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I Alta Kraftlag har vi en offensiv satsing innenfor alle våre 
forretningsområder, nettdrift, kraftproduksjon, fiberut-
bygging og eierskap i andre selskaper. I tillegg til satsin-
gen innenfor hovedområdene våre, har vi gode tradisjon-
er for å engasjere oss i utvikling på andre arenaer. I årets 
kalenderoversikt kan vi se eksempler på dette flere steder; 
både innenfor fiberutbygging i Finnmark, sentralnettet i 
Nord-Norge og som pådriver til utbyggingen av E6 inn til 
Finnmark. 

Eierskap i andre selskaper er et eget forretningsområde 
for oss. Det første selskapet vi var med å starte fra grun-
nen av, siden kraftverkene i Porsa og Kvænangen på 50- 
og 60-tallet, er Ishavskraft som ble etablert i 1997. På janu-
arsiden i årsoversikten vår kan vi se oppslag som viser at 
Ishavskraft er blitt en ”nordnorsk gigant”, som fremdeles 
styres fra Alta. Det er all grunn til å være stolt av at et sel-
skap hvor vi har hatt en meget sentral rolle siden etablerin-
gen,  nå er blitt ”en gigant”. 

North Energy har fått mye oppmerksomhet i hele landsdel-
en siden etableringen i 2007.  Vi har ikke tatt med oppslag 
om North, men det er spesielt å se at et selskap hvor vi har 
vært med helt fra gründerfasen, nå er børsnotert. Det er 
det første selskapet med hovedkontor i Finnmark som har 
klart det, og det er gjort på rekordtid.

En annen nyetablering som har fått mye mediaoppmerk-
somhet det siste året er Finnmark Kraft, noe som er helt 
fortjent. Selskapets formål er å bygge ut vind- og vann-
kraft i Finnmark. Vi har hatt en helt sentral rolle i denne 
nyetableringen, som har et utrolig stort potensial og er 
en satsing som er viktig for hele fylket. Dette er et unikt 
samarbeid mellom alle de lokale everkene i Finnmark og 
Nord-Troms, samt Finnmarkseiendommen, som eier det 
meste av grunnen i fylket. Vi har tatt dette initiativet for å 
sikre at så mye som mulig av verdiskapningen fra ny kraft-
produksjon som baseres på Finnmarksressurser, blir igjen 
i fylket vårt. Noen klipp om vårt nye kraftselskap er med 
på sidene for mars og september.

Det er ofte slik at det blir mye oppmerksomhet ved ny-
etableringer eller store hendelser rundt selskaper vi er 
medeier i, det synes vi er flott. Der er selvsagt helt i orden 
at det også blir satt kritisk søkelys på-, og stilt spørsmål 
om, slike initiativer. Når det er slik at en del av eierskapene 
våre krever stor arbeidsinnsats og mye kapital kan det fra 
utsiden virke som dette er det vi er mest opptatt av, det er 
det ikke. Den aller største oppmerksomheten fra våre nes-
ten 70 dyktige medarbeidere er rettet mot strømforsynin-
gen. Vi arbeider hele tiden med bygging av nye anlegg 
for strømforsyning, med utskifting av gamle anlegg, med 
forbedringer, vedlikehold og ettersyn av både nettanlegg 
og kraftverk. De to viktigste momentene sett fra kundesi-
den er leveringssikkerhet og nettleie. Vi har, som ett av få 
everk i landet, en selvpålagt målsetting om leveringssik-
kerhet som styret har fastsatt, den er på 99,99 % Lever-
ingssikkerheten vår blir tett fulgt opp av styret, og er et 
tema på hvert styremøte. 

Offensiv satsing på mange områder

I fjor klarte vi å overgå dette høye måltallet for første gang, 
det er vi stolte av. Dette kan du se litt om på desembersiden, 
plassert sammen med en som ”gir 100 %”. Strømforsynin-
gen er den aller viktigste grunnpremissen i vårt moderne 
samfunn. De gangene vi ikke klarer å holde våre høye krav 
til leveringssikkerhet, eller når det verste skjer at vår drift 
forårsaker skader, blir det oppslag i media. Eksempler 
på dette kan dere se på sidene for juli og november. Selv 
om eierskapene våre har fått mye omtale, og de fleste ar-
beider med strømforsyningen, vil jeg tro at det vi har blitt 
aller mest lagt merke til de siste årene er fibersatsingen, i 
både eget forsyningsområde og i hele Finnmark.

På aprilsiden kan du se oppslag om fiberringen gjennom 
hele Finnmark. Denne utbyggingen er et jobbet frem av 
Alta Kraftlag helt siden 2004, og vi klarte etter hvert og 
få alle gode hjelpere ”med på laget”. I tillegg til å få rea-
lisert denne utbyggingen fikk vi anbudet på byggingen, 
sammen med flere dyktige Alta-bedrifter. Fiberringen er 
en svært viktig sak for hele Finnmark, og ingen har bidratt 
mer enn Alta Kraftlag. 

Vi bygger også fiber i eget område, og har mange svært 
kompetente medarbeidere som arbeider med dette. Vi har 
kompetanse til å gjøre alt selv, både prosjektering, plan-
legging, design, bygging og tilkobling, salg og markeds-
føring. Vi gjør alt i eget hus, og så leier vi inn entreprenører 
i tillegg, for at det skal gå fortere. Nøyaktig hvor dyktige 
alle disse folkene er, var det kanskje ikke alle som var klar 
over. På oktobersiden kan du se hvor gode de virkelig er, 
sett fra en konkurrents side.

Det å være leder for så mange svært dyktige og offensive 
medarbeidere som vi har i Alta Kraftlag, er et stort 
privilegium. Styret og jeg takker alle sammen 
for en topp innsats og gode resultater 
gjennom hele 2009.

Per-Erik Ramstad
adm.direktør

Med hilsen
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Etter fusjon med Troms Kraft 
Marked er Ishavskraft blitt Nord-
Norges største kraftomsetter. 
Ishavskraft er et resultat av et 
godt samarbeid mellom 
nettselskap i Vest-Finnmark og 
Nord-Troms. Vi er stolte over å ha 
vært med fra starten, og bidratt 
til utviklingen av selskapet. 
Ishavskraft har fortsatt 
hovedkontor i Alta og er et 
synlig bevis på at vi kan lykkes 
i Finnmark.

Nordnorsk gigant

Dersom vi klarer å holde samme 
tempo på utbyggingen vil store 
deler av sentral-Alta kunne kobles 
opp på fiber i løpet av 2010. 
I januar 2009 koblet vi også opp 
kommunale bygg på fiber i 
Øksfjord. Alle kommune-
sentra i vårt forsynings-
område har fibertilkobling. 

Fiber i Alta i løpet av 2010 
– resten av forsyningsområdet

E6

Kraftlaget har inngått avtale 
om utlån av penger for å hindre 
stans i utbygging av E6 vest for 
Alta. I regjeringens krisepakke, 
som ble lagt fram i januar 2009, 
fikk veiprosjektet mer penger. 
Utlånet er et eksempel  på det 
samfunnsansvar som 
Alta Kraftlag tar og som 
kommer mange av våre kunder    
  og ikke minst næringsliv til 
    gode.



 

Våre kunder er avhengig av sik-
ker strømforsyning uavhengig av 
om kunden er privat eller driver 
næring. Finnmark trenger sikre og 
gode forbindelser for å realisere 
ny industri, ikke minst vindkraft, i 
fylket. Langvarig jobbing for å 
hindre at vi får samme utvikling 
som vi har sett i Midt-Norge 
bar frukter og Statnett inntok 
i løpet av 2009 en mer o� ensiv   
  holdning til nettutbygging 
   – også i nord.

Nye forbindelser

Vår nabo i sør, Nord-Troms Kraftlag, 
var i begynnelsen av 2009 
gjenstand for et frieri fra Troms 
Kraft AS som ønsket å sikre seg 
kontroll over selskapet. 
 Eierne i selskapet avviste tilbudet.   
  Lokalt eierskap og tilknytning 
  til energiselskap er mange 
  steder den beste garanti 
  for både leveringssikkerhet og    
   beredskap. 

Kraftfullt nei



 

 

  

Oppheng av kabel på stolper er 
ofte den eneste gjennomførbare 
metoden for å få fram fiberfor-
bindelser og strømforsyning. 
Vi forsøker å minimere nega-
tive e� ekter av dette, der det er 
mulig legger vi kabel i bakken. 
På vinteren er det ikke 
hensiktsmessig å starte        
  graving, da henges kabler i 
    eksisterende master.

Kritisk til kabel

I løpet av 2009 jobbet alle 
energiverk i Finnmark og Nord-
Troms sammen med FeFO med 
et fundament for et selskapet 
som skal videreutvikle og se 
på utbygginger av ny energi i 
Finnmark. Dette er det største 
og mest betydningsfulle 
initiativ som er tatt av 
interesser i Finnmark etter 
  krigen. Resultatet ble stiftelse 
    av Finnmark Kraft 
      – se junisiden.

Finnmark Kraft AS



 

 

Vårt datterselskap Eltele og 
Nornett hadde på våren en 
disputt om bruk og rettig-
heter av Nornetts fibernett 
i Alta. Partene klarte ikke å 
bli enige og Eltele 
ba om en retts-
avgjørelse på saken. 
Eltele tapte i saken.

Kabelbrudd

Fiberring i Finnmark

Alta Kraftlag gjorde en stor 
entreprenørjobb for selskapet 
Ishavslink (der vi også er med 
som eier og stifter) i 2008. 
I 2009 ble det satt trafikk på 
denne fiberen som 
sikrer store deler av 
Finnmark fiberkapasitet.



 

I mai og april var det en dialog 
mellom Alta IF og Alta Kraftlag 
vedrørende mulighet for å bli hoved-
sponsor for Alta IFs lag i Adecco-
ligaen. Etter nøye vurderinger fant 
vi å ikke kunne gi inn i en slik avtale. 
Alta Kraftlag har hatt, og vil fortsatt 
ha, breddeidrett, barn og unge 
samt kultur som klare 
målgrupper for sin 
sponsorvirksomhet. Med slike 
målgrupper håper vi at midler 
 har en positivt e� ekt for våre       
  nåværende og framtidige 
   kunder.

Sponsoravtale



Hvert år arrangeres det NM der 
ansatte i energiselskap deltar. 
Stolppeklatring er lagt som en 
stafettkonkurranse der montører 
skal utføre forskjellige oppgaver på 
kortest mulig tid og selvfølgelig skal 
sikkerheten ivaretas. Vårt montør-
lag tok en kjempefin andreplass i 
konkurransen og ble med 
dette beste lag nord for Dovre.
Vi er stolte over innsatsen, og 
plasseringen i konkurransen viser at 
vi heller ikke på dette området   
  står noe tilbake i forhold til resten   
    av landet. 
       Flott levert!

Norgesmesterskap for energiverk

Konkurranse er sunt og sikrer 
våre kunder gode produkter til 
rett pris. Telenor har i Alta brukt 
det som vi og våre kunder opp-
fatter som ufine metoder med 
bl.a. høy pris for å komme seg ut 
av avtaleforhold og uklare tilbake-
meldinger om kunder faktisk 
kan regne med oppkobling 
og leveransen som er 
avtalt. Vi konkurrerer gjerne 
med Telenor, men konkurransen   
  må være rettferdig og infor-
    masjonen til kunder må 
      være etterrettelig.

Konkurranse



I juli passerte vi 1000 fiber-
kunder i vårt forsyningsområde. 
Vi er stolte over å ha kommet 
så langt, våre medlemmer har 
tilgang til infrastruktur som 
ikke ligger tilbake for 
  noen andre steder 
    i Norge.

Passerte 1000 fiberkunder!

03. juli fikk vi melding om at våre 
ledninger hadde ramlet ned og 
hadde havnet i en elv. Det tragiske 
er at dette medførte at dyr mistet 
livet, mens det lykkelige var at vi 
unngikk skader på mennesker. 
Alta Kraftlag eier og driver 1440 
kilometer luftlinjer og 410 
kilometer jordkabel. Vi 
vedlikeholder og etterser 
nettet slik at slike hendelser 
ikke skal skje, i dette tilfellet 
 var ikke våre rutiner gode nok 
   for å forhindre skaden .

Strømkabel drepte kyr

Kati Heimen fikk årets kul-
turstipend. Hun er en svært 
allsidig artist, og både som 
sanger, skuespiller og danser 
har hun imponert. 
I tillegg legger vi 
vekt på at mottakeren av 
 stipendet er både jordnær 
   og sympatisk. 

Kulturstipendet 
gikk til Kati



Boligmessen i august var godt 
besøkt. Vi solgte kontrakter på 
fiber og vår stand inneholdt også 
Det Lokale Eltilsyn (DLE). DLE 
informerte og vi arrangerte 
også konkurranser og 
oppfordret kunder til å 
foreta en egenkontroll på sitt 
elektriske anlegg.

Godt besøkt boligmesse



Finnmarkskonferansen

Siden 2004 har vi arrangert Finnmarkskonferansen 
sammen med Origo, Ishavskraft og DnB-NOR. Dette 
har vært et svært vellykket arrangement, og vi men-
er at vi har tru� et med en konferanse som er til nytte 
og glede for de mange deltakerne som har vært her 
disse årene. Konferansen preges av engasjement, 
kvalitet og innledere i det absolutte toppsjikt. 
 Fokusområdet for konferansen er fremtiden og    
 utvikling av nordområdene, den skal synliggjøre 
innovasjons- og næringsaktører i regionen samtidig 
som den skal fokusere på mulighetene for verdi-
skaping og utvikling. I tillegg til regionens eget 
næringsliv, deltar det også nasjonale aktører 
 med interesse for mulighetene i nord. 
 Finnmarkskonferansen har vært og skal 
   fortsatt være en sosial arena og anledning for 
    utveksling av ideer og spennende møter, nye 
      nettverk skapes og gir deltakerne verdier langt          
        utover selve konferansens innhold. 



I begynnelsen av oktober fikk vi 
beskjed om at Telenor ikke kom til 
å levere fiber som de hadde lovet til 
kunder i Alta. Vi ble ikke overrasket 
over at de måtte gi opp kampen, det 
skal være vanskelig å komme inn 
 på vårt hjemmeområde. 
  Dette betyr ikke at vi 
   ikke møter konkurranse. Vi er 
    hele tiden nødt til å være 
     skjerpet for at vi skal være 
      bedre enn våre konkurrenter. 

Telenor droppet storsatsning



 

Vi blir stadig påmint hvor viktig 
det er med stabil leveranse. De 
gangene vi har problemer med 
levering av støm, får dette 
store konsekvenser både 
 for næringsliv og 
   private

Viktig med stabil leveranse
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Finn Hågen Krogh er en verdig 
vinner av vårt idrettsstipend. 
Det er godt å se at vi stadig har 
utøvere i norges-eliten i vårt 
område. En flott stipendmottaker, 
som ved siden av all trening 
han legger ned, også tar 
 seg tid til arbeid med barn 
  og unge i Tverrelvdalen. 

Verdig vinner av kraftlag-
stipendet
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99,99%

Alta kraftlag satte seg som mål at 
vi i løpet av 2009 skulle oppnå en 
leveringssikkerhet på formidable 
99,99% .  Når vi i desember gjør 
opp status, kan vi trygt konstan-
tere at vi som eneste selvpålagte 
kraftlag i Norge oppnådde 
denne målsetningen. 
Vi gratulerer oss selv, og 
 vet at vi jobber knallhardt for at    
  våre kunder skal ha et så stabilt  
   nett som overhodet mulig.



Årsoppgjør 2009

Alta Kraftlag al
med Konsern

Vedtatt i styremøte den 21.05.2010
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Alta Kraftlag ble stiftet i 1948. 
Bedriftens hovedvirksomheter 
er di stri bu sjon og produksjon 
av elektrisk kraft. Alta Kraftlags 
konsesjonsområde omfatter 
hele Alta kommune og deler av 
Loppa i Finnmark og Kvænangen 
i Troms. Hovedkontoret er i Alta, 
med montør stasjoner i Øksfjord 
og  Burfjord. Alta Kraftlag eier og 
driver tre mindre kraftverk; Kåven, 
Mathis foss og Hakkstabben.

Bedriften har valgt å engasjere seg 
i lokalt næringsliv med en mål
setning om å bidra til økt nærings
utvikling lokalt og regionalt. 
Dette gjøres i hovedsak gjennom 
sel skapet Origo Kapital AS, men 
også direkte der det er naturlig 
ihht. etab lert eierstrategi for Alta 
 Kraftlag.

I de senere år har kraftlaget 
gjennom ført en omfattende fiber
utbygging i Alta og Kvænangen, 
samt en mindre utbygging i 
 Øksfjord.

En ny vedtektsprosess for å 
tilpasse laget til ny Lov om 
samvirkeforetak
I juni 2007 vedtok Stortinget for 
første gang en egen lov for sam
virker, samvirkeloven. Loven 
trådte i kraft den 1. januar 2008, 
og det er en 5 års frist for sam
virker for å tilpasse sine vedtekter 
til loven. I desembe r 2008 vedtok 
representantskapet nye vedtekter 
som er sendt på høring til kom
munene, slik dagens vedtekter 
krever. Endelig  godkjennelse av nye 
vedtekter, etter at kommunene har 
avgitt sine uttalelser, gjøres i to på
følgende representantskapsmøter 
med 2/3 flertall. 

Styrets beretning

Nettdriften 
Alta Kraftlags kjernevirksomhet er 
nettdriften. Aktiviteten har også 
i 2009 vært stor når det gjelder 
ny og ombygging innenfor de 
sentrums nære områdene. Den store 
byggeaktiviteten i Alta krever kon
tinuerlige og store ny inve steringer 
og oppgraderinger av våre nett
anlegg. De samlede inve steringene 
i 2009 var på 13,8 mill. kr, som er 
en nedgang i forhold til i 2008, da 
investeringene lå på 16,9 mill. kr. 
Totalt er det investert 44,7 mill. kr i 
nettanlegg, fiber anlegg, kjøretøyer 
og utstyr i 2009.

Vi har tilknyttet 205 nye anlegg 
gjennom året, og 70 anlegg har fått 
endret tilknytning på grunn av ut
videlser. Tilvarende tall for 2008 var 
henholdsvis 307 og 101.

Energitransporten i nettet var på 
374 GWh, som er en nedgang på 
0,7 GWh fra fjoråret.

KILE – Kvalitetsjusterte Inntekts
rammer for ikkeLevert energi, er 
en del av NVEs reguleringssystem, 
og skal sikre at everkene holder 
en høy leveringssikkerhet. Ved 
bortfall av energileveransen over 
det nivået NVE har forutsatt, får vi 
som nettleverandør redusert våre 
tillatte inntekter. KILEkostnadene 
våre for 2009 ligger på 1,915 mill. 
kr, mot 1,748 mill. kr i 2008. Noe av 
økningen i 2009 skyldes innføring 
og beregning av KILEkostnader på 
grunn av kortvarige avbrudd. Dette 
er kompensert av NVE i inntekts
rammen. 

I 2009 har klart å oppnå en leve
ringssikkerhet som er bedre enn 
vårt strategiske mål på 99,99 %.

Altaområdets fortsatte vekst er 
positivt, men gir oss stadige ut

ford rin ger. Vi nærmer oss nå en 
stor terskelinvestering på nett
siden. Aronnes trafo, som ble 
bygget i 1988, nærmer seg nå sin 
kapasitetsgrense, og vi planlegger 
en ny transformatorstasjon med 
til hørende linjer i området ved 
Skodde varre. Konsesjonssøknaden 
er til behandling hos NVE og vi 
venter å få en anleggskonsesjon i 
løpet av 2010.

Den nye stasjonen vil øke for
synings sikker heten betydelig, samt 
sikre nødvendig kapasitet til videre 
utvikling av Altaområdet.

Det Lokale Eltilsyn (DLE) 
DLE er en tilsynsmyndighet som 
reguleres av Direktoratet for sam
funnssikkerhet og beredskap (DSB). 
I 2009 gjennomførte vi totalt 667 
tilsynsbesøk, 75 færre enn året før. 
Tilsynsplan for 2009 ble innfridd 
med fordeling (519 boligkontroller, 
126 nye anlegg inklusive revisjon av 
5 installatørfirmaer, 4 gårdsbruk og 
18 næringsvirksomheter). Dess
uten deltok vi i brann etter forsk
ning på 7 branner og brukte innpå 
3,8 måneds verk på elsikkerhets
informasjon.

Kraftproduksjonen 
Bedriften har tre kraftverk, og pro
duksjonen selges til Ishavskraft AS 
etter egen avtale. Den totale kraft
produksjon har vært på 27,7 GWh, 
en nedgang fra 2008, da vi produ
serte 29,4 GWh. Vårt største kraft
verk, Kåven, produserte 16,3 GWh i 
2009 mot 19,1 GWh i 2008.

Småkraft 
Våre søknader om konsesjon 
på utbygging av småkraft ligger 
fremdeles hos NVE til behandling. 
 Søknadene gjelder Mølleelva i 
 Kåfjord på 13 GWh, Storelva i Talvik 
på 11 GWh og Langfjordhamn i 
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Loppa på 20 GWh, hvor alle produk
sjonstallene er forventede tall. 

Fiberutbygging 
I 2007 lanserte kraftlaget fibertil
budet i Alta og Kvænangen, og på 
slutten av året ble de første kun
dene koblet opp. Fiberkundene har 
tilgang til TV, høykapasitetsinter
nett, IPtelefoni og filmleie. Våre 
valg på teknologisiden er bekreftet 
flere ganger, etter hvert som stadig 
flere velger de samme løsningene 
som oss. 

Vårt kundesenter besvarer og yter 
hjelp ikke bare til egne fiberkunder, 
men også fiberkundene til Repvåg 
Kraftlag AL.

På overordnet nivå innen kommu
nikasjon er vi engasjert i selskapet 
Ishavslink AS. Dette selskapets 
oppgave er å bygge fibernett og 
annen kommunikasjon i Finnmark. 
Ishavslink AS har i 2008 bygget et 
transportnett for fiber som dekker 
store deler av Finnmark. Dette 
nettet ble satt i drift i 2009, og det 
bygges videre på nettet i 2010.

Kraftomsetningen 
Alta Kraftlag leverer kun kraft til 
kunder som vi er forpliktet til gjen
nom vår områdekonsesjon, såkalt 
leveringsplikt. Vi har ikke drevet 
med ordinær kraftomsetning siden 
oppstarten av Ishavskraft i 1998. 

Arbeid for andre 
Vi har en drifts og vedlikeholds
avtale med North Cape Minerals 
på deres høyspenningslinjer til 
Stjernøya og en avregningsavtale 
med Ishavskraft. Vi har drifts og 
vedlikeholdsavtaler for gatelys i 
Loppa og Kvænangen kommuner. 
Vi har ikke utført større jobber for 
andre i 2009, men har sikret oss et 

større oppdrag for Ishavslink. Dette 
skal utføres i 2010.

Eierskap i andre selskaper 
Alta Kraftlag har krav til verdi
skapning i de selskapene vi deltar 
i, og vårt mål er å være en tydelig, 
forutsigbar og god eier der vi er 
involvert. 

Den største nye saken i fjor har 
vært stiftelsen av Finnmark Kraft, 
som skal bygge ut vann og vind
kraft på FeFos grunn. Alta Kraftlag 
har vært en meget sentral aktør i 
denne prosessen.

Eierskapet i oljeselskapet North 
Energy har også vært arbeids
krevende i perioden. North Energy 
har hovedkontor i Alta og har 
allerede bygget opp et høykompe
tent fagmiljø som også skal delta 
i utviklingen innen petroleums
sektoren i tiden som kommer. Etter 
31.12.2009 er North Energy børs
notert på Oslo Axess.

I bygget hvor North Energy holder 
til, Kunnskapsparken AS i Alta, 
finner vi flere andre selskaper hvor 
Alta Kraftlag er aksjonær. Alta 
Kraftlag er også aksjonær i selve 
Kunnskapsparken Alta AS, hvor det 
i 2009 er tatt inn en aksjonær og 
aksjekapitalen er utvidet. Selskapet 
deltar i den videre utbyggingen i 
Alta Sentrum og skal eie en seksjon 
i bygg som er under oppføring.

Synlighet og profilering 
I 2009 har vi videreført mange av 
engasjementene fra foregående 
år. Innen idrett har vi gitt fortsatt 
støtte til «Kraftlagscupen» i friidrett 
og Altaturneringen, der vi har blitt 
profilert med en egen «Kraftlags
bane». Vi har engasjert oss som 
breddesponsor innen fotballen 

både for Tverrelvdalen IL og BUL. 
Her blir vi synliggjort som sponsor 
gjennom ballveggen i Tverr elv
dalen, kampannonser etc. I tillegg 
stiller vi på forespørsel opp som 
småsponsor og støttespillere for de 
fleste idrettslag i vårt forsynings
område.

Finn Hågen Krogh fra Tverrelv dalen 
stakk i 2009 velfortjent av med 
idrettsstipendet etter mange store 
og gode prestasjoner i skisporet. 

Vi har dette året også fortsatt 
vår støtte til kulturlivet i Alta og 
omegn. Vi valgte å gå inn som 
hoved sponsor for «Himmelsk Laps
kaus», en gavekonsert til inntekt for 
den planlagte Nordslyskatedralen. 
I tillegg bidro vi til at mange skole
ung dommer fikk være tilskuere 
til Riksteaterets fantastiske opp
setning «Dråpen». 

Alta Soul & Bluesfestival og Aronnes
rocken har blitt to av de største 
happeningene i Alta på kultur siden, 
kjempearrangementer som vi 
fortsatt er bidragsyter til. Besøk av 
åpningskonserten av soul & blues
festivalen i «Kraftlagsteltet» har 
dessuten blitt en sosial tradisjon for 
våre ansatte med partnere.

Kulturstipendet ble delt ut til Kati 
Heimen, ei ungjente fra Alta som 
har gjort seg bemerket blant annet 
som vokalist i Kultbandet. 

Også i 2009 har vi hatt jevnlige 
utgaver av vårt nyhetsmagasin, 
Linjeskift. På www.altakraftlag.no 
har vi hatt 119 827 treff i løpet av 
året, noe som er en økning på over 
15 000 treff fra 2008. I tillegg har vi 
hatt over 66 000 treff på siden  
www.fiber.altakraftlag.no.
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Konsernforhold
Konsernet Alta Kraftlag består av 
morselskapet og datterselskapene 
ElTele AS, Origo Kapital AS og 
Nordavind AS. Eierskapet per 
31.12.2009:

ElTele AS
Alta Kraftlag 78,0 %
Repvåg Kraftlag 8,1 %
Luostejok Kraftlag 6,8 %
Øvrige 7,1 %

Origo Kapital AS
Alta Kraftlag 68,7 %
Repvåg Kraftlag 31,3 %

Nordavind AS
Alta Kraftlag 100 %

Eltele AS er til stede på de fleste 
større steder i Finnmark. Selskapets 
virksomhet er innenfor IKTvirksomhet er innenfor IKTvirksomhet er innenfor IKT bran
sjen med fokus på ASP, drifts og 
bredbåndstjenester. Selskapets for
retningskontor er i Alta.

Origo Kapital AS er et investerings
selskap uten ansatte, hvor manage
mentet utføres av Origo Nord AS, 
der Alta Kraftlag er en betydelig 
eier. Selskapet investerer i nærings
virksomhet, hovedsakelig i konse
sjonsområdene til Alta og Repvåg 
Kraftlag. Potensialet for økt verdi
skaping og lønnsomhet skal reali
seres gjennom å stille til disposisjon 
risikovillig kapital og kompetanse 
på forretningsutvikling.

Konsernets årsresultat ble 3,528 
MNOK. Ved årets slutt var det 95 
personer ansatt i konsernet. Av 
disse er 27 ansatte i El Tele Nord AS 
og resten i Alta Kraftlag.

Organisasjon og arbeidsmiljø 
Bedriften er organisert som vist 
nedenfor. I løpet av 2009 er det 
gjort endringer i organisasjonen. 
Tidligere hadde fiberprosjekt egne 
markedsressurser, men dette er nå 
samlet i en avdeling. Alle stabs
funksjoner er nå rendyrket og 
plassert i Økonomi og personal
avdelingen.

Representantskap

Styre

Direktør

Markeds- og
samfunnskontakt

DriftsavdelingNettavdeling

TilsynFiber

Økonomi og
personal

Nettavdeling 
har ansvaret for å dekke 
nettinvesteringsbehovene 
innenfor de økonomiske 
rammer som er bestemt. 
Forvalteransvaret for 
nettet er lagt til denne 
avdelingen. 

Driftsavdeling 
tar seg av alt vedlikehold 
og alle byggeaktiviteter 
som ikke kjøpes internt.

Markeds- og samfunns-
kontakt 
har ansvaret for kunde
kontakt. Avdelingen skal 
videreformidle kundenes 
behov til resten av be
driften. Tilsynsfunksjon 
er lagt til avdelingen.

Økonomi og personal 
tar seg av alle interne 
støttefunksjoner. Fiber
satsing og oppfølgning av 
denne ligger også under 
denne avdelingen.
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Sykefraværet i 2009 var på 7,2 % 
inkl. langtidssykemeldte, syke
fravær eks. langtidssykemeldte er 
på 4,8 %. Det har vært 3 arbeids
ulykker ved Alta Kraftlag. 

Styret kjenner ikke til at bedriften 
forurenser det ytre miljø.

Selskapet har 68 ansatte, hvorav 14 
er kvinner. Styret har 7 medlemmer, 
hvorav 2 er kvinner.  Bedriften ar
beider for å oppnå en bedre kjønns
fordeling mellom kvinner og menn.

Årets resultater
Årsresultatet er på kr 12 869 633, 
for Alta Kraftlag AL og kr 3 528 477, 
for konsernet, begge tall etter skatt.

Representantskapet forhånds
garanterte kjøpeutbytte for 2009 på 
2 % i sitt møte 05.06.2009.

Resultatdisponering:
Kjøpeutbytte kr  1 769 773

Overføring til
annen egenkapital kr 11 099 860

Styret foreslår kjøpeutbytte på 2 % 
til alle medlemskjøp i 2010.

Alta, 21. mai 2010

  
 Inger Lise Balandin Odd Arne Rasmussen  Stein Thomassen
  styreleder

 Liv Reidun Olsen  Otto Erik Aas

 Rolf Rantala PerErik Ramstad JanRobert Holsmo
   adm. direktør 
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Representantskapet
Representantskapet hadde følgende sammensetting ved utgangen av 2009:

Oppnevnt av Alta kommune
Alf Bjørn (leder)  varamedlem Torfinn Reginiussen
Geir Ove Bakken  varamedlem Hilde Søraa
Hanne Rosenberg  varamedlem Ann Charlott Berg
Anita Håkegård Pedersen  varamedlem Tommy Berg
Tor Ole Arnesen  varamedlem Sigsten Evjen
Elin Severinsen  varamedlem Bengt Johansen

Oppnevnt av Kvænangen kommune
John Helland  varamedlem Jan Helge Jensen

Oppnevnt av Loppa kommune 
Jan Eirik Jensen  varamedlem Elin Olsen

Andelseiervalgt fra Alta kommune
Jørn Eikanger  varamedlem Reidun Andreassen
Ivar Johannes Hågensen  varamedlem Geir Ove Teigen
Reidar Kristiansen  varamedlem Rolf G. Pedersen
Linda S. Pedersen  varamedlem Aina Irene Olsen

Andelseiervalgt fra Kvænangen kommune
Liv Karin Knutsen Olset  varamedlem Valter Olsen

Andelseiervalgt fra Loppa kommune
Arne Dag Isaksen (nestleder)  varamedlem Astrid Johansen

Representantskapet har i året hatt 3 møter og behandlet 18 saker.

Sammensetning av selskapets organer
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Styret
hadde følgende sammenseting ved utgangen av 2009:

Valgt av representantskapet:
Odd Arne Rasmussen (leder)  varamedlem  Kolbjørn Karlstrøm 
Inger Lise Balandin (nestleder)  varamedlem Kirsti Håkonsen
Otto Erik Aas  varamedlem  Ann Heggeskog Johansen
Stein Thomassen  varamedlem Olav Henning Trondal
Liv Reidun Olsen  varamedlem  AnnSissel Emaus

Valgt av bedriftens ansatte:
Jan Robert Holsmo  varamedlem Jens Erik Emaus
Rolf Rantala  varamedlem Jan Harris Nilsen

Styret har holdt 11 møter og behandlet 66 saker. 

Valgkomiteen hadde følgende sammensetning ved utgangen av 2009:
Geir Ove Bakken
Liv Karin Knutsen Olset
JanEirik Jensen
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Resultatregnskap 2009
beløp i 1000 kroner

                 Konsern                                                                                                                           Alta Kraftlag AL

 2008 2009 EIENDELER Note 2009 2008

   DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER
 70 684 81 972 Overføringsinntekter  81 972 70 684
 12 319 10 726 Salg av kraft  10 726 12 319
 97 891 45 439 Andre driftsinntekter  13 617 59 726

 180 895 138 137 Sum driftsinntekter 1 106 314 142 729

 12 553 10 295 Kraftkjøp og sentralnettskostnader  10 295 12 553
 46 441 25 690 Tjeneste og varekostander 2 8 191 31 202
 41 674 43 392 Personalkostnader 3,11 30 125 29 274
 23 340 23 648 Ordinære avskrivninger 4 19 015 18 702
 52 311 30 701 Andre driftskostnader  27 396 43 273

 176 319 133 727 Sum driftskostnader  95 022 135 004

 4 576 4 410 Driftsresultat  11 292 7 725

   FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
 3 683 1 477 Renteinntekter  1 069 2 595
 7 104 5 365 Utbytte  7 275 7 824
 1 802 705 Resultatandel fra tilknyttede selskaper 5
 2 609 1 360 Andre finansinntekter  408 646
 716 833 Rentekostnader  153 62
 3 003 9 762 Nedskrivning aksjer  1 682
 1 451 12 Andre finanskostnader  100 91

 10 027 -1 701 Netto finansposter  6 816 10 912

 14 603 2 709 Ordinært resultat før skattekostnad  18 108 18 637

 3 583 3 195 Skattekostnad på ordinært resultat 7 5 239 3 141

   Ekstraordinære poster
 1 500  Donasjoner   1 500

 9 520 -486 ÅRETS RESULTAT før minoritet

 1 798 4 014 Minoritetens andel av årets resultat

 7 722 3 528 ÅRETS RESULTAT etter minoritet  12 870 13 996

   OVERFØRINGER OG DISPONERINGER
   Avsatt til kjøperutbytte  1 770 1 674
   Overført til annen egenkapital  11 100 12 322

   Sum overføringer og disponeringer  12 870 13 996
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Balanse
Pr. 31.12.2009  beløp i 1000 kroner

                 Konsern                                                                                                                           Alta Kraftlag AL

 2008 2009 EIENDELER Note 2009 2008

   ANLEGGSmIDLER
   Immaterielle eiendeler
 884 1 053 Forskning og utvikling 4
 13 059 13 595 Utsatt skattefordel 7 10 050 9 914
 827 219 Goodwill 4

   Varige driftsmidler
 23 324 22 209 Kraftstasjoner og reguleringsanlegg 4 22 209 23 324
 162 691 162 839 Fordelingsanlegg  4 162 839 162 691
 41 290 64 394 Fiberoptiske anlegg 4 64 394 41 290
 18 466 16 893 Bygninger og tomter 4 16 893 18 466
 25 851 28 234 Transportmidler, inventar og utstyr 4 18 994 14 773
 4 083 8 608 Anlegg under utførelse  8 608 4 083

   Finansielle anleggsmidler
   Investeringer i datterselskaper 5 62 026 62 026
 21 181 19 975 Investeringer i tilknyttede selskaper 5 8 767 10 010
 29 557 36 087 Investeringer i andre selskap 6 36 081 29 551
 1 150 2 642 Andre langsiktige fordringer 13 163 363

 342 364 37 6748 Sum anleggsmidler  411 025 376 491

   OmLØPSmIDLER
 9 708 11 604 Varelager 8 11 183 9 266
 37 951 54 860 Kundefordringer  46 469 30 485
   Kortsiktige fordringer på konsernselskap  40 25
 15 574 7 689 Andre kortsiktige fordringer  1 819 8 257
 81 222 87 623 Markedsbaserte aksjer og obligasjoner  12 196 11 796
 49 265 14 351 Likvide midler 9 2 299 27 063

 193 720 176 127 Sum omløpsmidler  74 006 86 892

 536 084 552 875 SUm EIENDELER  485 030 463 382
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Balanse
Pr. 31.12.2009 (forts.)  beløp i 1000 kroner

Alta, 21. mai 2010

  
 Inger Lise Balandin Odd Arne Rasmussen  Stein Thomassen
  styreleder

 Liv Reidun Olsen  Otto Erik Aas

 Rolf Rantala PerErik Ramstad JanRobert Holsmo
   adm. direktør 

                 Konsern                                                                                                                           Alta Kraftlag AL

 2008 2009 EGENKAPITAL OG GJELD Note 2009 2008

   EGENKAPITAL
   Opptjent egenkapital
 7 200 7 200 Utbytte fond  7 200 7 200
 414 720 416 401 Annen egenkapital  407 437 396 337

 421 920 423 601 Sum egenkapital før minoritetsinteresser 10 414 637 403 537

 29 361 25 255 Minoritetsinteresser

 451 280 448 856 Sum egenkapital  414 637 403 537

   GjELD
   Avsetning for forpliktelser
 8 894 7 262 Pensjonsforpliktelser 11 7 262 8 894

 8 894 7 262 Sum avsetning for forpliktelser  7 262 8 894

   Langsiktig gjeld
 7 437 19 529 Gjeld til kredittinstitusjoner 13

 7 437 19 529 Sum annen langsiktig gjeld

   Kortsiktig gjeld
 20 831 34 603 Leverandørgjeld  32 228 19 055
 3 458 5 375 Betalbar skatt  5 375 3 458
 3 421 2 211 Skyldig offentlige avgifter  221 1 609
 1 674 1 770 Avsatt kjøperutbytte  1 770 1 674
 39 088 33 268 Annen kortsiktig gjeld  23 538 25 156

 68 472 77 227 Sum kortsiktig gjeld  63 131 50 951

 536 084 552 875 SUm EIENDELER  485 030 463 382
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Kontantstrømoppstilling

                 Konsern                                                                                                                           Alta Kraftlag AL

 2008 2009  2009 2008
   KONTANTSTRØmmER FRA
   OPERASjONELLE AKTIVITETER
 14 603 2 709 Resultat før skattekostnad 18 108  18 637
 1 802 705 Resultat av investering i TS
 1 479 3 458 Periodens betalte skatt 3 458 1 480
 1 358 9 762 Nedskrivninger aksjer 1 682
 23 340 23 648 Ordinære avskrivninger 19 015 18 702
 1 199 370 Gevinst () / tap (+) ved salg av driftsmidler 370 131
 4 383 2 852 Endring i varelager, kortsiktige fordringer og gjeld 3 554 1 017
 21 902 7 449 Endringer i andre tidsavgrensninger 6 536 25 957

   NETTO KONTANTSTRØm FRA
 61 106 26 989 OPERASjONELLE AKTIVITETER (A) 31 995 62 702

   KONTANTSTRØmmER FRA
   INVESTERINGSAKTIVITETER
 49 893 51 126 Utbetalinger knyttet til kjøp av varige driftsmidler 49 164 46 236
 7 118 6 530 Netto utbetalinger knyttet plasseringer i verdipapirer 400 8 097
  16 163 Netto utbetalinger knyttet til invest. i andre selskap 6 969
 135 1 249 Innbetalinger ved salg av driftsmidler 1 249 135
 150 1 492 Inn/utbetalinger knyttet til langsiktige utlån 200 150
  1 910 Mottatt utbytte fra inv i TS

   NETTO KONTANTSTRØm FRA
 -56 726 -72 152 INVESTERINGSAKTIVITETENE (B) -55 084 -54 048

   KONTANTSTRØm FRA
   FINANSIERINGSAKTIVITETER
 101 168 Kjøp av egne aksjer
 21 002 12 092 Opptak/nedbetaling av langsiktig gjeld
 1 529 1 674 Utbetaling av utbytte 1 674 1 529

   NETTO KONTANTSTRØm FRA
 -22 632 10 250 FINANSIERINGSAKTIVITETENE (C) -1 674 -1 529

   SUm NETTO ØKNING (+) / REDUKSjON (-)
 18 252 34 913 I KONTANTER: A + B + C 24 763 7 125
 67 516 49 264 Likviditetsbeholdning pr. 01.01. 27 062 19 938

 49 264 14 351 LIKVIDBEHOLDNING PR. 31.12. 2 299 27 062

beløp i 1000 kroner
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Noteopplysninger

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslov 
og god regnskapsskikk.

Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med regnskaps
loven krever bruk av estimater. Videre krever an
vendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen 
må utøve skjønn. Områder som i stor grad inne
holder slike skjønnsmessige vurderinger, høy grad av 
kompleksi tet, eller områder hvor forutsetninger og 
estimater er vesentlige for årsregnskapet, er beskrevet 
i notene.

Aksjer i datterselskap og tilknyttet selskap
Datterselskaper er selskaper der morselskapet har kon
troll, og dermed bestemmende innflytelse på enhetens
finansielle og operasjonelle strategi, normalt ved å 
eie mer enn halvparten av den stemmeberettigede 
kapi talen. Investeringer med 20–50 % eie av stemme
berettiget kapital og betydelig innflytelse, defineres som 
tilknyttede selskaper.

Følgende selskaper inngår i konsernet 31.12.:
Mor· og datterselskaper  Eierandel
Alta Kraftlag AS
Nordavind AS 100 %
EITele AS 79 %
Origo Kapital AS 69 %

Tilknyttede selskaper
Nettbyggeren AS 50 %
Origo Nord AS 38 %
Kunnskapsparken AS 33 %
Finnmarkskonferansen AS 24 %
Porsa Kraftlag AS 20 %

Regnskapsprinsipper for aksjer i datterselskaper og 
tilknyttede selskaper
Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer 
i datterselskaper og tilknyttede selskaper i selskaps
regnskapet. Kostprisen økes når midler tilføres ved 
kapitalutvidelse, eller når det gis konsernbidrag til 
datterselskap. Mottatte utdelinger resultatføres i ut
gangspunktet som inntekt. Utdelinger som overstiger 
andel av opptjent egenkapital etter kjøpet føres som 
reduksjon av anskaffelseskost. Utbytte/konsernbidrag 
fra datterselskap regnskapsføres det samme året som 
datterselskapet avsetter beløpet. Utbytte fra andre sel
skaper regnskapsføres som finansinntekt når utbyttet 
er vedtatt.

I konsernregnskapet benyttes egenkapitalmetoden som 
prinsipp for investeringer i tilknyttede selskaper. Bruk 
av metoden fører til at regnskapsført verdi i balansen  
tilsvarer andelen av egenkapitalen i det tilknyttede sel
skapet, korrigert for eventuelle gjenværende mer verdier 
fra kjøpet og urealiserte interngevinster. Resultat
andelen i resultatregnskapet baseres på andelen av 
resultatet etter skatt i det tilknyttede selskapet, og 
korri geres for eventuelle avskrivninger på merverdier 
og urealiserte gevinster. I resultatregnskapet vises 
resul tatandelen under finansposter.

Konsolideringsprinsipper
Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kon
trollen er overført til konsernet (oppkjøpstidspunktet).

I konsernregnskapet erstattes posten aksjer i datter
selskap med datterselskapets eiendeler og gjeld. 
Konsern regnskapet utarbeides som om konsernet 
var en økonomisk enhet. Transaksjoner, urealisert 
for tjeneste og mellomværende mellom selskapene i 
 konsernet elimineres.

Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsern
regnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. 
Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og 
gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsern regn
skapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Even
tuell merverdi ut over hva som kan henføres til identifi
serbare eiendeler og gjeld, balanseføres som goodwill. 
Goodwill behandles som en residual og balanseføres 
med den andelen som er observert i oppkjøpstransak
sjonen. Merverdier i konsernregnskapet avskrives over 
de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid.

Mer-/mindreinntekt
Nettvirksomheten reguleres av Norges Vassdrags og 
Energidirektorat (NVE) med grunnlag i indeksregulerte
kostnader. Dersom selskapets bokførte inntekt over
stiger inntektsrammene (merinntekt) fra NVE, skal 
denne merinntekten tilbakeføres kundene i sin helhet. 
Tilbakeføring av merinntekt skjer ved reduksjon i 
netttariffene. Dersom den faktiske inntekten er lavere 
enn inntektsrammene (mindreinntekt), kan denne 
mindreinntekten kreves innbetalt fra kundene  gjennom 
økning av de fremtidige netttariffene. Det foretas 
renteberegning av mer/mindreinntekt på grunnlag av 
gjennomsnittelig saldo. Renten fastsettes årlig av NVE. 
Rente knyttet til mer/mindreinntekt er klassifisert som 
rentekostnader/renteinntekter.
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Salgsinntekter
Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til 
virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for 
merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag. Salg av 
varer resultatføres når en enhet innenfor konsernet har 
levert sine produkter til kunden og det ikke er uopp fylte 
forpliktelser som kan påvirke kundens aksept av leve
ringen. Avsetning til forventede garantiarbeider føres 
som kostnad og avsetning forforpliktelser.  Tjenester 
inntektsføres i takt med utførelsen.

Klassifisering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres 
som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet vare
kretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer 
for øvrig klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal 
tilbakebetales innen ett år. For gjeld legges analoge 
kriterier til grunn. Første års avdrag på langsiktige ford
rin ger og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som 
omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Anskaffelseskost
Anskaffelseskost for eiendeler omfatter kjøpe summen 
for eiendelen, med fradrag for bonuser, rabatter og 
lignende, og med tillegg for kjøpsutgifter (frakt, toll, 
offentlige avgifter som ikke refunderes og eventuelle 
andre direkte kjøpsutgifter). Ved kjøp i utenlandsk 
valuta balanseføres eiendelen til kursen på trans
aksjons tids punktet, men til terminkursen ved bruk av 
terminkontrakt. 

For varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 
omfatter anskaffelseskost også direkte utgifter for å 
klargjøre eiendelen for bruk, for eksempel utgifter til 
testing av eiendelen. Renter knyttet til tilvirkning av 
anleggsmidler kostnadsføres. Eget arbeid på drifts
midler aktiveres til selvkost.

Immaterielle eiendeler og goodwill
Goodwill har oppstått i forbindelse med kjøp av datter
selskap. Goodwill avskrives over forventet levetid. Ut
gifter til egne utviklingsaktiviteter kostnadsføres løpende. 
Utgifter til andre immaterielle eiendeler balanseføres i 
den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk 
fordel knyttet til utvikling av en identifiserbar immate
riell eiendel og utgiftene kan måles pålitelig. I motsatt fall 
kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling

Varige driftsmidler
Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler 
balanse føres og avskrives lineært til restverdi over 
driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Ved 
endring i avskrivningsplan fordeles virkningen over 
gjenværende avskrivningstid («knekkpunktmetoden»). 
Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende 
under driftskostnader. Påkostninger og forbedringer 

tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med 
driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/
forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved 
kjøpet. Leide (leasede) driftsmidler balanseføres som 
driftsmidler hvis leiekontrakten anses som finansiell.

Andre langsiktige aksjeinvesteringer
Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i 
andre aksjer mv. Utdelinger regnskapsføres i utgangs
punktet som finansinntekt når utdelingen er vedtatt. 
Hvis utdelingene vesentlig overstiger andel av opptjent 
egenkapital etter kjøpet, føres det overskytende til 
reduk sjon av kostprisen.

Nedskrivning av anleggsmidler
Ved indikasjon om at balanseført verdi av et anleggs
middel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test 
for verdifall. Testen foretas for det laveste nivå av 
anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. 
Hvis balanseført verdi er høyere enn både salgsverdi 
og gjenvinnbart beløp (nåverdi ved fortsatt bruk/eie), 
foretas det nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og 
gjenvinnbart beløp.

Tidligere nedskrivninger, med unntak for nedskrivning 
av goodwill, reverseres hvis forutsetningene for ned
skrivningen ikke lenger er til stede.

Vare- og materiellager
Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost (etter 
Fl FOprinsippet) og virkelig verdi. For råvarer brukes 
gjenanskaffelseskost som tilnærming til virkelig verdi. 
For ferdig tilvirkede varer og varer under tilvirkning 
består anskaffelseskost av utgifter til produkt ut
forming, materialforbruk, direkte lønn, og andre direkte 
og indirekte produksjonskostnader (basert på normal 
kapasitet). Virkelig verdi er estimert salgspris fra trukket 
nødvendige utgifter til ferdigstillelse og salg. Bare 
 va riable utgifter anses nødvendige for å selge ferdige 
varer, mens også faste tilvirkningskostnader inkluderes 
som nødvendige for varer som ikke er ferdig tilvirket.

Anleggskontrakter
Arbeid under utførelse knyttet til fastpriskontrakter 
med lang tilvirkningstid vurderes etter løpende av
regnings metode. Fullførelsesgraden beregnes som 
påløpte kostnader i prosent av forventet totalkostnad. 
Totalkostnaden revurderes løpende. For prosjekter som 
antas å gi tap, kostnadsføres hele det beregnede tapet 
umiddelbart.

Fordringer
Kundefordringer føres opp i balansen etter fradrag for 
avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på 
grunnlag av individuell vurdering av fordringene og en 
tilleggsavsetning som skal dekke øvrige påregnelige tap. 
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Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggs
fordringer, føres opp til det laveste av pålydende og 
virkelig verdi. Virkelig verdi er nåverdien av for ventede 
framtidige innbetalinger. Det foretas likevel ikke 
neddiskontering når effekten av neddiskontering er 
uvesentlig for regnskapet. Avsetning til tap vurderes på 
samme måte som for kundefordringer.

Investeringer i børsnoterte aksjer
For kortsiktige investeringer i børsnoterte aksjer brukes 
markedsverdiprinsippet. Verdien i balansen tilsvarer  
markedsverdien av investeringene pr. 31.12. Mottatt ut
bytte, og realiserte og urealiserte gevinster/tap, resultat
føres som finansposter.

Utenlandsk valuta
Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta, som ikke er 
sikret ved bruk av terminkontrakter, balanseføres til 
kursen ved regnskapsårets slutt. Kursgevinster og kurs
tap knyttet til varesalg og varekjøp i utenlandsk valuta 
føres som drftsinntekter og varekostnad.

Gjeld
Gjeld, med unntak for enkelte avsetninger for for
pliktel ser, balanseføres til nominelt gjeldsbeløp.

Garantiarbeider/reklamasjoner
Garantiarbeider/reklamasjoner knyttet til avsluttede 
salg vurderes til antatt kostnad for slikt arbeid. Esti
matet beregnes med utgangspunkt i historiske tall 
for garantiarbeider, men korrigert for forventet avvik 
på grunn av for eksempel endring i kvalitets sikrings
rutiner og endring i produktspekter. Avsetningen føres 
opp under «Annen kortsiktig gjeld», og endringen i 
avsetningen kostnadsføres.

Pensjoner
Selskapet har ulike pensjonsordninger. Pensjonsordnin
gene er finansiert gjennom innbetalinger til forsikrings
selskap, med unntak av AFPordningen. Selskapet har 
både innskuddsplaner og ytelsesplaner.

Innskuddsplaner
Ved innskuddsplaner betaler selskapet innskudd til 
et forsikringsselskap. Selskapet har ingen ytterligere 
be talingsforpliktelse etter at innskuddene er betalt. 
Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad. Even
tuelle forskuddsbetalte innskudd balanseføres som 
eiendel (pensjonsmidler) i den grad innskuddet kan 
refunderes eller redusere framtidige innbetalinger.

Ytelsesplaner
En ytelsesplan er en pensjonsordning som ikke er en 
innskuddsplan. Typisk er en ytelsesplan en pensjons
ordning som definerer en pensjonsutbetaling som en 

ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonsutbetalin
gen er normalt avhengig av flere faktorer, som alder, 
antall år i selskapet og lønn. Den balanseførte for
pliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de 
definerte ytelsene på balansedagen minus virkelig verdi 
av pensjonsmidlene (innbetalte beløp til forsikringssel
skap), justert for ikke resultatførte estimatavvik og ikke 
resultatførte kostnader knyttet til tidligere perioders 
pensjonsopptjening. Pensjonsforpliktelsen beregnes 
årlig aven uavhengig aktuar ved bruk aven lineær opp
tjeningsmetode.

Planendringer amortiseres over forventet gjenværende 
opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik som 
skyldes ny informasjon eller endringer i de aktuar
messige forutsetningene, i den grad de overstiger 10% 
av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjons
midlene (korridor).

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både 
periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. 
Utsatt skatt beregnes på grunnlag av de midlertidige 
forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og 
skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig 
underskudd til fremføring ved utgangen av regnskaps
året. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige 
forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme 
periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på 
netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet 
og underskudd til fremføring, begrunnes med antatt 
fremtidig inntjening . Utsatt skatt og skattefordel som 
kan balanseføres oppføres netto i balansen.

Skattereduksjon ved avgitt konsernbidrag, og skatt på 
mottatt konsernbidrag som føres som reduksjon av 
balanseført beløp på investering i datterselskap, føres 
direkte mot skatt i balansen (mot betalbar skatt hvis 
konsernbidraget har virkning på betalbar skatt, og 
mot utsatt skatt hvis konsernbidraget har virkning på 
utsatt skatt). Utsatt skatt både i selskapsregnskapet og i 
konsern regnskapet regnskapsføres til nominelt beløp.

Selskapets største kraftverk er under 5.500 kVA og
plikter ikke å svare grunnrente.

Selskapet plikter å svare formueskatt. Formue skatten er 
klassifisert som annen driftskostnad. Selskapet svarer 
eiendomskatt av eiendommer og kraftverk. Eiendoms
skatt er klassifisert som annen driftskostnad.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den in
direkte metoden.
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Note 1 Resultat for de enkelte virksomhetsområder

 Produksjon Nettvirksomhet Øvrig virksomhet Sum selskap

Energisalg 8 847  1 879 10 726
Nettinntekter  80 548  80 548
Andre driftsinntekter  278 14 764 15 042

Sum driftsinntekter 8 847 80 826 16 643 106 316

Kraftkjøp/nettap 0 9 796 1 751 11 547
Nettleie i sentralnett  1 251  1 251
Andre driftskostnader 3 770 57 619 20 834 82 223

SUM DRIFTSKOSTNADER 3 770 68 666 22 585 95 021

Driftsresultat 5 077 12 160 5 942 11 294

Note 2 Kraftkjøp

Det ble kjøpt inn 30.597 MWh til å dekke tap i regional 
og distribusjonsnettet. Tap i nettet er på 7,10%. Bedrif
ten har leveringsplikt innenfor eget konsesjonsområde. 

Vi leverer ikke kraft til sluttbrukermarkedet men har 
etablert ventetariff for kunder som ikke har valgt kraft
leverandør.  

Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.

       Konsernet                                      morselskapet

 2009 2008 Lønnskostnader 2009 2008

 43 601 37 685 Lønninger 31 457 30 761
 6 178 4 550 Herav aktivert lønn 6 178 5 321
 175  Arbeidsgiveravgift
 4 276 2 667 Pensjonskostnader 3 850 2 825
 1 518 1 969 Andre ytelser 995 1 072

 43 392 37 771 Sum 30 124 29 337

 92 98 Antall ansatte 68 70

Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Representanskapet

Lønn/honorarer 827 186 324
Pensjonsutgifter 162
Annen godtgjørelse 63

Kostnadsført godtgjørelse til revisor  Konsern morselskap

Lovpålagt revisjon (inkl. teknisk bistand med årsregnskap)  246 146
Andre attestasjonstjenester  15 15
Skatterådgivning (inkl. teknisk bistand med ligningspapirer)  31 31
Annen bistand  30 17

Sum  322 209
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Note 4 Varige driftsmidler

morselskapet
 Kraftverk Reg.ett Distr.nett Biler og Bredbånd Bygninger Sum
    utstyr  og tomter

Anskaffelseskost 01 .01. 35 299 56 821 311 633 32 822 63 811 26 253 526 639
Tilgang   10 780 7 033 26 866  44 679
Avgang      879 879

Anskaffelseskost 31 .12. 35 299 56 821 322 413 39 855 90 677 25 374 570 439
Akkumulerte avskrivninger 31.12. 13 090 39 797 176 598 20 861 26 283 8 481 285 110

Balanseført verdi 31.12. 22 209 17 024 145 815 18 994 64 394 16 893 285 329

Årets avskrivninger 1 115 1 808 8 824 2 812 3 762 694 19 015

Lineær avskrivingssats 2–4 % 3–4 % 3–4 % 9–33 % 3–4 % 2 %

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler

Driftsmiddel Leieperiode Årlig leie

Maskiner Opp til 3 år 179
Bygninger Lengre enn 3 år 108

Konsernet
 Kraftverk Reg.ett Distr. Biler og Bred- Bygninger Good- FoU Sum
   nett utstyr bånd og tomter will

Anskaffelseskost 01.01. 35 299 56 821 311 633 63610 63 811 26 253 4 234 1 026 557 427
Tilgang   10 780 8955 26 866   434 46 601
Avgang      879   879

Anskaffelseskost 31.12. 35 299 56 821 322 413 72 565 90 677 25 374 4 234 1 460 603 149
Akkumulerte avskrivn. 31.12. 13 090 39 797 176 598 44 332 26 283 8 481 4 015 406 260 727

Balanseført verdi 31.12. 22 209 17 024 145 815 28 233 64 394 16 893 219 1 054 294 787

Årets avskrivninger 1 115 1 808 8 824 6 572 3 762 694 609 264 23 648

Lineær avskrivingssats 24% 34% 34% 933% 34% 2% 2025% 2050%

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler

Driftsmiddel Leieperiode Årlig leie

Maskiner Opp til 3 år 179
Bygninger Lengre enn 3 år 108



17

AltA KrAftlAg Al - Årsberetning 2009

Note 5 Datterselskap og tilknyttet selskap

morselskapet
Investeringene i datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet regnskapsføres etter kost metoden.

 Forretnings- Eier-/ Egenkapital Resultat siste Balanseført
Datterselskap kontor stemmeandel  siste år (100 %) år (100 %) verdi

Nordavind AS Alta 100 % 48 65 94
Origo Kapital AS Alta 69% 72 458 12 106 53 010
Eltele AS Alta 76% 12 540 1 099 8 922

Balanseført verdi 31.12.     62 026

 Forretnings- Eier-/ Egenkapital Resultat siste Balanseført
Tilknyttet selskap kontor stemmeandel  siste år (100 %) år (100 %) verdi

Nettbyggeren AS Alta 50% 954 914 477
Origo Nord AS Alta 38% 9 217 633 3 112
Kunnskapsparken Alta AS Alta 33% 15 339 250 5 004
Finnmarkskonferansen AS Alta 24% 297 78 54
Porsa Kraftlag Hammerfest 20% 53 943 5 807 120

Balanseført verdi 31.12.     8 767

Konsernet
Investeringene i datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet regnskapsføres etter egenkapital
metoden.

   Egenkapital Resultatandel
Datterselskap Årsresultat Egenkapital minoritet minoritet
Nordavind AS 58 41
Origo Kapital AS 12 106 72 407 22 639 3 785
Eltele AS 1 099 12 540 2 617 229

SUm    -4 014

Tilknyttede selskap  Årsresultat Egenkapital Resultatandel
Porsa Kraftlag  5 807 53 943 1 161
Origo Nord AS  633 9 217 242
Kunnskapsparken Alta AS  249 15 339 83
Nettbyggeren  477 954 457
Finnmarkskonferansen AS  78 297 19

SUm    564

Note 6 Andre langsiktige aksjer og andeler

morselskapet Eierandel Balanseført
  verdi
Kvænangen Kraftverk AS 15 % 4 392
Nordlysbadet AS 15 % 4 500
Ishavslink AS 13 % 4 561
Norut Finnmark AS 13 % 350
Ishavskraft AS 10 % 5 424
Finnmark Miljøvarme AS 7 % 1 000
North Energy AS 2 % 15 463
Finnmark Kraft 13 % 250
Andre langsiktige aksjer/investeringer  141

Balanseført verdi 31.12.  36 081 
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Note 7 Skatt

Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel
                      Konsernet                                                                                                                          morselskapet

 2009 2008  2009 2008

   midlertidige forskjeller
 22 915 29 234 Driftsmidler 17 536 24 465
 914 400 Varelager 400 400
 292 741 Fordringer 292 646
 7 262 8 894 Pensjonsforpliktelser 7 262 8 894
 7 902  Merinntekt 7 902 
 2 562 1 040 Andre forskjeller 2 500 1 000

 41 847 40 309 Netto midlertidige forskjeller 35 892 35 405
 15 691 12 086 Underskudd til fremføring

 -57 538 -52 395 Grunnlag for utsatt skatt -35 892 -35 405

 16 111 14 671 28 % utsatt skatt 10 050 9 913
 2 515 1 612 Herav ikke balanseført utsatt skattefordel

 -13 595 -13 059 Utsatt skatt (utsatt skattefordel) i balansen -10 050 -9 913

Begrunnelsen for at utsatt skattefordel ikke er balanseført er at historiske resultater skaper tvil om at framtidige 
 skattepliktige overskudd vil være tilstrekkelige til å utnytte skattefordelen.

Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt

 2009 2008  2009 2008

   Grunnlag for betalbar skatt
 18 108 14 603 Resultat før skattekostnad 18 108 17 137
 1 299 1 932 Permanente forskjeller 5 274 5 918

 19 407 12 671 Grunnlag for skattekostnad på årets resultat 12 834 11 219
 1 538 3 942 Endring i midlertidige forskjeller 488 4 399

 20 945 8 729 Gr.lag for bet.bar skatt i res.regnskapet 13 322 6 820
 0 1 909 Benyttet framførtbart underskudd 0 0

   Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar
 20 945 6 820 skatt i balansen) 13 322 6 820

 2009 2008  2009 2008

   Fordeling av skattekostnaden
   Betalbar skatt (28 % av grunnlag
 3 730 1 910 for betalbar skatt i resultatregnskapet) 3 730 1 910
   For mye, for lite avsatt i fjor

 3 730 1 910 Sum betalbar skatt 3 730 1 910
 535 1 673 Endring i utsatt skatt 135 1 231

 3 195 3 583 Skattekostnad 3 866 3 141

 18 % 25% Skattekostnad i prosent av resultat før skatt 21 % 18 %

   Formuesskatt:
 548 417 516 125 Formue 548 417 516 125
 1 645 1 548 0,3 % formuesskatt av grunnlaget er 1 645 1 548

   Betalbar skatt i balansen
 3 730 1 910 Betalbar skatt i skattekostnaden 3 730 1 910
 1 645 1 548 Formueskatt 1 645 1 548
 0 0 Skattevirkning av konsernbidrag 0 0

 5 375 3 458 Betalbar skatt i balansen 5 375 3 458
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Note 8 Varer

                      Konsernet                                                                                                                          morselskapet

 2009 2008  2009 2008

 10 107 12 004 Varebeholdning vurdert til anskaffelseskost 11 583 9 666
 400 400 Nedskriving varelagerbeholdning (ukurans) 400 400

 9 707 11 604 Sum 11 183 9 266

Note 9 Bundne bankinnskudd, trekkrettigheter

                      Konsernet                                                                                                                          morselskapet

 2009 2008 Bundne bankinnskudd 2009 2008

 2312 2 391 Skattetrekksmidler 1 671 1 562

Note 10 Egenkapital

morselskapet

Årets endring i egenkapital Utbyttefond Annen Sum
   egenkapital

Egenkapital 01.01. 7 200 396 337 403 537
Årets resultat  12 870 12 870
Avsatt utbytte  1 770 1 770

Egenkapital 31.12. 7 200 407 437 414 637

Konsernet

Årets endring i egenkapital Utbyttefond Annen minoritets- Sum
   egenkapital interesser

Egenkapital 01.01. 7 200 414 720 29 361 451 281
Arets resultat  3 528 4 014 486
Avsatt utbytte  1 770 0 1 770
Tilbakekjøp av aksjer  77 92 169

Egenkapital 31.12. 7 200 416 401 25 255 448 856



AltA KrAftlAg Al - Årsberetning 2009

20

Netto pensjonskostnad

                                  2009             2008

 Sikret Usikret Sikret Usikret

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 2 087 1 154 2 093 981
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 3 311 610 2 745 483
Avkastning på pensjonsmidler 3 362  2 807 203
Resultatførte planavvik/estimatendringer 216 166
Arbeidsgiveravgift

Netto pensjonskostnad 2 252 1 598 2 031 1 261

Netto pensjonsforpliktelse i morselskapet
                                  2009             2008

 Sikret Usikret Sikret Usikret

Opptjente pensjonsforpliktelser 31.12. 57 451 13 269 56 046 10 484
Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering

Beregnet brutto pensjonsforpliktelse 31.12. 57 451 13 269 56 046 10 484

Pensjonsmidler (til markedsverdi) 31.12. 52 849  52 316
Ikke resultatført virkning av estimatavvik/
planendringer 13 464 2 883 8 672 3 351
Arbeidsgiveravgift

Netto pensjonsforpliktelse -8 862 16 152 -4 942 13 835

Note 11 Pensjoner

Selskapet og konsernet har pensjonsordninger som 
omfatter i alt 68 personer i selskapet og 95 personer i 
konsernet. Ordningene gir rett til definerte fremtidige 
ytelser, som i hovedsak bestemmes av antall opp
tjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og 
størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene 
er dekket gjennom et forsikringsselskap. Selskapet har 

også en avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP). I til
legg til den kollektive pensjonsordningen har ledende 
ansatte en tilleggspensjon som finansieres over sel
skapets drift.

Selskapets og konsernets pensjonsordninger tilfreds
stiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.
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Netto pensjonsforpliktelse i konsernet

                                   2009             2008

 Sikret Usikret Sikret Usikret

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 2 087 1 154 2 093 981
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 3 311 610 2 745 483
Avkastning på pensjonsmidler 3 362  2 807 203
Resultatførte planavvik/estimatendringer 216 166
Arbeidsgiveravgift
Kostnader til innskuddsbasert pensjon* 426  205

Netto pensjonskostnad 2 678 1 598 2 236 1 261

                                   2009             2008

 Sikret Usikret Sikret Usikret

Opptjente pensjonsforpliktelser 31 .12. 57 451 13 269 56 046 10 484

Beregnet brutto pensjonsforpliktelse 31.12. 57 451 13 269 56 046 10 484

Pensjonsmidler (til markedsverdi) 31.12. 52 849  52 316
Ikke resultatført virkning av estimatavvik/
planendringer 13 464 2 883 8 672 3 351
Arbeidsgiveravgift

Netto pensjonsforpliktelse -8 862 16 152 -4 942 13 835

Økonomiske forutsetninger   2009 2008

Diskonteringsrente   5,40 % 5,50 %
Forventet avkastning på pensjonsmidler   5,60 % 5,75 %
Årlig forventet lønnsvekst   4,25 % 4,25 %
Årlig forventet Gregulering   4,25 % 4,25 %
Årlig forventet regulering av pensjoner under utbetaling   2,00 % 2,00 %

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring (tabell K 2005) når 
det gjelder demografiske faktorer.

*Datterselskapet Eltele AS har en innskuddsbasert pensjonsordning.
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Note 12 Segmentsinformasjon for monopolvirksomhet

 Regionalnett Distribusjonsnett Elimineringer Sum
Brutto inntektsramme 2009 7 882 71 920  79 802
 Årets KILE 35 2 011  2 046

Netto inntektsramme 2009 7 847 69 909  77 756

+ Kostnader overliggende nett 408 5 336 6 995 1 251
Eiendomsskatt 293 1 855  2 148
Korreksjon i inntektsrammen 172 2 134  2 306

Samlet tillatt inntekt 8 720 79 234 6 995 80 959

Fakturert inntekt 8 349 88 113 6 995 89 467

Årets mer/mindreinntekt 371 8 879  8 508

Mindreinntekt 31.12.2008 126 977  1 103
Korreksjoner i tidligere års inntektsrammer
Årets mer/mindreinntekt 371 8 879  8 508

Mindreinntekt pr. 31.12.2009 497 7 902  7 405

Mer/mindreinntekt rentesaldo 31.12.2009 449 2 423  2 872

Note 13 Fordringer og gjeld

      Konsernet                                      morselskapet

   Fordringer med forfall senere enn ett år

 2009 2008  2009 2008

 163 363 Andre langsiktige fordringer 163 363

 163 363 Sum 163 363

   Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år

 2009 2008  2009 2008

 6 374 7 437 Gjeld til kredittinstitusjoner

 6 374 7 437 Sum

 2009 2008  2009 2008

 6 375 7 438 Gjeld sikret ved pant

   Balanseført verdi av pantsatte eiendeler
 9 240 442 Varige driftsmidler
 421 11 920 Varer
 7 667 7 451 Kundefordringer

 17 328 19 813 Sum

   Ubenyttet kassekreditt
 11 846 19 940 Ubenyttet kassekreditt

 11 846 19 940 Sum
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