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Nøkkeltall

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Totalrentabilitet 7,6 % 7,6 % 6,9 % 9,0 % 6,9 % 5,4 % 8,1 % 9,6 % 5 % 6,5 %
Egenkapital-rentabilitet 13,7 % 13,7 % 11,8 % 18,5 % 11,3 % 7,3 % 14,2 % 18,9 % 6 % 11,7 %
Egenkapital-prosent 35,7 % 33,1 % 30,7 % 32,9 % 35,0 % 36,7 % 36,7 % 38,7 % 37,3 % 36,4 %
Likviditetsgrad 1 130,7 % 127,1 % 105,6 % 127,1 % 134,2 % 102,4 % 110,9 % 102,3 % 127,8 % 136,0 %
Likviditetsgrad 2 127,7 % 123,8 % 103,2 % 125,4 % 131,7 % 97,2 % 106,3 % 97,9 % 118,6 % 128,0 %
Arbeidskapital [mill kr] 19,0 15,4 3,8 17,8 17,6 1,0 6,2 1,6 19,4 22,8
Antall årsverk 89 90 91 84 81 86 80 91 91 89
Antall ansatte 31.12 94 96 96 88 86 92 89 97 97 96

Konsernorganisasjon
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Tilbakeblikk
Etter 34 år i VOKKS blir jeg i løpet av året pensjonist.  Endringene 
i bransjen og selskapet har vært store gjennom disse årene.  Den 
viktigste drivkraften bak endringene har vært sentralmaktens øn-
ske om sentralisering og reduksjon i antall kraftselskaper.  Sett 
fra Oslo og andre større byer er dette en rasjonalisering av de 
tjenester vi utfører.  Før innføringen av ny energilov i 1990 var 
det sterke krefter som arbeidet for ett kraftselskap i hvert fylke 
og at dette skulle være en fylkeskommunal oppgave.  Bakgrunn 
for energiloven i 1990 var troen på at konkurranseutsetting og 
økonomiske prioriteringer skulle gi samme resultat.  Dette har 
også vært tilfelle i sentrale områder, men ute i distriktene viser 
utviklingen fram til nå at ønske om å beholde lokalt næringsliv 
og arbeidsplasser har vært sterkere enn ønske om høyest mulig 
kapitalavkastning.  VOKKS er et godt eksempel på dette.  Våre 
eiere har i vedtektene for VOKKS bestemt at selskapet skal 
bidra til lokal næringsutvikling og bosetting.  Det siste oppnås 
kun ved å skaffe trygge arbeidsplasser lokalt.

Det har vært endringer på eiersiden i VOKKS ved at Gjøvik 
kommune i 1999 valgte å selge seg  ut for å ha fokus på Gjøvik 
energiverk, i dag en del av Eidsiva Energi.  Kistefos Træsliperi 
med kapitalisten Christen Sveaas kom inn som medeier i 2001 
med løfte om å bidra til lokal næringsutvikling og langsiktig eier-
skap.  De solgte seg ut vel ett år senere fordi deres plan var å 
slå sammen VOKKS og Hadeland Energi og selge dette videre 
med god gevinst.  Det var ikke nødvendig fl ertall for dette blant 
eierne i VOKKS.  Søndre Land kommune ble dratt med i dette 
spillet og solgte seg ut sammen med Kistefos.  Nordre Land og 
Etnedal valgte å beholde VOKKS ved å benytte sin forkjøpsrett.  
Lokale arbeidsplasser og vår rolle i lokalt næringsliv var bestem-
mende for dette valget.  Årlig avkastning og verdiutvikling på 
VOKKS de siste 15 år viser at dette også var svært lønnsomt 
for kommunene.

Status
Jeg har vært heldig som har fått lov til å være leder for VOKKS i 
24 år.  Jeg har hatt ansvar for å omdanne selskapet fra et inter-
kommunalt kraftselskap som i all hovedsak hadde monopol på de 
tjenester vi utførte til et konsern bestående av 4 aksjeselskaper 
godt tilrettelagt for de krav som stilles for vår virksomhet i årene 
som kommer.  Over halvparten av våre ansatte er tilknyttet virk-
somheter utenfor nettmonopolet basert på salg av produkter og 
tjenester i konkurranse med andre.  Om noen år vil også over 
halvparten av selskapets verdi være utenfor nettmonopolet.

Det er vel 90 ansatte i selskapet som fagarbeidere (montører), 
økonomer, ingeniører og sivilingeniører.  I sum utgjør dette et 
fagmiljø med høy kompetanse og engasjement innenfor våre 
arbeidsområder.   VOKKS har derfor heller ikke problemer med 
å rekruttere nye ansatte.  Engasjement og innsats fra mine 
medarbeidere for at VOKKS skal levere tjenester på en effektiv 
og god måte og derigjennom skape trygge arbeidsplasser gjør 
at jeg har gledet meg til hver arbeidsdag.  Ofte har jeg også 
fått tilbakemelding fra våre kunder på de positive holdninger og 
engasjement de ansatte viser i sin jobb.

Framtid
VOKKS er etablert i et område med negativ befolkningsutvikling 
i forhold til Norge som helhet.  Å opprettholde dagens folketall 
er vanskelig nok og vi ser at gjennomsnittsalderen øker.  Våre 
eiere har hatt fokus på dette, at VOKKS fortsatt eksisterer som 
eget lokalt selskap er et resultat av dette.  

En forutsetning for hvor yngre vil bosette seg er tilgang til 
bredbåndsfi ber.  VOKKS har de siste årene bygget fi beranlegg 
for 80 mill kr og har nå målsetting om 12 mill kr i årlige utbyg-
ginger.  Jeg mener at dette er vårt viktigste bidrag for å sikre 
bosetting.  Områder som ikke har tilgang på fi ber om 10 år vil 
preges av frafl ytting. 

Synnfjellet har store muligheter som hytteområde for Osloregio-
nen med kort reiseavstand og snøsikre vintre.  For begge våre 
eierkommuner har dette området potensial til å skape mange 
arbeidsplasser og økonomisk utvikling.  Betingelse for å få dette 
til er som alle andre områder man møter konkurranse,  fokus på 
hva kundene ønsker og å yte hjelp til at dette oppfylles.  VOKKS 
kan bidra med strøm, bredbånd og opplegg for lys og varme.
 
Det vil fortsatt dukke opp utfordringer og muligheter for VOKKS 
og våre eiere.  Press fra sentralmakten om sentralisering vil 
fortsette.  Endringer i VOKKS vil bli nødvendig.  Dersom boset-
ting og næringsutvikling lokalt fortsatt prioriteres, er jeg sikker 
på at hoveddelen av vår virksomhet bygger på lokale krefter.

Takk til ansatte og eiere for alle de gode årene jeg har hatt 
i VOKKS.  

Administrerende direktørs kommentar

Arne Nybråten
Adm. dir.
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Om selskapet og virksomheten
VOKKS AS er eid av kommunene Nordre   
Land og Etnedal og har hovedkontor på 
Dokka i Nordre Land.

VOKKS AS er i dag morselskap for et kon-
sern med datterselskapene VOKKS Nett AS 
som står for distribusjon av elektrisk kraft i 
vårt konsesjonsområde og entreprenørvirk-
somhet knyttet til høyspentnett, VOKKS Kraft 
AS som driver med produksjon av elektrisk 
kraft i lokale småkraftverk samt kraftomset-
ning, VOKKS Installasjon AS som driver 
med installasjonsvirksomhet. Administrative 
støttefunksjoner for datterselskapene utføres 
av morselskapet mot betaling.

Nett
Nettvirksomheten utføres av VOKKS Nett 
AS og er et monopol der rammebetingelser 
fastsettes av myndighetene.  Monopol-
virksomhetens inntekt er bestemt av inn-
tektsramme vedtatt av NVE etter forskrift. 
Monopolvirksomheten er regnskapsmessig 
skilt fra annen virksomhet.    
Nettselskapets entreprenørvirksomhet har 
hatt mange eksterne oppdrag i forbindelse 
med bygging av bredbånd- og distribusjons-
anlegg.  Vår kompetanse i bruk av metoder 
for å utføre arbeider med spenning på 
høyspentanleggene har bidratt til at selska-
pet har fått disse oppdragene.

Kraftproduksjon og kraftomsetning
VOKKS Kraft AS står for konsernets kraft-
produksjon og kraftomsetning.  Dette 
skjer gjennom drift av 8 småkraftverk i 
Åvellavassdraget, Fallselva, Hunnselva og 
Stokkelva og salg av strøm til kunder i vårt 
forsyningsområde.   
Produksjonen i våre kraftverk var 67,0 GWh 
i 2016 mot 86,8 GWh i 2015.  

Installasjon
VOKKS Installasjon AS er den største lokale 
elektroentreprenørbedriften.  Virksomheten 
har 27 ansatte som i 2016 har omsatt for 
43,8 mill kr.  

Bredbånd
VOKKS AS har investert tungt i bredbånd 
som medeier i Eidsiva bredbånd AS og byg-
ging av fi beranlegg i vårt forsyningsområde.  
Selskapet har i 2016 investert 10,8 mill kr i 
bredbånds-anlegg som er leid ut til Eidsiva 
Bredbånd frem til 2050.  Vår satsing på 
bredbånd er i hovedsak samfunnsøkonomisk 
begrunnet, men gir akseptabel avkastning på 
investert kapital.

Varmepumper
VOKKS AS tilbyr våre nettkunder leie av var-
mepumper som middel for bedre utnyttelse 
av strøm til oppvarming.  Responsen har 
vært god og selskapet har i 2016 investert 1,1 
mill kr i varmepumper for utleie.  I tillegg har 

mange benyttet anledningen til å kjøpe egen 
varmepumpe.  Montasje av varmepumper i 
vårt område har gitt energisparing på ca 3 
GWh/år og et positivt bidrag for miljøet, også 
i form av reduserte utslipp av klimagasser i 
Europa.

Bransjesamarbeid
VOKKS er medeier i Synnfjell Øst AS som 
er et vann og avløpsselskap for hytter i Syn-
nadalen.  Vår målsetting er å bidra til utvikling 
av Synnfjell som næringsområde innen hytter 
og reiseliv.  Nordre Land kommune vil overta 
virksomheten fra 2017
VOKKS har samarbeidsavtale med Valdres 
Energiverk om utveksling av ressurser.  
Dette er med på å øke vår effektivitet og 
bedre beredskapen i selskapene i større 
feilsituasjoner.

Fremtidig utvikling
De nærmeste årene vil VOKKS Nett ha fokus 
på utskifting av alle målere og systemer for 
løpende innsamling av forbruk hver time hos 
våre kunder og videreutvikling av entrepre-
nørvirksomheten eksternt. VOKKS Kraft vil 
foreta utskifting av rørgater og ombygging 
av dammer som ikke tilfredsstiller dagens 
krav og forberede rutiner og systemer for å 
overta fakturering av strøm og nettleie til sine 
kunder. VOKKS AS vil fortsette med høy ak-
tivitet på bygging av fi ber i vårt område med 
VOKKS Installasjon som prosjektansvarlig.

Årsberetning for 2016

Gunnar Bergene
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Årsberetning for 2016

Styret
Selskapet styre pr 31.12.2016 bestod av:
Liv Solveig Alfstad styreleder
Toril Grønbrekk nestleder
Stian A. Skåren medlem
Marit M. Rønningen medlem
Per O. Lunde medlem
Knut A. Kind medlem
Anders Finstuen medlem
Roy Skiaker medlem

Arbeidsmiljøet, ansatte og likestilling
Styret anser arbeidsmiljøet i bedriften for å 
være godt.  Bedriften er tilsluttet Land Be-
driftshelsetjeneste med alle sine medarbei-
dere.  VOKKS har også eget attføringsutvalg.  
Det har ikke vært alvorlige arbeidsulykker og 
det er ikke iverksatt spesielle tiltak. 
Konsernet har 11 kvinnelige ansatte av totalt 
96 ansatte.  I morselskapet utgjør antall 
kvinner 9 av totalt 13 ansatte.  Bransjen er 
generelt preget av lav kvinneandel.  Ved ny-
ansettelse er selskapet bevisst på å ivareta 
likebehandling mellom kjønnene.  
Det er ikke gjennomført spesielle likestil-
lingstiltak gjennom året. 
Konsernet har egen plan for internkontroll 
som er fulgt opp gjennom året.
Konsernet hadde pr. 31.12  96 ansatte, 
herav 8 lærlinger. Dette utgjør 89,4 årsverk. 
Sykefraværet har vært på 6,7 % og skyldes 
hovedsakelig langtidsfravær.  Det har vært 
meldt 12 skader i 2016.   

Diskriminering
Diskrimineringslovens formål er å fremme 
likestilling, sikre like muligheter og rettighe-

ter og å hindre diskriminering på grunn av 
etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, 
hudfarge, språk, religion og livssyn. Konser-
net vil aktivt fremme lovens formål innenfor 
vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant 
annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, 
forfremmelse, utviklingsmuligheter og be-
skyttelse mot trakassering. 
Konsernet har som mål å være en arbeids-
plass hvor det ikke forekommer diskrimi-
nering på grunn av nedsatt funksjonsevne. 
Konsernet vil arbeide aktivt og målrettet for å 
utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene 
slik at virksomhetens ulike funksjoner kan 
benyttes av fl est mulig. For arbeidstakere 
eller arbeidssøkere med nedsatt funksjons-
evne er det gitt individuell tilrettelegging av 
arbeidsplass og arbeidsoppgaver. 

Miljørapportering
Konsernets virksomhet medfører ikke nega-
tiv påvirkning av det ytre miljø utover de ram-
mer og begrensninger som følger av lover og 
forskrifter.  I de tilfeller hvor vi i sammenheng 
med produksjon og fremføring av strøm må 
foreta inngrep i naturen, forsøker vi å gjøre 
dette på den mest skånsomme måten for 
natur og landskap.

Finansiell risiko
Konsernet er delvis eksponert mot endringer 
i rentenivået, da deler av konsernets gjeld 
har fl ytende rente.  Videre kan endringer i 
rentenivået påvirke investeringsmulighetene 
i fremtidige perioder. Selskapet handler i 
norske kroner og euro og er i en viss grad 
utsatt for valutarisiko.

Markedsrisiko
Konsernet er eksponert for endringer i res-
surstilgangen på vann og pris på kraft.
VOKKS Kraft har konkurransedyktige priser 
på sin kraftomsetning og tilgangen på nye 
kunder har også i 2016 vært høyere enn 
frafall av kunder.

Konsernregnskap
Resultatregnskapet til VOKKS konsernet 
omfatter i tillegg til morselskapet de heleide 
datterselskapene VOKKS Nett AS, VOKKS 
Kraft AS og VOKKS Installasjon AS. 
Omsetningen i konsernet var i 2016 191,9 
mill kr.  Driftsresultat økte fra 24,0 mill kr i 
2015 til 37,0 mill kr i 2016.  Årsresultatet var 
18,1 mill kr etter skatt.
Resultat for produksjon og omsetning av kraft 
vises gjennom VOKKS Kraft AS. Resultat 
etter skatt utgjør 12,7 mill kr. På grunn av 
forventning om høyere kraftpris fremover 
samt avkastningskrav i markedet, er tidligere 
nedskrivning av Fall kraftverk reversert med 
kr 14 292.
Resultat for nettvirksomheten vises gjennom 
VOKKS Nett AS.  Årets investeringer i nettet 
er på 29,4 mill kr.  Selskapet har oppnådd et 
resultat på 5,2 mill kr etter skatt. 
Resultat for installasjonsvirksomheten vises 
gjennom VOKKS Installasjon AS med et 
overskudd på 1,1 mill kr etter skatt.
De samlede investeringene i konsernet i 
2016 var 56,8 mill kr.  Årets investeringer 
har i gått til nettanlegg (inkl. bredbånd) med 
39,2 mill kr, transportmidler og varmepumper 
med 3,0 mill kr og eiendommer/produksjons-
anlegg med 14,6 mill kr.

Fall kraftverk
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tatregnskap og balanse med tilhørende noter 
fyllestgjørende informasjon om driften og 
om stillingen ved årsskiftet.  Når det gjelder 
avsetningsforhold og prisutvikling for de pro-
dukter som inngår i selskapets virksomhet, 
kjenner ikke styret til noe som har interesse 
for bedømmelse av selskapet utover det som 
fremgår av årsregnskapet.
Styret er ikke kjent med at det etter regn-
skapsårets utgang har inntrådt andre forhold 
av vesentlig betydning for selskapet som ikke 
går frem av årsregnskapet.
Styret bekrefter at forutsetning for fortsatt 
drift er til stede.  Regnskapet er avlagt un-

der denne forutsetningen.  Styret mener at 
årsregnskapet gir et rett bilde av VOKKS AS 
og konsernets eiendeler og gjeld, fi nansielle 
stilling og resultat.

Regnskapet viser et overskudd etter skatt på 
kr 9 432 732 for morselskapet og 
kr 18 137 000 for konsernet.

Styret foreslår følgende disponering av årets 
overskudd:
Til utbytte  kr   7 275 000
Til annen egenkapital  kr   2 157 732  

Sum disponert kr   9 432 732

Årsberetning for 2016

Konsernets likviditetsbeholdning var 17,4 
mill kr pr. 31.12.16 sammenlignet med 21,8 
mill kr året før.
Totalkapitalen var ved utgangen av året 
586,4 mill kr, sammenlignet med 543,8 mill 
kr året før.  Egenkapitalandelen pr. 31.12.16 
er 42,4 %.
I konsernregnskapet er alle interne inntekter 
og utgifter eliminert.  Aksjer i datterselska-
pene er eliminert.  Interne fordringer og gjeld 
er avregnet mot hverandre slik at regnskapet 
gir et korrekt bilde av konsernet som en 
økonomisk enhet. 
Etter styrets oppfatning gir fremlagte resul-

Selskapets styre pr. 31.12.16. Fra venstre Knut A. Kind, Marit M. Rønningen, Per O. Lunde, styreleder Liv Solveig Alfstad, Anders 
Finstuen, Toril Grønbrekk, Roy Skiaker og Stian A. Skåren. 

Dokka, 24. april 2017



7

Årsrapport 2016
VOKKS

Resultatregnskap                       Morselskap                    Konsern 
(Beløp i 1 000 kr.)  Note 2016 2015 2016 2015

Driftsinntekter      
Salg energi   0   0   52 013   42 756
Overføringsinntekter 8  0   0   92 650   81 937 
Andre salgsinntekter   7 016   6 917   47 198   60 326 
Salg konserntjenester 14  18 234   19 110   0   0 
Annen inntekt   0   45   0   141 
Sum driftsinntekter   25 250   26 072   191 861   185 160 

Driftskostnader      
Kraftkjøpskostnader   0   0   32 877   22 690 
Overføringskostnader 8  0   0   12 433   12 607 
Nettap   0   0   5 758   4 559 
Annen varekostnad   0   0   15 346   10 665 
Lønnskostnad 2,3  10 930   11 153   56 773   57 914 
Avskrivning/Nedskriving 4,5  4 335   4 084   10 579   24 089 
Konserntjenester 14  994   1 062   0   0 
Annen driftskostnad   4 136   4 612   21 141   28 602 
Sum driftskostnader   20 395   20 911   154 906   161 125 

Driftsoverskudd   4 855   5 161   36 955   24 035 

Finansinntekter og fi nanskostnader      
Finansinntekt innen konsern 14  2 450   2 205   0   0 
Mottatt konsernbidrag og utbytte   8 000   16 535   0   0 
Annen fi nansinntekt   633   937   987   2 716 
Annen fi nanskostnad 7,11  6 247   7 558   13 575   15 221 
Netto fi nansresultat   4 835   12 119   - 12 588   - 12 505 

Ordinært overskudd før skattekostnad   9 690   17 279   24 367   11 531 

Skattekostnad      
Skattekostnad på ordinært resultat 9  257   1 612   6 230   3 111 

Resultat      
Årets resultat   9 433   15 667   18 137   8 420 

Årets overskudd   9 433   15 667   18 137   8 420 
      
Opplysninger om:      
Avgitt(+)/Mottatt(-) konsernbidrag etter skatt   2 798   0   - 0   0 
Foreslått utbytte 12  7 275   7 275   7 275   7 275 
Overført til(+)/fra(-) annen egenkapital 12  2 158   8 392   10 862   1 145 

Årsregnskap 2016
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Balanse pr. 31. desember                 Morselskap          Konsern
(Beløp i 1 000 kr.)  Note 2016  2015 2016  2015

Anleggsmidler     
Varige driftsmidler     
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 4,5  19 077   19 646   40 051   40 476 
Overførings- og bredbåndsanlegg 4,5  54 334   45 998   265 640   241 369 
Produksjonsanlegg 4,5  0   0   160 885   136 606 
Varmepumper 4,5  3 035   3 011   3 035   3 011 
Transportmidler, inventar og utstyr 4,5  937   1 173   9 805   12 230 
Sum varige driftsmidler   77 384   69 827   479 417   433 692 

Finansielle anleggsmidler      
Investeringer i datterselskap 6  95 150   92 352   0   0 
Investering i aksjer og andeler 7  13 494   13 494   17 944   18 044 
Ansvarlig lån til deleide selskaper 7  2 250   2 250   2 250   2 250 
Lån til konsernselskap 14  35 000   35 000   0   0 
Pensjonsmidler netto 3  1 481   1 652   0   0 
Obligasjoner og andre fordringer   586   439   629   482 
Sum fi nansielle driftsmidler   147 961   145 187   20 824   20 777 

Sum anleggsmidler   225 345   215 015   500 240   454 469 

Omløpsmidler      
Varer   0   0   5 068   6 462 

Fordringer      
Kundefordringer   2 082   2 279   19 911   16 614 
Konsernfordringer 14  8 002   16 753   0   0 
Andre fordringer   14 026   20 597   43 783   44 490 
Sum fordringer   24 110   39 629   63 694   61 104 

Bankinnskudd, kontanter og lignende 10  379   556   17 364   21 764 

Sum omløpsmidler   24 489   40 185   86 127   89 330 

Sum eiendeler   249 834   255 200   586 367   543 798 

Årsregnskap 2016
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Årsregnskap 2016

Balanse pr. 31. desember Morselskap Konsern
(Beløp i 1 000 kr.)  Note 2016 2015 2016 2015

Egenkapital      
Innskutt egenkapital      
Aksjekapital 12,13  42 000   42 000   42 000   42 000 
Overkursfond 12  36 802   36 802   36 802   36 802 
Sum innskutt egenkapital   78 802   78 802   78 802   78 802 

Opptjent egenkapital      
Annen egenkapital 12  27 132   24 974   134 856   123 995 
Sum annen egenkapital   27 132   24 974   134 856   123 995 

Sum egenkapital   105 934   103 776   213 658   202 797 

Gjeld      
Avsetning for forpliktelser      
Pensjonsforpliktelser 3  0   0   7 179   5 135 
Utsatt skatt 9  4 112   4 788   12 087   5 857 
Sum avsetning for forpliktelser   4 112   4 788   19 266   10 992 

Annen langsiktig gjeld      
Ansvarlig lån  11  0   0   90 000   90 000 
Øvrig langsiktig gjeld 11  115 000   95 000   200 106   170 127 
Sum annen langsiktig gjeld   115 000   95 000   290 106   260 127 

Kortsiktig gjeld      
Gjeld til kredittinstitusjoner   10 379   40 000   10 000   10 000 
Leverandørgjeld   375   894   11 722   10 334 
Betalbar skatt 9  0   0   0   0 
Skyldige offentlige avgifter 10  764   497   15 489   16 357 
Gjeld til konsernselskap 14  4 584   1 029   0   0 
Avsatt utbytte 12  7 275   7 388   7 275   7 388 
Merinntekt 8  0   0   3 185   7 093 
Annen kortsiktig gjeld   1 410   1 829   15 667   18 712 
Sum kortsiktig gjeld   24 788   51 636   63 338   69 883 

Sum gjeld   143 900   151 424   372 709   341 002 

Sum egenkapital og gjeld   249 834   255 200   586 367   543 798 

Dokka 31. desember 2016
24. april 2017
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Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern
(Beløp i 1.000 kr.) Note 2016 2015 2016 2015

Ordinært resultat før skattekostnad   9 690   17 279   24 367   11 531 
Periodens betalte skatt 9  0   - 356   - 0   - 4 331 
Gevinst ved salg av anleggsmidler 5  - 7   - 45   - 33   - 81 
Ned-/oppskriving av fi nansielle anleggsmidler 7  0   0   150   150 
Ordinære avskrivninger 4,5  4 335   4 084   10 579   24 089 
Endring i varelager   0   0   1 394   - 3 447 
Endring i kundefordringer   198   22   - 6 948   9 052 
Endring i leverandørgjeld   - 519   158   1 388   3 760 
Endring i avsetninger pensjon 3  171   472   2 044   5 561 
Endring i konsernfordring   2 041   - 18 185   0   0 
Endring i andre tidsavgrensninger   6 419   - 15 103   - 3 000   - 15 383 
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter   22 329   - 11 675   29 941   30 902 
      
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 5  23   114   66   188 
Utbetalinger ved kjøp/tilvirkning av varige driftsmidler 5  - 11 908   - 7 789   - 56 800   - 32 862 
Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler 6  0   0   - 50   0 
Innbetalinger ved obligasjoner og andre fordringer   - 147   - 439   - 147   - 439 
Inn-/Utbetalinger ved lån til deleide selskaper   0   4 098   0   4 098 
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter   - 12 032   - 4 016   - 56 931   - 29 015 
      
Netto endring i kassekreditt   - 29 621   14 579   0   0 
Netto endring i langsiktig gjeld 11  20 000   0   29 979   14 983 
Utbetaling av utbytte   - 7 388   - 7 050   - 7 388   - 7 050 
Motatt utbytte   0   70   0   70 
Motatt konsernbidrag   6 535   8 219   0   0 
Netto kontantstrøm fra fi nansieringsaktiviteter   - 10 473   15 818   22 591   8 003 

Netto endring av kontanter og kontantekvivalenter   - 177   127   - 4 400   9 889 
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse   556   429   21 764   11 875 
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt   379   556   17 364   21 764 
      
  

Fluberg bru
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Generelt    
Årsregnskapet er satt opp i samsvar 
med regnskapslovens bestemmelser 
og god regnskapsskikk.   
   
Konsolideringsprinsipper 
Konsernregnskapet omfatter morsel-
skapet VOKKS AS, de 100 % eide 
datterselskapene VOKKS Nett AS,  
VOKKS Kraft AS og VOKKS Installa-
sjon AS.     
   
Konsernregnskapet utarbeides etter 
ensartede prinsipper ved at dattersel-
skapene følger de samme regnskaps-
prinsipper som morselskapet.  Interne 
transaksjoner, fordringer og gjeld 
elimineres.    
   
Noter er utarbeidet felles for morsel-
skap og konsernselskap.  
 
Resultatregnskap   
Inntektsføring/kostnadsføring 
Selskapet utfører tjenester for andre 
selskaper i konsernet og eksterne 
kunder mot betaling.   
   
Hvor ikke annet fremgår blir alle inn-
tekter og kostnader periodisert.  Dette 
innebærer at inntekter registreres når 
de opptjenes og kostnader når de på-
løper.     
   
Vedlikehold    
Kostnadsføring av vedlikehold skjer i 
det året vedlikeholdet har funnet sted.  
     
Klassifi sering og vurdering av 
balanseposter     
Aksjer i datterselskapene  
Datterselskapene er vurdert etter kost-
metoden i selskapsregnskapet.   
   
Omløpsmidler/kortsiktig gjeld  
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfat-
ter poster som forfaller til betaling innen 
ett år  samt   poster som knytter seg til 
varekretsløpet.  Øvrige poster er klas-
sifi sert som anleggsmiddel/langsiktig 
gjeld.   
Omløpsmidler vurderes til laveste av 

anskaffelseskost og virkelig verdi.  Kort-
siktig gjeld balanseføres til nominelt 
beløp på etableringstidspunktet.  
  
Leverandørgjeld i valuta bokføres til 
dagskurs på transaksjonsdato. Kurs-
endringer på betalingsdato resultatfø-
res som kurs gevinst/tap.   
  
Varebeholdning   
Innkjøpte varer er vurdert til laveste av 
anskaffelseskost og virkelig verdi.  Det 
er tatt hensyn til ukurans i varelage-
ret.     
   
Fordringer    
Kundefordringer og andre fordringer er 
oppført i balansen til pålydende etter 
fradrag for avsetning til forventet tap.  
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av 
individuelle vurderinger av de enkelte 
fordringene.  I tillegg gjøres det for 
øvrige kundefordringer en uspesifi sert 
avsetning for å dekke antatt tap.  
   
Varige driftsmidler   
Varige driftsmidler balanseføres og 
avskrives over driftsmidlets levetid der-
som de har levetid over 3 år og har en 
kostpris som overstiger kr 15.  Direkte 
vedlikehold av driftsmidler kostnads-
føres løpende under driftskostnader, 
mens påkostninger eller forbedringer 
tillegges driftsmidlets kostpris og av-
skrives i takt med driftsmidlet.   
   
Betaling for vassdragsreguleringer er 
aktivert til kostpris og avskrives ikke. 
   
Ved erverv av aksjer er mer-/mindre-
verdier i konsernregnskapet i sin helhet 
tillagt driftsmidler.    
   
Pensjoner   
Ytelsesbaserte pensjonsordninger  
vurderes til nåverdien av de fremtidige 
pensjonsytelser som regnskapsmes-
sig anses opptjent på balansedagen.  
Endring i ytelsesbaserte pensjons-
forpliktelser som skyldes endringer i 
pensjonsplaner, fordeles over antatt 
gjennomsnittlig gjenværende opp-

tjeningstid.  Akkumulert virkning av 
estimatendringer og endringer i fi-
nansielle og aktuarielle forutsetninger 
(aktuarielle gevinster og tap) under 10 
% av det som er størst av pensjons-
forpliktelsene og pensjonsmidlene ved 
begynnelsen av året innregnes ikke. 
Når den akkumulerte virkningen er over 
10 %-grensen ved årets begynnelse, 
resultatføres det overskytende over 
antatt gjennomsnittlig gjenværende 
opptjeningstid. Periodens netto pen-
sjonskostnad klassifi seres som lønns- 
og personalkostnader.    
  
Langsiktig gjeld    
Fram til 2013 sto morselskapet for 
fi nansiering av konsernets virksomhet.  
Denne er dekket gjennom ansvarlig 
lån fra eierkommunene og fi nansiering 
gjennom bank.  På grunn av nye skat-
teregler er lånene delvis ytet direkte til 
døtrene.       
    
Selskapet har inngått renteswapper 
som sikrer fast rente på langsiktig gjeld 
fra kredittinstitusjoner.   
 
Skatt     
Skatt på resultat    
Konsernet har ikke kraftstasjoner over 
5000 naturhestekrefter og har således 
kun vanlig overskuddskatt.   
   
Skattekostnaden i resultatregnskapet 
omfatter både periodens betalbare 
skatt og endring i utsatt skatt.  Utsatt 
skatt er beregnet med 24 % på grunn-
lag av de midlertidige forskjeller som 
eksisterer mellom regnskapsmessige 
og skattemessige verdier, samt skat-
temessig underskudd til fremføring ved 
utgangen av regnskapsåret.  Skatteø-
kende og skattereduserende midlerti-
dige forskjeller som reverserer eller kan 
reversere i samme periode er utlignet.  
Netto utsatt skattefordel balanseføres 
i den grad det er sannsynlig at denne 
kan bli nyttegjort.    
    
     
   

Noter til årsregnskap 2016

Note 1 - Regnskapsprinsipper (Beløp i 1.000)
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Eiendomsskatt    
Som følge av regler for beskatning av 
kraftforetak vil eiendomsskatt for små-
kraftverk bli beregnet ut fra kraftverkets 
skattemessige verdi.  Alle konsernets 
kraftverk er småkraftverk som kommer 
inn under disse reglene.   
  
Konsernet betaler eiendomsskatt for 
deler av nettanleggene.  Eiendoms-
skatten er beregnet ut fra takst gjen-
nomført av den kommune hvor net-
tanleggene er plassert.   
  
Kostnader til eiendomsskatt på nettvirk-
somheten gir tilsvarende økning i tillatt 
inntekt på nettleie.   
   
Eiendomsskatter er i resultatregnska-
pet presentert som driftskostnad.  
   
Kontantstrømoppstilling  
Kontantstrømoppstillingen er utarbei-
det etter den indirekte metode.  Kon-
tanter og kontantekvivalenter omfatter 
kontanter, bankinnskudd og andre 
kortsiktige, likvide plasseringer. Valuta 
omregnes i NOK etter dagskurs på 
balansedagen. Morselskap og heleide 
døtre har konsernkontostruktur som 
gir mulighet for å utnytte likviditet på 
tvers av konsernet. Konsernet har 
trekkrettighet på kr. 10 000 som inngår 
i kontantstrømoppstillingen  
   
Øvrige opplysninger   
Segmentinformasjon   
Selskapet er ansvarlig for administra-
tive støttefunksjoner i konsernet som 
faktureres til kostpris.    
   
Selskapets virksomhet består ellers 
av utleie av eiendom, varmepumper 
og bredbåndsanlegg.  VOKKS AS har 
gjennom medeierskap og samarbeid 
med Eidsiva bredbånd AS bygd ut 
bredbånds fi beranlegg i vår region.  An-
leggene er leid ut til Eidsiva bredbånd 
AS til 2050 og avskrives lineært over 
15-25 år.      
   
Nettvirksomhet    
Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE) fastsetter årlig  en inntekts-
ramme som bestemmer tillatt inntekt for 

Noter til årsregnskap 2016

netteierens monopolvirksomhet.  Hvert 
år beregnes avviket mellom faktiske 
tariffi nntekter og tillatt inntekt, i form av 
en mer-/ mindreinntekt.  En merinntekt 
bokføres det enkelte år som en for-
skuddsbetaling i resultatregnskapet, og 
presenteres som en gjeld i balansen.  
En mindreinntekt bokføres det enkelte 
år som opptjent inntekt, og presenteres 
som en fordring i balansen.  Akkumulert 
mer/mindreinntekt renteberegnes iht. 
rente fastsatt av NVE.  Merinntekt ut-
over inntektsrammen skal tilbakeføres 
kundene gjennom fremtidige lavere ta-
riffer.  Mindreinntekt belastes kundene 
gjennom fremtidige økte tariffer.  
    
 
Kompensasjon for ikke levert energi, 
KILE er innført for å påvirke at nettei-
eren vil sørge for god leveringssikker-
het på strømleveransen.  Samfunnsø-
konomiske kostnader for avbrudd i 
strømleveranse beregnes etter satser 
fastsatt av NVE og trekkes fra inntekts-
rammen.  Dersom leveringssikkerheten 
over tid avviker fra forventet verdi, vil 
dette gi endringer i tariffer for nettleie.   
   

Kraftproduksjon - Evigvarende kon-
sesjoner uten hjemfall    
VOKKS Kraft AS’s virksomhet består 
av drift av kraftverkene; Fall, Åvella og 
Øvre Åvella, Vestbakken, Åmot, Bru-
foss, Breiskallen og Høgfallet, kraftsalg 
til sluttbrukere i eget forsyningsområde 
samt forvaltning av konsernets kraft-
kontrakter.  
Selskapet har evigvarende konsesjo-
ner uten hjemfallsrett.  Vannkraftpro-
duksjon baserer seg på en evigva-
rende ressurs.  Siden produksjonen i 
prinsippet er evigvarende ved normalt 
vedlikehold av anleggene, er det ikke 
avsatt midler for fremtidig fjerning av  
produksjonsinstallasjoner. 
Selskapet har 6 regulerte vannmagasi-
ner tilknyttet kraftproduksjonen.  Verdi 
av vannet i disse magasinene er ikke 
balanseført.    
   
Installasjon    
Selskapet utfører prosjektering og mon-
tasje av elektriske anlegg, tele, alarm, 
styring og varmepumper for næringsliv, 
offentlig sektor og private i konkurranse 
med andre installatører i området.  
     
 

Hans Martin Tronrud
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Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m. (Beløp i 1.000)

 Lønnskostnader (beløp i 1.000) Daglig leder Styre VOKKS AS Konsern
 Lønninger   1 322   245   7 274   46 942 
 Arbeidsgiveravgift   186   30   1 047   5 881 
 Pensjonskostnad    - 125   0   2 325   11 205 
 Øvrige ytelser    151   0   285   970 
 Aktivering lønnskostnader   0   0   0   - 8 226 
 Sum    1 535   276   10 930   56 773 

Antall årsverk er 91 hvorav 7 lærlinger i konsernet og 13 årsverk i morselskapet.      
Daglig leder har avtale om fri bil.       

 Ytelser til revisor VOKKS AS Konsern
 Revisor, revisjon eks mva   83   267 
 Revisor, attestasjoner eks mva   0   26 
 Revisor, rådgivning eks mva   25   58 
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Konsernets pensjonsansvar er dekket gjennom Kommunal Landspensjonskasse.  Denne ordningen tilfredsstil-
ler kravene etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og tariffavtale. Fra 1.1.2017 er alle født etter 1964 over på 
innskuddsbasert pensjon. Effekten av planendringen på netto pensjonsforpliktelse er aktuarberegnet til kr 7 379 
(gevinst). Effekten er i tråd med NRS 6 ført mot ikke resultatført estimatavvik og har således ikke påvirket årets 
pensjonskostnad. For konsernet er effekten kr 19 453.    
De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder 
demografi ske faktorer.    
 
     
Årets pensjonsforpliktelser fremkommer                    VOKKS AS                               Konsern 
slik: 2016 2015 2016 2015
Beregnede pensjonsforpliktelser   63 557   68 498   166 609   172 627 
Oppsparte pensjonsmidler   53 039   52 352   137 118   128 469 
Ikke resultatførte estimatavvik   15 729   22 226   28 243   46 707 
Arbeidsgiveravgift   1 115   1 711   3 315   4 966 
Øvrige pensjonsforpliktelser   2 615   2 718   2 615   2 718 
Netto pensjonsforpliktelse(+) / midler(-)   - 1 481   - 1 652   7 179   5 135 
     
Daglig leder kan kreve pensjon fra fylte 62 år med en pensjon tilsvarende 66 % av siste års lønn.  
Pensjonsforpliktelsen er nåverdiberegnet og utgjør netto kr 2 615 pr 31.12 2016

Årets pensjonskostnad fremkommer slik:                    VOKKS AS                               Konsern 
 2016 2015 2016 2015
Innbetalt tjenestepensjon og AFP   2 154   1 235   9 161   5 442 
Endring i netto pensjonsforpliktelse   171   472   2 044   5 561 
Netto pensjonskostnad   2 325   1 707   11 205   11 003 

Økonomiske forutsetninger i pensjonsberegningen    2016 2015
Årlig avkastning på pensjonsmidlene    3,60 % 3,30 %
Diskonteringsrente    2,60 % 2,70 %
Årlig lønnsvekst     2,50 % 2,50 %
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp     2,25 % 2,25 %

Noter til årsregnskap 2016

Note 3 - Pensjonskostnader og -forpliktelser (Beløp i 1.000)

Morten Rasmussen og Stian 
Jøstne.
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 Varme-          Eiendommer         Bredbånd Transport &  Sum
 pumper    utstyr 
 Anskaffelseskost 01.01   5 482   27 927   56 924   2 683   93 016 
 Årets tilganger   1 120   0   10 787   0   11 908 
 Årets avganger   583   0   0   0   583 
 Anskaffelseskost 31.12    6 019   27 927   67 711   2 683   104 341 
 Akkumulert av-/nedskrivning 01.01   2 471   8 282   10 926   1 511   23 189 
 Akkumulert avskrevet på avganger    567   0   0   0   567 
 Årets ord. avskrivning    1 080   568   2 451   235   4 335 
 Akkumulert av-/nedskrivning 31.12    2 984   8 850   13 378   1 746   26 957 
 Bokført verdi 31.12    3 035   19 077   54 334   937   77 384 
 Økonomisk levetid    5 år   50 år   15-25 år   3-10 år  
 Avskrivningsplan    Lineær   Lineær   Lineær   Lineær  

Note 4 - Varige driftsmidler i morselskapet (Beløp i 1.000)

 Eiendommer    Kraftanlegg    Nettanlegg    Transport &  Sum  
    utstyr          
Anskaffelseskost 01.01   57 334   199 064   509 282   37 329   803 010 
Årets tilganger   733   13 798   39 233   3 036   56 800 
Årets avganger   0   0   705   1 134   1 839 
Anskaffelseskost 31.12    58 067   212 862   547 810   39 231   857 971 
Akkumulert av-/nedskrivning 01.01   16 858   62 458   269 785   23 677   372 778 
Akkumulert avskrevet på avganger    0   14 292   606   1 101   15 998 
Årets ord. avskrivning    1 158   3 811   16 087   3 814   24 870 
Akkumulert av-/nedskrivning 31.12   18 016   51 977   285 266   26 390   381 650 
Bokført verdi 31.12    40 051   160 885   262 544   12 841   476 321 
Økonomisk levetid    50 år   30-75 år   20-35år   3-10 år  
Avskrivningsplan    Lineær   Lineær   Lineær   Lineær  

 I tillegg kommer avskivning i overskuddsandeler småkraft med kr 150 og nettanlegg under bygging med kr 3096    
    

Note 5 - Varige driftsmidler i konsernet (Beløp i 1.000)

Selskap Kostpris/     Antall aksjer    Forretnings-    Eier-    Stemme-
 bokført verdi  kontor  andel andel  
 VOKKS Kraft AS    9 913   8 450  Dokka  100 % 100 %
 VOKKS Nett AS    76 812   50 000  Dokka  100 % 100 %
 VOKKS Installasjon AS    8 425   4 000  Dokka  100 % 100 %
 Sum aksjer i datterselskap    95 150     

Note 6 - Aksjer i datterselskap (Beløp i 1.000)
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Note 7 - Aksjer og rettigheter i tilknyttede og andre selskap (Beløp i 1.000)

      VOKKS AS  Konsern
 Selskap   Eier andel Antall Pålydende Bokført  Bokført     
 Synnfjell Øst AS  35,0 %  1 225   1   1 227   1 227 
 Eidsiva Bredbånd AS  1,7 %  2 983 581   1   12 192   12 192 
 Landsbyen Næringshage AS  18,0 %  30   10 000   65   65 
 Andre aksjer og rettigheter      61   4 461 
     13 544   17 944 
      
Regnskapet for Synnfjell Øst AS er ikke klart. Verdi på det tilknyttede selskapet Synfjell Øst AS er vurdert etter 
kostmetoden.   Synnfjell Øst AS har pr 31.12 et lån fra VOKKS AS på kr 2250.     
  

Årets merinntekt/mindreinntekt    2016 2015 
Inntektsramme etter enkeltvedtak i NVE for siste år    79 801   70 529 
Kostnader overliggende nett     12 525   12 475 
Eiendomsskatt nett     508   50 
Netto avbruddskostnader KILE    - 3 202   - 2 648 
Endring i avskrivning og normalavkastning siste 2 år     2 450   2 060 
Sum tillatt inntekt     94 205   83 759 
Faktisk inntekt     89 234   84 092 
Andre inntekter innenfor inntektsrammen     817   432 
Årets merinntekt(-) / mindreinntekt(+)     4 154   - 764

  Mer (-) / Rente på    
  Mindre (+)  mer/mindre 
Akkumulert merinntekt/mindreinntekt inntekt inntekt Sum 
Akkumulert pr 1.1    - 7 048   - 45   - 7 093 
Endring av saldo etter vedtak i NVE   - 175   0   - 175 
Balanseføring av årets mer/mindreinntekt    4 154   - 71   4 083 
Akkumulert pr 31.12    - 3 069   - 116   - 3 185 
 

Note 8 - Nettvirksomhet - konsern (Beløp i 1.000)

Årets overføringsinntekt   2016 2015
Sum tillatt inntekt     94 205   83 759 
Andre inntekter innenfor inntektsrammen    - 817   - 432 
Korreksjon etter enkeltvedtak i NVE     - 175   - 801 
Årets overføringsinntekt     93 214   82 526 

Avkastning på nettvirksomheten  2016 2015
Driftsresultat     11 621   8 777 
Avkastningsgunnlag     225 969   212 790 
Avkastning i %    5,1 % 4,1 %
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Note 10 - Bundne midler

I posten bankinsudd, kontanter og lignende inngår skattetrekksmidler med kr 379 i VOKKS AS og kr 2 324 i 
konsernet.      
 

 VOKKS AS Konsern
 Beregning av inntektsskatt 2016 2015 2016 2015
 Årets grunnlag fremkommer slik: 
 Regnskapsmessig resultat før skattekostnad   9 690   17 279   24 367   11 531 
 Ikke fradragsrettigede kostnader   24   31   176   136 
 Mottatt utbytte   - 8 000   - 10 070   0  
 Permanente forskjeller   0   150   0   150 
 Endring midlertidige forskjeller    2 016   - 7 391   - 18 414   6 437 
 Korreksjon av tidligere år   0   0   - 0   0 
 Årets grunnlag for inntektsskatt   3 730   0   6 129   18 254 
 Årets inntektsskatt, 25 %   933   0   1 532   4 929 
 Skatt på avgitt/mottatt konsernbidrag   - 933   0   - 1 523   - 2 210 
 Korreksjon skattekostnad tidligere år     - 10  
 Betalbar skatt  0  0   - 0   2 719 

Note 9 - Skatter (Beløp i 1.000)

 VOKKS AS Konsern
 Årets skattekostnad 2016 2015 2016 2015
 Årets inntektsskatt   933   0   0   2 210 
 Endring i utsatt skattefordel   - 675   1 612   6 240   901 
 Korreksjon skattekostnad tidligere år   0   0   - 10   0 
 Sum skattekostnad   257   1 612   6 230   3 111 
 Faktisk inntektsskattesats  2,7 % 9,3 % 25,6 % 27,0 %

 VOKKS AS Konsern
 Spesifi kasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller: 2016 2015 2016 2015
 Varige driftsmidler/aksjer   - 6 317   - 5 484   - 51 302   - 19 602 
 Omløpsmidler/kortsiktig gjeld    - 5   - 97   2 610   2 652 
 Øvrige forpliktelser    - 10 813   - 17 543   - 10 813   - 15 895 
 Underskudd til fremføring    0   3 973   5 958   3 973 
 Mer(+) / mindre(-) inntekt   0   0   3 185   7 093 
 Grunnlag for utsatt skatt(-)/skattefordel(+)    - 17 135   - 19 151   - 50 363   - 21 779 
 Netto utsatt skattefordel i balansen   0   0   0   4 399 
 Netto utsatt skatt(-) i balansen   - 4 112   - 4 788   - 12 087   - 9 844 

Skatteberegning i konsernet er sum skattekostnader for hvert enkelt selskap i konsernet.    
Utsatt skattefordel og utsatt skatt er for 2016 beregnet med 24% skatt på grunnlaget og er sannsynliggjort i framtidig 
inntjening.      
 

Note 11 - Langsiktig gjeld
 VOKKS AS Konsern
 Gjeld med forfall etter 2021 2016 2015 2016 2015
 Ansvarlig lån fra eierne   0   0   90 000   75 000 
 Lån fra kredittistitusjoner   115 000   95 000   200 106   170 127 
 Sum   115 000   95 000   290 106   245 127 
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Note 13 - Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

 Antall Stemme-/aksjer Pålydende Balanseført
Aksjekapitalen består av:  aksjer pr. 31.12 eierandel
Nordre Land kommune  28 000  66,7 %  1 000   28 000 
Etnedal kommune  14 000  33,3 %  1 000   14 000 
Sum   42 000  100 %   42 000 
      
Erverv av aksjer ved overdragelse er betinget av samtykke fra selskapets generalforsamling med tilslutning fra 
aksjonærene som ved vedtektsendring.    
      
Hvis en aksjonær ønsker å overdra aksjer, har øvrige aksjonærer forkjøpsrett.     
  
      
 
 

Note 14 - Nærstående parter (Beløp i 1.000)

VOKKS AS har pr 31.12 registrert følgende mellomværende med konsernselskaper:

Konsernomsetning og fordringer/gjeld 2016 2015 
Salg av tjenester   - 18 234   - 19 110 
Kjøp av tjenester   994   1 062 
Kjøp av kraft   221   178 
Mottatt konsernbidrag/utbytte fra datterselskaper   - 8 000   - 16 535 
Netto fi nanskostnader (+) / inntekter (-)   - 2 450   - 2 205 
Netto konsernomsetning   - 27 468   - 36 611 
Ansvarlig lån til datterselskaper   - 35 000   - 35 000 
Kortsiktig konserngjeld (+) / fordring (-)   - 3 418   - 15 724 
Sum gjeld (+) / fordring (-)   - 38 418   - 50 724 
    
Ansvarlig lån ytet av morselskap til datterselskapene er prioritert etter all annen gjeld.  Lånet forfaller senere enn 5 
år. Risikomargin i rentesats på 7,0% for 2016 tar hensyn til dette.    
   

Note 12 - Egenkapital (Beløp i 1.000)

  Aksjekapital Annen innskutt Annen egen- Sum
VOKKS AS   egenkapital kapital
 Egenkapital pr. 1.1     42 000   36 802   24 974   103 776 
 Årets resultat      9 433   9 433 
 Avsatt utbytte       - 7 275   - 7 275 
 Egenkapital pr. 31.12     42 000   36 802   27 132   105 934 

  Aksjekapital Annen innskutt Annen egen- Sum
VOKKS konsern   egenkapital kapital
 Egenkapital pr. 1.1     42 000   36 802   123 995   202 797 
 Årets resultat      18 137   18 137 
 Avsatt utbytte       - 7 275   - 7 275 
 Egenkapital pr. 31.12     42 000   36 802   134 856   213 658 
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VOKKS Installasjon AS

VOKKS Installasjon er et datterselskap i VOKKS kon-
sernet. Selskapet er elektroentreprenør og utfører instal-
lasjonsoppdrag innen bolig, hytte, industri og landbruk. I 
tillegg leveres og monteres tele og datasystemer, samt 
prosjektering og bygging av fi bernett. Videre leveres 
alarmanlegg for innbrudd og brannvarsling. El-kontroll 
for Næring, landbruk og bolig. Her foreligger godkjenning 
fra NEMKO for foretaket og for de montører som utfører 
dette. Salg og montasje av varmepumpeanlegg er et 
satsningsområde og det innehas F-gass sertifi sering på 
virksomhet og montører i kat. 2. Vi er tilsluttet NOVAP.
Selskapet er godkjent og registrert i DSB sitt register, 
sentralt godkjent for brann og nødlys og registrert i 
Direktoratet for byggkvalitet  (DIBK). Videre innehar 
virksomheten autorisasjon gjennom Nasjonal kommu-
nikasjonsmyndighet (Nkom)
Selskapet har pr. 31.12.16 29 ansatte hvorav 3 er lær-
linger.

AKTIVITET
Det har vært meget god aktivitet i 2016 og spesielt i 
andre halvår med oppdrag innenfor industri og næring. 
Det vært god tilgang på serviceoppdrag og samarbeids-
prosjekt HSÅH, helsehus Ål er avsluttet.
Det har vært en økning på fi berutbygging og av de større 
utbyggingene kan nevnes FTH Odnes, Søndre Land.

Salg og service av varmepumper er fortsatt stabilt. Det 
har vært satset på termografering og  El.kontroll næring, 
landbruk og bolig samt IK-elektro. Dette har gitt resultat 
og det har vært økende aktivitet på området.
Nytt HMS/KS/IK system er innført og dette har gitt bedre 
løsninger både for ansatte og spesielt mot prosjekter. 
Det jobbes aktivt med HMS rutiner og pålagte kurs og 
kompetansekrav er innfridd i 2016.
Det er tatt inn en ny lærling i 2016 og ved utgangen av året 
var det 3-lærlinger i bedriften. Ellers er det godt samar-
beid med fylket og videregående skole med utplassering 
av elever og en er inne på VG3 med praksis i bedriften. 

ØKONOMI/MARKED
Omsetningen i 2016 ble 43,7 mill. Budsjett var 36,9 mill, 
noe som gir en økning på hele 18,5%.
Resultat ble på 1,1 mill etter skatt. Det er lagt inn en del 
avsetninger i regnskapet.

MÅL FOR 2017
Viktige mål er å følge vedtatte punkter i strategiplan og 
oppfølging av handlingsplaner. Fokus på medarbeidere 
med arbeidsmiljø og trivsel.
Styrking av vår posisjon i markedet og utvikling av nye og 
eksisterende satsingsområder står også sentralt.
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VOKKS Nett AS er en del av VOKKS konsernet og er 
100 % eid av VOKKS. Selskapets formål er å bygge, 
vedlikeholde og forestå drift av anlegg for overføring av 
elektrisk energi, samt utføre andre pålagte oppgaver 
som områdekonsesjonær.  Selskapet kan også delta i 
andre selskap med tilsvarende virksomhet. VOKKS Nett 
hadde ved utgangen av året 13 282 nettkunder som er 
en økning på 123 i forhold til året før.

VOKKS Nett er organisert i avdelingene Plan, An-
leggsavdelingen Dokka, Anleggsavdelingen Etnedal 
og Kundeavdelingen. Det Loka Eltilsynet (DLE) er or-
ganisert i stab under Nettdirektøren. Ved årsskiftet var 
det 54 ansatte hvorav 2 er lærlinger. Selskapet ledes 
av Nettdirektør Tom Ivar Knutsen. 

VOKKS Netts områdekonsesjon omfatter kommunene 
Etnedal, Nordre Land, Søndre Land samt Snertingdal i 
Gjøvik kommune. Området er på 2 415 km2 og har ca 
17 000 innbyggere. Konsesjonsområdet er preget av 
spredt bebyggelse og mange hytteområder. Ca 25 % 
av tilknyttede anlegg er hytter.

VOKKS Nett AS driver egen entreprenørvirksomhet med 
bygging av infrastruktur for eget selskap, men er også 
aktør i det eksterne markedet mot andre energiselskap 
og andre kunder.

Aktiviteter
I 2016 har VOKKS Nett fortsatt arbeidet med å bygge 
om gamle linjer med jerntråd. Det har vært få eksterne 
oppdrag i 2016 slik at montørtimene er benyttet til om-
bygging og forsterkning av gamle anlegg både høyspen-
nings- og lavspenningsanlegg. 

Økonomi
Nettvirksomheten er en monopolvirksomhet, regulert av 
NVE. Inntektene eller inntektsramma som det blir kalt, 
settes med bakgrunn i egne kostnader to år tidligere og 
kostnader relatert til det mest effektive nettselskapet i 
Norge. Inntekstramma er på 79,801 MNOK som er en 
betydelig økning i forhold til året før.  Avkastningen på 
nettkapitalen ble på 5,1 % i 2016 som er under ønsket 
mål. Avkastningsmålet er NVE-renta.

Fastbeløpet på nettleiea ble økt med kroner 200.- i 
2016 og forbrukeravgiften gikk opp med 2,61 øre/kWh 
innkl. avgift.

Det ble en økning på 123 nye nettkunder i 2016. Tilvek-
sten var fortsatt i hyttemarkedet. Samlet energiforbruk 
hos våre kunder var 263,8, som er en økning på 12,8 
GWh fra året før.

VOKKS Nett AS

Omsetningen i selskapet gikk ned fra 117,4 MNOK til 
112,35 MNOK og årsresultatet ble på 5,227 MNOK et-
ter skatt mot 4,78 året før. Den reduserte omsetningen 
skyldes redusert omsetning i det eksterne markedet. Den 
bokførte verdien ved årsskiftet, er 235,7  MNOK og øker 
fra året før. Driftsresultatet ble på 12,8 MNOK før fi nans 
og skatt. Egenkapitalandelen pr. 31.12.16 var 47,2 %.

Leveringskvalitet
Antall avbrudd i 2016 var på linje med et gjennomsnittsår 
og KILEkostnaden ble på 3,202 MNOK som er omtrent 
som budsjettert.

VOKKS Nett 2016

Anders Finstuen
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VOKKS Kraft AS

Fallselva – Trevatn
Fall kraftverk benytter vann fra Trevatn som er regulert 
etter overenskomst mellom regulant og berørte grunn-
eiere 2. oktober 1926.  Denne er godkjent av staten i 
1927 og er konsesjonsfri. Høyeste regulerte vannstand 
er markert med en lett synlig jernbolt plassert på en 
holme utenfor Steina i Midtre Trevatn. Laveste regulerte 
vannstand er den som kan oppnås med helt åpne luker 
i dammen som i praksis er ca 3,2 m lavere enn HRV. 

Kraftproduksjon 
Produksjonsvirksomheten omfatter 8 lokale småkraft-
verk.  Disse ligger i Stokkeelva ved Redalen, i Hunnsel-
va mellom Eina og Gjøvik, Fallselva og Åvellavassdra-
get.  I tilknytning til regulering av disse vassdragene har 
vi ansvar for 6 vannmagasiner der de største er Eina-
fjorden, Trevatn og Akksjøen.

Aktivitet
2016 hadde ca 12% mindre nedbør enn normalt og kraft-
produksjonen ble derfor generelt lavere. Snøsmeltingen 
førte derfor ikke til at hovedmagasinene ble fylt opp og vi 
hadde generelt lav vannstand gjennom hele sommeren.  
Ombygging av rørgate i Åmot og reparasjon av genera-
tor i Høgfallet bidro også til at årets kraftproduksjon ble 
vesenlig lavere enn normalt.  

  Kraftproduksjon 2016
  Kraftstasjon Budsjett Produsert Avvik
  [GWh] [GWh] 
  Åvella 24,3 22,1   -9 %
  Øvre Åvella   2,5   2,4   -4 %
  Fall 22,5 20,9   -7 %
  Brufoss   6,8   6,6   -3 %
  Åmot   8,5   3,7 -56 %
  Breiskallen   5,5   5,3   -4 %
  Vestbakken   5,8   4,9 -16 %
  Høgfallet   4,2   1,1 -74 %
  SUM 80,1 67,0 -16 %

Midlere produksjon er 80 GWh med en ytelse på vel 15 
MW. Årets produksjon var 16,2 % under budsjett.

Trevannsdammen 

I konsesjon til bygging av Fall kraftverk er det satt krav til 
at vannstanden skal holdes mellom HRV og HRV -0,5 m 
i perioden 15.mai til 1.oktober. 
I 2016 ble det tappet 45,5 mill m³ fra Trevatna der 38,7 
mill m³ ble benyttet til produksjon av 20,9 GWh, 5,2 mill 
m³ til tapping av minstevannføring i elva og 1,6 mill m³ i 
fl omtap. Tilsig inn i Trevatna var 42,9 mill m³.

Åvella kraftverk
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Åvella – Akksjøen 
Åvella vassdraget er utnyttet til kraftproduksjon fra 1924 
og har 2 kraftstasjoner, Åvella og Øvre Åvella.
Vassdraget er regulert med vannmagasin i Akksjøen 
som med 3,44 m regulering rommer 12 mill m³ og 
Svartvatna som rommer 0,65 mill m³. 
I 2016 ble det tappet ca 29 mill m³ fra Svartvatnet der 
28,5 mill m³ ble benyttet til produksjon av 24,5 GWh i 
Åvella og Øvre Åvella kraftstasjoner og ca 0,5 mill m³ i 
fl omtap.

VOKKS Kraft 2016

Hunnselva – Einafjorden

Stokkeelva – Høgfallet
Høgfallet er eneste kraftstasjon som ligger i et uregulert 
vassdrag. Det er derfor viktig at krafstasjonen går når 
det er vann i elva.

Økonomi
Et vesentlig grunnlag for selskapets økonomi er produk-
sjonsanleggene.  Kraftprisene har falt betydelig i forhold 
til prisnivå rundt 2010 og vi forventer svakt stigende 
priser de nærmeste årene. Lav produksjonsmengde og 
ekstraordinært vedlikehold førte til at resultat i 2016 ble 

Kraftomsetning sluttbrukere
VOKKS Kraft har valgt kun å selge kortreist strøm fra 
våre lokale kraftverk til kunder i eget forsyningsområde.  
Vi mener at kundene over tid vil få lavest strømkost-
nad ved at prisen er basert på løpende spotpris.  Vår 
strømpris ut til kundene er månedens gjennomsnittlige 
innkjøpspris pluss et lite påslag som skal dekke våre 
kostnader og gi en liten fortjeneste. For å holde et lavt 

Langs Hunnselva ligger 4 kraftstasjoner, Vestbakken, 
Breiskallen, Åmot og Brufoss. Vannføringen er regulert 
med hovedmagasin i Einafjorden som med 2,3 m regu-
lering rommer 29 mill m³ samt magasiner i Skjelbreia 
og Skumsjøen. 
Samlet produksjon 2016 i kraftstasjonene langs Hunns-
elva var 20,5 GWh.
Regulering av Einafjorden er fastsatt i kongelig resolu-
sjon i 1898 der høyeste regulerte vannstand er markert 
med jernbolt nedsatt av oppnevnte skjønnsmenn sam-
me år. Bygging og landbruk under dette nivå på Eina 
medfører problemer her når vannstanden kommer opp 
mot HRV.

Produksjon i 2016 var 1,1 GWh. Feil i høyspentnettet til 
Eidsiva medførte kortslutning i generatoren i desember 
2015 og driftsstans til september 2016.

lavt i forhold til tidligere år. Produksjonen ga et driftsre-
sultat på 4 mill kr og et overskudd etter skatt på 0,2 mill 
kr. På grunn av økte priser og lavere driftskostnader i 
Fall kraftverk er tidligere nedskrivning på 15 mill kr rever-
sert, noe som bidrar til vesentlig høyere resultat. 

påslag er våre markedsføringskostnader holdt på et 
svært lavt nivå og at denne i hovedsak er basert på om-
tale fra fornøyde kunder.
Omsetning i 2016 har vært 102,0 GWh med kostpris 
28,1 mill kr og salgspris 30,6 mill kr. Antall kunder ved 
årets slutt var 5800 som er 80 fl er enn ved årets start.

Akksjøen
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 OPGW Fiber i luft Fiber i jord
 [km] [km] [km]
01.01.2016 204,6 62,6 45,3
31.12.2016 223,6 88,7 48,7

Dokka driftslager

Bredbåndsanlegg

Teknisk årsrapport - VOKKS 2016

Nettselskapet er pålagt å føre tilsyn med kundenes elektriske anlegg. 
Aktivitetsnivået har vært stabilt.

Det Lokale Eltilsyn

DLE Opplysninger om tilsynsaktiviteten 2016 2015 2014  2013
Tilsyn med private boliger 490 482 496 515
Tilsyn med gårdsbruk 67 62 62 61
Tilsyn med anlegg innen næring og helse 67 70 81 66
Tilsyn med elektroinstallatører 30 30 30 42
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Strømmen blir matet inn i vårt fordelingsnett fra overliggende 132 kV nett i 4 transformatorstasjoner plassert i Bagn, 
Dokka, Fall og Torpa. Videre har vi lokal produksjon fra 6 mindre kraftverk inn i nettet.

 Høyspent Mellomspenning Nettstasjoner Lavspent
 22 000 V 1 000 V   230 V
  Kabel Linje Kabel Linje Antall Kabel Linje
  [km] [km] [km] [km] [stk] [km] [km]
01.01.2016 103,0 652,0 2,7 39,2 908 492,0 1110,0
31.12.2016 105,4 650,5 2,7 39,2 910 516,6 1107,0

Tabellen viser utvikling i 
fordelingsnettet.

Anleggsoversikt fordelingsnett

Energiomsetning

Samlet energiforbruk hos våre kunder var 264 GWh, 
som er en økning fra 2015 og det samme som i toppåret 
2010. Klimaet var mildt, forsyningssituasjonen god og 
prisene lave.
Antall nettkunder økte i løpet av året, om lag som i sene-
rer år. Økningen kommer først og fremst av  hyttebygging 
og strømtilførsel til eksisterende hytteområder. Antallet 
kunder var ved årsskiftet ca 13282.
Den timen i året med størst forbruk, var time 9, den 22. 
januar, med 68,6 MW i snitt.
Nettapet var på 22 GWh, som er høyere enn forrige år. 
Kommunikasjonsproblem i forbindelse med AMS utrul-
lingen har forårsaket noe av økningen. Samtidig bidrar 
AMS til at vi får inn riktige avlesinger på mange målere 
som ikke har vært avlest over lenger tid. Nettapet er 
resultatet av mange faktorer og må vurderes over tid, 
og når AMS er ferdig utbygd bør dette bidra til bedre 
kontroll på forbruk og tap.

Leveringsplikt og kraftomsetning 

VOKKS Nett har plikt til å skaffe kraft til kunder uten avtale 
med egen kraftleverandør. Dette kalles leveringsplikt.

VOKKS Kraft 2016 2015 2014
Antall kunder pr 31.12 5814 5725  5663
Omsatt energi [MWh] 101089 92285  89269

Teknisk årsrapport - VOKKS 2016
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Leveringsplikt 2016 2015 2014
Antall kunder pr 31.12 820 926 919
Omsatt energi [MWh] 12037 13723  13261
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Leveringskvalitet

Det er ikke utbetalt kompensasjon for svært langvarige avbrudd til nettkunder i 2016.   
Det har/har ikke vært hendelser i andres (overliggende) nett som har medført avbrudd for VOKKS Nett sine 
kunder   

Hendelser i eget nett: 2016 2015
Pr. 31.12.16. Antall ILE KILE Antall ILE KILE
  MWh 1000 kr  MWh 1000 kr
Driftsforstyrrelse 118 58  2 870  77 36 2 136
Planlagt ikke varslet 37 2  77  38 3 159
Planlagt varslet 53 8  255  100 12 353
SUM 208 67  3 202  215 51 2 648

Hendelser i andres (overliggende) nett: 2016 2015 
Pr. 31.12.16. Antall ILE KILE Antall ILE KILE
MWh 1000 kr
Driftsforstyrrelse 0 0 0 0 0 0
Planlagt ikke varslet 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Planlagt varslet 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SUM 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

ILE/KILE

Store deler av vårt ledningsnett går i skogsområder. 
Dette medfører at vi lett får en del feil ved sterk vind og 
snøfall på grunn av trær som faller på våre linjer. Dette 
har, sammen med noe høyere hyppighet av tordenvær, 
vært årsaken til de fl este feil siste år.

På grunn av tordenvær har vi en del transformator-
havarier hvert år. Siste år havarerte 6 transformatorer. 

Det er i de senere år gjennomført omfattende rydding 
av våre linjetraseer, noe som har ført til økt leverings-
kvalitet både i lavspent- og høyspentnettet. Denne kva-
litetshevingen har, i kombinasjon med svært gunstige 
værforhold, ført til at antall feil i nettet har blitt redusert. 

VOKKS har høy beredskap for å kunne utbedre feil 
så raskt som mulig. Dette inkluderer 3 montører og en 
ingeniør i vakt og at mannskaper som ikke er på vakt er 
villige til å rykke ut i feilsituasjoner

Figuren viser utviklingen av antall havarerte transformatorer de 
siste 10 år.

VOKKS Nett har bygget opp god kompetanse på å utføre 
arbeid med spenning på høyspentnettet. Vi legger vekt på 
at fl est mulig planlagte arbeider kan utføres uten avbrudd 
for våre kunder.

Teknisk årsrapport - VOKKS 2016



Thomas Sørsveen


