Markedsrisiko

GENERELT OM RISIKO OG RISIKOSTYRING FINANSIELLE INSTRUMENTER

Formålet med risikostyring er å ta riktig risiko ut fra konsernets 
risikovilje og -evne, kompetanse, soliditet og utviklingsplaner. Risiko-
styringen skal identifisere trusler og muligheter, og styre risiko mot 
et akseptabelt nivå. Den sentrale finansfunksjonen i Statkraft AS 
samordner og ivaretar den finansielle risikoen knyttet til valuta, renter 
og likviditet i konsernet. I det følgende vil det redegjøres nærmere for 
hvordan disse styres. 

VALUTA- OG RENTERISIKO

Statkraft benytter valuta- og rentederivater som ledd i risikostyringen. 
Rentebytteavtaler, valuta- og rentebytteavtaler og valutaterminkontrak-
ter brukes for å oppnå ønsket valuta og rentestruktur på selskapets 
låneportefølje. Valutaterminkontrakter anvendes også for å sikre 
kontantstrømmer i utenlandsk valuta.

Valutarisiko Statkraft AS har valutarisiko i form av transaksjonsrisiko 
som er knyttet til investeringer og andre kontantstrømmer i uten-
landsk valuta. Balanserisiko knytter seg til eierandeler i utenlandske 
datterselskaper. 

Statkraft AS sikrer valutaeksponeringen i konsernet knyttet til kon-
tantstrømmer fra kraftsalg av fysiske kontrakter og finansiell handel 
på kraftbørs, investeringer, utbytter og andre valutaeksponeringer i 
henhold til konsernets finansstrategi. Økonomisk sikring oppnås ved å 
benytte finansielle derivater og lån i valuta som sikringsinstrumenter. 
Det er få av sikringsrelasjonene som oppfyller kravene til regnskaps-
messig sikring.

Renterisiko Statkrafts renterisikoeksponering er i hovedsak knyttet 
til gjeldsporteføljen. Det er etablert rammer for rentestyring med 
utgangspunkt i en fordeling mellom flytende og fast rente. Flytende 
renteandel skal ligge i intervallet 25-75 %. Den delen av porteføljen 
som er eksponert mot fast rente skal ha en gjenværende løpetid på 
minimum fem år. Strategi for styring av renterisiko er fastsatt med 
utgangspunkt i et formål om kostnadseffektivitet sammen med et 
ønske om en viss stabilitet og forutsigbarhet i finanskostnadene. 

Etterlevelse av rammen for valuta- og renterisiko følges opp løpende 
av den uavhengige middle office-funksjonen. Ansvar for henholdsvis 
inngåelse og oppfølging av posisjoner er underlagt arbeidsdeling og 
tilordnet adskilte organisatoriske enheter. Det rapporteres jevnlig 
til konserndirektør og CFO hvilken valuta- og renteeksponering som 
eksisterer i forhold til fastsatte rammer i finansstrategien.

LIKVIDITETSRISIKO

Statkraft påtar seg likviditetsrisiko ved at løpetiden på finansielle 
forpliktelser ikke sammenfaller med den kontantstrømmen som 
eiendelene genererer. Statkraft har gode lånemuligheter i det norske 
og internasjonale obligasjons- og bankmarkedet. Trekkfasiliteter er 
etablert for å sikre tilgang til kortsiktig finansiering. 

Det utarbeides likviditetsprognoser som et viktig ledd i den daglige 
likviditetsstyringen og for planlegging av fremtidige finansieringsbehov. 
Likviditetsreserven er et verktøy for risikostyring og fungerer som en 
buffer i forhold til likviditetsprognosen. 

KREDITTRISIKO

Kredittrisiko er risikoen for at en part i et finansielt instrument vil 
påføre den annen part et finansielt tap ved og ikke innfri sin forplik-
telse. Statkraft AS påtar seg motpartsrisiko ved plassering av over-
skuddslikviditet og ved handel med finansielle instrumenter. 

Plassering av overskuddslikviditet er i hovedsak fordelt på institusjo-
ner med A-rating eller bedre. Det er vedtatt rammer for eksponering 
mot enkeltmotparter som benyttes ved kortsiktige plasseringer.

For de finansielle derivatene er kredittrisikoen avhjulpet gjennom 
sikkerheter i form av kontantsikkerhet. Kontantsikkerhet gjøres opp 
ukentlig og er ikke nødvendigvis sammenfallende med 31. desember. 
Det vil derfor kunne være utestående kredittrisiko ved årsslutt.

sikring. Valutaderivater som ikke er sikringsinstrument vurderes til 
 virkelig verdi. Verdiendringer resultatføres som finansinntekt eller 
finanskostnad.

Sikring Regnskapsmessig behandling av finansielle derivater 
utpekt som sikringsinstrument bokføres i henhold til prinsippene for 
sikringstypene verdisikring og kontantstrømsikring. Ved verdisikring 
av balanseførte eiendeler eller forpliktelser balanseføres derivatet til 
virkelig verdi. Balanseført verdi av de sikrede eiendelene eller gjelds-
postene justeres for verdien av det finansielle derivatets verdiendring 
som knytter seg til sikret risiko. Ved kontantstrømsikring for sikring av 
fremtidige kontantstrømmer balanseføres ikke urealiserte gevinster og 
tap på sikringsinstrumentene 

Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til balansedagens 
kurs. Realiserte og urealiserte valutaeffekter presenteres netto i resul-
tatregnskapet som finansinntekt eller finanskostnad. Transaksjoner i 
utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. 

Prinsipper for kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen 
er utarbeidet med basis i den indirekte metoden. Dette innebærer 
at man i oppstillingen tar utgangspunkt i selskapets årsresultat for 
å kunne presentere kontantstrømmer tilført fra henholdsvis ordinær 
drift, investeringsvirksomheten og finansieringsvirksomheten.

Note 1 fortsettelse
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Note 3 Analyse av markedsrisiko og likviditetsrisiko

Spesifikasjon av valutafordeling for lån

Beløp i mill. kroner 2014 2013

Lån i norske kroner 10 883 13 530

Lån i svenske kroner 464 1 845

Lån i euro 14 466 12 315

Lån i britiske pund 4 699 4 699

Rentebytteavtaler og rente- og valutabytteavtaler 2 650 1 413

Sum  33 162  33 801 

Spesifikasjonen inkluderer rentebærende langsiktig gjeld, første års avdrag på rentebærende langsiktig gjeld, sertifikatlån, rentebytteavtaler og 
rente- og valutabytteavtaler. Spesifikasjonen av valutafordeling på lån inkluderer effektene av at Statkraft inngår rente- og valutabytteavtaler for å 
styre ønsket valutastruktur på låneporteføljen.

Nominell gjennomsnittlig rente, norske kroner 5,50 % 4,80 %

Nominell gjennomsnittlig rente, svenske kroner 0,90 % 1,30 %

Nominell gjennomsnittlig rente, euro 3,30 % 3,60 %

Nominell gjennomsnittlig rente, britiske pund 0,80 % 0,80 %

Rentebinding låneportefølje Fremtidige rentereguleringer

Beløp i mill. kroner 2015 1–3 år 3–5 år 5 år og senere Sum

Lån i norske kroner  2 581  2 092  1 610  4 600  10 883 

Lån i svenske kroner  464  -  -  -  464 

Lån i euro  8 206  441  5 857  -39  14 466 

Lån i britiske pund  4 699  -  -  -  4 699 

Rentebytteavtaler og rente- og valutabytteavtaler  -11 094  3 229  5 168  5 347  2 650 

Sum  4 856  5 762  12 635  9 908  33 162 

Rentebytteavtaler og rente- og valutabytteavtaler må sees i sammenheng med lånene, og illustrer effekt av at Statkraft har inngått renteinstru-
menter for å styre rentebinding på låneporteføljen.

Avdragsplan

Beløp i mill. kroner 2015 2016 2017 2018 2019 Etter 2019 Sum

Lån fra Statkraft SF (back to back-avtale) -  -  -  -  400  -  400 

Obligasjonslån i det norske markedet  2 152  4 291  -  -  1 000  1 500  8 943 

Øvrige lån i utenlandske markeder  4 519 -  5 860  -  4 501  6 290  21 170 

Rentebytteavtaler og rente- og valutabytteavtaler  1 129  66  114  194  401  745  2 650 

Sum  7 801  4 357  5 973  194  6 302  8 535  33 162 

Note 4 Driftsinntekter

Driftsinntektene består hovedsakelig av konserninternt salg av tjenester herunder husleieinntekter.
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Note 5 Lønnskostnader og antall årsverk

Beløp i mill. kroner 2014 2013

Lønn 436  374 

Arbeidsgiveravgift 78  67 

Pensjonskostnader 48  106 

Andre ytelser 29  19 

Sum  591  567 

Gjennomsnittlig antall årsverk for 2014 var 474 for morselskapet. I 2013 var tilsvarende tall 418. Pensjonskostnader er nærmere omtalt 
i note 6. For informasjon om lønn og personalkostnader for konsernledelsen og styret henvises det til note 37 i konsernregnskapet.

Note 6 Pensjoner 

Innskuddsplaner 
Statkrafts pensjonsordning for nyansatte i heleide selskaper i Norge 
fra og med 1. januar 2014 er en innskuddsordning. Innskuddssatsen 
er 6 % for pensjonsgivende lønn opp til 7,1 ganger folketrygdens 
grunnbeløp (G) og 18 % for pensjonsgivende lønn mellom 7,1G og 
12G. Innskuddsplanen omfatter foruten sparing til alderspensjon, 
også risikodekningen. 

Ytelsesplaner i fondsbaserte ordninger 
 Pensjonsordningen i Statens pensjonskasse (SPK) er lukket for nye 
ansatte fra og med 1. januar 2014. Ansatte per 31. desember 2013 
kunne frivillig velge ny innskuddsordning, noe totalt 70 ansatte gjorde. 
Effekten av de ansattes overgang til ny ordning inngår i periodens 
estimatavvik. 

Ytelsene fra SPK omfatter alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon. 
Ordningen dekker ytelser av pensjonsgrunnlag opp til 12G og gir en 
alders- og uførepensjon på 66 % av pensjonsgrunnlag ved full opptje-
ning. Forøvrig har selskapet avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP) 
fra 62 år. Pensjonsbetalingene fra SPK er garantert av den norske stat 
(pensjonsloven §1). Statkraft AS betaler inn en årlig premie til SPK og 
er ansvarlig for finansieringen av ordningen. Ordningen i SPK er likevel 
ikke fondsbasert. Det simuleres derfor en forvaltning av fondsmidler 
som om midlene var plassert i statsobligasjoner. I simuleringen legges 
det til grunn at obligasjonene holdes til forfall. 

Ytelsesplaner i ikke fondsbaserte ordninger 
Statkraft AS har i tillegg til de ovennevnte avtalene inngått pensjons-
avtaler som gir ansatte med lønn over 12G rettighet til alders- og 
uførepensjon på 66 % av lønn overskytende 12G ved full opptjening. 
Som følge av nye retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i 
 statlige foretak og selskaper, fastsatt av Regjeringen 31. mars 2011, 
ble ordningen lukket per 30. april 2012. Medlemmer av ordningen 
opprettholder sine avtaler. Medlemmer av den lukkende ordningen 
for ansatte med lønn over 12G som slutter før pensjonsalder får en 
oppsatt pensjonsrettighet ved en opptjeningstid på minst tre år.

Aktuarielle beregninger 
Nåverdien av ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser og inneværende års 
pensjonsopptjening blir beregnet ved bruk av påløpte ytelsers metode. 
Netto nåverdi av pensjonsforpliktelsene opptjent på balansedagen 
justert for forventet fremtidig lønnsvekst frem til pensjonsalder er 
basert på beste estimat på forutsetninger per 31. desember 2014. 
Beregningene tar utgangspunkt i medlemsbestand og lønnsdata ved 
utgangen av året.

Inntektsføring av planendring er knyttet til levealderjustering for årskul-
lene født i 1954 eller senere i offentlige ordninger, samt endringer 
i uførepensjon. Estimatavvik i 2014 skyldes i hovedsak redusert 
diskonteringsrente.
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Økonomiske forutsetninger 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2013

Diskonteringsrente og forventet avkastning 2,20 % 4,10 % 4,10 %

Lønnsregulering 2,75 % 3,75 % 3,75 %

Regulering av løpende pensjoner 1,75 % 2,75 % 2,75 %

Regulering av folketrygdens grunnbeløp 2,50 % 3,50 % 3,50 %

Forventet årlig avgang

– opp til 45 år 3,50 % 3,50 % 3,50 %

– mellom 45 og 60 år 0,50 % 0,50 % 0,50 %

– over 60 år 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Inflasjonsrate 1,50 % 1,75 % 1,75 %

Uttakstilbøyelighet AFP 10,00 % 10,00 % 10,00 %

Demografiske forutsetninger om dødelighet og uførhet K2013/IR73 K2013/IR73 K2013/IR73

Diskonteringsrenten er satt til 2,2 % og er fastsatt med grunnlag i obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).

Ansatte og pensjonister dekket av pensjonsordninger 2014 2013

Antall ansatte dekket gjennom ytelselsesplaner 343  418 

Antall ansatte dekket gjennom innskuddsplaner 141  - 

Antall pensjonister dekket gjennom ytelsesplaner 37  34 

Sammenstilling av periodens pensjonskostnad

Beløp i mill. kroner 2014 2013

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 75  79 

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 37  33 

Forventet avkastning på pensjonsmidler -17  -13 

Tilskudd fra ansatte -6  -6 

Planendring -53   -

Arbeidsgiveravgift 5  13 

Netto pensjonskostnad 41  106 

Innskuddsplaner
Arbeidsgivers tilskudd inkludert arbeidsgiveravgift 7  - 

Totale pensjonskostnader 48  106 

Avstemming av pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler

Beløp i mill. kroner 2014 2013

Nåverdi av opptjent pensjonsforpliktelse for ytelsesplaner i fondsbaserte ordninger 849  712 

Virkelig verdi på pensjonsmidler 452  410 

Faktisk netto pensjonsforpliktelse for ytelsesplaner i fondsbaserte ordninger 397  302 

Nåverdi av opptjent pensjonsforpliktelse for ytelsesplaner i ikke fondsbaserte ordninger 311  235 

Arbeidsgiveravgift 99  75 

Netto pensjonsforpliktelse 807  612 

Bevegelse estimatavvik ført direkte mot egenkapital

Beløp i mill. kroner 2014 2013

Akkumulert beløp ført direkte mot egenkapitalen før skatt 01.01. 114  94 

Estimatavvik ført mot egenkapital i perioden 225  -39 

Estimatavvik innfusjonert fra Statkraft Development AS -  59 

Akkumulert beløp ført direkte mot egenkapitalen før skatt 31.12. 339  114 

Herav ført mot egenkapital 247  82 

Herav ført mot utsatt skatt 92  32 

Note 6 fortsettelse
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Note 7 Andre driftskostnader

Beløp i mill. kroner 2014 2013

Materialer 16 17

Kjøp av eksterne tjenester 630 495

Øvrige driftskostnader 165 285

Sum  811  797 

Note 8 Finansinntekter og -kostnader

Finansinntekter

Beløp i mill. kroner  2014 2013 

Renteinntekter fra selskap i samme konsern 291 65 

Renteinntekter 57  138 

Andre finansinntekter 120  107 

Sum 468  310 

Finanskostnader

Beløp i mill. kroner  2014 2013 

Rentekostnader til selskap i samme konsern -247 -365 

Rentekostnader -1 163  -1 255 

Andre finanskostnader -17  -22 

Sum -1 427  -1 642 

Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap

Beløp i mill. kroner  2014 2013 

Utbytte fra foretak i samme konsern  1 141  698 

Konsernbidragsinntekter fra foretak i samme konsern  4 290  3 900 

Sum 5 431  4 598 

Netto realisert og urealisert verdipapirer

Beløp i mill. kroner  2014 2013 

Nedskrivning/reversering av tidligere års nedskrivninger i datterselskaper 1) -1 844  2 360 

Gevinst og tap verdipapirer, realisert og urealisert -11  -8 

Sum -1 855  2 352 
1) Knytter seg i 2014 i det vesentligste til nedskrivning av aksjer i Statkraft Germany GmbH med 1210 millioner kroner og Statkraft Enerji A.S med 526 millioner kroner. Nedskrivning i 

 Statkraft Germany GmbH skyldes gjennomført verdivurdering av underliggende virksomhet mens nedskrivning i Statkraft Enerji A.S. skyldes forsinkelser i forbindelse med utbyggings-
prosjekt, se note 23 i konsernregnskapet for ytterligere informasjon. Netto reversering av nedskrivning i 2013 skyldtes hovedsakelig valutaendringer på investeringer i Statkraft UK Ltd 
og Statkraft Germany GmbH.

Netto realisert og urealisert valuta og derivater

Beløp i mill. kroner  2014 2013 

Valutagevinst og -tap, realisert -772  -924 

Valutagevinst og -tap, urealisert -2 978  -5 786 

Gevinst og tap derivater, realisert -2  -2 

Gevinst og tap derivater, urealisert 1) -1 252  -381 

Sum  -5 004  -7 093 
1) Inkluderer 4 millioner kroner i gevinst som ineffektivitet i verdisikring (se note 20).

Netto finansposter  -2 387  -1 475 
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Note 9 Skatt

Skattekostnad består av

Beløp i mill. kroner 2014 2013

Overskuddsskatt  -    66 

Korreksjon tidligere års ligning  -2   -  

Kildeskatt  6  - 

Endring utsatt skatt  -774  -1 553 

Sum skattekostnad i resultatregnskapet  -770  -1 487 

Betalbar overskuddsskatt

Beløp i mill. kroner 2014 2013

Beregnet overskuddskatt årets resultat  -    66 

Betalbar overskuddsskatt  -    66 

Avstemming av nominell skattesats mot effektiv skattesats

Beløp i mill. kroner 2014 2013

Resultat før skattekostnad  -3 212  -2 363 

Forventet skattekostnad etter nominell sats 1)  -867  -662 

Skatteeffekter av:
Skattefrie inntekter  -308  -195 

Endringer vedrørende tidligere år  -74  -1 

Kildeskatt  6  -

Endring i skattesats  -    30 

Nedskrivning/reversering av tidligere års nedskrivninger  469  -661 

Andre permanente forskjeller, netto  4  2 

Skattekostnad  -770  -1 487 

Effektiv skattesats 24 % 63 %
1) For 2014 er nominell sats 27 %, for 2013 28 %

Spesifikasjon av utsatt skatt 
Nedenfor er det gitt en spesifikasjon av netto utsatt skatt. Utsatt skatte fordel balanseføres i den grad det er sannsynliggjort at den vil bli 
utnyttet.

Beløp i mill. kroner 2014 2013

Omløpsmidler/kortsiktig gjeld  -2 604  -999 

Derivater  -2 616  -1 331 

Driftsmidler -52  -46 

Pensjonsforpliktelser -807  -612 

Sum midlertidige forskjeller og fremførbare underskudd  -6 079  -2 988 

Total utsatt skatt (+)/utsatt skattefordel (-)  -1 641  -807 

Anvendt skattesats 27 % 27 %

Total utsatt skatt (+)/utsatt skattefordel (-) 01.01. -807  757 

Resultatført i perioden -774  -1 553 

Innfusjonert utsatt skatt fra Statkraft Development AS  -  -22 

Ført mot egenkapitalen  -60  11 

Total utsatt skatt (+)/utsatt skattefordel (-) 31.12.  -1 641  -807 



98 STATKRAFT ÅRSRAPPORT 2014

ST
AT

K
R

A
FT

 A
S

KO
N

SE
R

N
R

EG
N

SK
A

P
SA

M
FU

N
N

SA
N

SV
A

R

Note 10 Varige driftsmidler

Driftsløsøre Anlegg under 
Beløp i mill. kroner og inventar utførelse Sum

Anskaffelseskost 01.01.  351  160  511 

Tilgang  57  10  67 

Avgang  -94  -  -94 

Overført fra anlegg under utførelse  159  -159  - 

Anskaffelseskost 31.12.  472  11  484 

Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.  -189  -  -189 

Balanseført verdi 31.12.  284  11  295 

Årets ordinære avskrivning  -61  -61 

Avskrivningstid  3–8 år 
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Note 11 Eierandeler i datterselskaper og tilknyttede selskaper

Forretnings- Eier- og Egenkapital Resultat  Balanseført 
Beløp i mill. kroner kontor stemmeandel 31.12.2013 3) 2013 3)  verdi 

Datterselskaper
Hitra Vind AS Oslo 100,00 % 173 -20  95 

Kjøllefjord Vind AS Oslo 100,00 % 90 -16  102 

Renewable Energies and Photovoltaics Spain S.L. Malaga 70,00 % 1  -  4 

Smøla Vind 2 AS Oslo 100,00 % 337 -88  150 

Småkraft AS 1) Bergen 40,00 % 622 -5  596 

Statkraft Albania Shpk. Tirana 100,00 % 1 -7  18 

Statkraft Asset Holding AS Oslo 100,00 % 19 -11  4 441 

Statkraft Carbon Invest AS Oslo 100,00 % 18 32  4 

Statkraft Elektrik Enerjisi Toptan Satış Ltd. Şirketi Istanbul 100,00 % 37 -1  44 

Statkraft Energi AS 4) Oslo 100,00 % 17 196 4 581  14 295 

Statkraft Enerji A.S. Istanbul 100,00 % 1 650 10  3 376 

Statkraft Financial Energy AB Stockholm 100,00 % 18 3  1 

Statkraft Forsikring AS Oslo 100,00 % 123 64  80 

Statkraft Germany GmbH Düsseldorf 100,00 % 4 220 -45  6 971 

Statkraft Industrial Holding AS 4) Oslo 100,00 % 3 486 -207  10 440 

Statkraft IH Invest AS Oslo 67,00 % 8 853 61  6 280 

Statkraft Treasury Centre GBP SA Brüssel 100,00 %  -  -     -    

Statkraft Treasury Centre NOK SA Brüssel 100,00 %  -  -     -    

Statkraft Treasury Centre SA Brüssel 100,00 %  63 354  1 817  46 569 

Statkraft Treasury Centre SEK SA Brüssel 100,00 %  -  -  1 

Statkraft UK Ltd. London 100,00 % 3 103 65  3 453 

Statkraft Western Balkans d.o.o. Beograd 100,00 % 18 -1  28 

Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Stockholm 90,10 %  -  -  1 

Sum datterselskaper  96 949 

Tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter
Fosen Vind AS Oslo 50,10 %  -  -  137 

Naturkraft AS Tysvær 50,00 % 633 16  76 

Statkraft Agder Energi Vind DA 2) Kristiansand 62,00 % 175 -42  106 

Sum tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter  319 

Sum  97 268 
1) Småkraft AS eies 20 % av Skagerak Kraft AS, Agder Energi AS og BKK AS. Statkraft AS eier 40 % direkte. 
2) Aksjonæravtale tilsier felles kontroll. 
3) Årsregnskap for 2014 er ikke avlagt i de fleste datterselskap og tilknyttede selskap. Se fotnote 4) for unntak. 
4) Oversikt basert på avlagt årsregnskap 2014.
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Note 12 Øvrige finansielle anleggsmidler

Beløp i mill. kroner 2014 2013

Lån til konsernselskaper 8 365  15 

Andre aksjer og lån 67  75 

Sum  8 433  90 

Note 13 Fordringer

Beløp i mill. kroner 2014 2013

Kundefordringer 45  7 

Fordringer knyttet til kontantsikkerhet (se note 14) 2 668  1 009 

Andre fordringer 148  98 

Konsernkontofordringer 8 722  1 421 

Kortsiktige fordringer konsernselskap 4 819  5 056 

Sum  16 402  7 590 

Det er ikke identifisert behov for avsetning til tap på kundefordringer per 31. desember 2014. 
Kortsiktige fordringer konsernselskap består hovedsakelig av fordringer på utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper.

Note 14 Bankinnskudd, kontanter og lignende

Beløp i mill. kroner 2014 2013

Kontanter og bankinnskudd 6 499  3 388 

Sertifikater og gjeldsbrev 3 061  1 465 

Sum  9 560  4 853 

Kontantsikkerhet 
Kontantsikkerhet er innbetalinger til/fra motparter som sikkerhet for netto urealiserte gevinster og tap som Statkraft har på rentebytteavtaler, 
kombinerte rente- og valutabytteavtaler samt valutaterminer. Tabellen under viser netto innbetalinger per årsslutt fra motpart, som på senere 
tidspunkt vil bli betalt tilbake. Se note 13 og 18.

Beløp i mill. kroner 2014 2013

Kontantsikkerhet for finansielle derivater -1 579 -71

Statkraft AS har langsiktige kommiterte kredittlinjer på inntil 12 000 millioner kroner og kassekreditt på inntil 1000 millioner kroner som per 
31. desember 2014 ikke er benyttet.

Note 15 Egenkapital
Innskutt egenkapital 

Annen inn- Opptjent Sum

Beløp i mill. kroner Aksjekapital Overkurs skutt kapital egenkapital egenkapital

Egenkapital 31.12.12  30 000  15 553  16  13 007  58 576 

Resultat 2013   -    -    -   -876  -876 

Estimatavvik pensjoner   -    -    -   29  29 

Fusjon med Statkraft Development AS   -    -    -   25  25 

Kapitalinnskudd  600  24   -   -  624 

Egenkapital 31.12.13  30 600  15 577  16  12 185  58 378 

Resultat 2014   -    -    -   -2 442  -2 442 

Estimatavvik pensjoner   -    -    -   -164  -164 

Avsatt utbytte 2014   -    -    -   -5 600  -5 600 

Kapitalinnskudd  2 400  4 950   -    -  7 350 

Egenkapital 31.12.14  33 000  20 527  16  3 979  57 522 

Selskapets aksjekapital er på 33 milliarder kroner, fordelt på 200 millioner aksjer à 165 kroner. Alle aksjene eies av Statkraft SF. 
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Note 16 Avsetning for forpliktelser

Beløp i mill. kroner 2014 2013

Pensjonsforpliktelser 807 612

Andre avsetninger for forpliktelser 65 77

Sum  872  689 

Pensjonsforpliktelser er nærmere omtalt i note 6.

Note 17 Rentebærende langsiktig gjeld

Beløp i mill. kroner 2014 2013

Lån fra Statkraft SF (back to back-avtale) 400  400 

Obligasjonslån i det norske markedet 6 791  8 936 

Øvrige lån i utenlandske markeder 16 651  19 601 

Andre lån 33  45 

Sum  23 875  28 981 

Note 18 Rentebærende kortsiktig gjeld

Beløp i mill. kroner 2014 2013

Første års avdrag på gjeld 6 671 3 452

Konsernkontogjeld 30 896 26 507

Gjeld knyttet til kontantsikkerhet (se note 14) 1 088 938

Kortsiktig gjeld til foretak i samme konsern 1 121 2 427

Sum  39 776  33 323 

Note 19 Annen rentefri gjeld

Beløp i mill. kroner 2014 2013

Øvrig rentefri gjeld 648  402 

Skyldig skattetrekk og arbeidsgiveravgift 44  37 

Kortsiktig gjeld til foretak i samme konsern 5 623  262 

Sum  6 315  701 
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Note 20 Derivater

Statkraft driver handel med finansielle derivater for ulike formål. Regnskapsføringen vil avhenge av formålet slik det er beskrevet 
i regnskapsprinsippnoten.

Valuta- og renteavtaler 
Regnskapsført verdi og virkelig verdi av rente- og valutaderivater:

31.12.2014 31.12.2013

Derivater – anleggsmidler
Regnskapsført Virkelig Regnskapsført Virkelig

Beløp i mill. kroner  verdi verdi 1)  verdi verdi 1)

Valuta- og rentederivater
Rentebytteavtaler  -    492  -  1 536 

Valutaterminkontrakter  100  100  1 112  1 112 

Rente- og valutabytteavtaler   -  260  -  386 

Sum  100  852  1 112  3 034 

Derivater – omløpsmidler

Beløp i mill. kroner

Valuta- og rentederivater
Rentebytteavtaler  -    2   -   33 

Valutaterminkontrakter  1 619  1 619  364  364 

Rente- og valutabytteavtaler  -    724   -     303 

Sum  1 619  2 344  364  699 

Derivater – langsiktig gjeld

Beløp i mill. kroner

Valuta- og rentederivater
Rentebytteavtaler  1 491  1 491  1 020  1 020 

Valutaterminkontrakter  719  719  1 982  1 982 

Rente- og valutabytteavtaler  -    -    312  312 

Sum  2 210  2 210  3 314  3 314 

Derivater – kortsiktig gjeld

Beløp i mill. kroner

Valuta- og rentederivater
Rentebytteavtaler  11  11   -     11 

Valutaterminkontrakter  3 623  3 623  738  738 

Rente- og valutabytteavtaler  1 114  1 114  35  35 

Sum  4 748  4 748  774  785 
1) Virkelig verdi inkluderer ikke påløpte renter.

Virkelig verdi av rentebytteavtaler, samt rente- og valutabytteavtaler fastsettes ved å diskontere forventede fremtidige kontantstrømmer til 
nå verdier ved bruk av tilgjengelige markedsrenter og noterte valutakurser fra ECB. Verdsettelse av valutaterminer er basert på noterte valuta-
kurser, hvorav forwardvalutakurser avledes. Beregnede nåverdier rimelighetsvurderes mot beregninger foretatt av motpartene i kontraktene.

Rentebytteavtalene, inkludert rentedelen av rente- og valutabytteavtaler, fungerer som en del av renterisikostyringen og regnskapsføres som 
sikring eller til laveste verdis prinsipp avhengig av hvorvidt krav til sikringsføring er oppnådd. Virkelig verdi på rentebytteavtaler klassifisert 
som sikring (verdisikring) er på -6 millioner kroner per 31.12.2014, mens rente- og valutabytteavtalene vurdert til laveste verdis prinsipp er 
på -2616  millioner kroner. Ineffektivitet på verdisikring er resultatført med -4 millioner kroner i netto tap i 2014. Sikringene utløper i perioden 
2015-2022.
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Note 21 Honorar til ekstern revisor

Deloitte AS er revisor for konsernet Statkraft. Totale honorarer for revisjon og øvrige tjenester for Statkraft AS (eksklusiv merverdiavgift) for 2014 
utgjør som følger:

Beløp i 1000 kroner 2014 2013

Lovpålagt revisjon  2 569 3 188

Andre attestasjonstjenester  855 459

Skatterådgivning  601 713

Øvrige tjenester 1)  3 421 2 004

Sum  7 446 6 364
1) Honorar for øvrige tjenester i 2014 inkluderer hovedsaklig kontrollhandlinger knyttet til omstrukturering av SN Power, samt attestasjon av rapport for samfunnsansvar. 

Note 22 Forpliktelser og garantiansvar

Statkraft AS har garantier og forpliktelser som ikke er balanseført på totalt 30 005 millioner kroner. Av dette vedrører 27 480 millioner kroner 
morselskapsgarantier.

Statkraft leier kontorbygg i Lilleakerveien 4 og 6 av Mustad Eiendom AS. Leieavtalene løper til henholdsvis 2023 med opsjon på ytterligere ti års 
forlengelse og 2028 med opsjon på ytterligere ti pluss ti års forlengelse. Årlig leie beløper seg til 92 millioner kroner.

Note 23 Nærstående parter

Selskapets nærstående parter er vurdert å være:

 • Datterselskaper, eiet direkte jf spesifikasjon i note 11
 • Øvrige konsernselskaper, jf spesifikasjon i note 39 i konsernregnskapet
 • Morselskap i konsernet, Statkraft SF
 • Tilknyttede selskaper, jf spesifikasjon i note 11
 • Konsernledelse og styret, jf spesifikasjon i note 37 i konsernregnskapet

 
Transaksjoner med datterselskap og tilknyttede selskaper knytter seg hovedsakelig til følgende:

 • Statkraft AS selger tjenester konserninternt fra sentraliserte tjenestesentre
 • Gjennom Statkraft AS sine eierinteresser opptjenes utbytter og konsernbidrag
 • Statkraft AS er i tillegg låntaker for de fleste av konsernets eksterne lån og er eier av konsernkontoordning. Den sentrale finansfunksjonen 
i Statkraft AS samordner og ivaretar den finansielle risikoen knyttet til valuta, renter og likviditet i konsernet

 
Alle konserninterne transaksjoner skjer til markedsmessige vilkår.

Transaksjoner med konsernselskaper fremgår av tabellen under:

Beløp i tusen kroner 2014 2013

Driftsinntekter 601 506

Andre driftskostnader 43 93

Renteinntekter fra foretak i samme konsern 291 65

Rentekostnader til foretak i samme konsern 247 365

Utbytte og konsernbidragsinntekter fra foretak i samme konsern 5 431 4 598

Mellomværende med konsernselskaper fremgår av spesifikasjoner i note 12, 13, 17, 18 og 19. Garantiansvar knyttet til konsernselskap er 
 spesifisert i note 22. 131 millioner kroner av derivater på eiendelssiden er derivater inngått mot konsernselskap. Tilsvarende utgjør 484  millioner 
kroner av derivater på gjeldssiden. 

Statkraft AS har i 2014 overført eierandeler i datterselskapene Statkraft Värme AB, Statkraft France SAS, Statkraft Suomi OY, Statkraft Vind AB 
og SN Power AS til Statkraft Asset Holding AS som tingsinnskudd på til sammen 5082 millioner kroner. I tillegg har eierandelen i datter selskapet 
Statkraft Sverige AB blitt solgt til Statkraft Asset Holding AS for 11 016 millioner kroner. Salget ble gjort opp ved at 2766 millioner kroner av 
oppstått fordring ble konvertert til egenkapital i Statkraft Asset Holding AS. Øvrig fordring, 8250 millioner kroner, ble omgjort til langsiktig rente-
bærende fordring, som renteberegnes med rentesats tilsvarende 6 mnd NIBOR +0,9475 %. Forskjellen mellom salgspris og bokført verdi av 
Statkraft Sverige AB, på 4963 millioner kroner, er ført som reduksjon i kostpris av aksjene i Statkraft Asset Holding AS. 

Det har vært gjennomført kapitalnedsettelse i datterselskapet Statkraft Treasury Centre SA på 8956 millioner kroner. Beløpet er betalt til 
 Statkraft AS, og er ført som reduksjon i kostpris av aksjene i Statkraft Treasury Centre SA.

Note 24 Hendelser etter balansedagen

Det er ikke oppstått hendelser etter balansedagen.
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