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Samvirkeforetak
Når årsberetningen avgis har Alta Kraftlag gjort endringer i 
navnet. Det er den første navnejusteringen siden stiftelsen av 
andelslaget Alta Kraftlag A/L i 1948. Selve navnet er egentlig 
det samme, men vi har nå fått endelsen SA som angir organ-
isasjonsformen samvirkeforetak. Det viktigste er imidlertid 
ikke navnejusteringen, men at medlemmene - kundene 
av kraftlaget - nå selv velger 9 av de 14 utsendingene til 
årsmøtet. Det er årsmøtet som velger styre og godkjenner 
regnskaper. 

Etter en årelang prosess ble vedtektene enstemmig vedtatt 
under andregangsbehandling i representantskapet i novem-
ber. Det har pågått prosesser i kraftlaget rundt vedtekter og 
organisasjonsform helt siden starten av 1990-tallet, og siden 
2003 har det nærmest vært en kontinuerlig prosess. Nå er 
altså Alta Kraftlag blitt et samvirkeforetak med vedtekter i 
tråd med loven. Som dere kan se av medieklippene i årsover-
sikten har prosessen rundt vedtektene vært debattert i media 
flere ganger. 
 
Engasjement
Kraftlaget er en bedrift med 70 ansatte, som bidrar positivt 
og sterkt til omgivelsene med sitt engasjement, de bidrar 
både på jobb og i fritiden. Et par av disse kan vi se på januar-
siden i årsoversikten, her har en av våre folk tatt et skikkelig 
initiativ for å hjelpe folk på Haiti etter jordskjelvkatastrofen.  

Å være engasjert, og gjøre en forskjell der man er, er en viktig 
verdi både for Alta Kraftlag som organisasjon, og for oss som 
arbeider i laget. En av de måtene vårt engasjement kommer 
til syne er i sponsing og støtte til lag, foreninger og enkelt-
personer innefor kultur og idrett. 

Innenfor disse to sektorene arbeider utallige ildsjeler dugnad 
hver eneste dag for sine foreninger. For Alta Kraftlag er det 
naturlig og riktig å støtte breddearbeidet innenfor idrett og 
kultur. I årsoversikten kan du lese om støtte til tråkkemaskin, 
Altaturneringen og Aronnesrocken, Bjørn Wirkola-statue og 
Komsa skole kulturforestilling, og du kan se eliteutøverne 
Marie Pettersen og Miriam Helms Ålien. I tillegg til de 
tiltak/utøvere som nevnes i årsoversikten støtter vi lag og 
foreninger i hele vårt forsyningsområde og bidrar på denne 
måten til at flere kan gjøre det de trives med.
 
Idealisme og engasjement er flott når man snakker om støtte 
til kultur og idrett, men det er enda viktigere i vårt daglige 
arbeid. Når styret i kraftlaget i 2004 bestemte at vi skulle 
satse på fiber og bredbånd, var det en stor grad av idealisme 
som lå bak. Etter to år med kompetansebygging og 
utredninger, valg av teknologi og samarbeidspartnere var 
idealismen koblet med realisme, og vi startet med å bygge 
ut fiber i både Alta og Kvænangen.  

Klipp fra media om fiber finnes flere steder i årsoversikten, 
fra frustrerte konkurrenter i mars via ”mørklegging av 
hele Finnmark” i november til krav om fiber i Øksfjord i 
desember.

Vi skal gjøre en forskjell der vi er med...

Resultater
Fra inngangen til 2010 la vi om gjennomføringen av 
strategien vår. Etter 6 år med ekspansiv satsing og 
utbygging, har vi nå prioritert å få bedre resultater av 
vår satsing.

Vi har et driftsresultat på 24,6 mill. kroner før skatt og finans, 
det er et av de beste noensinne og langt over budsjett. I 
tillegg har vi meget gode tall på kundetilfredshet, arbeids-
miljø, sykefravær og overtidsbruk. Fibersatsingen har gått 
med planlagte underskudd siden starten, i løpet av 2011 skal 
vi være på plussiden.
 
Selv om vi driver med fiber og annen næringsutvikling, 
vil en sikker strømforsyning alltid være vår høyest prioriterte 
oppgave. Her har vi gjennom mange år vært en sterk pådriver 
for et styrket sentralnett, men vi er enda mer fokusert på å ha 
et godt nett selv. 

Leveringssikkerhet
I 2010 klarte vi for andre året på rad å ha en levering på 
over 99,99 % som er vårt mål. Både når det gjelder selve 
”oppetiden” på strømleveransen, og når man ser på gjenop-
prettingstiden når vi får en feil er vi blant de beste i Norge. Det 
er vi stolte av. I oversikten ser vi, naturlig nok, at oppslagene 
kommer når vi har feil eller havarier, eller når vi gjør feil. Det 
siste kan du se på septemberoppslagene.

Gjennom mange år har vi hatt blant landets laveste nettleier, 
det har vært et mål at vi skal ha stabil nettleie til våre kunder. 
I 2010 har vi oppnådd gode resultater på både økonomi, 
leveringsikkerhet og arbeidsmiljø i tillegg til lav nettleie. 

Hovedgrunnen til at vi har gode resultater på alle områder 
er ganske enkelt at vi har mange dyktige 
ansatte, samt kontinuerlig fokus fra lagets 
styre, som arbeider hardt hver dag for at 
vi hele tiden skal bli bedre. 

Styret og jeg takker alle for en topp 
innsats gjennom året.



Hjelp til Haiti.

Det er flott å ha ansatte som 

engasjerer seg. Hans Petter 

Solberg gjorde en fantastisk 

innsats med pengeinnsam-

ling til Haiti og fikk engasjert 

både bedriften og de andre 

ansatte. Vi er stolte over å 

kunne være med på slike 

spleiselag. 

-Jeg er stolt av jobbe på 
en arbeidsplass hvor 
så vel kollegaer som 
bedriften stiller opp på 
en slik fantastisk måte, 
forteller Hans Petter. 
Folk viste en utrolig 
giverglede, og gjorde en 
veldig forskjell for de vi 
hjalp. Folkene fikk en ny 
start i et område herjet 
av jordskjelv og ødeleg-
gelser, avslutter Hans 
Petter ved Alta Kraftlag.



Våre ansatte har vært 

gjennom store endringer, 

fra å være monopolist med 

fokus kun på strøm, til å 

drive med salg og support 

på fiber.



Å samarbeide med det lokale 

musikkliv er alltid givende. 

Denne gangen ble resultatet ei 

fantastisk forestilling med lokale 

unge musikere og musikk fra 

Commitments. Forestillingen 

ble senere også en del av Alta 

Soul- og Bluesfestival sitt 

program.  

Når vi går inn i nye områder vil 
det alltid være noen som mis-
ter sine kunder. Konkurransen 
er hard, både på pris og 
kvalitet. Vi har ingen behov 
for å sverte våre konkurrenter, 
men heller prøve å fortelle 
hvorfor våre produkter bør 
velges. Som vi ser er det 
likevel mulig å bli oppfattet 
feil, noe vi jobber hardt for å 
unngå, forteller Einar Dahl.



Tråkkemaskin

Alta Kraftlag synes det er viktig å støtte opp om idrett og kultur i vårt område. En skikkelig tråkkemaskin er til glede for hele Alta, både aktive utøvere og de som trimmer i flotte løyper. 



For å opprettholde den stabile leveransen til våre kunder, må vi rehabilitere og bytte ut linjer. Oppgra-deringen av høyspentlinja til Hjemmeluft og Kvenvik var i så måte en av de store linjejobbene som ble utført i 2010. En bonus er at vi samtidig fikk lagt fiber til våre kunder i området.

Prosjektleder Ivar Bang ved 
Alta kraftlag hadde ansvaret 
for oppgraderingen av linjen 
mellom Hjemmeluft og 
Kvenvik.



Vi har alltid vært opptatt av 

å handle lokalt, og nyter 

godt av mange gode 

leverandører i vårt område. 

Det er flott å se at disse 

lokale bedriftene er i stand 

til å konkurrerer ut større 

nasjonale aktører både på 

pris og kvalitet. 



Ikke ofte man kan støtte 

både kultur og idrett samti-

dig. Aronnesrocken og Alta-

turneringa er to av de viktig-

ste arrangementene i Alta, 

det er derfor flott å kunne 

bidra til at disse skal kunne 

fortsette å utvikle seg. 

Vi er imponert over den 

dugnadsånden som vi 

møter i lokalsamfunnet, og 

er stolte over å kunne bidra.

 

Festivalsjef Torgeir Ekeland 
ved Aronnesrocken lovpriser 
gaven fra Alta kraftlag. 

”Gjennom dette bidraget 
sikrer vi stabil strømtilførsel, 
og langt bedre vilkår både 
for musikk, naboer og frivil-
lige. Ved hjelp fra kraftlaget 
har vi endelig fått pensjonert 
det gamle, høylydte bensin-
aggregatet -  til stor glede for 
mange”. 



Fotball er viktig. 
Sjelden har vi opplevd slik press fra kundene om å levere ønskede tjenester. Premier League er viktig for svært mange av våre kunder, og i siste liten fikk vår leverandør, Home-base, rettighetene til å vise kampen.  



Dessverre skjer det av og til feil og misforståelser. Det er aldri hyggelig når våre kunder opplever å få regninger som er mye større enn forventet. Denne gangen fant vi hel-digvis en løsning som både vi og kunde kunne leve med. 

I en situasjon med stor 

vekst og mange nye kunder, 

er det svært viktig at vi fort-

satt har fokus på god kunde-

behandling og support, 

forteller Markedsleder Silje 

Ingebrigtsen. 



Komsa skole hadde en 

fantastisk forestilling i Kultur-

salen, og overskudden gikk 

til årets TV-aksjon. 

Skolen har elever fra mange 

nasjoner og kulturer, og det 

er flott at de kan få til et slikt 

storløft for flyktninger. 

Totalt ga de to forestillingene 

kr 21.990,- som ble sendt til 

TV-aksjonen



Uvær og uheldige 

maskinkjørere kan gi brudd 

i leveransen. Så lenge man 

er avhengig av linjer og 

kabler vil det være mulighet 

for feil. Da er det viktig at vi i 

størst mulig grad har re-

serveløsninger klar, og kan 

få gjenopprettet leveransen 

så fort som mulig. Heldigvis 

har vi mannskap som er 

vant til mye vær, og kan 

jobbe under tøffe forhold.

Adm. dir  Per-Erik Ramstad 

er lettet over at arbeidet 

med vedtektene nå er 

avsluttet, og at man har 

kommet til en løsning som 

alle parter er fornøyde med.



Stipend til talentfull 
ungdom. 

Årets idrettsstipend gikk til 

motorcrosskjører Marie S. 

Pettersen, mens kultursti-

pendet gikk til fiolinisten 

Miriam Helms Ålien. Det er 

utrolig mye flott og talentfull 

ungdom i vårt område og en 

glede å kunne gi stipend til 

noen av dem, slik at de kan 

få litt  hjelp til å utvikle seg 

videre. 

99,99% leveringssikkerhet - igjen!

I 2010 klarte vi for andre året på rad å ha en levering på over 99,99 % som er vårt mål. Både når det gjelder selve ”oppetiden” på strømleveransen, og når man ser på gjenopprettingstiden når vi får en feil er vi blant de beste i Norge. Det er vi stolte av.
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Alta Kraftlag SA ble stiftet i 1948. Bedrif-
tens hovedvirksomheter er distribusjon 
og produksjon av elektrisk kraft.  Alta 
Kraftlags konsesjonsområde omfatter 
hele Alta kommune og deler av Loppa 
i Finnmark og Kvænangen i Troms.  
Hoved kontoret er i Alta, med montør-
stasjoner i Øksfjord og Burfjord.  Alta 
Kraftlag SA eier og driver tre mindre 
kraftverk; Kåven, Mathisfoss og Hakk-
stabben.

Bedriften er engasjert i lokalt og regio-
nalt næringsliv med en målsetning om 
å bidra til økt næringsutvikling. Dette 
gjøres gjennom selskapet Origo Kapital 
AS, men også direkte der det er naturlig.

Tilpasning til ny samvirkelov
I juni 2007 vedtok stortinget for første 
gang en egen lov for samvirker, 
samvirke loven. Loven trådte i kraft 
den 1. januar 2008, med en 5 års frist 
for samvirker for å tilpasse sine ved-
tekter til loven. Den 26.11.2010 vedtok 
representant skapet nye vedtekter for 
Alta Kraftlag SA.

Nettdriften 
Alta Kraftlags kjernevirksomhet er nett-
driften. Aktiviteten har også i 2010 vært 
stor når det gjelder ny- og ombygging 
innenfor de sentrumsnære områdene. 
Den store byggeaktiviteten i Alta krever 
kontinuerlige og store nyinvesteringer 
og oppgraderinger av våre nettanlegg. 
De samlede investeringene i 2010 var 
på 21 mill. kr i nettanlegg, som er en 
økning i forhold til i 2009 da investe-
ringene lå på 13,8 mill. kr. 
Totalt er det investert 62,4 mill. kr i nett-
anlegg, fiberanlegg, kjøretøyer og utstyr 
i 2010.

Vi har tilknyttet 170 nye anlegg gjennom  
året, og 50 anlegg har fått endret til-
knytning på grunn av utvidelser. Til-
svarende tall for 2009 var henholdsvis 
205 og 70.

Styrets beretning

Energitransporten i nettet var på 389 
GWh, dette er en økning på 14 GWh, 
eller 3,7 % målt mot 2009.

Også i 2010 var det en positiv utvikling av 
leveringskvaliteten på strøm forsyningen 
fra Alta Kraftlag SA. Leverings-
sikkerheten vår var på 99,991798 %, 
dette er helt i landstoppen. Alta Kraftlag 
SA er inneforstått med hvor viktig strøm-
forsyningen er i vårt moderne samfunn, 
og at avhengigheten av en sikker strøm-
forsyning stadig øker. Konsekvensene 
av strømbrudd i sentrale strøk er særlig 
dramatiske. Flere større prosjekter har 
blitt gjennomført i løpet av året for å bli 
enda bedre, spesielt med tanke på å 
redu sere korte strømavbrudd.

KILE – Kvalitetsjusterte Inntekts rammer 
for ikke-levert energi, er en del av 
NVEs reguleringssystem, og skal sikre 
at e-verkene  holder en høy leverings-
sikkerhet. Ved bortfall av energi-
leveransen over det nivået NVE har 
forutsatt, får vi som nettleverandør re-
dusert våre tillatte inntekter. KILE-kost-
nadene våre for 2010 ligger på 1,266 
mill. kr, mot 1,915 mill. kr i 2009. 

Altaområdets fortsatte vekst er positiv , 
men gir oss stadige utfordringer. 
Vi nærmer oss nå en stor terskel-
investering på nettsiden. Aronnes trafo, 
som ble bygget i 1988, nærmer seg nå 
sin kapasitetsgrense og vi planlegger 
en ny transformatorstasjon med tilhø-
rende linjer i området ved Skoddevarre. 
Konsesjons søknaden er til behandling 
hos NVE og vi forventer en anleggs-
konsesjon i juli av 2011. Den nye 
stasjonen  vil øke forsyningssikkerheten 
betydelig, samt sikre nødvendig kapa-
sitet til videre utvikling av Alta-området.

Kraftproduksjonen 
Bedriften har tre kraftverk, og produk-
sjonen selges til Ishavskraft AS etter 
egen avtale. Den totale kraftproduksjon 
har vært på 27,65 GWh, en liten ned-

gang fra 2009 da vi produserte 27,7 
GWh. Vårt største kraftverk Kåven, 
produ serte 18,8 GWh i 2010 mot 16,3 
GWh i 2009.

På produksjonssiden er vi medeiere i 
Porsa Kraftlag, Kvænangen Kraftverk 
og det nystartede Finnmark Kraft.

Nye småkraftverk 
Vi har nå fått konsesjon av NVE (Norges 
vassdrags- og energidirektorat) på Møll-
elva kraftverk i Kåfjord. Det er kommet 
inn klager på konsesjonen, og NVE har i 
2011 opprettholdt sitt konsesjons vedtak. 
Saken er nå til behandling hos OED 
(Olje- og Energidepartementet). Stor-
elva i Talvik har vi søkt konsesjon på et 
kraftverk på 11 GWh og i Langfjordhamn 
i Loppa på et på 20 GWh, disse fortsatt 
inne til konsesjonsbehandling hos NVE. 

Det Lokale Eltilsyn (DLE) 
DLE er en tilsynsmyndighet som regu-
leres av Direktoratet for samfunnssik-
kerhet og beredskap (DSB). I 2010 
gjennomførte vi totalt 503 tilsynsbesøk, 
helt i tråd med planen. Nytt av året var 
at vi skulle prioritere nye anlegg, så de 
aller fleste av kontrollene var på anlegg 
som var inntil 2 år gamle. Vi jobber også 
med informasjon, og fikk trykket opp 
nye brosjyrer til utdeling på messer og 
stands. Det er nyttig å komme i kontakt 
med kundene på denne måten, og vi 
har dette året konsentrert informasjons-
arbeidet om brannfare på barnerom og 
feil lyspærebruk. DLE deltar også i politi-
ets brannetterforskning

Fiberutbygging 
I 2007 lanserte kraftlaget fibertilbudet 
i Alta og Kvænangen, og på slutten av 
året ble de første kundene koblet opp. 
Fiberkundene våre har tilgang til TV, 
høykapasitets-internett, IP-telefoni og 
filmleie. Våre valg på teknologisiden er 
bekreftet flere ganger, etter hvert som 
stadig flere velger de samme løsning
ene som oss. 
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Vårt kundesenter har i tillegg til å be-
tjene egne fiberkunder, også hatt kunde-
kontakten med fiberkundene til Repvåg 
Kraftlag i store deler av året.

På overordnet nivå innen kommuni-
kasjon er vi engasjert i selskapet Ishavs-
link AS, som i 2008 bygget et transport-
nett for fiber som dekker store deler av 
Finnmark. Dette nettet ble satt i drift i 
2009, og i 2010 ble dette transport nettet 
bygget ut ytterligere og dekker. I dag er 
det kun et kommunesenter i Finnmark 
som ikke har fibertilknytning.

Kraftomsetningen 
Alta Kraftlag SA har ikke egen kraft-
omsetning. All omsetning har siden 1998 
foregått i Ishavskraft. Eier fordelingen i 
selskapet ble endret i 2008 hvor deler av 
Troms Kraft Marked ble fusjonert med 
Ishavskraft. Vår eierpost i sel skapet 
etter fusjonen er på 10,12 %. 

Arbeid for andre 
Vi har en drifts- og vedlikeholds avtale 
med Sibelco Nordic på deres høy-
spenningslinjer til Stjernøya og en av-
regningsavtale med Ishavskraft. Videre 
har vi drifts- og vedlikeholdsavtaler for 
gatelys i Loppa og Kvænangen kommu-
ner. For Ishavslink AS har vi som entre-
prenør bygget stamfiber i fra Karasjok 
til Lakselv. Alta Kraftlag har siden 2008 
bygget 500 km stamfiber i Finnmark.

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

North Energy er den største av sakene 
på eiersiden de siste årene, selskapet 
har hovedkontor i Alta og har allerede 
bygget opp et høykompetent fagmiljø 
som skal delta i utviklingen innen petro-
leumssektoren i tiden som kommer. 
North Energy ble som første Finnmarks-
selskap børsnotert i 2010.

I Kunnskapsparken AS, bygget hvor 
North Energy holder til i Alta, finner vi 
flere andre selskaper hvor Alta Kraft-
lag er aksjonær; blant andre Eltele, 
Origo Nord, Origo Kapital, Finnmark 
Kraft AS og Norut. Eltele, som leverer 
IT-løsning er via datakommunikasjon til 
kunder over hele landet, hadde i for-
bindelse med Finnmarkskonferansen 
besøk av nærings- og handelsminister 
Trond Giske. Giske fikk presentert for 
både Eltele og North Energy under sitt 
besøk i Kunnskapsparken. Selskapet 
Kunnskapsparken AS deltar i den videre 
utbyggingen på sentrum og skal eie en 
seksjon i bygg som er under oppføring.

Synlighet og profilering 
I 2010 har vi videreført mange av en-
gasjementene fra foregående år. Innen 
idrett har vi fortsatt samarbeidet med 
Alta IF og ”Kraftlagscupen” i friidrett, 
samt Altaturneringen der vi har blitt pro-
filert med en egen ”Kraftlagsbane”. Vi 
har engasjert oss som breddesponsor 
innen fotballen både for Tverrelvdalen 
IL og BUL. Her blir vi synliggjort som 
sponsor gjennom ballveggen i Tverrelv-
dalen, kampannonser etc. I tillegg stiller 
vi på forespørsel opp som småsponsor 
og støttespillere for de fleste idrettslag i 
vårt forsyningsområde.

Marie Pettersen (16) fra Alta fikk årets 
idrettsstipend. Den tøffe motorcross-
jenta ble norgesmester i 2010, og hun 
satser på å hevde seg i nordisk sammen-
heng i 2011. Stipendet hun mottok, skal 
hun bruke til å finansiere kjøring av en 
VM-runde. Vi har nok ikke hørt det siste 
fra denne talentfulle utøveren. 

Vi er også aktiv som samarbeidspart-
ner for kulturlivet i vårt område. ”Kraft-
lagsforestillingene” har blitt et begrep 
i det frivillige kulturlivet. I 2010 fikk vi 
oppleve ”De unge møter the Commit-
ments.” Prosjektet var et samarbeid 
mellom Alta Skolekorps, Tverrelvdalen 
skole- og ungdomskorps og unge lokale 

sangartister. Vi bidro nok en gang til 
ei forestilling som satte spor etter seg. 
Forestillingen ble senere hentet inn som 
familiekonsert under Alta Soul- & Blues-
festival og framført for næringsforeninga 
i Alta på høsten. 

Alta Soul & Bluesfestival og Aronnes-
rocken har blitt to av de største arrange-
mentene i Alta på kultursiden, det er to 
store festivaler som vi fortsatt er bidrags-
yter til. Besøk av åpningskonserten av 
Soul & Bluesfestivalen i ”Kraftlagsteltet” 
har dessuten blitt en sosial tradisjon for 
våre ansatte med partnere. 

Kulturstipendet ble delt ut til Miriam 
Helms Ålien (19). Miriam er nok et av de 
største musikalske talentene vi har hatt 
på mange år. Hun har allerede gjort seg 
bemerket nasjonalt som et av de store 
fiolintalentene, og har vunnet flere ut-
merkelser. 

I 2010 sendte vi ut 2 utgaver av vårt 
nyhetsmagasin, Linjeskift. På www.alta-
kraftlag.no har vi hatt 108 956 treff i løpet 
av året, en nedgang på ca 10 000 fra 
forrige år. I tillegg har vi hatt over 66 000 
treff på siden www.fiber.altakraftlag.no.
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Konsernforhold
Konsernet Alta Kraftlag SA består av 
morselskapet og datterselskapene 
Eltele AS, Origo Kapital AS og Norda-
vind AS. Eierskapet per 31.12.2010:

Eltele AS:
Alta Kraftlag 76,0 %
Repvåg Kraftlag 8,1 %
Luostejok Kraftlag 6,8 %
Ansatte 9,1 %
  
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. Selskapet har hoved-
kontor i Alta. Selskapets virksomhet er 
innenfor IKT-bransjen med fokus på 
ASP-, drifts- og bredbåndstjenester. 
Nordavind er et selskap uten aktivitet.

Origo Kapital AS er et investerings-
selskap uten ansatte, hvor manage-
mentet utføres av Origo Nord AS. Sel-
skapet investerer i næringsvirksomhet, 
hovedsakelig i konsesjonsområdene til 
Alta og Repvåg Kraftlag. Potensialet 
for økt verdiskaping og lønnsomhet skal 
realiseres gjennom å stille til disposisjon 
risikovillig kapital og kompetanse på 
forretnings utvikling.

Konsernets årsresultat ble 15,757 
MNOK. Ved årets slutt var det 92 per-
soner ansatt i konsernet. Av disse er 24 
ansatte i Eltele AS og resten i Alta Kraft-
lag SA.

Organisasjon og arbeidsmiljø 
Bedriften er pr. 31.12.2010 organisert 
som vist nedenfor.

I tillegg kommer valgkomité valgt 
av representantskapet, fra 2011 vil 
lagets høyeste organ være årsmøtet, 
representant skapet vil utgå og på års-

møtet i 2011 vil det bli valgt en kontroll-
komité.

Nettavdeling har ansvaret for å dekke 
nettinvesteringsbehovene innenfor de 
økonomiske rammer som er bestemt. 
Forvalteransvaret for fiber og strøm
nettet er lagt til denne avdelingen. 
Driftsavdeling tar seg av alt vedlike-
hold og alle byggeaktiviteter som ikke 
kjøpes eksternt. Kundeavdeling har 
ansvaret for kundekontakt. Avdelingen 
skal videre formidle kundenes behov til 
resten av bedriften. Tilsynsfunksjonen 
er lagt til kundeavdelingen.

Økonomi og personal tar seg av alle 
interne  støttefunksjoner. Fibersatsing og 
oppfølgning av denne ligger også under 
denne avdelingen. 

I 2010 er det kjørt prosesser for å 
optimali sere driften ytterligere. Fiber-
satsingen vår er ferdig med prosjekt-
fasen, og prosjektdeltagerne er fordelt 

Representantskap

Styre

Direktør

Markeds- og
samfunnskontakt

DriftsavdelingNettavdeling

TilsynFiber

Økonomi og
personal
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på nett- og driftsavdelingen fra januar 
2011. 

Sykefraværet i 2010 var på 4,9 % inkl. 
langtidssykemeldte, sykefravær eks-
klusiv langtidssykemeldte er på 3,6 %. 
Sykefravær i 2009 var på 7,2 %. Det 
har vært 1 arbeidsulykke ved Alta Kraft-
lag SA i 2010. Alta Kraftlag SA har på 
slutten av 2010 satt i gang prosjekt som 
ytterligere skal bedre miljø og være 
skade forebyggende.

Styret kjenner ikke til at bedriften foru-
renser det ytre miljø. Arbeid med å 
sertifi sere virksomheten som Miljø
fyrtårn er igangsatt og vil være ferdig i 
juni 2011.

Selskapet har 68 ansatte, hvorav 14 
er kvinner. Styret har 7 medlemmer, 
hvorav 3 er kvinner. Bedriften arbeider 
for å oppnå en bedre kjønnsfordeling 
mellom kvinner og menn.

Årets resultater og forutsetning for 
fortsatt drift
Årsresultatet er på kr 14 532 434 for 
Alta Kraftlag SA og 15 757 420,- for kon-
sernet, begge tall etter skatt. Represen-
tantskapet forhåndsgaranterte kjøpe-
utbytte for 2010 på 2 % i sitt møte den 
25.06.2010. 

Resultatdisponering:
Kjøpeutbytte:
kr   2 023 360,-

Overføring til annen egenkapital:
kr 12 509 074,-

Lagets og konsernets regnskap og års-
beretning er avlagt under forutsetning 
av fortsatt drift. Styret kjenner ikke til for-
hold som forhold som endrer på denne 
forutsetningen. 

Alta Kraftlag SA har en egenkapital på 
427 MNOK og konsernet Alta Kraft-
lag har en egenkapital på 456 MNOK. 
Balanse totalen for laget er på 514 
MNOK og 573 MNOK for konsernet. 
Egenkapitalen anses tilstrekkelig for 
både laget og konsernet.
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  2009 
  
  10 726
 80 421
 15 167
 106 314
 
 15 962
 30 125
 19 015
 4 056
 27 509
 96 667
 
 9 647
 
 
 7 275
 1 069
 
 408
 153
 1 682
 100
 
 6 817
 
 16 464
 
 3 593
 
 
 
 
 
 12 871
 
 
 1 770
 11 100
 12 870 

Resultatregnskap 2010
Beløp i 1000 kroner

2009

10 726
81 972
45 439 

138 137

10 295
5 667

43 392
23 648
4 056

46 668
133 727

4 410

5 365
1 477

705
1 360

833
9 762

12

-1 701

2 709

3 195

-486

-4 014

3 528 

2010

14 394
103 837
67 074

185 305

30 672
8 189

38 139
25 392
4 059

58 917
165 368
19 937

7 313
851

2 354
1 545
1 184

14 233
206

-3 560

16 377

6 359

10 019

-5 738

15 757 

DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER
Salg kraftproduksjon
Nettleie
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

Overliggende nett, nettap og kjøp av kraft
Lønnskostnad
Avskrivining på varige driftsmidler
Skatter og avgifter
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

Driftsresultat

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
Utbytte
Renteinntekter
Resultatandel fra tilknyttede selskaper
Andre finansinntekter
Rentekostnader
Nedskriving aksjer
Andre finanskostnader

Netto finansposter

Ordinært resultat før skattekostnad

Skattekostnad på ordinært resultat

ÅRETS RESULTAT før minoritet

Minoritetens andel av årets resultat

ÅRETS RESULTAT etter minoritet

OVERFØRINGER OG DISPONERINGER
Avsatt til kjøpeutbytte
Overført til annen egenkapital
Sum overføringer og disponeringer

2010
 

14 394
103 837
34 333 

152 564

38 861 
26 057
21 449
4 059

37 512
127 938

24 626

8 573
754

1 405
512

13 131
199

-3 110

21 516

6 984

14 532

2 023
12 509
14 532 

Noter

12

1

2
3, 11

4

1

1

5

7

5

Konsern              Alta Kraftlag SA
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  2009 
  
  10 726
 80 421
 15 167
 106 314
 
 15 962
 30 125
 19 015
 4 056
 27 509
 96 667
 
 9 647
 
 
 7 275
 1 069
 
 408
 153
 1 682
 100
 
 6 817
 
 16 464
 
 3 593
 
 
 
 
 
 12 871
 
 
 1 770
 11 100
 12 870 

Balanse
Pr. 31.12.2010 - Beløp i 1000 kroner

2009

1 053
13 595

219

22 209
162 839
64 394
16 893
28 234
8 608

19 975
36 087
2 642

376 748

11 604
54 860

7 689
87 623
14 351

176 127

552 875

2010

8 739

163

21 094
173 171
98 486
16 199
25 933
7 805

25 227
36 687
2 566

416 071

9 130
59 135

16 301
51 503
21 519

157 589

573 660 

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler
Forskning og utvikling
Utsatt skattefordel
Goodwill
Leierett traforom

Varige driftsmidler
Kraftstasjoner og reguleringsanlegg
Fordelingsanlegg
Fiberoptisk anlegg
Bygninger og tomter
Transportmidler, inventar og utstyr
Anlegg under utførelse

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap
Investeringer i tilknyttede selskaper
Investeringer i andre selskap
Andre langsiktige fordringer
Sum anleggsmidler

OMLØPSMIDLER
Varelager
Kundefordringer
Kortsiktige fordringer på konsernselskap
Andre kortsiktige fordringer
Markedsbaserte aksjer og obligasjoner
Likvide midler
Sum omløpsmidler

SUM EIENDELER 

2010

4 272

163

21 094
173 171
98 486
16 199
17 279
7 805

48 795
12 763
36 681

436 709

8 818
54 681

132
12 521

1 266
77 417

514 126 

2009

10 050

22 209
162 839

64 394
16 893
18 994

8 608

62 026
8 767

36 081
163

411 025

11 183
46 469

40
1 819

12 196
2 299

74 006

485 030 

Noter

7

4

4
4
4
4
4
4

5
5
6

8

9

Konsern         Alta Kraftlag SA
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Balanse
Pr. 31.12.2010 (forts.) - Beløp i 1000 kroner

2009 2010  EGENKAPITAL OG GJELD Noter  2010 2009
    Opptjent egenkapital    

 7 200 7 200  Utbyttefond 10  7 200 7 200
 416 401 429 159  Annen egenkapital 10  419 946 407 437
 423 601 436 359  Sum egenkapital før minoritetsinteresser   427 146 414 637
      

 25 255 19 703  Minoritetsinteresser 10   
 448 856 456 062  Sum egenkapital   427 146 414 637

      
    GJELD    
    Avsetning for forpliktelser    

 7 262 5 936  Pensjonsforpliktelser 11  5 936 7 262
 7 262 5 936  Sum avsetning for forpliktelser   5 936 7 262

      
    Langsiktig gjeld    

 6 375 8 337  Gjeld til kredittinstitusjoner 13   
6 375 8 337  Sum annen langsiktig gjeld    

      
    Kortsiktig gjeld    

 13 154 8 594  Gjeld til kredittinstitusjoner    
 34 603 49 377  Leverandørgjeld   48 340 32 228

 3 730 1 702  Betalbar skatt 7  1 702 3 730
 2 211 1 821  Skyldig offentlige avgifter   -152 221
 1 770 2 023  Avsatt kjøpeutbytte   2 023 1 770

 34 913 39 808  Annen kortsiktig gjeld 14  29 132 25 183
 90 381 103 325  Sum kortsiktig gjeld   81 045 63 131
      

 552 875 573 660  SUM EGENKAPITAL OG GJELD   514 126 485 030

Konsern          Alta Kraftlag SA
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2009 2010  EGENKAPITAL OG GJELD Noter  2010 2009
    Opptjent egenkapital    

 7 200 7 200  Utbyttefond 10  7 200 7 200
 416 401 429 159  Annen egenkapital 10  419 946 407 437
 423 601 436 359  Sum egenkapital før minoritetsinteresser   427 146 414 637
      

 25 255 19 703  Minoritetsinteresser 10   
 448 856 456 062  Sum egenkapital   427 146 414 637

      
    GJELD    
    Avsetning for forpliktelser    

 7 262 5 936  Pensjonsforpliktelser 11  5 936 7 262
 7 262 5 936  Sum avsetning for forpliktelser   5 936 7 262

      
    Langsiktig gjeld    

 6 375 8 337  Gjeld til kredittinstitusjoner 13   
6 375 8 337  Sum annen langsiktig gjeld    

      
    Kortsiktig gjeld    

 13 154 8 594  Gjeld til kredittinstitusjoner    
 34 603 49 377  Leverandørgjeld   48 340 32 228

 3 730 1 702  Betalbar skatt 7  1 702 3 730
 2 211 1 821  Skyldig offentlige avgifter   -152 221
 1 770 2 023  Avsatt kjøpeutbytte   2 023 1 770

 34 913 39 808  Annen kortsiktig gjeld 14  29 132 25 183
 90 381 103 325  Sum kortsiktig gjeld   81 045 63 131
      

 552 875 573 660  SUM EGENKAPITAL OG GJELD   514 126 485 030

Kontantstrømoppstilling

                                                                                                             Alta Kraftlag SA

   2010 2009
KONTANTSTRØMMER FRA    
OPERASJONELLE AKTIVITETER   
Resultat før skattekostnad  21 517 16 463
Resultat av investering i TS   
Periodens betalte skatt  -4 731 -264
Nedskriving aksjer  13 131 1 682
Ordinære avskrivninger  21 493 19 015
Gevinst (-)/tap (+) ved salg av driftsmidler -115 -370
Endring i varelager, korts.fordringer og gjeld 8 848 -6 360
Endringer i andre tidsavgrensninger -5 629 1 868
NETTO KONTANTSTRØM FRA    
OPERASJONELLE AKTIVITETER (A) 54 512 32 034
      
KONTANTSTRØMMER FRA    
INVESTERINGSAKTIVITETER   
Utbetalinger knyttet til kjøp av varige driftsmidler -61 475 -47 955
Netto utbetalinger knyttet til plasseringer i verdipap.  
Netto utbetalinger knyttet til invest.i andre selskap 7 699 4 827
Innbetalinger ved salg av driftsmidler   
Inn-/utbetalinger knyttet til langsiktige utlån  200
Mottatt utbytte fra investering i TS   
NETTO KONTANTSTRØM FRA    
INVESTERINGSAKTIVITETER (B) 53 776 42 928
      
KONTANTSTRØM FRA   
FINANSIERINGSAKTIVITETER   
Kjøp av egne aksjer    
Opptak-/nedbetaling av langsiktig gjeld   
Utbetaling av utbytte  -1 769 -1 674
NETTO KONTANTSTRØM FRA    
FINANSIERINGSAKTIVITETENE (C) 1 769 1 674
      
SUM NETTO ØKNING (+) / REDUKSJON ()  
I KONTANTER: A+B+C  1 033 12 568
Likviditetsbeholdning pr 01.01. 2 299 27 062
LIKVIDITETSBEHOLDNING PR 31.12. 1 266 14 494

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 
vurde ringer, høy grad av kompleksi tet, eller områder hvor 
forut setninger og estimater er vesentlige for årsregnskapet, er 
beskrevet i notene.

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

Følgende selskaper inngår i konsernet 31.12.:
Mor· og datterselskaper  Eierandel
Alta Kraftlag SA
Nordavind AS 100 %
EItele AS 76 %
Origo Kapital AS 69 %

Tilknyttede selskaper
Nettbyggeren AS 50 %
Origo Nord AS 38 %
Kunnskapsparken AS 25 %
Finnmarkskonferansen AS 24 %
Porsa Kraftlag AS 20 %

Regnskapsprinsipper for aksjer i datterselskaper og 
tilknyttede selskaper
Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i datter-
selskaper og tilknyttede selskaper i selskapsregnskapet. Kost-
prisen økes når midler tilføres ved kapitalutvidelse, eller når 
det gis konsernbidrag til datterselskap. Mottatte utdelinger 
resultatføres i utgangspunktet som inntekt. Utdelinger som 
overstiger andel av opptjent egenkapital etter kjøpet føres 
som reduksjon av anskaffelseskost. Utbytte/konsernbidrag 
fra datter selskap regnskapsføres det samme året som datter-
selskapet avsetter beløpet. Utbytte fra andre selskaper regn-
skapsføres som finansinntekt når utbyttet er vedtatt.

I konsernregnskapet benyttes egenkapitalmetoden som prin-
sipp for investeringer i tilknyttede selskaper. Bruk av metoden 
fører til at regnskapsført verdi i balansen  tilsvarer andelen av 

egenkapitalen i det tilknyttede selskapet, korrigert for even-
tuelle gjenværende mer verdier fra kjøpet og urealiserte intern-
gevinster. Resultat andelen i resultatregnskapet baseres på 
andelen av resultatet etter skatt i det tilknyttede selskapet, og 
korri geres for eventuelle avskrivninger på merverdier og urea-
liserte gevinster. I resultatregnskapet vises resul tatandelen 
under finansposter.

Konsolideringsprinsipper
Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontrollen 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. Trans-
aksjoner, urealisert for tjeneste og mellomværende mellom sel-
skapene 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 opp-
kjøpstidspunktet. Eventuell merverdi ut over hva som kan hen-
føres til identifi serbare eiendeler og gjeld, balanseføres som 
goodwill. Goodwill behandles som en residual og balanseføres 
med den andelen som er observert i oppkjøpstransaksjonen. 
Merverdier i konsernregnskapet avskrives over de oppkjøpte 
eiendelenes forventede levetid.

Mer-/mindreinntekt
Nettvirksomheten reguleres av Norges Vassdrags- og Energi-
direktorat (NVE) med grunnlag i indeksregulerte kostnader. 
Dersom selskapets bokførte inntekt overstiger inntektsram-
mene (merinntekt) fra NVE, skal denne merinntekten tilbake-
føres kundene i sin helhet. Tilbakeføring av merinntekt skjer 
ved reduksjon i nett-tariffene. Dersom den faktiske inntekten 
er lavere enn inntektsrammene (mindreinntekt), kan denne 
mindreinntekten kreves innbetalt fra kundene  gjennom økning 
av de fremtidige nett-tariffene. Det foretas renteberegning av 
mer-/mindreinntekt på grunnlag av gjennomsnittelig saldo. 
Renten fastsettes årlig av NVE. Rente knyttet til mer/mindre-
inntekt er klassifisert som rentekostnader/renteinntekter.

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 leveringen. Avsetning til forventede garanti-
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arbeider føres som kostnad og avsetning forforpliktelser. 
 Tjenester inntekts føres i takt med utførelsen.

Klassifisering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som 
anleggs midler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet 
klassi fiseres som omløpsmidler. Fordringer for øvrig klassi
fiseres 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 klassi-
fiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Anskaffelseskost
Anskaffelseskost for eiendeler omfatter kjøpe summen for 
eien delen, 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 
termin kontrakt. 

For varige driftsmidler og immaterielle eiendeler omfatter 
anskaffelses kost 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 
utviklings aktiviteter kostnadsføres løpende. Utgifter til andre 
immate rielle eiendeler balanseføres i den grad det kan identi-
fiseres 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 ut-
vikling avskrives lineært over økonomisk levetid.

Varige driftsmidler
Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanse føres 
og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes for ventede 
utnyttbare levetid. Ved endring i avskrivningsplan fordeles 
virkningen over gjenværende avskrivningstid («knekkpunkt-
metoden»). 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 utgangspunktet som 
finans inntekt når utdelingen er vedtatt. Hvis utdelingene 
vesen tlig 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 anleggsmiddel er 
høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Testen 
foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selv-
stendige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi er høyere 
enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp (nåverdi ved fort-
satt bruk/eie), foretas det nedskrivning til det høyeste av salgs-
verdi og gjenvinnbart beløp.

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

Vare- og materiellager
Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost (etter Fl 
FO-prinsippet) og virkelig verdi. For råvarer brukes gjen-
anskaffelseskost som tilnærming til virkelig verdi. For ferdig til-
virkede 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 ut-
gifter 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 avregnings metode. Full-
førelsesgraden beregnes som påløpte kostnader i prosent av 
forventet totalkostnad. Totalkostnaden revurderes løpende. 
For prosjekter som antas å gi tap, kostnadsføres hele det be-
regnede tapet umiddelbart.

Fordringer
Kundefordringer føres opp i balansen etter fradrag for av-
setning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag 
av individuell vurdering av fordringene og en tilleggsavsetning 
som skal dekke øvrige påregnelige tap. 

Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggsfordringer, 
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 neddiskon-
tering 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 
markeds verdiprinsippet. Verdien i balansen tilsvarer  markeds-
verdien av investeringene pr. 31.12. Mottatt utbytte, og reali-
serte og urealiserte gevinster/tap, resultat føres som finans
poster.

Utenlandsk valuta
Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta, som ikke er sikret ved 
bruk av terminkontrakter, balanseføres til kursen ved regn-
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skapsårets slutt. Kursgevinster og kurstap knyttet til varesalg 
og varekjøp i utenlandsk valuta føres som drftsinntekter og 
vare kostnad.

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

Garantiarbeider/reklamasjoner
Garantiarbeider/reklamasjoner knyttet til avsluttede salg vur-
deres til antatt kostnad for slikt arbeid. Estimatet beregnes med 
utgangspunkt i historiske tall for garantiarbeider, men korri gert 
for forventet avvik på grunn av for eksempel endring i kvalitets-
sikrings rutiner og endring i produktspekter. Av setningen føres 
opp under «Annen kortsiktig gjeld», og endringen i av setningen 
kostnadsføres.

Pensjoner
Selskapet har ulike pensjonsordninger. Pensjonsordningene 
er finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskap, med 
unntak av AFP-ordningen. Selskapet har både innskudds-
planer 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 forskudds-
betalte 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 inn-
skuddsplan. Typisk er en ytelsesplan en pensjonsordning 
som definerer en pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta 
ved pensjonering. Pensjonsutbetalingen er normalt avhengig 
av flere faktorer, som alder, antall år i selskapet og lønn. Den 
balanse førte forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien 
av de definerte ytelsene på balansedagen minus virkelig verdi 
av pensjonsmidlene (innbetalte beløp til forsikringsselskap), 
justert for ikke resultatførte estimatavvik og ikke resultatførte 
kostnader knyttet til tidligere perioders pensjonsopptjening. 
Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig aven uavhengig aktuar 
ved bruk aven lineær opptjeningsmetode.

Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opp-
tjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik som skyldes ny 
informasjon eller endringer i de aktuar messige forutsetninge-
ne, i den grad de overstiger 10% av den største av pensjons-
forpliktelsene og pensjonsmidlene (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 eksi sterer mellom 
regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt 
ligningsmessig underskudd til fremføring ved ut gangen av 
regnskapsåret. Skatteøkende og skatte reduserende midler-
tidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme 
periode er utlignet. Oppføring av utsatt skatte fordel på netto 
skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og under-
skudd 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 balan-
sen (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 selskapsregn skapet 
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 klassi-
fisert som annen driftskostnad. Selskapet svarer eiendomskatt 
av eiendommer og kraftverk. Eiendomsskatt er klassifisert som 
annen driftskostnad.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den in direkte 
metoden .
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10 341  4 052 14 393
  103 837  103 837
  538 33 797 34 335
10 341 104 375 37 849 152 565
   
  13 155 3 789 16 944
  13 546  13 546
  4 716 59 698 33 035 97 449
  4 716 86 399 36 824 127 939
   
  5 625 17 976 1 025 24 626 

Note 1 Resultat for de enkelte virksomhetsområder

Produksjon Nettvirksomhet Øvrig virksomhet Sum selskap

Energisalg
Nettinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

Kraftkjøp/nettap
Nettleie i sentralnett
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

Driftsresultat

Note 2 Kraftkjøp

Det ble kjøpt inn 26.948 MWh til å dekke tap i regional- og 
distribusjonsnettet. Tap i nettet er på 6,4 %. Bedriften har 
leverings plikt innenfor eget konsesjonsområde. Vi leverer ikke 

kraft til sluttbrukermarkedet men har etablert ventetariff for 
kunder som  ikke har valgt kraftleverandør.

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

   Konsernet                                      Morselskapet

    2010 2009  Lønnskostnader  2010 2009

     

 42 551 43 601  Lønninger 31 577 31 457

-14 670 -6 178  Herav aktivert lønn -14 670 -6 181

        74 175  Arbeidsgiveravgift  - 

   5 621 4 276  Pensjonskostnader 5 100 3 359

   4 562 1 518  Andre ytelser 4 050 1 491

 38 138 43 392  Sum 26 056 30 125

        93 92  Antall ansatte 68 68

Ytelser til ledende personer  Daglig leder Styret  Representanskapet

Lønn/honorarer  874 326 100 
Pensjonsutgifter  188
Annen godtgjørelse 65

Kostnadsført godtgjørelse til revisor  Konsern Morselskap
Lovpålagt revisjon (inkl. teknisk bistand med årsregnskap)  327 228
Andre attestasjonstjenester  19 19
Annen bistand  45 45
Sum  391 292
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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  322 413 39 855   90 677 25 374  570 439
Tilgang     2 229 18 799  1 521  39 880 -   62 429
Avgang        -745   745
Anskaffelseskost 31.12.   35 299 59 050 341 212 40 631 130 557 25 374 632 123
Akkumulerte avskrivninger 31.12.  14 205 41 492 185 599 23 354 32 071 9 175 305 896
Balanseført verdi 31.12.  21 094 17 558 155 613 17 277 98 486 16 199 326 227
         
Årets avskrivninger   1 115  1 694 9 001 3 158 5 787 694  21 450

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 142
Bygninger Lengre enn 3 år 102

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

Anskaffelseskost 01.01. 35 299 56 821 322 413 72 565 90 677 25 374 4 234 1 026 608 409
Tilgang  2 229 18 799 4 666 39 880    65 574 
Avgang      745     745 
Anskaffelseskost 31.12. 35 299 59 050 341 212  76 486  130 557  25 374 4 234 1 026 673 238
Akkumulerte avskrivninger 31.12. 14 205 41 492 185 599 50 554 32 071 9 175 4 234 1 026 338 356
Balanseført verdi 31.12. 21 094 17 558 155 613 25 932 98 486 16 199   334 882
         
  
Årets avskrivninger 1 115 1 694 9 000 6 882 5 786 694 221  25 392
         
  
Lineær avskrivingssats 2-4% 3-4% 3-4% 9-33% 3-4% 2% 20-25% 20-50% 

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler

Driftsmiddel Leieperiode Årlig leie

Maskiner Opp til 3 år 142
Bygninger Lengre enn 3 år 102
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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 % 4 661
Norut Finnmark AS 9 % 350
Ishavskraft AS 10 % 5 424
Finnmark Miljøvarme AS 5 % 1 000
North Energy ASA  15 463
Finnmark Kraft AS 13 % 750
Andre langsiktige aksjer/investeringer  141

Balanseført verdi 31.12.  36 681 

Med unntak av North Energy ASA er det ingen kjent markedsverdi for investeringene.

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 % -37 4 94
Origo Kapital AS Alta 69 % 55 311 -17 096 40 927
Eltele AS Alta 76 % 9 973 -1 615 7 774
Balanseført verdi 31.12.     48 795

Tilknyttet selskap Forretnings- Eier-/ stemme- Egenkapital  Resultat  Balanseført

Nettbyggeren AS Alta 50 % 2 878 -70  1474
Origo Nord AS Alta 38 % 8 851 -457  3111
Kunnskapsparken Alta AS Alta 25 % 34 067 728  8004
Finnmarkskonferansen AS Alta 24 % 288 -8  54
Porsa Kraftlag Hammerfest 20 % 48 190 11 406  120
Balanseført verdi 31.12.     12 763

Konsernet 
Investeringene i datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. 
    
Datterselskap  Årsresultat Egenkapital Egenkapital Resultatandel

Nordavind AS 4 -37 - -
Origo Kapital AS -17 096 55 311 17 312 -5 351
Eltele AS -1 615 9 973 2 391 -387
SUM -18 707 65 247 19 703  -5 738
     
 
Tilknyttede selskap   Årsresultat Egenkapital Resultatandel
Porsa Kraftlag AS  11406 48 190  2 380
Origo Nord AS  -457 8 851 -172
Kunnskapsparken Alta AS  728 34 067 182
Nettbyggeren AS  -70 2 877 -35
Finnmarkskonferansen AS  -8 288  -2
SUM    2 354

kontor andel siste år(100 %) siste år(100 %) verdi

minoritet minoritet
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Note 7 Skatt

Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel
                      Konsernet                                                                                                                              Morselskapet

    2010 2009    2010 2009

  Midlertidige forskjeller   

-20 301 -22 915 Driftsmidler  -14 494 -17 536 

     -400 -914 Varelager  -400 -400 

       -97 -292 Fordringer  168 -292 

  -5 936 -7 262 Pensjonsforpliktelser -5 936  -7 262 

   5 604 -7 902 Merinntekt  5 604 -7 902 

    -258 -2 562 Andre forskjeller  -200  -2 500 

-21 388 -41 847 Netto midlertidige forskjeller -15 258  -35 892 

-23 466 15 691 Underskudd til fremføring -   

-44 854 -57 538 Grunnlag for utsatt skatt -15 258  -35 892 

      

-12 559 -16 111 28 % utsatt skatt  -4 272  -10 050 

  -3 820 -2 515 Herav ikke balanseført utsatt skattefordel  -   

  -8 739 -13 595 Utsatt skatt(utsatt skattefordel) i balansen  -4 272  -10 050 

      

Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt  

2010 2009    2010 2009

  Grunnlag for betalbar skatt   

   2 184 18 108 Resultat før skattekostnad 21 517 16 463

 14 593 1 299 Permanente forskjeller   3 173 -5 274

 16 777 19 407 Grunnlag for skattekostnad på årets resultat 24 690 11 189

-19 423 1 538 Endring i midlertidige forskjeller -20 635 488

   2 023  Ikke fradragsberettigede avsetninger S-lag 2 023 -

     -623 20 945 Gr.lag for bet.bar skatt i res.regnskapet 6 078 11 677

 0 Benyttet framførtbart underskudd - -

  Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar  

     -623 20 945 skatt i balansen)  6 078 13 322

      

2010 2009    2010 2009

  Fordeling av skattekostnaden   

  Betalbar skatt (28 % av grunnlag    

   1 702 3 730 for betalbar skatt i resultatregnskapet) 1 702 3 730

   1 702 3 730 Sum betalbar skatt 1 702 3 730

   5 153 -535 Endring i utsatt skatt  5 778 -137

     -495  For mye/lite avsatt tidligere år -495 

   6 359 3 195 Skattekostnad   6 984 3 593

      

   291 % 18 % Skattekostnad i prosent av resultat før skatt 32 % 22 %

      

  Betalbar skatt i balansen   

   1 702 3 730 Betalbar skatt  1 702 3 730

 0 Skattevirkning av konsernbidrag  0

   1 702 3 730 Betalbar skatt i balansen 1 702 3 730

I årsregnskapet er formueskatt klassifisert som annen kortsiktig gjeld.  
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Note 7 Skatt

Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel
                      Konsernet                                                                                                                              Morselskapet

    2010 2009    2010 2009

  Midlertidige forskjeller   

-20 301 -22 915 Driftsmidler  -14 494 -17 536 

     -400 -914 Varelager  -400 -400 

       -97 -292 Fordringer  168 -292 

  -5 936 -7 262 Pensjonsforpliktelser -5 936  -7 262 

   5 604 -7 902 Merinntekt  5 604 -7 902 

    -258 -2 562 Andre forskjeller  -200  -2 500 

-21 388 -41 847 Netto midlertidige forskjeller -15 258  -35 892 

-23 466 15 691 Underskudd til fremføring -   

-44 854 -57 538 Grunnlag for utsatt skatt -15 258  -35 892 

      

-12 559 -16 111 28 % utsatt skatt  -4 272  -10 050 

  -3 820 -2 515 Herav ikke balanseført utsatt skattefordel  -   

  -8 739 -13 595 Utsatt skatt(utsatt skattefordel) i balansen  -4 272  -10 050 

      

Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt  

2010 2009    2010 2009

  Grunnlag for betalbar skatt   

   2 184 18 108 Resultat før skattekostnad 21 517 16 463

 14 593 1 299 Permanente forskjeller   3 173 -5 274

 16 777 19 407 Grunnlag for skattekostnad på årets resultat 24 690 11 189

-19 423 1 538 Endring i midlertidige forskjeller -20 635 488

   2 023  Ikke fradragsberettigede avsetninger S-lag 2 023 -

     -623 20 945 Gr.lag for bet.bar skatt i res.regnskapet 6 078 11 677

 0 Benyttet framførtbart underskudd - -

  Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar  

     -623 20 945 skatt i balansen)  6 078 13 322

      

2010 2009    2010 2009

  Fordeling av skattekostnaden   

  Betalbar skatt (28 % av grunnlag    

   1 702 3 730 for betalbar skatt i resultatregnskapet) 1 702 3 730

   1 702 3 730 Sum betalbar skatt 1 702 3 730

   5 153 -535 Endring i utsatt skatt  5 778 -137

     -495  For mye/lite avsatt tidligere år -495 

   6 359 3 195 Skattekostnad   6 984 3 593

      

   291 % 18 % Skattekostnad i prosent av resultat før skatt 32 % 22 %

      

  Betalbar skatt i balansen   

   1 702 3 730 Betalbar skatt  1 702 3 730

 0 Skattevirkning av konsernbidrag  0

   1 702 3 730 Betalbar skatt i balansen 1 702 3 730

I årsregnskapet er formueskatt klassifisert som annen kortsiktig gjeld.  

Note 8 Varer

                      Konsernet                                                                                                                          Morselskapet
 2010 2009  2010 2009

 9 530 12 004 Varebeholdning vurdert til anskaffelseskost 9 218 11 583 
 -400 -400 Nedskriving varelagerbeholdning (ukurans) -400 -400

 9 130 11 604 Sum 8 818 11 183

Note 9 Bundne bankinnskudd, trekkrettigheter

                      Konsernet                                                                                                                          Morselskapet
 2010 2009 Bundne bankinnskudd 2010 2009

 2 937 2 312 Skattetrekksmidler 2 225 1 671

Note 10 Egenkapital

Morselskapet

Årets endring i egenkapital Utbyttefond Annen Sum
   egenkapital

Egenkapital 01.01.   7 200 407 437 414 637

Årets resultat   -   ” 14 532 14 532

Avsatt utbytte   -   ” -2 023 -2 023

Egenkapital 31.12.   7 200 419 946 427 146

Konsernet

Årets endring i egenkapital Utbyttefond Annen Minoritets- Sum
   egenkapital interesser 

Egenkapital 01.01.  7 200 416 401 25 255 448 856

Årets resultat   ”  15 757 -5 738 10 019

Avsatt utbytte   ”  -2 023  -2 023

Egenkapitaltransaksjoner ifm emisjon i tilknyttet selskap  -223  -223

Andre egenkapitaljusteringer i datterselskap   -290  -290

Tilbakekjøp av aksjer   -464 186 -278



AltA KrAftlAg SA - ÅrSberetning 2010

18

                                  2010             2009

 Sikret Usikret Sikret Usikret

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 2 363 1 311 2 087 1 154
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 3 058 628 3 311 610
Avkastning på pensjonsmidler -2 904 - -3 362 
Resultatførte planavvik/estimatendringer 556 122 216 166
Arbeidsgiveravgift

Netto pensjonskostnad 3 072 1 817 2 252   1 598 
Netto pensjonsforpliktelse i morselskapet
                                  2010             2009

 Sikret Usikret Sikret Usikret

Opptjente pensjonsforpliktelser 31.12. 72 878 14 687 57 451 13 269
Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering
Beregnet brutto pensjonsforpliktelse 31.12. 72 878 14 687 57 451 13 269

Pensjonsmidler (til markedsverdi) 31.12. 62 429  52 849 
Ikke resultatført virkning av estimatavvik/ 
planendringer -22 773 3 573  -13 464 2 883 
Arbeidsgiveravgift

Netto pensjonsforpliktelse -12 324 18 260 -8 862 16 152

Note 11 Pensjoner

Selskapet og konsernet har pensjonsordninger som om-
fatter i alt 68 personer i selskapet og 93 personer i konsernet. 
Ordning ene gir rett til definerte fremtidige ytelser, som i hoved-
sak bestemmes av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved opp-
nådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. 

Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. Sel-
skapet har også en avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP). 
I tillegg til den kollektive pensjonsordningen har ledende 
ansatte  en tilleggspensjon som finansieres over sel skapets 
drift.

Netto pensjonskostnad
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Netto pensjonsforpliktelse i konsernet
                                   2010             2009

 Sikret Usikret Sikret Usikret

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 2 362 1 311 2 087 1 154 
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 3 058 628 3 311 610 
Avkastning på pensjonsmidler -2 904 - -3 362  
Resultatførte planavvik/estimatendringer 556 122 216 166
Arbeidsgiveravgift
Kostnader til innskuddsbasert pensjon* 521  426  
Netto pensjonskostnad 3 593 1 817 2 678 1 598 

                                   2010             2009

 Sikret Usikret Sikret Usikret

Opptjente pensjonsforpliktelser 31 .12. 72 878  57 451 13 269 

Beregnet brutto pensjonsforpliktelse 31.12. 72 878  57 451 13 269 

Pensjonsmidler (til markedsverdi) 31.12. 62 429  52 849  
Ikke resultatført virkning av estimatavvik/
planendringer -22 773 3 573 -13 464 2 883 
Arbeidsgiveravgift
Netto pensjonsforpliktelse -12 324 18 260 -8 862 16 152 
 

Økonomiske forutsetninger   2010 2009

Diskonteringsrente   3,80% 5,40 %
Forventet avkastning på pensjonsmidler   4,60% 5,60 %
Årlig forventet lønnsvekst   4,00% 4,25 %
Årlig forventet G-regulering   3,00% 4,25 %
Årlig forventet regulering av pensjoner under utbetaling   3,00% 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 2010 1 700  87 027  88 727
-Årets KILE 1 378   ”  1 378
Netto inntektsramme 2010 1 700  85 649  ”  87 349
    
  
+Kostnader overliggende nett 6 023  15 036  -7 331 13 728
Eiendomsskatt 145  1 902   2 047
Korreksjon i inntektsrammen 800  1 580   2 380
Samlet tillatt inntekt 8 668  104 167  -7 331 105 504
Fakturert inntekt 7 330  91 999  -7 331 91 998
Årets mer/mindreinntekt 1 338 12 168   13 506
    
  
Mindreinntekt 31.12.2009 497 -7 902   -7 405 
Korreksjoner i tidligere års inntektsrammer -497   -497 
Årets mer/mindreinntekt 1 338  12 168   13 506 
Mindreinntekt pr. 31.12.2010 1 338  4 266  ”  5 604 
Mer/mindreinntekt rentesaldo 31.12.2010 ”  117   117 

Note 13 Fordringer og gjeld

      Konsernet                                      Morselskapet
  Fordringer med forfall senere enn ett år
2010 2009   2010 2009
 163 Andre langsiktige fordringer - 163
 163 Sum    
 
  Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år  
2010 2009   2010 2009
8 338 6 375 Gjeld til kredittinstitusjoner  
8 338 6 375 Sum   
 

2010 2009   2010 2009
  Gjeld sikret ved pant
8 838 6 375     
  
  Balanseført verdi av pantsatte eiendeler  
8 654 9 240 Varige driftsmidler       
313 421 Varer          
4 446 7 667 Kundefordringer   
13 413 17 328 Sum   
   
  Ubenyttet kassekreditt   
45 150 11 846 Ubenyttet kassekreditt  28 744  
45 150 11 846 Sum  28 744 
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 2010 2009  2010 2009
Foretak i samme konsern m.v. 92 143  40 0
Tilknyttet selskap 0 0  0 0
Sum 92 143  40 0
     
 
     
 
  Øvrig langsiktig gjeld  Leverandørgjeld
 2010 2009  2010 2009
Foretak i samme konsern 0 0  572 51
Tilknyttet selskap 0 0  401 0
Felles kontrollert virksomhet 0 0  0 0
Sum 0 0  973 51
     
 
Konsernet     
 
     
 
  Kundefordringer  Andre fordringer
 2010 2009  2010 2009
Tilknyttet selskap 0 0  0 0
Felles kontrollert virksomhet 0 0  0 0
Sum 0 0  0 0
     
 
     
 
  Øvrig langsiktig gjeld  Leverandørgjeld
 2010 2009  2010 2009
Tilknyttet selskap 0 0  401 0
Felles kontrollert virksomhet 0 0  0 0
Sum 0 0  0 
0  ”  -   ”

Note 14  Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.
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Alta Kraftlag 
Markveien 46 • 9509 Alta
Tlf. 78 45 09 00 • Faks 78 45 09 10
kunde@altakraftlag.no

www.altakraftlag.no B
jø

rk
m

an
n

s,
 A

lt
a




