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Eierforhold
Selbu Energiverk AS er et vertikalintegrert energiverk med 
områdekonsesjon for Selbu kommune. Administrasjonen 
holder til på Nesta i sentrum av kommunen.

Selskapets formål er å produsere, overføre, kjøpe og selge 
elektrisk energi, samt å drive annen virksomhet i forbindelse 
med dette. Herunder eventuelt å kjøpe og/eller å bygge ut 
og drive kraftverk og overføringsanlegg, og å delta i andre 
selskaper med tilsvarende virksomhet. Selskapet kan også 
engasjere seg i virksomheter innen andre energiformer og 
infrastrukturer som er naturlig i forhold til selskapets drift.

Selskapet eies 100 % av Selbu kommune og har en aksjekapi-
tal på kr. 50 000 000,-

Selbu Energiverk AS er konsern fra 2010 i og med utskillelse 
av Neanett AS som eget aksjeselskap.

Styret
Selbu Energiverk AS ledes av et styre bestående av 7 
personer, hvorav 5 er aksjonærvalgt og 2 er valgt av og blant 
de ansatte. Styret rapporterer til generalforsamling som består 
av kommunestyret.

Styret har i 2015 bestått av:
Jon Bakken, leder 
Ole Halvard Bondahl, nestleder 
Ole Einar Aashaug, styremedlem 
Tanja Fuglem, styremedlem 
Turid Græsli, styremedlem. 
Rune Langseth, styremedlem (ansatt)
Kari Kjeldstad, styremedlem (ansatt).
Kolbjørn Uthus, 1. vara (aksjonærvalgt, møter fast i styremøte-
ne.)Det har vært avholdt 10 styremøter i 2015.

1. Styrets beretning

1.1 Virksomheten
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Kraftproduksjon
Kraftproduksjonen for 2015 ble 108,6 GWh. Beregnet 
normalproduksjon er 122 GWh. Magasinfylling ved inngangen 
til året var 63,5 % og 65,4 % ved utgangen. Snittfylling ved 
årsskifte er 65,6 %. 
Gjennomsnittlig områdepris i 2015 ble 18,98 øre/kWh mot 
26,36 øre/kWh i 2014.

Kraftomsetning
Kraftomsetningen har bestått av salg til sluttbrukere i Selbu og 
salg i de etablerte engrosmarkeder. SEV omsatte 31,5 GWh 
i Selbu i 2015. SEVs markedsandel var 49,9 % mot 61,1 % i 
2014. 
All kraftproduksjon som ikke omsettes i Selbu selges på kraft-
børsen Nord Pool.
For 2013 inngikk SEV og Selbu kommune avtale om omset-
ting av kommunens konsesjonskraft. SEV utfører sikring av 
konsesjonskraften, etter vedtak i kommunen, og foretar fysisk 
salg i markedet. 

Kraftoverføring
Overført kraftmengde til forbruk i Selbu ble 63,1 GWh i 2015 
mot 61,1 GWh i 2014. Det tilsvarer en forbruksøkning på 
3,1 % (ikke temperaturkorrigert).  Tapet i distribusjonsnettet 
utgjorde 5,46 GWh eller 7,9 %. Antall nettkunder var 2864 ved 
årets utgang mot 2 825 i 2014.

Risiko
Risikoen ved SEV´s virksomhet knytter seg til kraftomsetning, 
trading, finansielle plasseringer og kraftproduksjonen. 
SEV tilbyr til sine kunder produktene spottpris med påslag, 
fastpris og forvaltningsprodukt til kundene i forsyningsområdet. 
Finansiell risiko anses som begrenset. Eksponering i valuta er 
liten. Lån har fastrente.
All kraftproduksjon omsettes i spotmarkedet. Kredittrisiko 
er liten med mange og små kunder utenom Nord Pool ASA. 
Historisk sett har vi også små tap i sluttbrukermarkedet. 
Likviditeten i selskapet er nå god og risikoen her anses som 
liten.  Inntektsstrømmen er også relativt jevnt fordelt over året 
og det bidrar også til lav risiko.
Controllervirksomheten er skilt fra krafthandel.
For SEVs kraftproduksjon er erfaringen at svingningene i pro-
dusert volum er en større risikofaktor enn kraftprisen. 
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1.2  Fortsatt drift.

Resultatet for 2015 viser et overskudd på kr. 2.258.956,- etter 
skatt, mot 
kr. 2.427.795,-  i 2014. Soliditeten er fortsatt god, men 
likviditeten har svingt mye de siste årene og har i perioder 
vært anstrengt. Det er ikke noe som indikerer at driften ikke 
kan fortsette. SEVs produksjon av miljøvennlig vannkraft 
vil fortsatt være verdifull, men mye ny kraft - vann, vind og 
sol – gjør at vi regner med lave priser i mange år fremover. 
Inntektsregimet for nettdriften antar vi vil gi avkastning nok 
til å dekke fremtidige reinvesteringer. Det er knyttet betydelig 
usikkerhet til fremtidig utvikling av nettdriften. Stortinget har 
nå vedtatt at det skal innføres selskapsmessig- og funksjonelt 
skille mellom nett og øvrig virksomhet med virkning fra 
1. januar 2017, men med en overgangsperiode på 5 år. 
Endringene vil føre til høyere kostnader for SEV sin nettdrift og 
dermed høyere nettleie. Driften byråkratiseres ytterligere uten 
at en kan finne noen gevinst.
Endringene i rammebetingelsene vil føre til strukturelle 
endringer og vil gi SEV betydelige utfordringer. 
SEV har gjennomført en utredning om selskapets fremtid med 
bakgrunn i de vedtatte endringer. Rapporten er overlevert eier 
som i løpet av 2016 skal ta stilling til hva en ønsker med SEV 
i fremtiden.
Kraftomsetningen vil bli sterkt påvirket av de endringer som er 
vedtatt og driften fremover må vurderes. 
Styret vurderer at forutsetningene for fortsatt drift er til stede 
og legger det til grunn for sin virksomhet.

1.1  Likestilling i selskapet.

Selskapet utøver ingen forskjellsbehandling mellom kvinner 
og menn hva lønn og betingelser angår. Selskapet hadde 
ved utgang av 2015 totalt 19 faste ansatte og en lærling. Av 
disse var det 5 kvinner. Styret består av 7 medlemmer, av 
disse er 3 kvinner.

Konsernet hadde totalt 21 ansatte ved årsskifte. 

1.4 Personale og arbeidsmiljø.

SEV er organisert i to avdelinger, drift og stab. Pr. 31.12.15 
var det 19 faste ansatte som utførte 16,5 årsverk. I tillegg 1 
lærling.

Fraværet i 2015 utgjorde 5,22 % av total arbeidstid i bedrif-
ten. Av dette var 3,25 % sykefravær. Korttids sykefravær var 
på 2,23 % og langtids 1,02 %.  Vi hadde ingen ulykker, men 
en nestenulykke i 2015.

Sykefraværet i konsernet var på 5,3 % i 2015.

1.5  Ytre miljø.

Vår kraftproduksjon basert på vann påvirker miljøet lokalt i 
de vann og vassdrag vi regulerer. Ut over det er våre akti-
viteter av en slik art at den ikke påfører miljøet skade eller 
miljøfarlig utslipp.
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1.6  Andre forhold.

Vassdragsteknisk ansvarlig, VTA.
SEV eier flere dammer og reguleringsmagasin av størrelse 
som krever tilgang på Vassdragsteknisk ansvarlig VTA. SEV 
har ikke VTA i egen organisasjon, men kjøper tjenesten. 

Det lokale eltilsyn – DLE.
SEV har inngått avtale med TrønderEnergi Nett (TEN) om 
eltilsyn (DLE-oppgavene) i Selbu. Ansvar og myndighet ligger 
hos styret og adm. direktør i SEV.

1.7 Årsregnskapet.

Resultatregnskapet 
for 2015 viser et overskudd på 
kr. 2.258.956,- etter skatt, mot  
kr. 2.427.795,- i 2014 for morselskapet. Konsernet har et over-
skudd på kr. 2.384.752,- etter skatt.
Kraftproduksjonen er den del av virksomheten som tradisjonelt 
har gitt de beste resultater, men det kan se ut som dette en-
drer seg i tiden framover.
Nettdriften får bedre resultat i forhold til i 2014 som følge av at 
inntektsrammen er noe større.  Endringene i energiloven som 
ble vedtatt i mars 2016 vil påføre SEvs nettdrift økte kostnader 
og større utfordringer i fremtiden. Beregninger vi har fått utført 
viser at effektiviseringen sannsynligvis vil forbedres de kom-
mende år. Kraftomsetningen til sluttkunder gikk også i 2015 

med et mindre underskudd. De fleste av våre kunder kjøper 
produktet markedspris (spotpris med påslag). 
Vår trading i kraftmarkedet ga et vesentlig underskudd i 
2015. Tradingvirksomheten ble midlertidig stanset  høsten 
2015. Våre plasseringer i finansmarkedene fikk en ver-
distigning på 0,129 MNOK. Det er vesentlig mindre enn 
forventet. SEV gav støtte til lag og foreninger i Selbu med 
kr. 140.460,- i 2015.

Balanse 
Selskapets balanse pr. 31.12.15 er på 
Kr. 271.207.321,-, en økning på 
Kr. 18.033.830,-.  Egenkapitalen utgjør kr.  181.206.203,-. 
Det gir en soliditet på 66,8 %, og som må sies å være bra.
En bankgaranti på 12,0 MNOK er etablert som garanti 
overfor Nord Pool ASA. På grunn av ny regler må den avvi-
kles i 2016

Likviditeten
Beholdningen minket sterkt i første halvår og lånet ble i 
august utvidet med 15 MNOK. Dette sammen med nedsalg 
av fond gjør sitt til at beholdningen nå er relativt stor og 
likviditeten god. 

Investeringene
Investeringene i 2015 ble netto på 21.969 MNOK. Av dette 
var 19.055 MNOK. nyinvesteringer og 2,914 MNOK. rein-
vesteringer.
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Datterselskap
NEANETT AS

Selskapet er et 100 % eid datterselskap. Selskapet 
viderefører bredbånd – og kabel-TV-satsingen fra SEV. 
Selskapet har 2 ansatte. Regnskapsåret 2015 gav en 
omsetning på 4,119 MNOK og et overskudd på 0,126 
MNOK etter skatt.
På grunn av dårlige resultater i Neanett er investert kapital i 
selskapet tidligere nedskrevet (tap) med kr. 2,0 mill.
Neanett as er eneste heleide datterselskap og inngår i 
konsernregnskapet.

1.1  Fremtidig utvikling.

Dagens virksomhet ved SEV består av tre 
forretningsområder – kraftproduksjon, nettdrift, 
kraftomsetning. Kraftproduksjonen har tradisjonelt vært 
den sterkeste pilaren i SEVs virksomhet med den største 
verdiskapning. Stor tilgang på ny kraftproduksjon og fortsatt 
lavt forbruk har ført til lave kraftpriser og satt lønnsomheten 
under betydelig press. Det er antatt at perioden med lave 
priser vil vare i mange år. Det er fortsatt styrets oppfatning 

at kraftproduksjonen vil være bærebjelken i selskapets 
økonomi. SEVs årlige midlere produksjon er 122 GWh 
Stortinget vedtok i mars 2016 at det skal innføres 
selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettdriften 
og øvrig virksomhet. SEV vil dermed ikke lengre være et 
vertikalintegrert selskap, men et konsern bestående av flere 
selskaper. Alle justeringer av forskrifter og regelverk er ennå 
ikke på plass, men endringene kan bli utfordrende for SEV 
og vil både fordyre og komplisere organiseringen av fremtidig 
virksomhet. 
SEV sin eier er inne i en prosess med hensikt å avklare 
hva SEV skal drive med i fremtiden. Det er derfor betydelig 
usikkerhet knyttet til fremtidig organisering av nettdriften.
Det er også knyttet spenning til hvordan Norge vil 
tilpasse seg det siste el-direktivet fra EU. Det vil med stor 
sannsynlighet få konsekvenser også for SEV. Det vil bli 
store endringer i behandling av målerdata, avregning og 
kundekontakt de nærmeste årene. Dette vil komplisere og 
fordyre både nettdrift og kraftomsetning.
For kraftomsetningen har SEV valgt ikke å gå ut 
landsdekkende, men konsentrere virksomheten i Selbu. 
SEV tilbyr kun spottpris med påslag eller fastprisavtaler. 
Fortjenestemarginene er lave. Avregning av kraftkunder 
må om litt skilles fra avregning av nett, og vil føre til høyere 
kostnader. Fortsatt drift av kraftomsetningen må vurderes 
grundig ut fra de nye endringer.

Satsing på breiband ble i 2010 skilt ut i et eget datterselskap, 
Neanett AS. SEV står som eier av stamnett som leies ut til 
Neanett AS.

Det er flere planer om småkraftutbygging i Selbu. Noen 
har fått konsesjon mens andre venter på vedtak hos 
NVE. SEV har som mål å bygge ut i egen regi hvor det er 
mulig, alternativt bidra til realisering av prosjekter sammen 
med grunneiere i Selbu. De lave kraftprisene har dempet 
betydelig på interessen for nybygging. En ser at flere 
småkraftprodusenter har solgt sine kraftverk den senere tid 
og har realisert vesentlig større avkastning enn hva en kan 
forvente med å fortsette driften.

Anleggsområde i Slind før montering av transformator.
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Etterspørsel etter strøm til hytteområdene i kommunen er 
stor. SEV bygger ut strømforsyning til nye områder så raskt 
som vår kapasitet rekker og vi får finansiert prosjektene. 

Forberedelse til utbygging av vindkraft pågår for fult. 
Formatet på disse utbyggingene er så store at det ikke er 
aktuelt for SEV å engasjere seg i egen regi, men vi er åpne 
for samarbeid med aktuelle aktører. 

Regjeringens endring av ordningen med elsertifikater har ført 
til at SEV fra 1. januar 2016 får elsertifikat for produksjonen 
i Rensjø kraftverk. Ordningen har ellers ført til at mye ny 
kraft kommer inn i markedet og bidrar på den måten til å 
presse prisene ned. Det vil redusere resultat og verdien av 
eksisterende vannkraft som ikke får sertifikater. 

Som nevnt vedtok Stortinget endring i energiloven i 
mars 2016. Disse endringene kan få stor betydning for 
virksomheten ved SEV. SEV har foretatt en utredning og 
levert rapport til eier med utgangspunkt i de nye endringer. 
Det blir opp til eier å vedta hvilke konsekvenser dette vil få 
for SEV. En forventer avklaring på disse spørsmål i løpet av 

2016. 
Selbu, 31.12.15 /  25.05.16

1.1  Disponering av årsresultat.

Årets resultat viser et overskudd på 
Kr. 2.258.956,- etter skatt og styret foreslår slik disponering: 

Utbytte    kr. 6.000.000,-
Tilført  fra egenkapital   kr -3.741.044,-
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2.1 Resultatregnskap

2. REGNSKAP 2015
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2.2 Balanse pr. 31.12 (Tall i tusen kroner)
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2.3 Noter til regnskapet. 

Note 1  Regnskapsprinsipper 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslov, 
aksjelov og  god regnskaps- skikk og bygger på prinsippene 
om historisk 
kost og sammenstilling av kostnader og inntekter.

Klassifisering 

Eiendeler med varig verdi klassifiseres som 

anleggsmidler. Øvrige eiendeler og fordringer med forfall 
innen ett år klassifiseres som 
omløpsmidler. Tilsvarende trekkes grensen for kortsiktig 
gjeld.

Vurdering 

Kundefordringer vurderes til pålydende med reduksjon 
for avsetning til forventet tap. Andre kortsiktige fordringer 
vurderes til pålydende.
Tradingkontraktene verdsettes etter laveste verdis prinsipp. 
Pr. 31.12.2015 påvirker ikke disse kontraktene resultatet.
Beholdning av materiell vurderes til anskaff-
elseskost. Aksjer og langsiktige fordringer vurderes til 
anskaffelseskost. Aksjer/fond som finansiell plassering 
vurderes til faktisk verdi og er plassert som omløpsmidler. 
Datterselskapet Neanett as er vurdert og verdien nedskrevet 
p.g.a dårlige resultater.
Bankinnskudd, kontanter og lignende omfatter 
bankinnskudd, kontanter og betalingsmidler som vil bli 
frigjort i løpet av nærmeste måned.
Varige driftsmidler vurderes til anskaffelseskost med fradrag 
av tilskudd og lineære avskrivninger.
Pensjoner  
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 pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene (korridor). 
Virkningen av endringer i pensjonsplan fordeles over 
gjenværende opptjeningstid. Arbeidsgiveravgift er inkludert i 
tallene. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi.
Nyanlegg og reinvesteringer aktiveres løpende basert på en 
vurdering av anleggets levetid og etter anbefalinger gitt av 
Energi Norge.  Egne investeringsarbeider aktiveres og føres 
som reduksjon av driftskostnadene.

Driftsinntekter 

Driftsinntekter omfatter strømsalg  og nettleie i våre nett, samt 
salg av overskuddskraft i markedet og inntekter fra telenett. I 
tillegg kommer andre driftsinntekter  så som arbeid for andre 
og husleie m.m. 
Inntektsføring ved salg skjer ved overføring av risiko og 
kontroll til mottager. Normalt vil dette være ved levering

Driftskostnader 

Driftskostnader periodiseres til det år kostnaden er påløpt 
/ forbrukt. Det gjøres ingen avsetninger for fremtidig 
vedlikehold.

Valuta 

Vi har en posisjon i prissikring  som er påvirket av valutaverdi 
/ kurs. All handel på kraftbørsen foregår nå i euro. Vi har 
etablert  sikring av valutarisiko på krafthandel. Bankbeholdning 
i euro er påvirket av kurssvingning.

Skatter
Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig 
resultat før skatt.  Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, for 
eksempel konsernbidrag, føres mot egenkapitalen. 
Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direk-
te skattepliktige inntekt), betalbar grunnrenteskatt, periodisert 
skatt knyttet til grunnrenteinntekt og endring i netto utsatt 
skatt. Utsatt skatt knyttet til grunnrenteinntekt  er beregnet på 
grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige 
og skattemessige verdier, inkludert negativ grunnrenteinntekt 
til fremføring, basert på en beregnet faktisk skattesats. 
Naturressursskatt motregnes mot betalbar skatt på alminnelig 
inntekt. Beregnet naturressursskatt utover årets alminnelige 
skatt, balanseføres til fremføring mot fremtidig inntektsskatt.

Konsernet
Konsernregnskapet framkommer ved at interne transaksjoner 
mellom selskapene er eliminert. De samme regnskapsmessige 
prinsipper anvendes i konsernets selskaper. 
J.fr regnskapsloven § 7-2.
Selskapene som framstilles i konsernregnskapet er Selbu 
Energiverk as og Neanett as. De er også de eneste 
selskapene i konsernet. Neanett as eies 100 % av Selbu 
Energiverk as
Det er ikke avsatt konsernbidrag for 2015.
Noter for Konsernregnskapet kommer bak notene for SEV. 
(side 22)
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Note 2 - Driftsinntekter ( 1000 kr )

 2015  2014
Energisalg 24.678  25.056
Nettinntekter 26.912  24.173
Årets mindreinntekt.   2.432
Årets merinntekt           - 285 - 3.886
Teleinntekter                   402                          432
Andre inntekter              1.890 1.623

Sum                             53.597 47.398

Note 3 - Energikjøp, nettleie ( 1000 kr )

 2015 2014
Energikjøp 3.177 4.108
Nettleie, nett 2.982 2.671
Andre kostnader                  74 68

Sum                                6.233 6.847

SEV omsetter Selbu kommunes konsesjonskraft. Dette er 
omsetning som ikke generer inntekt for SEV og kjøp og salg 
av denne nettoføres i regnskapet. Det fremkommer derfor 
ikke som økt salg / kjøp.

Note 4 - Tap på fordringer ( 1000 kr )

Årets førte tap på fordringer 1
Innbetaling på tidl. førte tap -  20
Sum netto tap resultatført   kr    -    19

Note 5 - Finansinntekter/kostnader

Finansinntekter består av mottatte renter på 
overskuddslikviditet plassert i  bank, andre
renteinntekter, avkastning og verdistigning på aksjer, 
aksjefond og  finansiell energihandel.
Finanskostnader består av betalte renter på lån, renter på 
merinntekt, tap på trading, tap på valutasikring andre mindre 
finanskostnader.

Det er tung og lang transport når 75 tonn skal transporteres på smale veier.
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Note 6 – Skattenote Selbu Energiverk as
Spesifikasjon av årets skattekostnad Hele kroner
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Note 6 – Skattenote Selbu Energiverk as
Spesifikasjon av årets skattekostnad

Note 7- Langsiktige fordringer, Finansielle anleggsmidler og omløpsaksjer.

De finansielle plasseringene er vurdert til det høyeste av markedsverdi og pålydende med mindre det antas at de reelt har en 
lavere verdi.

Neanett as er et eget aksjeselskap heleid av Selbu Energiverk as. Selskapet viderefører bredbåndvirksomheten fra SEV og 
hadde sitt første driftsår i 2010. Verdien for Neanett as er endret med avsetning av konsernbidrag og verdien er tidligere ned-
skrevet med 2,0 MNOK.

Note 8 -  Kortsiktige fordringer, Lager 

Kortsiktige fordringer og lagerbeholdning er vurdert som omløpsmidler. Lagerbeholdning er ikke vurdert i gruppen mest 
likvide midler. 

Lagerbeholdning består av materiell til nettvirksomheten. Vurdert etter laveste verdis prinsipp.

Note 9 – Bankinnskudd, Kontanter o.l.
 
Bankinnskudd og kontanter utgjør kr. 22.198.758,-. 
Av bankinnskudd utgjør bundne midler for skattetrekk  kr 544.000,-. Garanti  for  krafthandel  og marginkonto medfører at kr. 
1.043.220,- er bundet i tillegg til skattetrekk. Det er deponert tilsvarende kr. 764.736,- hos Nasdaq  som sikkerhet for handel. 
Fra januar 2003 skaffet vi oss bankgaranti overfor Nord Pool ASA, nå regulert til kr. 12.000.000,-  som dekning for  margin-
kravet. Under normale forhold fører det til at behovet for binding av midler på bankkonto i forbindelse med krafthandel blir 
relativt liten. Denne løsningen må endres i 2016 da Nasdaq ikke kan godta slike garantier lenger. Sikkerheten må dekkes 
med bankinnskudd eller andre cash-løsninger gjennom bank.
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Note 10 – Driftsmidler

Note 11 - Egenkapital
 Aksje-  Overkurs-  Annen-   Sum 
 kapital    EK   EK

Egenkapital 31.12.14 50.000  102.350  32.597   184.947 
Avstemming(hele tusen)     -            …1 
Egenkapital 1. jan. 2014 50.000  102.350  32.597   184.947

Resultat før utbytte     2.259   2.259 
Avsatt Utbytte     6.000   6.000

SUM Årets resultat       -  3.741     -   3.741

Egenkapital 31. des. 2014 50 000  102 350  28.856 -  181.206 
(Tall i hele tusen.)
Det er 50.000 aksjer pålydende kr. 1.000 i selskapet, alle eid av Selbu Kommune. 
Selskapet eier ingen egne aksjer.

Note 12 - Langsiktig gjeld 

Langsiktig gjeld består av tre banklån med rest på kr. 48.407.063,-. I tillegg er det et ansvarlig lån til eier med en rest på kr. 
14.000.000,-.
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 Konsern    Mor

 Saldo  2015 2014 tall i hele 1.000  saldo  2015 2014
 48.407 35.642 Langsiktig lån, bank  48.407 35.642
 14.000 15.000 Ansvarlig lån, eier  14.000 15.000
 62.407 50.642 Langsiktig gjeld 31.12  62.407 50.642 
Beløp i hele 1000

Annen langsiktig gjeld og gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt. 

 Lån som forfaller etter 5 år,  i  hele 1000 2015  2014
 Ansvarlig lån, eier 10.000  11.000
 Langsiktig lån, bank 30.000  20.000

Ansvarlig lån skal nedbetales med kr. 1 000 000,- pr. år i perioden 2010 – 2029 (20 år).
Lån tatt opp i forbindelse med investeringer nedbetales over 15 år fra 2016.

Note 13- Leverandørgjeld, skyldig mva. o.l., påløpte ikke forfalte kostnader 

Omfatter poster som forfaller innen ett år og er vurdert som kortsiktig gjeld.

Note 14- Lønnskostnader, antall ansatte og honorarer 

Antall ansatte pr. 31.12.14 er 19 personer fordelt på 16.5 årsverk. Styret ikke medregnet.

Lønnskostnader, drift 2015 

          tall i tusen kroner  2015  2014 

Lønninger  8.529  9.046 
Arbeidsgiveravgift  1.423  1.123 

Pensjonskostnader  1.671  -    792 
Refusjoner ang lønn og invest  -  664  -    436 
Andre personellkostn.  752  598 

Sum personellkostnader   kr.  11.711  9.539 

I 2015 er reguleringspremien til pensjonsytelser meget stor, men den oppveies i stor grad av reduserte pensjonsforpliktelser 
som er ført med kr. 2.806.701,-. Det er grunnen til at lønnskostnadene i år er høyere en i fjor men som forventet. . Lønn og 
utgifter til styret er medtatt  i lønnskostnader med kr. 408.173,- inkl. arb.g.avg.

Lønn til adm.dir., styre og revisor:

       (tall i tusen kroner)     2015  2014 

Lønn til adm.dir.    kr. 1.144 1.106 
Andre ytelser til adm.dir.    kr. 6 10 
Honorar til styret    kr. 369 302 
Godtgjørelse til Deloitte for revisjon utgjør     kr. 113 105 
Godtgjørelse til Deloitte for rev.relaterte tjenester utgjør  kr. 21 25
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Pensjonsforpliktelser 

Selskapets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordning er dekket gjennom 
pensjonsordning i KLP.  Regnskapsført  årlig pensjonskostnad er den betalte pensjonspremie justert for endring i framtidig 
pensjonsforpliktelse. Fremtidige pensjons-forpliktelser og pensjonsfond er positiv pr. 31.12. og bokført i balansen med tilgode 
kr. 5.648.468,-,- inkl. beregnet arbeidsgiveravgift.
Dette bygger på en aktuarberegning som er vanlig å benytte i slike beregninger.  Diskonteringsrente: 2,7 %, forventet 
lønnsvekst 2,5 % og G-regulering 2,25 %, forventet pensjonsregulering 1,48 % og forventet avkastning 3,3 %.
Kostnad for  AFP fremkommer som pensjonskostnad.

Pensjonskostnad og - forpliktelser. 2015 2014

Årets opptjening 1.088.574 892.598
Rentekostnad 826.746 1.474.542
Forventet avkastning 950.935 1.132.301
Planendring, Estimat, adm. kostnader og AGA 177.719 102.853
Netto pensjonskostnad 1 142.104 1 337.692

Brutto påløpt forpliktelse 34.644.586 36.542.746
Pensjonsmidler 32.845.534 29.237.905
Netto forpliktelse før arb.g.avg 1.799.052 6.579.003
Ikke resultatført estimat / avvik, inkl aga -  7.639.395   -  10.146.607   

Balanseført netto forpl før arb.g.avg (til gode) -  5.083.550 -  2.552.736 
Periodisert arbeidsgiveravgift -..564.918 -..289.030

Netto påløpt pensjonsforpliktelse  31.12. -  5.648.468 -  2.841.766 

 Arbeidsgiveravgift på pensjonspremiene er medregnet i kostnadene.

 Balanseførte pensjonsmidler:

 Beregnet framtidig pensjonsforpliktelse (positiv) kr 5.648.468

 Pensjonsfond, beholdnng  ” 6.348

 Sum balanseført pensjonsbeholdning  31.12 ” 5.654.816
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Mer-/Mindreinntekt 2015

Sentral-nett Regionalnett Distribusjons-
nett

Sum 
nettdrift

Merinntekt     01.01.15 3.419 3.419

Mindreinnt.    01.01.15
Netto mindreinntekt    
01.01.15, alle nett         3.419 3.419
Endringer i året, justert 
NVE       93 93

Tilbakeført mindreinntekt

Årets merinntekt 285 285  

Årets mindreinntekt

Merinntekt       31.12.15 3.797 3.797
Mindreinntekt  31.12.15

Netto merinntekt alle nett, 31.12.15 3.797 3.797     

Saldo renter merinntekt 31.12.2015 24

Saldo inkl. renter  31.12.2015 3.821
(Tall i hele tusen)

Slik ser området ut etter montering av transformator og ca. 20 MNOK er brukt.
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2.5 Kontantstrømanalyse

Slik ser området ut etter montering av transformator og ca. 20 MNOK er brukt.
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2.6  Nøkkeltall 

SELBU ENERGIVERK  AS

(1.000  kr) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Driftsinntekter 69 680 64 662 74 188 73.980 64.254 64.850 47.398 53 597
Driftsresultat 20 629 20 168 29 198 32.160 18.038 19.294 7.975 11 529
Resultat før skatt 12 243 20 795 29 321 29.107 17.654 19.566 5.223 8 387
Langsiktig gjeld 42 645 29 600 36 552 32 536 23.000 20.800 50.643 62 407
Egenkapital 174 815 178 458 184 296 187.484 183.826 182.519 184.947 181 206

Investeringer 9 830 18 735 18 884 14.611 11.452 11.744 19.951 21 969 
Skatt 7 272 11 152 13 483 15.919 11.312 10.872 2.795 6 128
Årsresultat etter skatt 4 348 9 643 15 838 13.188 6.342 8.694 2.428 2.259

Antall ansatte 19 20 18 19 19 19 19 19

Totalrentabilitet  % 9,0 9,8 13,4 13,0 7,7 9,1 3,8 4,7

Egenkapitalrentabilitet % 6,9 11,8 16,2 15,7 9,5 10,7 2,8 4,6

Resultatgrad  % 33,0 37,6 45,1 45,6 30,5 33,7 19,5 22,8
Egenkapitalandel % 69,1 73,5 71,8 71,3 75,2 76,5 73,1 66,8

Likviditetsgrad 1( 1,80 1,18 1,41 1,34 1,17 1,25 2,36 1,70
Likviditetsgrad 2 1,76 1,14 1,37 1,31 1,14 1,22 2,32 1,67
Gjeldsgrad 0,24 0,17 0,20 0,17 0,13 0,11 0,27 0,34

Definisjoner:

Totalrentabilitet:
( Driftsresultat + Finansinntekt )x100 / Gjennomsnittlig totalkapital

Egenkapitalrentabilitet: 
Resultat før ekstraordinære poster og skatt x100 / Gjennomsnittlig egenkapital

Resultatgrad:
(Driftsresultat + finansinntekt)x100/Driftsinntekter

Egenkapitalandel:
Egenkapitalenx100 / Totalkapitalen ved årsslutt.

Likviditetsgrad 1:
Omløpsmidler / kortsiktig gjeld

Likviditetsgrad 2:
Mest likvide omløpsmidler / kortsiktig gjeld

Gjeldsgrad
Langsiktig gjeld / Egenkapital.
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3 Konsernet  

3.1  Noter for konsernregnskapet i Selbu Energiverk as

I konsernregnskapet er begge firma i konsernet sett i fellesskap og viser den totale oversikten.

Note 15 - Driftsinntekter ( 1000 kr )

 2015  2014
Mor (SEV) 53.209 46.795 
Datter 4.077 3.937   

Sum                               57.286 50.732

Note 16 - Finansinntekter/kostnader 

Finansinntekter består av mottatte renter på overskuddslikviditet plassert i  bank, andre renteinntekter, avkastning og 
verdistigning på aksjer, aksjefond og  finansiell energihandel.
Finanskostnader består av betalte renter på lån, renter på merinntekt, tap på trading tap på trading, tap på valutasikring og 
andre mindre finanskostnader.

Note 17- Langsiktige fordringer, Finansielle anleggsmidler og omløpsaksjer.
 Konsern

Navn Antall Pålyd Ansk.kost Verdiendr Ligningsverdi Balanseført 

Anleggsmidler

Startegiske plasseringer 5.543.251 -  29.762 5.323.175 7.017.534

Aksjer og andeler

Aksjefond 6.933.096 1.366.716 8.299.812 8.299.812

Sum  MOR 18.555.365 1.667.558 19.164.657 21.711.523

Datter  (Neanett) 0 0 0

SUM KONSERN 12.476.347 1.336.954 13.622.987 15.317.346

De finansielle plasseringene er vurdert til det høyeste av markedsverdi og pålydende med mindre det antas at de reelt har en 
lavere verdi.

Neanett as er et eget aksjeselskap heleid av Selbu Energiverk as. Selskapet viderefører bredbåndvirksomheten fra SEV og 
hadde sitt første driftsår i 2010. Neanett as har ingen finansielle plasseringer.

Note 18 – Bankinnskudd, Kontanter o.l. Konsern
 
Bankinnskudd og kontanter utgjør kr. 22.794.755,-. 
Av bankinnskudd utgjør bundne midler for skattetrekk kr 544.000,-. Garanti for krafthandel og  marginkonto medfører at kr. 
1.043.220,- er bundet i tillegg til skattetrekk. Fra januar 2003 skaffet SEV seg bankgaranti overfor Nord Pool ASA, nå regu-
lert til kr. 12,0 MNOK som dekning for marginkravet. Under normale forhold fører det til at behovet for binding av midler på 
bankkonto i forbindelse med krafthandel blir relativt liten. Denne løsningen må endres i 2016 da Nasdaq ikke kan godta slike 
garantier lenger. Sikkerheten må da dekkes med bankinnskudd eller andre cash-løsninger gjennom bank.
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Note 19 – Driftsmidler, Konsern

Note 20 – Egenkapital, Konsern
 Aksje-  Overkurs-  Annen-   Sum
 kapital    EK   EK
Egenkapital 31.12.14 50.000  102.350  32.426   184.776 
Avstemming          
Egenkapital 1. jan. 2015 50.000  102.350  32.426   184.776    
Resultat før utbytte      2.385   2.385 
Avsatt Utbytte      - 6.000   -  6.000    
SUM Årets resultat (og kons.bidr.)      -  3.615    -    3.615

Egenkapital 31. des. 2015 50 000  102 350  28.811 -  181.161*
(Tall i hele tusen.)  

Det er 50.000 aksjer pålydende kr. 1.000 i  Selbu Energiverk as. Neanett as har en aksjekapital på kr. 1.000.000,- fordelt på 
10.000 aksjer  a kr. 100,-. Selbu Energiverk as eier alle aksjene i Neanett as.

Selskapene eier ingen egne aksjer.

Note 21 - Langsiktig gjeld, Konsern 

Langsiktig gjeld består av 3 banklån med rest på kr. 48,407 MNOK. I tillegg er det et ansvarlig lån til eier  av SEV med en rest 
på kr. 14.000.000,-.
 Konsern    Mor

 Saldo  2015 2014 tall i hele 1.000  saldo  2015 2014

 48.407 35,642 Langsiktig lån, bank  48.407 35.642 
 14.000 15.000 Ansvarlig lån, eier  14.000 15.000 
 62.407 50.642 Langsiktig gjeld 31.12  62.407 50.642

Ansvarlig lån skal nedbetales med kr. 1 000 000,- pr. år i perioden 2010 – 2029 (20 år).
Banklånet i SEV nedbetales over 15 år fra 2016.
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Note 22- Leverandørgjeld, skyldig mva. o.l., påløpte ikke forfalte kostnader 

Omfatter poster som forfaller innen ett år og er vurdert som kortsiktig gjeld.

Note 23- Lønnskostnader, antall ansatte og honorarer, Konsern 

Antall ansatte pr. 31.12.15 er 21 personer fordelt på  19 årsverk. Styret er ikke medregnet.

Lønnskostnader, drift 2015 , Konsern

 Konsern    Mor

  2015 2014 tall i hele 1.000  2015 2014

 9.642 10.159 Lønninger 8.529 9.046
 1.549 1.249 Arbeidsgiveravgift 1.423 1.123 
 1.748 -…716 Pensjonskostnader 1.671 -    792 
 -   721 -   436 Refusjoner ang lønn -    664 -    436 
 786 610 Andre personellkostnader 752 598

 13.004 10.866 Sum personellkostnader    kr. 11.711 9.539

Lønn og utgifter til styret er medtatt i lønnskostnader med kr. 449.509,- inkl. arb.g.avg.

Lønn til adm.dir., styre og revisor: Konsern

 Konsern    Mor

 2015 2014 tall i hele 1.000  2015 2014

 1.159 1.118 Lønn til adm.dir. 1.144 1.106 
 6 10 Andre ytelser til adm.dir. 6 10
 406 319 Honorar til styret 369 302
 139 141 Godtgjørelse til Deloitte for revisjon  113 125
 21 25 Godtgjørelse til Deloitte, annet 21 25

SEV på firmatur til 
Galdhøpiggen,  
i september 2019.



Årsberetning 201526

Pensjonsforpliktelser

Selskapets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordning er dekket gjennom 
pensjonsordning i KLP.  Regnskapsført årlig pensjonskostnad er den betalte pensjonspremie justert for endring i framtidig 
pensjonsforpliktelse. Fremtidige pensjons-forpliktelser og pensjonsfond er positiv pr. 31.12. og bokført i balansen med tilgode 
kr. 5.648.468,-,- inkl. beregnet arbeidsgiveravgift.
Dette bygger på en aktuarberegning som er vanlig å benytte i slike beregninger.  Diskonteringsrente: 2,7 %, forventet 
lønnsvekst 2,50 % og G-regulering 2,25 %, forventet pensjonsregulering 1,48 % og forventet avkastning 3,3 %.
Kostnad for  AFP fremkommer som pensjonskostnad.

Konsern Pensjonskostnad og forpliktelser. Mor
2015 2014 2015 2014

1.088.574 892.598 Årets opptjening 1.088.574 892.598
826.746 1.474.542 Rentekostnad 826.746 1.474.542
950.935 1.132.301 Forventet avkastning 950.935 1.132.301

177.719 102.853
Planendring, Estimat, adm. kostna-
der og AGA 177.719 102.853

1 142.104 1 337.692 Netto pensjonskostnad 1 142.104 1 337.692

34.644.586 36.542.746 Brutto påløpt forpliktelse 34.644.586 36.542.746
32.845.534 29.237.905 Pensjonsmidler 32.845.534 29.237.905
1.799.052 7.302.708 Netto forpliktelse før arb.g.avg 1.799.052 7.302.708

-  7.639.395   -  
10.146.607   Ikke resultatført estimat / avvik -  7.639.395   -  

10.146.607   

-  5.083.550 -  2.552.736 Balanseført netto forpliktelser før 
arbeidsgiveravgift (til gode) -  5.083.550 -  2.552.736 

-..564.918 -..289.030 Periodisert arbeidsgiveravgift -..564.918 -..289.030

-  5.648.468 -  2.841.766 Netto påløpt pensjonsforpliktelse. Til 
gode 31.12 -  5.648.468 -  2.841.766 

 Arbeidsgiveravgift på pensjonspremiene er medregnet i kostnadene.

 Balanseførte pensjonsmidler:
 Beregnet framtidig pensjonsforpliktelse (positiv) kr 5.648.486
 Pensjonsfond, beholdnng  SEV  ” 6.348
 Pensjonsfond, beholdnng, Neanett as  ” 208
 Sum balanseført pensjonsbeholdning  31.12 ” 5.655.042
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4. SAMFUNNSREGNSKAP  SELBU ENERGIVERK AS

Verdier til fordeling 2015 23,620 MILL. KR.

Ansatte 44,9 %  10,606
Renter m.v. til  andre 
långivere 5,7 %   1,355
Andre finansiell kostn/tap 6,0 %   1,421
Til Selskapet -15,8 % - 3,741
Renter ansvarlig lån, eier 4,4 %   1,033
Utbytte til eier 25,4 %   6.000
Stat og kommune 29,4 %   6,946
Sum fordelt 100,0 % 23,620



Årsberetning 201528

5. REVISORS BERETNING
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Klappluka i Rensjø dam prøvekjøres med fullt magasin.



Årsberetning 2015 31



Årsberetning 2015 32

Her er vi i siste fase av 
monteringa av transformatoren.


