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Svorka i vekst

I 2020 er det umulig å komme utenom korona. Likevel, i forhold til andre 
bransjer og selskaper har Svorka vært lite rammet. Årsaken er nok at 
våre kunder fortsatt skal ha strøm, og ikke minst bredbånd med alle som 
har arbeidet fra hjemmekontor.

Den største negative faktoren for Svorka i 2020 var strømprisen. Ingen 
trodde vi kunne få negative strømpriser i Norge, men det skjedde i 2020. 
Det var ikke de få timene med negativ strømpris som var utfordrende, 
men det ekstremt lave prisnivået generelt. Strømprisen i Norge ble  
10 øre/kWh i 2020. Til sammenligning endte strømprisen i Norge på  
39 øre/kWh i 2019.

På tross av lave strømpriser leverte Svorka det beste økonomiske 
resultatet i vår historie, og det skyldes at vi de siste årene har styrket 
oss som selskap. Vi har vokst betydelig i antall kunder og geografisk 
utstrekning. I starten av 2021 passerte vi 11.000 kunder på bredbånd, 
og totalt har vi nærmere 15.000 unike kunder. Det betyr at vi snart har 
doblet kundeporteføljen på de siste sju årene. Vi har styrket oss som 
selskap, men vi er også inne i en tid med strukturendringer innenfor vår 
bransje. Her må vi følge våkent med og tilpasse og posisjonere oss for 
fremtiden. 

Dagens samfunn blir mer digital, automatisert og med løsninger som er 
enklere for kundene, og vi må være med på utviklingen. Vi må hele tiden 
være relevante for våre kunder. Gjennom Svorka 2025 har vi utviklet 
en tydelig strategisk plattform som setter kunden i sentrum, og vår 
utvikling skal være konsentrert rundt tjenester i det moderne hjemmet. 
Prosjektet Svorka 2025 skal bidra til at Svorka blir opplevd som mer  
attraktiv enn konkurrentene over tid. Skal vi fortsette den positive 
trenden med økt kundevekst og fornøyde kunder må vi hele tiden tenke 
endring med fokus på kunde. 

Svorka er kanskje den største investoren på Indre Nordmøre. Vi har 
investert ca. MNOK 230 de siste tre årene. Gjennom våre investeringer 
skaper Svorka sine ansatte verdier for lokalsamfunnet og våre eiere. I 
et normalår kjøper vi varer og tjenester fra det lokale næringslivet for 
MNOK 40 – 50, og vi bidrar med lokale sponsormidler på inntil MNOK 
1 per år. Svorka er et viktig selskap for å skape vekst og utvikling i vår 
region.

Tusen takk til våre samarbeidspartnere og kunder som velger Svorka!

Halvard Fjeldvær

Konsernsjef
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FAKTA OM SVORKA

Møre og Romsdal 

fylkeskommune

Surnadal 

kommune

Heim

kommune

Rindal 

kommune

Hovedtall Svorka (tusen kr) 2020 2019

Driftsinntekter  242 361  274 592 

Energikjøp/varekostnad  76 445  112 092 

Driftskostnader ekskl. avskrivninger  81 663  82 533 

Av- og nedskrivninger  33 690  31 585 

Driftsresultat  50 563  48 383 

EBITDA  84 253  79 968 

Finansresultat  -10 385  -11 393 

Resultat før skattekostnad  40 178  36 990 

Skattekostnad  8 686  11 903 

Årsresultat  31 423  25 087 

Svorka er et energikonsern med hovedkontor i Surnadal. Selskapet 
har områdekonsesjon for kommunene Rindal og Surnadal, samt 
gamle Halsa kommune i Heim kommune.

Selskapets formål

er å produsere, overføre, distribuere og omsette energi, samt drive 
eller delta i selskap eller virksomhet som naturlig har tilknytning til 
forannevnte.

Forretningsidé

Svorka skal være et selvstendig, offentlig eid selskap med fornøyde 
kunder. Hovedkontoret skal ligge på Indre Nordmøre.

Svorka skal dekke kundenes behov for energi og energirelaterte 
produkter og tjenester, samt være en leverandør av TV- og  
bredbåndstjenester innen våre utvalgte satsingsområder.  
I vårt arbeid skal kunden alltid stå i sentrum.  

Svorka skal delta i forretningsutvikling innen eksisterende  
forretningsdrift og beslektede områder/bransjer når vi finner det 
formålstjenlig.

Aksjonærer

Selskapet sin aksjekapital er på MNOK 1,3 og er fordelt slik:

• Surnadal kommune  41 %
• Heim kommune 17 %
• Rindal kommune 17 %
• Møre og Romsdal fylkeskommune 25 % 
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Nøkkeltall Svorka 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Totalkapitalrentabilitet 7,8 % 8,0 % 7,5 % 6,0 % 7,1 % 7,7 % 6,9 % 7,9 % 4,7 % 5,4 %

Egenkapitalrentabilitet etter skatt 12,8 % 11,2 % 12,4 % 7,3 % 9,3 % 9,9 % 7,6 % 10,5 % 4,2 % 3,7 %

Likviditetsgrad 1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,5 0,5 0,6 0,7 0,6

Egenkapitalandel 33,5 % 33,2 % 32,1 % 33,1 % 33,2 % 35,9 % 34,7 % 33,8 % 31,9 % 31,9 %

Driftsinntekter per årsverk (tusen kr)  3 080  3 516  3 169  2 680  2 692  2 504  2 782  3 333  2 833  3 010 

Resultat per årsverk (tusen kr)  399  321  322  178  221  223  186  267  97  85 

Antall ansatte 31.12.  81  79  83  84  83  80  73  65  66  67 

Antall årsverk  79  78  80  79  78  77  67  60  62  64 

Produsert GWh  110  94  78  104  95  98  60  81  93  88 

Resultat per aksje (kr)  24 172  19 298  19 742  10 843  13 171  13 142  9 564  12 341  4 647  4 206 

Avkastning monopoldel 4,8 % 4,4 % 7,8 % 4,4 % 6,5 % 6,8 % 5,0 % 10,4 % 2,4 % -6,4 %

Antall målepunkt 6967 6878 6831 6779 6662 6588 6520 6434 6381 6327

Styret i Svorka Energi as

Bedriftens ledelse

Halvard Fjeldvær    
Konsernsjef

Ellbjørg Haugen Larsen  
Konsernleder økonomi

Sylvia Stokke 
Konsernleder salg og marked

Håkon Solvik    
Konsernleder teknologi

Kjetil Halle    
Daglig leder nett

Norvald Bondhus 
Styreleder

Ola Heggem
Styremedlem

Nina K. Sæter
Styremedlem

Ivar Vikan
Ansattrepresentant

Leif Roger Bergheim
Ansattrepresentant

Anne Norli
Styrets nestleder

Frank Sve
Styremedlem

Ola Rognskog
Styremedlem

Eiere

Stab

Svorka 

Fjernvarme

Svorka El-Co Svorka 
Elsikkerhet

Svorka

Svorka
Fjernvarme 

(100%)

Sæther
Kraft 
(52%)

Setergrytå
Kraft 
(20%)

Sund Bredbånd
(84%)

Vestlink
(50%)

Orkidenett
(33%)

RealNett
(33%)

Real Installasjon
(100%)

Svorka
Nett (100%) Energi (100%)  (100%)  (100%)

 (70%)

Svorka 
Holding
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SAMFUNNSREGNSKAP

Eiernes uttak 2020 MNOK 2019 MNOK

Utbytte 11,0 9,0

Renter ansvarlig lån 1,6 1,6

Eiendomsskatt 3,3 3,5

Verdi konsesjonskraft 1,8 1,8

Sum utbetalinger 17,7 15,9

Direkte verdiskapning fra Svorka 2020 MNOK 2019 MNOK

Skatt på selskapets inntekt 5,0 1,7

Skatt på inntekt – egne ansatte 13,8 13,0

Arbeidsgiveravgift 3,4 3,4

Forbruksavgift og avgift Enova 22,2 22,2

Merverdiavgift 62,5 83,3

Sum direkte verdiskapning 106,9 123,6

Svorka bidrar til lokal og regional verdiskapning gjennom sine  
selskaper. Den lokale verdiskapningen tilbakeføres blant annet 
gjennom lønn til ansatte, utbytte til eierne, samt skatter og avgifter 
til kommunene. Den delen av verdiskapningen som ikke deles ut blir 
igjen i Svorka som økte verdier for våre eiere.

Kjøp av lokale varer og tjenester

Svorka har de siste årene investert betydelige midler gjennom byg-
ging av fjernvarmesentral, kraftutbyggingsprosjekter, nytt adminis-
trasjonsbygg og bredbåndsprosjekter. Svorka har fokus på å benytte 
lokale leverandører i sine utbyggingsprosjekter, i tillegg til å benytte 
lokale leverandører i den løpende driften av konsernet. Svorka har i 
2020 kjøpt varer og tjenester fra lokale leverandører for MNOK 49,1. 

Støtte og sponsing

Svorka tar ansvar i lokalmiljøet gjennom betydelige bidrag til lokale 
organisasjoner og arrangement. Totalt har Svorka i 2020 bidratt med 
ca. MNOK 1,0 til gode formål i regionen.

Eierne

Svorka bidrar med utbytte og renter på ansvarlig lån til eierne 
Surnadal kommune, Rindal kommune, Heim kommune og Møre og 
Romsdal Fylke. Videre bidrar Svorka med eiendomsskatt til samtlige 
eierkommuner, samt konsesjonskraft til Surnadal kommune og Heim 
kommune. Totalt har Svorka bidratt med MNOK 17,7 til våre eiere i 
2020. 
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Forsyningsområdet 2020 2019

Forsyningsområde 2300 km2 2300 km2

Innbyggertall 9429 9497

Regional- og distribusjonsnett 1410 km  1373 km 

Antall nettstasjoner 555  553 

Antall målepunkt 6967  6 878 

2020 2019 2018 2017 2015

Avbrudd / hendelser  
i eget nett

Antall ILE 
(kWh)

Antall ILE 
(kWh)

Antall ILE 
(kWh)

Antall ILE 
(kWh)

Antall ILE 
(kWh)

Type avbrudd:

Driftsforstyrrelser  52  20 081  52  10 990  26  4 794  51  6 904  60  26 157 

Planlagt utkobling  105  25 533  63  39 651  74  40 735  106  35 770  83  32 636 

Året 2020 er det første året hvor nettdriften i Svorka er skilt ut som 
egen organisasjon, og monopolvirksomheten er regnskaps- 
messig skilt ut fra annen virksomhet. Svorka Nett AS drifter, fornyer 
og vedlikeholder strømnettet i konsesjonsområdet. Nettselskapet 
arbeider for å opprettholde en høy leveringskvalitet. Samtidig er 
det stort fokus på fornying og tilpasninger som følge av endringer i 
bruksmønster både hos forbrukere og næring.

Året har vært preget av normal drift, men det har også ført med 
seg noen større hendelser. Selskapet ble blant annet rammet av en 
brann i en transformatorstasjon på Ranes. Brannen medførte kun 
materielle og økonomiske skader for selskapet, men påførte flere 
av våre kunder et brudd i forsyningen. Feilen ble imidlertid raskt 
rettet av våre dyktige energimontører som bygde opp et nytt anlegg 
på kort tid. Brannårsaken er funnet og det viser seg at brannen 
sannsynligvis ikke kan ha vært avverget. Likevel ble beredskapen i 
selskapet satt på prøve. Det ble en test som selskapet besto ved å 
klare å gjenopprette kraftforsyningen i løpet av svært kort tid. Denne 
hendelsen medvirket likevel til at selskapets kostnad for ikke levert 
energi (KILE) ble større enn budsjettert i 2020. Total KILE for året 
ble ca. MNOK 2,1 hvor MNOK 1,6 skyldes driftsforstyrrelser. Resten 
skyldtes planlagte oppgaver.
 
Andre aktiviteter som har preget året, er utbygging og forsterking av 
nettstruktur i gamle Halsa kommune. Her er det lagt ned et betydelig 
arbeid for å være rustet til fremtidig elektrifisering av infrastruktur, 
blant annet elektrisk ferge. 

Utviklingen av nye behov blant våre kunder krever at selskapet til 
enhver tid holder seg oppdatert på utviklingen. Svorka Nett har så 
langt hatt god tilgang på den kompetansen vi har søkt. Det satses 
også mye på videreutdanning og kompetanseheving blant ansatte. 
Dette gjøres både ved intern kursing, gjennom alliansesamarbeid og 
i samarbeid med utdanningsinstitusjoner. Det ble i 2020 avlagt en 
fagprøve, og selskapet har for tiden to lærlinger.

På Nordmøre har det i en periode vært noen utfordringer med  
kapasitet i nettstrukturen. Dette har gjort at det har vært noen  
utfordringer med større innmatinger fra produksjon, eller store  
effektuttak til forbruk. For Svorka sin del har utfordringene så langt 
ikke hindret utvikling. Vi ser nå at eier av sentralnettet er i gang med 
å gjennomføre tiltak for å øke kapasiteten i området, og økt kapasitet 
forventes å være på plass fra 2023.

Høyeste forbruk i kalenderåret 2020 kom den 27. februar, time 9, 
med 34,5 MW. Kraftflyten gjennom vårt regional- og distribusjons-
nett var på 173,6 GWh. Energitapet i eget regional- og distribusjons-
nett var 8,9% (15,5 GWh).

Inntektsrammen fastsatt fra NVE ble MNOK 52,8 for 2020, som er 
MNOK 2,5 lavere enn året før. Nett (monopol) oppnådde en  
avkastning på 4,8%. 

NETT

LOKALT ANSATTE:  De oransje kvadratene brukes til å fremme 

våre lokalt ansatte. Lars Arne er en god representant for vår 

service, og brukes her i en kampanje for å fortelle at vi står til 

tjeneste med dyktige fagfolk når du måtte trenge det.
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Periode Høyeste pris Tidspunkt Laveste pris Tidspunkt

Time 54,2 øre/kWh time 18, 15.des -1,0 øre/kWh time 4, 2. nov 

Døgn 32,7 øre/kWh 16. desember 0,7 øre/kWh 5. juli

Uke 26,3 øre/kWh Uke 2 (januar) 1,8 øre/kWh Uke 31 jul/aug

Måned 23,9 øre/kWh Januar 2,5 øre/kWh Juli

Høyeste og laveste priser i 2020 (referert til systempris):

I 2019 var både strømforbruket og strømproduksjonen 134 TWh. I 
2020 var forbruket på samme nivå, mens produksjonen økte til 153 
TWh. Det betyr at Norge hadde en nettoeksport på 20 TWh i 2020.  
Gjennomsnittlig systempris i 2020 ble 11,6 øre/kWh. I vårt pris- 
område var prisen lavere med 10,0 øre. Dette er den laveste års- 
prisen som noen gang er registrert. I 2019 var systemprisen 38,4 øre 
og områdeprisen i Midt-Norge 38,0 øre.
Et svært vått og vindfullt år kombinert med problemer på flere av 
overføringskablene til utlandet førte til priskollaps. Gjennom store 
deler av året hadde vi et hydrologisk overskudd på over 15 TWh. Til 
tross for rekordhøy produksjon viste det seg vanskelig å få redusert 
overskuddet. Idriftsettelse av store vindparker både innenlands og i 
våre naboland har ført til at kraftmarkedet har blitt følsomt for vind. 

Utsiktene framover

En tørr og kald innledning på 2021 sendte strømprisen raskt oppover. 
Januar og februar endte på 45,5 og 44,1 øre i Midt-Norge. I etterkant 
av den lange kuldeperioden har prisen kommet ned på normale 
nivåer. Det hydrologiske overskuddet er redusert til 6-9 TWh. Bedre 
kontroll på hydrologien borger for et mer «normalt» prisnivå i 2021 
enn det var i 2020. Med et økende kraftoverskudd i nord i Norge og 
Sverige, kombinert med begrensede overføringer sørover, har det 
oppstått en betydelig prisdifferanse mellom områdene i nord og sør. 
Midt-Norge kobler i stor grad priser med Nord-Norge og Nord- 
Sverige. I mars ser det ut til å bli en differanse på 16-17 øre. Vi  
forventer at denne differansen vil avta utover våren, men Midt- 
Norge ser ut til å bli et lavprisområde de nærmeste årene. 

Det svensk/norske elsertifikatsystemet hadde som mål å få innfaset 
46,6 TWh ny fornybar kraft innen 2030. Dette målet nås trolig  
allerede i første halvår av 2021. Det har ført til at prisen for  
elsertifikat har falt til et svært lavt nivå. Med et så lavt prisnivå har 
elsertifikatene mer eller mindre utspilt sin rolle både for produsenter 
og forbrukere.

Utvikling i eget selskap

Salg til sluttbrukere har holdt seg stabilt fra 2019 til 2020, med 
rundt regnet 165 GWh. Svorka hadde pr. 1. januar 2021 ca. 6000 
privatkunder, med et forventet årsvolum på ca. 85 GWh. De fleste 
privatkunder velger spot/innkjøpspris-produkter. Samme tall for 
bedriftsmarkedet var på ca. 1000 kunder med et forventet årsvolum 
på i overkant av 75 GWh. Lokale kunder utgjør en markedsandel i 
Svorkas nettområde på ca. 85%. 

KRAFTMARKEDET
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PRODUKSJON

Svorka har i 2020 hatt eierskap i totalt 6 produksjonsanlegg. Valsøyfjord, Grytdalen og Brandåa kraftverk er 100% eide anlegg. Svorka og 
Nordsvorka kraftverk er eid 50/50 med Statkraft, hvor Statkraft er driftsoperatør. I tillegg kommer Svorka Fjernvarme som eies 100% av 
Svorka. I januar 2021 overtok Svorka 100% av aksjene i Kysinga Kraft.

Produksjon i GWh Svorka Nordsvorka Valsøyfjord Brandåa Grytdalen Fjernvarme Sum

Middelproduksjon 52,6 4,2 17,1 12,0 4,5 7,0 97,4

Produksjon 2013 48,6 4,1 14,8 10,2 3,8 7,7 89,6

Produksjon 2014 34,7 3,6 10,8 8,3 2,8 6,6 66,8

Produksjon 2015 52,1 4,5 21,1 14,5 5,5 6,5 104,2

Produksjon 2016 56,6 2,9 19,1 12,3 4,8 7,2 102,9

Produksjon 2017 59,4 5,1 20,7 14,1 5,1 6,9 111,3

Produksjon 2018 46,4 4,8 12,6 10,8 3,8 7,1 85,4

Produksjon 2019 54,3 5,7 16,7 12,5 4,8 7,4 101,4

Produksjon 2020 63,3 4,6 22,2 14,4 6,0 6,6 117,0

OM DE ENKELTE PRODUKSJONSANLEGG:

Svorka kraftverk: 

I 2020 ble det produsert 126 GWh i Svorka Kraftverk. Gjennomsnitt 
for perioden år 2012 – 2019 var 101,5 GWh. Det var et betydelig vann-
tap i juni 2020 etter svært mye nedbør og stor snøsmelting. Samlet 
vanntap var 12,6 GWh, hvorav omtrent halvparten tilhørte Svorka 
Energi.

Nordsvorka kraftverk:

I Nordsvorka ble det produsert 4,6 GWh i 2020 fram til det oppstod 
et lagerhavari i september. Stasjonen er forventet å være i drift igjen 
først i april 2021. Nedetiden på kraftverket gav et samlet vanntap på 
2,0 GWh, hvorav halvparten tilhørte Svorka.

Surnadal kommune fremmet i 2013 krav om vilkårsrevisjon for 
Svorka-utbyggingen. NVE vedtok i juli 2014 at det skulle åpnes for 
revisjon, og i april 2015 ble vårt revisjonsdokument sendt inn. Ved 
utgangen av høringsfristen var det kommet inn 9 høringsuttalelser, 

hvorpå NVE gjennomførte befaring med partene i september 2016. 
Våre kommentarer til høringsuttalelsene ble sendt til NVE  
sommeren 2017. NVE hadde ambisjon om å levere sin innstilling 
til OED i løpet av 2018, men det har siden vært flere runder med 
forespørsler fra NVE om utfyllende informasjon. Innstillingen er nå 
forventet å komme i løpet av første halvår 2021. Det er fremdeles 
usikkert når OED vil vedta vilkårsrevisjonen.

Felles for de øvrige kraftverkene: 

Høy produksjon som følge av et rekordvått år. Ingen større  
driftsproblemer.

Magasinfylling pr 31.12. (Svorka og Valsøyfjord): 

2013: 15,0 GWh 

2014: 10,6 GWh

2015: 15,0 GWh

2016: 17,3 GWh

2017: 13,5 GWh

2018: 10,3 GWh

2019: 13,2 GWh

2020: 13,7 GWh

Oppnådd pris (inkl. valuta og finansiell sikring) for vannkraft- 
produksjon i 2020 ble 20,6 øre/kWh. Områdepris i 2020 var  
10,0 øre/kWh.

PRODUKTER: Vår nye markedskommunikasjon er fargekodet. De blå 
kvadratene brukes til å fremme produktene våre. I dette tilfellet med 
et fokus på strøm-avtalen Svorka Spot.
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ELEKTROINSTALLASJON

Resultat 
datterselskap 
(tusen kr)

Svorka Nett AS Svorka Energi AS Svorka AS Svorka  
Fjernvarme AS

El-Co AS Svorka 
Elsikkerhet  AS

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Driftsinntekter  80 533  -    43 409  184 313  111 072  54 959  4 446  5 604  21 972  23 968  1 609  101 

Driftsresultat  13 019  -6  8 354  28 111  29 177  15 910  424  890  594  -623  293  -4 

Årsresultat  8 243  -5  1 935  33 729  22 028  12 320  87  343  448  -512  229  -3 

Totalkapital  308 307  25  324 552  651 245  263 792  208 482  20 980  21 432  10 075  9 379  630  167 

Antall årsverk 23,0 0,0 11,1 34,1 25,0 20,0 0,0 0,0 18,6 24,0 1,0 0,0

Svorka driver elektroinstallasjon gjennom det heleide datter- 
selskapet El-Co AS. 

El-Co ble stiftet i mars 1991. Svorka kjøpte seg inn i selskapet i  
desember 2006, og ble hovedaksjonær med 67%. Nils Stokke, som 
var eier av 33% av aksjene, inngikk høsten 2018 avtale med Svorka 
om salg av sine aksjer, og nå er Svorka eneeier i El-Co.

Selskapet driver installasjon, salg og service av elektriske produkter 
og tjenester. 

Året 2020 ble bedre enn forventet for El-Co med tanke på at vi  
parallelt med Covid-19 fikk en ny konkurrent i Rindal. Covid-19  
påvirket oss med at vi fikk en periode med permitteringer på  
bakgrunn av at vi mistet en stor prosjektkunde. 

Det er mange prosjekter, og særlig kan nevnes godt samarbeid  
med kunder som bl.a. Talgø MøreTre, Letthus, Pipelife, BBent  
(Brannstasjon Rindal og Rindal Sparebank), ALTI Surnadal, Bøfjorden 
Sag og Rindalshytter AS. El-Co har også en betydelig andel av  
installasjon i bolig/fritidsbolig, samt små og store serviceoppdrag 
hos privatpersoner, landbruk og næring. Vi opplever positive tilbake- 
meldinger på oppdragene vi utfører, og vi styrker vår posisjon som 
lokal kvalitetsleverandør av elektroinstallasjon. 

I løpet av 2020 ansatte vi ny faglig ansvarlig med oppstart 1. januar 
2021, samt utdannet ny EKOM-installatør for å ivareta tjenesten i 
2021. I løpet av året har en av våre lærlinger tatt fagbrev, og er nå 
fast ansatt. Vi har også fått to nye sertifiseringer innen brann- 
kontroll.

Totalt utgjør El-Co nå 19 personer fordelt på elektrikere, lærlinger, 
hjelpearbeidere og administrasjon. 

Omsetning 2020 ble MNOK 22. Dette er en reduksjon på ca. 8,3% fra 
2019. Resultatet etter skatt på ca. 450’ NOK er som budsjettert, og 
noe bedre enn forventet sett i lys av Covid-19, ny konkurrent og at 
El-Co fortsatt er i omstilling. Styret er positive til fremtiden. De  
ansatte utgjør et godt team med bred kompetanse og stor stå- 
på-vilje.  F
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UTVIKLING OG 
MARKEDSKOMMUNIKASJON

 I SVORKA

Vi har sett på hva som er viktig for Svorka og definert hvorfor 
kundene skal kjøpe våre tjenester og produkter. Hva vi selger, og 
hvordan vi gjør det vil ikke være en konkurransefaktor for frem-
tiden, vi må svare på hvorfor våre kunder skal velge å handle hos 
oss. All markedskommunikasjon er basert på tre farger som  
representerer de ansatte (oransje), produktene våre (blå), og 

miljø og bærekraft (grønn). Vi vet at vi må gjøre oss fortjent til 
en plass i et konkurranseutsatt marked for å ha en fremtid i vår 
region. Derfor har vi utarbeidet vår nye visuelle markeds- 
kommunikasjon på bakgrunn av det du som forbruker skal  
forvente. Vi er teamet for din hverdagsflyt. Så stort ønske om  
vår markedsandel, at vi går all in for å bli best.

Svorka er et selskap som er en viktig driver for vekst og utvikling i vår region. Vi jobber med et 
ambisiøst utviklingsprogram, Svorka 2025, med mål om å bli teamet som skaper hverdagsflyt i 

ditt moderne teknologiske hjem. Dette innebærer blant annet at Svorka skal levere moderne 
tjenester og lokal service, som tåler sammenligning med de største.

Vår nye markedskommunikasjon er fargekodet. De oransje kvadratene brukes til å fremme våre lokalt ansatte som er grunnstammen i vår  

tjenesteproduksjon. Lars Arne er en god representant for vår service.
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I 2020 inngikk Svorka en avtale om bytte av signalleverandør. Partnerskapsavtalen med Telia gir Svorka strategisk 

merverdi i form av markedsledende tjenester, større produkt- og tjenestespekter og ikke minst lokal verdiskaping i 

tilstedeværende kundeservice og montørtjenester.

Vi har signert ny avtale 
med TELIA

Nå kan du glede deg til 

VI LEVERER TELIA 
FRA 2021!

Vi er stolte over å kunne tilby Telia TV-tjenester i 2021. Telia har et bredt produktspekter, og gjennom samarbeidet gir det oss 
mulighet til å levere flere og bedre tjenester til det beste for våre kunder. Vi er spesielt fornøyd med at Telia gir oss som 

samarbeidspartnere mulighet til å bevare vår egenart, og ivareta verdiskapingen lokalt. Fordi vi vet, at vi kjenner våre kunder best. 
I første omgang betyr dette at våre TV-kunder vil få tilsendt ny dekoder i løpet av året slik at vi kan nyte godt av Telias TV-tjenester. 

Alle våre kunder vil få direkte informasjon fra oss i god tid før overgangen. Gled dere!
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Nå kan våre kunder glede seg til en underholdende nyhet 
- vi skal levere Telia TV-tjenester til alle våre kunder i løpet av 2021!
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BREDBÅND OG TV

Forretningsområdet for bredbånd og TV, tidligere Svorka Bredbånd 
AS, ble i 2020 en del av det nye markedsselskapet, Svorka AS.

Isolert hadde forretningsområdet bredbånd og TV i 2020 et drifts- 
resultat på MNOK 21,4. Svorka AS er fortsatt eier i selskapene Vest-
link AS (50%), Orkidenett AS (33%) og Sund Bredbånd AS (84%). 
Svorka AS gikk i 2020 også inn på eiersiden RealNett AS (33 %) 
og dannet installasjonsselskapet Real Installasjon (100 %), begge 
med forretningsadresse Trondheim. Alle de 5 selskapene bidro med 
positive resultater.

Det har vært en formidabel vekst på bredbånd de siste årene, med 
ca. 1300 nye kunder hvert år siden 2016, og Svorka opererer i flere 
markedsområder for å kunne vokse videre. I tillegg til det man 

definerer som kjerneområdet i eierkommunene, skjer veksten i 
hovedsak gjennom selskapets satsinger på bredbåndsutbygging i 
Orkland, Skaun, Melhus, sørlige deler av Trondheim kommune, i  
Østerdalen og gjennom selskapene Sund Bredbånd AS og  
RealNett AS. De nevnte kommunene i Trøndelag har gjennom  
Svorkas inntreden fått en meget god fiberdekning i forhold til hva  
de hadde før dette.

Vi har et sterkt fokus på at våre kunder skal være mest mulig 
fornøyde uansett hvilken bredbåndsteknologi vi leverer på, med 
kortreist og god service. Det er også et klart mål at alle på vårt tråd-
løse alternativ skal ha et godt bredbåndstilbud, og det legges derfor 
ned mye arbeid og investeringer i å opprettholde dette som et godt 
alternativ til fiber.

 F
o

to
: L

e
d

ia
rd

 F
o

to
 A

S

14

SVORKA - ÅRSRAPPORT 2020

SVORKA  
Teamet for din hverdagsflyt



SPONSING I EI UTFORDRENDE TID

Foto: Lediard Foto AS.

Svorka sponser lokale aktiviteter i våre markedsområder med inntil 
en million kroner hvert år. En av mange foreninger som mottar støtte 
fra oss er Surnadal IL, som favner et bredt spekter av aktiviteter for 
barn og unge. 

Vi vet at det har vært utfordrende å drive sport og aktivitet i et år 
med utfordringer, og at kultur og idrett vil trenge mye støtte i årene 
fremover. Svorka ønsker å ta et særlig ansvar for å bidra til å bygge 
opp og utvikle formål som står i fare for å miste medlemmer og 
tilbud i tider hvor det er utfordrende å drive med tanke på nasjonale 
retningslinjer og smitteverntiltak. Vi ser at antall aktiviteter har gått 
drastisk ned, men at støtten vi har bidratt med har vært med på å 
opprettholde drift og gir mulighet for videre planer når samfunnet nå 
skal se fremover mot en normalisering.

Alt blir bra!

Sylvia Stokke

Konsernleder salg- og marked, Svorka

Alt har vore ulikt det vi har vore vant til i 2020. Vi har ikkje kunne 
trene, konkurrere, reise, samlast og vise oss fram slik vi har vore 
vant til. Likevel har mange stått på dag og natt for å legge til rette for 
at dei som vil skal få. Banemannskapet på Syltøran, løypekøyrarar på 
Nordmarka, trenarar, lagleiarar, styre og arrangementskomitear i alle 
gruppene. Alle har gjort ein uvurderleg jobb for å ha eit så godt tilbod 
som mogleg.

Utan alle som har bidratt, sponsorar, støttespillarar og andre, har det 
heller ikkje vore mogleg å arrangere det vi har gjort. Alle har vore 
positive og stått på. For alle som har stått på veit at det vi driv med 
betyr så mykje for så mange.
Med dette vil eg berre seie takk til alle som har bidrege i dette rare 
året. Takk for innsatsen de har lagt ned, takk for jobben de har gjort, 
takk for at de stiller opp og bidreg for idrettslaget! Det betyr så mykje 
for så mange.

Beste helsing
Sondre Ormset

Dagleg leiar Surnadal IL

 
Surnadalsmesterskapet i Straffekonk. Ei nyvinning i fjor, som skal bli eit årleg arrangement. F.v Jan Roger Finnvik og Mattis Fiske
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 Foto: Lediard Foto AS

DET 
LØSER 
VI!
Selvfølgelig gjør vi det. 
Du skal kunne forvente mye 
når du kontakter oss i Svorka. 
Vi bor i grenda der du bor, vi  
lever av og med de tjenestene 
og produktene du også har, og 
vi krever like god leveranse 
som du krever av oss. Minst. 

Kundeteamet vårt består 
av en fin gjeng kompetente 
medarbeidere. Det er de som  
er stemmen i telefonen, og 
mennesket bak e-posten du 
får, og som hver dag 
jobber for å hjelpe dere 
til riktig og best mulig 
leveranse.

Vi ønsker å tilby dere 
god hverdagsflyt. 
Det forplikter og krever kvalitet 
i alle ledd - noe vi jobber med 
hver dag.

Sonja 
Spesialist på fakturering og 
telefon. Talefør 
systematiker. 

Johnny 
Racer på salg 
og planlegging. 
Tålmodig 
diplomat.

Thomas 
Allrounder som kan svare på det 
meste av utfordringer. Positiv 
initiativtaker. 

Kundeteamet i Svorka 

er klare til å hjelpe deg!
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SVORKA - ÅRSRAPPORT 2019

Fossen i Valsøybotn. Foto: Kjell Sæther

Svorka  
er tildelt prisen  

for beste regionale  
bredbåndsselskap  

i 2019.

Ola 
Eksperten på kraft og prising. 
Nøyaktig arbeidsjern.

Kristine 
Spesialist på å skape nytt 
kundefokus. Engasjert idéskaper. 

Eva 
Teamlederen vår 
på kundeservice. 
Teknisk leksikon 
med stålkontroll. 

Nils Ivar 
Naturtalent på salg og 
telefonservice.  
Munnrapp godtrønder. 
 

Kåre 
Muntrasjonsrådet. 

Kunnskapsrik humørspreder,

ligger bak sofaen. 

Teamet for hverdagsflyt
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Mer enn 80% av verdens 
fornybare energi skapes 
gjennom vannkraft.
 
Svorka bidrar til at Norge er 
best i verden på bruk av vann-
kraft som energikilde, og du 
kan stolt smykke deg med å 
bidra til dette som kunde hos 
oss. Dette skaper bærekraf-
tige verdier og arbeidsplasser 
til lille Liv, og andre tippolde-
barn i Surnadal. 
Derfor er våre kunder så 
verdifulle - også for fremtiden

Takk for at du velger lokalt.

Liv Stokke Bruset, Todalen

Så bærekraftig, 
at dine tippoldebarn 
vil takke deg

Gir miljøet hverdagsflyt
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Vegard Mossing, energimontør Svorka
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STYRETS BERETNING 2020

INNLEDNING

I forbindelse med varslede strukturendringer i bransjen har Svorka 
jobbet aktivt med å legge en strategi hvor det overordnede målet er 
at Svorka skal bestå som selvstendig selskap også i fremtiden. Det 
skal Svorka greie gjennom å ha søkelys på lønnsomhet, utvikling av 
eksisterende forretningsområder og fornyelse.
Svorka gjennomførte i 2020 endring i selskapsstruktur for å møte 
myndighetenes krav om selskapsmessig skille. Det er etablert et 
nytt holdingselskap Svorka Holding AS. Svorka Energi AS er fisjonert 
og nettvirksomheten er overført til Svorka Nett AS, kraftomset-
ning er overført til Svorka AS. Svorka AS omfatter nå kundeservice, 
kraftomsetning, bredbånd og annen konkurranseutsatt virksomhet. 
All kraftproduksjon er samlet i Svorka Energi AS.
I 2020 var strømprisene i vårt område rekordlave, men med høy 
produksjon og gevinst på finansielle sikringer har Svorka likevel 
oppnådd positivt resultat på kraftproduksjon. Inntektsramme nett 
er redusert, hovedsakelig på grunn av lave kraftpriser og redusert 
rentenivå. Til tross for redusert inntektsramme har nett oppnådd 
driftsresultat på samme nivå som i fjor. 
Resultatutvikling bredbånd og kraftomsetning er fortsatt svært 
positiv.
Svorka har ikke fått kjenne på de verste naturkreftene i 2020. Det 
jobbes kontinuerlig med forbedring av nett for å minimere  
konsekvenser av fremtidige hendelser. 

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Svorka er opptatt av sikkerhet og trygghet for ansatte, leverandører, 
partnere og berørte tredjeparter. I all vår virksomhet blir det lagt stor 
vekt på tilstrekkelig helse- og sikkerhetskompetanse blant egne 
ansatte og kontraktører. Svorka har etablert et eget kvalitetssystem 
basert på NS-EN ISO-9001 standard. Dette består av en HMS-hånd-
bok, prosedyrehåndbok og system for registrering av avvik. Totalt er 
det registrert 22 avvik. Det er registrert 2 alvorlige hendelser med 
personskader i 2020. Tilsvarende tall for 2019 var 9 avvik og ingen 
personskader.

Svorka bidrar positivt til å redusere skadelige utslipp gjennom sin 
vannkraftproduksjon og fjernvarme basert på biobrensel. Vannkraft-
anlegg medfører inngrep i natur og miljø, og Svorka er opptatt av 
å forebygge og avgrense negative miljøkonsekvenser ved kraft-
verkprosjekter, først og fremst gjennom til enhver tid å overholde 
konsesjonsvilkårene som blir satt.

PERSONAL, LIKESTILLING OG DISKRIMINERING

Svorka skal vise respekt for enkeltmennesket og arbeide aktivt for 
et godt arbeidsmiljø preget av likeverd og mangfold. Styret oppfatter 
arbeidsmiljøet som godt, og samarbeidet med ansattes  
organisasjoner har vært konstruktivt og bidratt positivt.

Svorka aksepterer ingen form for diskriminering, og har som mål å 
være en arbeidsplass med full likestilling. Virksomhetene i Svorka 
har historisk sett hatt et overtall av menn blant de ansatte. Styret 
består av 6 menn og 2 kvinner. 

I 2020 har totalt sykefravær vært 5,4%, hvorav langtidsfravær utgjør 
3,7%. Tilsvarende tall for 2019 er 5,3% og 4,0%. Svorka har vært IA 
bedrift siden 2002 og jobber kontinuerlig med helse- og trivsels-
fremmende tiltak.
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PRODUKTER: De blå kvadratene brukes til å fremme produktene 
våre. I dette tilfellet med et fokus på våre TV-tjenester som tilbyr 
god underholdning.

20

SVORKA - ÅRSRAPPORT 2020

SVORKA  
Teamet for din hverdagsflyt



SVORKAS VIRKSOMHET

Gjennom datterselskaper og tilknyttede selskaper driver Svorka 
kraftproduksjon, kraftomsetning, nettvirksomhet, levering av bred-
bånds- og TV-tjenester, samt elektronisk installasjon. 

Produksjon

Svorka er eier eller deleier i seks vannkraftanlegg og ett fjern-
varmeanlegg. Heleide vannkraftanlegg er Valsøyfjord og Grytdalen 
kraftverk i Heim kommune, Brandåa og Kysinga kraftverk i Rindal 
kommune. Svorka overtok Kysinga kraftverk i januar 2021. Svorka 
er deleier av vannkraftanleggene Svorka og Nordsvorka kraftverk i 
Surnadal kommune, hvor Svorka og Statkraft eier 50% hver.  
Samarbeidet med Statkraft er regulert i en 5-årig driftsavtale med 
virkning fra 1. januar 2021. Fjernvarmeanlegget ligger i Surnadal og 
er heleid av Svorka.

Kraftomsetning

Svorka selger strøm til kunder fordelt over hele landet. Totalt er det  
i 2020 solgt 164 GWh. Tilsvarende tall for 2019 er 168 GWh.  
Reduksjon skyldes redusert forbruk. 
 
Områdeprisen for Midt-Norge i 2020 ble 9,98 øre/kWh, mens  
systemprisen ble 11,56 øre/kWh. Tilsvarende tall for 2019 er 37,96 
øre/kWh og 38,35 øre/kWh.

Nett (monopol)

Svorkas forsyningsområde har et areal på om lag 2300 km2 og et 
innbyggertall på rundt 10 000. Forsyningsnettet i konsesjonsområdet 
består av regional- og distribusjonsnett, og omfatter høyspent- og 
lavspentlinjer og kabler med til sammen ca. 1400 km. Forsynings-
nettet omfatter i tillegg nettstasjoner, nettskap og målepunkt. Svorka 
utfører løpende rehabilitering av nett for å bedre drifts- og person-
sikkerhet, samt for å tilfredsstille tekniske krav. I 2020 var det brann 
i trafostasjon på Ranes, som medførte økte KILE-kostnader. Utover 
dette var det ingen hendelser som skapte store utfordringer for nett, 
med unntak av enkelte perioder med tordenvær og vind som med-
førte strømbrudd i deler av nettet.

Bredbånd

Svorka leverer bredbånds- og TV-tjenester til privatkunder, bedrifter 
og offentlige virksomheter i Romsdal, Nordmøre, Østerdalen og  
Trøndelag. Det er gjennomført betydelige investeringer i nye  
markedsområder i Trøndelag som har gitt pen vekst i antall kunder 
og positiv resultatutvikling.

Elektroinstallasjon

Svorka er eier av El-Co AS som driver installasjon, salg og service av 
elektriske produkter og tjenester til både private- og næringskunder. 
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MILJØ: Vår nye markedskommunikasjon er fargekodet. De grønne 
kvadratene brukes til å fremme bærekraft og miljø. I dette tilfellet 
med et fokus på kortreist kraftproduksjon. Vi leverer vannkraft fra 
området der du bor.
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ØKONOMISKE RESULTATER

Årsresultatet for Svorka Holding AS og Svorka ble MNOK 31,4 for 
2020. Tilsvarende årsresultat i Svorka var MNOK 25,1 for 2019.  

Driftsinntektene for Svorka ble MNOK 242,4 for 2020. Tilsvarende 
driftsinntekter for Svorka var MNOK 274,6 for 2019. Driftsinntektene 
til Svorka er i stor grad avhengig av kraftprisene og inntektsrammen 
fastsatt av NVE. Kraftprisen var historiske lav i 2020, noe som ga ve-
sentlig reduksjon i inntekter fra kraftproduksjon og kraftsalg. Svorka 
kan vise til økt aktivitet og økte inntekter fra bredbånds- 
virksomheten.

Personalkostnad for Svorka Holding AS ble MNOK 1,2 for 2020. I 
beløpet inngår honorar til konsernstyret for 2. halvår. Personal- 
kostnad for Svorka utgjør MNOK 45,2 for 2020. Dette er 4% høyere 
en tilsvarende personalkostnad for Svorka for 2019.

Avskrivninger for Svorka ble MNOK 33,7 for 2020. Tilsvarende 
avskrivninger for Svorka var MNOK 31,6 for 2019. Det er investert 
betydelige midler i bredbåndsinfrastruktur som reflekteres gjennom 
økte avskrivninger. Andre driftskostnader for Svorka ble MNOK 36,5 
for 2020. Tilsvarende driftskostnader for Svorka var MNOK 38,0 for 
2019. Effektivisering av driften og fokus på kostnadsreduserende 
tiltak har gitt positiv utvikling i driftskostnader.

EBITDA (kontantstrøm fra drift) for Svorka ble MNOK 84,3 for 2020. 
Tilsvarende EBITDA for Svorka var MNOK 80,0 for 2019.

Netto finanskostnader for Svorka ble MNOK 10,4 for 2020. Tilsva-
rende netto finanskostnader for Svorka var MNOK 11,4 for 2019. 
Reduksjon forklares med lavt rentenivå.

Skattekostnaden for Svorka ble MNOK 8,7 for 2020. Tilsvarende 
skattekostnad for Svorka var MNOK 11,9 for 2019. Lave kraftpriser 
har gitt vesentlig reduksjon i grunnrenteskatt på vannkraftproduk-
sjon i Svorka Kraftverk. 

Det har i 2020 ikke medgått utgifter til forskning og utvikling i særlig 
grad.

Styret mener Svorka sin økonomiske stilling er god, og at forut- 
setningene for fortsatt drift er til stede. Forutsetning om fortsatt drift 
er derfor lagt til grunn ved avleggelse av årsregnskapet. 

Svorka legger vekt på langsiktig verdiskapning, og skal gjennom- 
gående ha en god finansiell handlefrihet. Innen disse rammene fører 
Svorka en aksjonærvennlig utbyttepolitikk, men på en slik måte at 
finansiering av fremtidige investeringer skal sikre selskapet god 
soliditet.

RESULTATDISPONERING

Styret i Svorka Holding AS foreslår et utbytte på MNOK 11,0.

RISIKOSTYRING

Svorka er eksponert for markedsrisiko gjennom egen kraftproduk-
sjon, nettvirksomhet og salg til sluttbrukerkunder. I et vannkraft- 
basert system vil pris og produksjonsevne variere betydelig, og dette 
kan gi store utslag på resultatet. Nettvirksomheten er regulert ved at 
inntektene fastsettes av NVE.

Prosesser i verdikjeden er eksponert for operasjonell risiko. Prosjekt-
gjennomføring og drift er spesielt eksponert mot operasjonell risiko 
som personskader, skader på miljøet, omdømmetap og økonomisk 
tap. Sikkerhet og trygghet for ansatte, leverandører, partnere og 
berørte tredjeparter er avgjørende og blir gitt stor oppmerksomhet. 
Risikoen for naturkatastrofer som skader virksomheten er økende. 
Svorka har forsikringsdekninger for all vesentlige type ødeleggelser 
eller skader.

Svorka driver en kapitalintensiv virksomhet og er gjennom lån hos 
finansinstitusjoner eksponert for endringer i rentemarkedet. Styret 
vurderer finansiell risiko for øvrig å være relativt lav.

FRAMTIDSUTSIKTER

Svorkas produksjonsanlegg er i gjennomgående god stand.  
Rehabilitering av damanleggene i Svorka kraftverk ble avsluttet i 
2018. Nye sikkerhetsforskrifter innebærer likevel at det må  
gjennomføres rehabilitering på våre anlegg. For å opprettholde og 
bedre leveringskvaliteten må vi også i framtiden prioritere  
rehabiliteringer av vårt strømnett.

Norske kraftpriser har i starten av 2021 ligget vesentlig høyere enn 
gjennomsnitt for 2020. Nivået på kraftprisene forventes å være 
moderat høye fremover. For å oppnå økonomiske resultater som gir 
tilfredsstillende avkastning til våre eiere, må Svorka ha kontinuer-
lig fokus på prosjektstyring, inntjening og kapitalbinding. Videre blir 
det viktig å tilpasse seg gjeldende regelverk, rammebetingelser og 
varslede strukturendringer for øvrig på en optimal måte.

Det skjer store endringer innenfor mange bransjer, også innenfor 
Svorka sine forretningsområder. Det skjer endringer på bakgrunn 
av myndighetspålagte krav, teknologisk utvikling, konkurranse og 
endringer i kundeatferd. Det gjør at Svorka må fornye seg. Arbeidet 
med fornyelse i Svorka er forankret i «Svorka 2025».

Det er viktig for Svorka å være en lokal bidragsyter, og tilby  
tjenester som tilfredsstiller våre kunders behov. Innenfor «Svorka 
2025» arbeider vi med fornyelse og løsninger som skal gjøre hverda-
gen enklere for våre kunder; Hverdagsflyt! Vi arbeider også med  
prosjekter innenfor datautnyttelse, hvor vi ser på hvordan Svorka 
kan benytte komponentdata, lokasjon- og værdata, historikk og 
sensorikk for å tilby våre kunder enda høyere oppetid på strømnettet. 

Myndighetene ønsker å konsolidere antall nettselskaper for å hente 
ut stordriftsfordeler gjennom å vedta selskapsmessig og  
funksjonelt skille. Svorka mener at allianser kan spille en viktig rolle 
for å nå myndighetenes mål om stordriftsfordeler, og derfor  
engasjerer Svorka seg i arbeidet med å utvikle Nettalliansen. Per i 
dag består Nettalliansen av ca. 40 energiselskaper, som  
representerer totalt ca. 300.000 nettkunder. Det gjør at Svorka  
gjennom Nettalliansen henter ut stordriftsfordeler, samhandlings- 
gevinster og innovasjon i et mye høyere tempo enn tidligere.   

Styret vil takke alle ansatte for godt samarbeid og en god innsats i 2020.  
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RESULTATREGNSKAP 2020

Svorka Holding  AS (Alle tall i NOK 1000)                       Svorka

2019 2020 Note 2020  Proforma
2019

DRIFTSINNTEKTER
0 0 Energisalg 91 316 140 433

0 0 - El.avgift -22 200 -20 559

0 0 Netto Energisalg 69 116 119 874

0 0 Nettinntekter inkl mer-/mindreinntekt 66 215 72 656

0 0 Andre driftsinntekter 107 030 82 062

0 0 Sum driftsinntekter 1 242 361 274 592

DRIFTSKOSTNADER
0 0 Energikjøp og overføringer 40 380 87 991

0 0 Annet varekjøp 36 065 24 101

0 1 240 Lønnskostnader 10,12 45 182 43 452

0 0 Avskrivninger 2 33 690 31 585

6 59 Annen driftskostnad 4 36 478 38 005

0 0 Tap på fordringer 3  1 076 

6 1 299 Sum driftskostnader 1 191 798 226 209

-6 -1 299 DRIFTSRESULTAT 50 563 48 383

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

0 32 332 Inntekt på investering i datterselskap 3 0 0

0 0 Inntekt på investering i tilknyttet selskap 3 1 052 2 165

0 2 333 Renteinntekter 2 938 3 387

0 0 Andre Finansinntekter   1 613 743

0 -2 201 Rentekostnader -13 488 -15 038

0 0 Finanskostnader -2 500 -2 651

0 32 464 Netto finansposter -10 385 -11 393

-5 31 165 ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 40 178 36 990

0 -258 Skattekostnad på ordinært resultat 11 8 686 11 903

-5 31 423 ORDINÆRT RESULTAT ETTER SKATTEKOSTNAD 31 492 25 087

-5 31 423 ÅRSRESULTAT 31 492 25 087

Minoritetsandeler 8 -69 0

ÅRSRESULTAT ETTER MIN.ANDELER 31 423 25 087

Opplysninger om avsetninger til:

0 11 000 Avsatt til utbytte 8

5 Avsatt til dekning av tidligere tap 8

-5 20 418 Avsatt til egenkapital 8

-5 31 423 Sum disponert
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Svorka Holding AS (Alle tall i NOK 1000)                          Svorka

2019 2020 Note 2020 Proforma
2019

ANLEGGSMIDLER

Immaterielle eiendeler

0 258 Utsatt skattefordel 11 0 0

0 0 Andre immaterielle eiendeler 2 0 0

0 258 Sum immaterielle eiendeler 0 0

Varige driftsmidler

0 0 Kraftverk og overføringsanlegg 2 329 402 304 163

0 0 Anlegg under utførelse 2 0 0

0 0 Forretningsbygg 2 67 082 69 007

0 0 Tomter og bygninger 2 7 041 7 041

0 0 Fjernvarmeanlegg 2 18 206 18 127

0 0 Bredbåndsanlegg og kabel-TV 2 224 445 171 107

0 775 Maskiner, inventar og driftsløsøre 2 5 395 29 278

0 775 Sum varige driftsmidler 651 571 598 722

Finansielle anleggsmidler

0 253 859 Investeringer i datterselskap 3 0 130

0 214 784 Lån til datterselskap 5,7 0 0

0 0 Investeringer i tilknyttet selskap 3 12 239 10 124

0 0 Lån til tilknyttet selskap 7 975 0

0 0 Andre fordringer 7 151 120

0 0 Pensjonsmidler 10 1 984 538

0 0 Andre langsiktige aksjer 13 6 218 4 779

0 468 643 Sum finansielle anleggsmidler 21 567 15 691

0 469 676 Sum anleggsmidler 673 138 614 414

OMLØPSMIDLER

0 0 Varebeholdning 6 4 576 4 339

0 373 Kundefordringer 7 28 928 12 981

0 9 Andre fordringer 7 23 423 47 171

0 139 078 Fordring på konsernselskap 7 0 0

0 0 Mer-/mindreinntekt 1 0 0

0 139 460 Sum fordringer 52 351 60 151

0 0 Markedsbaserte aksjer 13 1 393 1 374

25 0 Kontanter og bankinnskudd 14 17 823 17 767

25 139 460 Sum omløpsmidler 76 143 83 631

25 609 136 SUM EIENDELER 749 281 698 045

BALANSE PR. 31.12.2020
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BALANSE PR. 31.12.2020

Svorka Holding AS (Alle tall i NOK 1000) Svorka

2019 2020 Note 2020 Proforma
2019

EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital

30 1 300 Aksjekapital  8,9 1 300 1 300

0 232 046 Overkursfond 8 232 046 4 163

30 233 346 Sum innskutt egenkapital 233 346 5 463

Opptjent egenkapital

0 0 Minoritetsandeler 8 13 -40

0 17 733 Fond for vurderingsforskjeller 8 17 733 0

-5 0 Annen egenkapital 8 -44 226 163

-5 17 733 Sum opptjent egenkapital 17 702 226 122

25 251 079 Sum egenkapital 251 048 231 585

GJELD

Avsetning for forpliktelser

0 0 Utsatt skatteforpliktelse 11 20 932 14 077

0 0 Andre avsetninger for forpliktelser 4 732 5 179

0 0 Pensjonsforpliktelser 10 0 0

0 0 Sum avsetning for forpliktelser 25 664 19 256

Annen langsiktig gjeld

0 226 500 Gjeld til kredittinstitusjoner 5 226 500 201 750

0 0 Ansvarlig lånekapital 5 40 000 40 000

0 226 500 Sum annen langsiktig gjeld 266 500 241 750

Kortsiktig gjeld

0 119 012 Gjeld til kredittinstitusjoner 5 119 012 94 738

0 42 Leverandørgjeld 7 42 351 48 580

0 0 Betalbar skatt 12 1 829 4 961

0 41 Skyldig offentlige avgifter 11 013 12 061

0 11 000 Skyldig utbytte 9 11 045 8 000

0 1 462 Annen kortsiktig gjeld 7 20 819 36 639

0 0 Avsatt til tap på kraftkontrakter 0 475

0 131 557 Sum kortsiktig gjeld 206 069 205 454

0 358 057 Sum gjeld 498 233 466 460

25 609 136 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 749 281 698 045
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Årsregnskapet er satt opp etter reglene i regnskapslova av 17. juli 1998.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld:

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre 

eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales 

innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og 

langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til 

anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke 

å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives 

planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etablerings-

tidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste beløp av anskaffelseskost og virkelig 

verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstids-

punktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Konsolideringsprinsipp

Konsernregnskapet omfatter morselskapet Svorka Holding AS og datterselskapene 

Svorka Energi AS, Svorka Nett AS, Svorka AS, Svorka Fjernvarme AS, El-Co AS, 

Svorka Elsikkerhet AS og Sæther Kraft AS. Konsernregnskapet utarbeides etter 

ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper 

som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres.

Frem til omorganisering gjennomført i 2020 har konsernregnskapet blitt avlagt 

med Svorka Energi AS som konserpiss. Konsernregnskapet omfatter samme virk-

somheter som tidligere. Det henvises til note 8 og 16 for ytterligere informasjon.

Ved kjøp av datterselskaper elimineres kostprisen på aksjer i morselskapet mot 

egenkapitalen i datterselskapet på kjøpstidspunktet. Forskjellen mellom kostpris 

og netto bokført verdi på kjøpstidspunktet av eiendeler i datterselskapene tillegges 

de eiendeler merverdien knytter seg til innenfor markedsverdien av disse eiende-

lene. Den del av kostpris som ikke kan tillegges spesifikke eiendeler representerer 

goodwill. Goodwill avskrives lineært over antatt økonomisk levetid.

Investering i Datterselskap og Tilknyttet selskap.

Datterselskapet og det tilknyttede selskap er vurdert etter egenkapitalmetoden i 

selskapsregnskapet. Morselskapets andel av resultatet er basert på de investerte 

selskapenes resultat etter skatt med fradrag for interne gevinster og eventuelle 

avskrivninger på merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var høyere enn den 

ervervede andelen av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er resultatande-

lene vist under finansposter, mens eiendelene i balansen er vist under finansielle 

anleggsmidler.

Finansielle instrumenter:

Finansielle instrumenter i krafthandelen er finansielle, bilaterale, kontrakter, 

terminkontrakter (futures og forwards) og opsjoner. Verdsettelse av de finansielle 

instrumentene er avhengig av om de anses som sikring eller trading. Verdsettel-

sesprinsippene framgår av avsnittet om inntektsføring av krafthandel nedenfor.

Opsjonspremier:

Betalte opsjonspremier for framtidige kraftleveranser på faste betingelser avsettes 

i balansen og resultatføres i takt med realisert levering, eventuelt på tidspunkt 

for bortfall av opsjon eller på det tidspunkt det foretas motforretning (lukking av 

posisjonen).

Inntektsføring av kraftomsetning/kostnadsføring kraftkjøp:

Svorka prissikrer kraftkjøpet ved inngåelse av fysiske og finansielle kontrakter. All

fysisk og finansiell handel som ligger innenfor antatte salgsforpliktelser, regn-

skapsføres som sikring. Antatt salgsforpliktelse defineres som forpliktelse til 

kunder i eget konsesjonsområde som en med overveiende sannsynlighet vil oppnå, 

samt andre inngåtte fysiske forpliktelser.Som sikring regnes både salgs- og kjøps-

posisjoner. Tap/gevinst på sikringskontrakter, beregnet

som marginen mellom kontraktspris og spotpris, bokføres ved realisering og 

presenteres som korreksjon til kraftkjøp. Dersom netto kjøpsforpliktelser overstiger 

antatte salgsforpliktelser, overføres sikringskontrakter til tradingporteføljen basert 

på LIFO-prinsippet. Lukking av finansielle kjøpskontrakter inntektsføres/kostnads-

føres i den perioden det gjøres motregning.

Sikringsporteføljen verdivurderes til inngåtte kontraktspriser for kjøp og salg. 

Kunder i eget konsesjonsområde vurderes til markedspriser pr. 31.12. i antatt leve-

ringsperiode inklusiv avtalt eller antatt påslag. Ubalansen i kraftbalansen vurderes 

til markedspriser på antatt leveringstidspunkt.

Trading:

Fysiske og finansielle salgs- og kjøpskontrakter som ikke er ment å dekke antatte 

leveringsforpliktelser, regnskapsføres som trading. Tradingkontrakter verdset-

tes etter laveste verdis prinsipp på portefølgebasis. Urealisert tap kostnadsføres, 

mens urealisert gevinst tas til inntekt. Kontrakter opprinnelig inngått som trading, 

overføres ikke til sikringsporteføljen.

Aktiverte renter:

Renter som knytter seg til anlegg under oppføring, blir aktivert som en del av 

kostprisen.

Andre anleggsaksjer og andeler:

Anleggsaksjer og mindre investeringer, hvor selskapet ikke har betydelig innfly-

telse, balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig 

verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskudds-

utbetalinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.

Fordringer:

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for 

avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell 

vurdering av de enkelte fordringer.

Pensjoner: 

Selskapet balansefører pensjonsforpliktelser/midler i henhold til foreløpig Norsk 

RegnskapsStandard for pensjoner.

Skatter:

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt 

og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de 

midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemes-

sige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av 

regnskapsåret . Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som 

reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Skattekost-

naden sammenstilles med regnskapsmessige resultat før skatt. 

Aktivering av kraftverk under utførelse.

Konsernet har flere potensielle utbyggingsprosjekt under vurdering.  Kostnadene 

som påløper i forbindelse med utredningsarbeidet blir kostnadsført fortløpende 

fram til prosjektet blir offentlig godkjent og vedtatt av styret. Etter dette tidspunk-

tet blir kostnadene aktivert som kraftverk under utførelse. Avskriving av kraftver-

kene blir først påbegynt ved oppstart av produksjon. 

Anleggstilskudd:

Anleggstilskudd til investeringer fra det offentlige og fra private går til fradrag 

på aktiverte verdier. Anleggstilskuddet periodiseres dermed over investeringens 

økonomiske levetid i form av reduserte avskrivninger.

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2020

REGNSKAPSPRINSIPPER

26

SVORKA - ÅRSRAPPORT 2020

SVORKA  
Teamet for din hverdagsflyt



NOTE 1         SALGSINNTEKTER                                                                                                                                                               (Alle tall i 1000)

                             Svorka Holding AS                                    Svorka 

2020 2019 2020 Proforma 2019

Virksomhetsområde

Nettvirksomhet (monopoldel)  -    -    75 939  82 863 

Kraftomsetning  -    -    41 567  78 423 

Kraftproduksjon  -    -    29 375  39 469 

Fjernvarme  -    -    4 446  5 604 

Bredbåndstjenester  -    -    68 625  54 959 

Elektroinstallasjon  -    -    21 938  23 933 

Øvrig virksomhet  -    -    471  13 274 

Sum  -    -    242 361  274 592 

Geografisk fordeling

Norge  -    -    242 361  274 592 

Utlandet  -    -    -    -   

Sum  -    -    242 361  274 592 

NOTE 2     VARIGE DRIFTSMIDLER                                                                                                                                                            (Alle tall i 1000)

Driftsmidler i selskapet: Sum

IKT felles Sum

Andre driftsmidler:

Anskaffelseskost pr 1.1 0 0

Tilgang i året 775 775

Avgang til anskaffelseskost 0 0

Anskaffelseskost 31.12. 775 775

Samlede av- og nedskrivninger 0 0

Bokført verdi 31.12. 775 775

Årets ordinære avskrivning 0 0

Prosentsats for ordinære avskrivninger

Andre varige driftsmidler i konsernet:

Kraftverk og 
overførings- 

anlegg

Inventar, 
løsøre, 

biler

Bredbånds-
 anlegg

Fjernvarme-  
anlegg

Anlegg 
under  

utførelse

Forretnings- 
bygg / 

tomter
Sum

Tilgang/avgang kjøpte anleggsmidler 17 476 981 66 259 1 025 0 0 85 741

Anskaffelseskost 31.12. 603 024 46 384 295 545 29 299 0 95 947 1 070 199

Akk. avskrivninger 31.12. 273 620 40 989 71 100 11 093 0 21 824 418 626

Bokført verdi 31.12. 329 402 5 395 224 445 18 206 0 74 123 651 571

Årets ordinære

avskrivninger 15 658 2 282 12 881 945 0 1 924 33 690

NOTE 3    DATTERSELSKAP, TILKNYTTET SELSKAP M.V.                                                                                                                (Alle tall i 1000)

Firma Ansk.år Forretnings- 
kontor

Eierandel Stemmeandel

Datterselskap
Svorka Energi AS 2020/1994 Surnadal 100% 100%

Svorka AS 2020/2001 Surnadal 100% 100%

El-Co AS 2020/2006 Rindal 100% 100%

Svorka Nett AS 2020/2019 Surnadal 100% 100%

Svorka Elsikkerhet AS 2020/2019 Surnadal 70% 70%

Selskapene regnskapsføres etter egenkapitalmetoden.
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Beregning av årets resultatandel Datterselskap Tilkn. Selskap Sum

Andel årets resultat 32 332 0 32 332

Avsetning mot tap på konsernfordring 0 0 0

Årets resultatandel 32 332 0 32 332

Beregning av bokført verdi pr 31.12.

Inngående balanse 1.1. 0 0 0

Kostpris 236 126 0 236 126

Korrigering direkte mot egenkapital -14 600 0 -14 600

Årets resultatandel 32 332 0 32 332

Konsernbidrag 0 0 0

Utgående balanse 31.12. 253 858 0 253 858

Restverdi uavskrevet merverdi ved oppkjøp 0 0 0

Datterselskap i konsern

Svorka Fjernvarme AS 2005 Surnadal 100% 100%

Sæther Kraft AS 2006 Surnadal 100% 100%

Tilknyttet selskap i konsern
Sund Bredbånd AS 2005 Midsund 84% 84%
Orkidenett AS 2004 Surnadal 33% 33%
VestLink AS 2005 Surnadal 50% 50%
Energi 1 Kraft AS 2000 Kristiansund 25% 25%
NRR AS 2019 Kristiansund 25% 25%
RealNett AS 2020 Trondheim 33% 33%
RealInstallasjon 2020 Trondheim 100% 50%

NOTE 4         ANDRE DRIFTSKOSTNADER                                                                                                                                              (Alle tall i 1000)

2020 2019

Materialer  -    -   
Fremmedytelser  38  -   
Forsikringer  -    -   
Eiendomsskatt  -    -   
Øvrige adm. - og driftskostnader  20  6 
Sum  59  6 

NOTE 5    FORDRINGER OG GJELD                                                                                                                                                          (Alle tall i 1000)

                                         Svorka Holding AS                            Svorka

2020 2019 2020 
Proforma

2019 

Fordringer med forfall senere enn ett år
Andre langsiktige fordringer  214 784 -    -    -   

Sum 214 784 -0 0 0

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år
Gjeld til kredittinstitusjoner  226 500  -    226 500  175 500 
Ansvarlig lån  -    -    40 000  40 000 

Sum 226 500 0 266 500 215 500

Gjeld sikret ved pant  345 512  -    345 512  296 488 

Pantsatte eiendeler, bokført verdi:
Regionalnett og distribusjonsnett  -    -    183 010  174 459 

Vannkraftverk  -    -    144 329  65 387 

Aksjer i Datterselskap  253 859  -    3 126  87 552 

Administrasjonsbygg  -    -    74 123  76 047 
Driftstilbehør  -    -    2 827  869 

Sum  253 859  -    407 415  404 314 

Selskapet har konsernkontoordning, der morselskapet Svorka Holding AS inngått en avtale om trekkfasilitet med DNB.  
Datterselskap er solidarisk ansvarlig for alle mellomværende i konsernkontoordning.     
 

Forts. NOTE 3    DATTERSELSKAP, TILKNYTTET SELSKAP M.V.                                                                                                    (Alle tall i 1000)
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NOTE 6         VARER               (Alle tall i 1000)

Svorka Holding AS Svorka

2020 2019 2020
Proforma

2019
Lager av råvarer 0 0 4 576 4 339

Lager av varer under tilvirkning 0 0 0 0

Lager egentilvirkede ferdigvarer 0 0 0 0

Sum 0 2 016 4 576 4 339

NOTE 7  MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN OG TILKNYTTEDE SELSKAP                                           (Alle tall i 1000)

Svorka Holding AS

Datterselskaper              Tilknytta selskaper

2020 2019 2020 2019

Fordringer
Lån til foretak i samme konsern  214 784  -    -    -   

Kundefordringer  373  -    -    -   
Andre fordringer  139 078  -    -    -   

Sum  354 235  -    -    -   

Herav fordringer som forfaller > 1 år  139 346  -    -    -   

                                            Datterselskaper
Gjeld 2020 2019
Leverandørgjeld  -    -   
Annen kortsiktig gjeld  -    -   

Sum  -    -   

Svorka
                               Tilknytta selskaper

Fordringer 2020 Proforma 2019

Lån til tilknytta selskap  975  1 550 
Kundefordringer  337  16 
Andre fordringer  -    -   

Sum  1 312  1 566 
Herav fordringer som forfaller > 1 år  337  16 

                                 Tilknytta selskaper
Gjeld 2020 Proforma 2019

Leverandørgjeld  1 658  -   
Annen kortsiktig gjeld  -    -   

Sum  1 658  -   

Det eksisterer ingen pantstillelse, garantier eller annen sikkerhetsstillelse til fordel for foretak i samme konsern.
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NOTE 8     EGENKAPITAL                                                                                                                                                                    (Alle tall i 1000)

Svorka Holding AS

Årets endring i selskapets egenkapital fremkommer slik:

Aksjekapital Overkursfond
Fond for 

vurderingsforskjell
Egenkapital pr. 01.01.  30  -    -   
Kapitalnedsettelse  -30  -    -   

Kapitalforhøyelse  1 300  234 856  -   

Utbetalt ekstra utbytte  -    -    -   

Årets resultat  -    -    32 332 

Avsatt utbytte  -    -2 810  -   
Korrigeringer direkte mot EK  -    -    -14 600 

Egenkapital pr 31.12.  1 300  232 046  17 733 

Svorka
Majoritets- Minoritets-
interesser interesser

Egenkapital pr. 01.01. 25 -40
Kapitalnedsettelse -30 0

Kapitalforhøyelse 236 156 0

Utbetalt ekstra utbytte -1 000 0

Årets resultat 31 423 69

Avsatt utbytte -11 000 0

Minoritets andel av utbytte -45 0
Korrigering direkte mot EK -4 494 -16

Egenkapital pr 31.12. 251 035 13

Svorka Holding AS ble stiftet den 1. oktober 2019, med etterfølgende kapitalforhøyelse den 20. mars 2020. Ved kapitalforhøyelsen ble Svorka Energi AS overført til Svorka 
Holding AS med regnskapsmessig og skattemessig kontinuitet. Verdien som var lagt til grunn for overføringen var bokført egenkapital i Svorka Energi AS på over-
føringstidspunktet. Det har etter etableringen av konsernet skjedd en omstrukturering ved at nettvirksomheten i Svorka Energi AS ble utfisjonert til Svorka Nett AS, og 
markedsvirksomheten ble utfisjonert til Svorka AS. På grunn av at overføringen har skjedd med regnskasmessig kontinuitet foreligger det ingen allokering av merverdier.

For opplysninger om proforma tall for konsernet henvises det til note 16.

NOTE 9     AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Bokført
Aksjer  1 300 1 000  1 300 000 

Sum  1 300  1 300 000 

Selskapet har kun en aksjeklasse. 

Oversikt over aksjonærene pr. 31.12.

Aksjer Sum Eierandel Stemmeandel

Surnadal kommune  533  533 41,0 % 41,0 %
Møre og Romsdal Fylke  325  325 25,0 % 25,0 %

Heim kommune  221  221 17,0 % 17,0 %
Rindal kommune  221  221 17,0 % 17,0 %

Sum  1 300  1 300 100,0 % 100,0 %

Totalt antall aksjer  1 300  1 300 100,0 % 100,0 %
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NOTE 10     PENSJONER

Svorka har både ytelsesbasert og innskuddsbaserte pensjonsordninger for sine ansatte. Den ytelsesbaserte ordningen gjennom KLP er lukket for nyansatte og alle ansatte 
født etter 1960. De innskuddsbaserte ordningene er ordninger hvor det betales faste innskudd, og hvor det ikke foreligger juridisk eller underforstått forpliktelse til å 
betale ytterligere innskudd. Pliktige innskudd innregnes som personalkostnader i resultatet når de påløper. Den ytelsesbaserte ordningen er en ordning som gir de ansatte 
kontraktsmessige rettigheter til fremtidige pensjonsytelser. Pensjonsforpliktelser beregnes basert på en lineær opptjening og benytter økonomiske og aktuarielle forutset-
ninger. Pensjonsmidler måles til virkelig verdi, og reduserer pensjonsforpliktelse i balansen. 

                                         Svorka Holding                                            Svorka

2020 2019 2020 Proforma 2019

Årets opptjening  -    -    602  720 

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen  -    -    1 644  1 967 

Avkastning på pensjonsmidler  -    -    -2 573  -2 819 

Resultatført estimatavvik  -    -    639  1 124 

Resultatført planendring  -    -    -    -206 
Administrasjonskostnad og arb.avgift  -    -    158  215 

Netto pensjonskostnad lukket ordning  -    -    470  1 001 
Premie innskuddspensjon og privat AFP  -    -    2 985  4 387 

Netto pensjonskostnad  -    -    3 455  5 388 

Opptjente pensjonsforpliktelser pr 31.12.  -    -   79 571 73 082

Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering  -    -    -    -   

Beregnede pensjonsforpliktelser pr 31.12.  -    -   79 571 73 082

Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr 31.12.  -    -   74 248 69 082

Netto forpliktelse før arb.avgift  -    -   5 323 4 000

Ikke resultatført virkning av estimatavvik - -7528 -4793
Arbeidsgiveravgift  -    -   221 255

Netto pensjonsforpliktelse (midler) lukket ordning  -    -   -1 984 -538

Økonomiske forutsetninger: 2020 2019
Diskonteringsrente 1,70% 2,30%

Forventet lønnsregulering 2,25% 2,25%

Forventet avkastning på pensjonsmidler 3,10% 3,80%

Forventet G-reg./pensjonsreg. 2,00% 2,00%

Forventet pensjonsregulering 1,24% 1,24%

De aktuarielle forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer og avgang.

NOTE 11 - SKATTER                                                                                                                                                                                     (Alle tall i 1000)

                         Svorka Holding AS Svorka
Årets skattekostnad fordeler seg på:  2020 2019 2020
Betalbar skatt  -    -    1 830 

Korreksjon betalbar skatt tidligere år  -    -    -   

Endring i utsatt skatt  -258  -    6 855 
Effekt av endring i skattesats  -    -    -   

Sum skattekostnad  -258  -    8 686 

Beregning av årets skattegrunnlag:
Resultat før skattekostnad  31 165  -    40 178 

Permanente forskjeller   *)  -32 332  -    -1 035 

Endring i midlertidige forskjeller  -232  -    -29 712 

Fremførbart underskudd  -5  -1 461 
Konsernbidrag  -    -   

Årets skattegrunnlag  -1 405  -    7 969 

Oversikt over midlertidige forskjeller:
Fordringer  -    -    -1 214 

Varer  -    -    -   

Anleggsmidler  232  -    104 870 

Avsetning etter god regnskapsskikk  -    -    -6 130 

Pensjoner  -    -    1 984 

Gevinst- og tapskonto  -    -    -35 
Fremførbart underskudd  -1 405  -5  -4 328 

Sum  -1 173  -5  95 147 

Utsatt skatt / (skattefordel)  -258  -    20 932 

For inntektsåret 2019 ble utsatt skattefordel ikke balanseført. Proforma tall for 2019 er ikke utarbeidet.
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NOTE 12  - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE M.M.                                        (Alle tall i 1000)

Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 22 % av resultat før skatt: 

Svorka Holding AS Svorka
 2020 2020

Resultat før skatt  31 165  40 178 

22 % skatt av resultat før skatt  6 856  8 839 

Permanente forskjeller (22%)*  -7 113  -228 

Grunnrente- og naturressursskatt (inkl. i betalbar skatt)  77 

Korreksjon betalbar skatt tidligere år  -    -   

Beregnet skattekostnad  -258  8 686 

Effektiv skattesats **) -0,8 % 21,6 %

*) Inkluderer: ikke fradragsberettige kostnader, som for eksempel representasjon, samt fradrag for resultatandel knyttet til tilknyttetselskap. 

**) Skattekostnad i prosent av resultat før skatt.

I henhold til foreløpig regnskapsstandard for behandling av skatt, er midlertidige negative og positive forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode 

utlignet og nettoført.

                          Svorka Holding AS        Svorka

Lønnskostnader 2020 2019 2020 Proforma 2019

Lønninger 1 172 0 36 173 31 758

Arbeidsgiveravgift 20 0 3 039 3 382

Pensjonskostnader 0 0 4 102 6 027
Andre ytelser 48 0 1 868 2 285

Sum 1 240 0 45 182 43 452

Gjenomsnittlig antall ansatte i løpet av regnskapsåret har vært 0 i Svorka Holding AS og 79 i Svorka.    
Lønninger inkluderer avsatt bonus iht. generell ordning for alle ansatte i Svorka.

    
Godtgjørelser Daglig leder Styret
Lønn og andre ytelser 0

Godtgjørelse 374

Pensjonsutgifter 0

Tapt arbeidsfortjeneste 4

Ingen ansatte har lån i selskapet.  
Konsernsjef er i 2020 lønnet gjennom datterselskap Svorka Energi AS. Totale godtgjørelser kr 1.713 tusen.     

Revisor      
Det er kostnadsført revisjonshonorar i 2020 med kr 6 tusen, gjeldende kr 0 tusen i utført revisjon, og kr 6 tusen for annen bistand.

NOTE 13  - AKSJER OG ANDELER I ANDRE FORETAK M.V. .                                                                                                             (Alle tall i 1000)

Svorka

Anleggsmidler Ansk. Kost Balanseført verdi

Letthus AS 50 50
Midt-Norsk Opplæring 1 1

STN Invest AS 358 358

REN AS 1 1

Surnadal Sparebank 500 500

Todalsfjordprosjektet AS 100 100

Siv Industri-inkubator AS 202 202

Halsafjordsambandet AS 105 105

Nettalliansen 22 22
El-Watch AS 4 879 4 879

Sum anleggsaksjer 6 218 6 218

Omløpsmidler
Optimum 1 974  1 393 

Sum omløpsaksjer  1 974  1 393 

Forts. NOTE 11 - SKATTER                                                                                                                                                                         (Alle tall i 1000)
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NOTE 14  - BUNDNE MIDLER                                                                                                                                                                     (Alle tall i 1000)

NOTE 15  - FINANSIELL MARKEDSRISIKO                                                                                                                                                                  

NOTE 16  - PROFORMA TALL                                                                                                                                                                  (Alle tall i 1000)

I posten inngår ingen bundne midler. Konsernet har etablert bankgaranti som sikkerhet for skattetrekkmidler.

Renterisiko
Svorka har et langsiktig syn på konsernets renterisiko hvor man prøver å minimere konsernets langsiktige rentekostnad. Konsernet har en aktiv holdning til rentemarkedet 
og tilpasser seg utviklingen i rentemarkedet i tett samarbeid med finansieringsforbindelser.
 
Valutarisko
Svorka bruker det norske markedet som finanseringskilde. Terminhandel av kraft i euro er sikret til norske kroner.
 
Likviditetsrisiko
Konsernets likviditets- og refinansieringsrisiko håndteres gjennom en langsiktig kommittert trekkfasilitet. Svorka påtar seg likviditetsrisiko ved at løpetiden på finansielle 
forpliktelser ikke samsvarer med kontantstrømmen som driften genererer. Svorka har en beredskapskapital som kan genereres på kort varsel.
 
Kredittrisiko
Konsernet er eksponert mot kredittrisiko primært ved krafthandel, men også ved plassering av overskuddslikviditet, samt bruk av finansielle kontrakter som rentebytte-
avtaler og valutaterminer m.m. Kraftkontrakter cleares i størst mulig utstrekning gjennom Nord Pool via anerkjente tredjeparter som medfører akseptabel motpartsrisiko.
Andre finansielle kontrakter gjøres utelukkende mot anerkjente og solide norske banker og finansinstitusjoner. Konsernet har som strategi å begrense kredittrisikoen  
gjennom å inngå avtaler med anerkjente og solide motparter. 
 
Operativ risiko
Konsernet har en risikoeksponering i den operative driften gjennom skader/tap på eiendeler – primært på kraftverk og transmisjonsanlegg. Videre har konsernet risiko for 
å tape produksjon ved vanntap og for skade på tredjemanns liv og eiendom. Det er inngått forsikringsavtaler som dekker de vesentligste risiki.
 
Markedsrisiko
Selskapets hovedvirksomhet er konserninterne fellestjenester. Konsernet driver virksomhet innenfor kraftomsetning, kraftproduksjon, bredbånd og elektroinstallasjon. 
Produsert volum avhenger i stor grad av nedbørssituasjonen fra år til år, og den volatile kraftprisen i det nordiske kraftmarkedet. Svorka driver derfor aktiv risikostyring 
tilpasset den aktuelle markedssituasjonen. Det benyttes i stor grad terminkontrakter til inntektssikring. Konsernets nettvirksomhet for strøm har i realiteten ingen  
markedsrisiko all den stund vi er monopolist.
 
Et av hovedvirksomhetsområdene i Svorka er handel med kraft. Dette er et marked der pris og produksjonsevne varierer betydelig, noe som kan medføre stor usikkerhet 
knyttet til kjøp og salg. På denne måten ønsker konsernet å sikre en optimal kontraktsposisjon i forhold til gitte risikokriterier.
 

Konsertallene pr. 31.12. 2019 med Svorka Energi AS som konsernspiss er lagt inn som Proforma tall i konsernregnskapet. Proforma tall fremgår i resultat, balanse og noter. 
Der hvor proforma tall er benyttet er dette angitt som ‘Proforma 2019’. 

Det er ikke tatt inn Proforma tall i Kontantstrømoppstilling.
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 Svorka Holding AS (Alle tall i NOK 1000)  Svorka

2019 2020  2020 2019

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

-5 31 165 Resultat før skattekostnad 40 178 -5

0 0 - Periodens betalte skatt 0 0

0 0 -/+ Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 0 0

0 0 + Ordinære avskrivinger 33 690 0

0 0 + Nedskrivning anleggsmidler 0 0

0 0 +/- Endring i varelager -4 576 0

0 -373 +/- Endring i kundefordringer -28 928 0

0 42 +/- Endring i leverandørgjeld 42 351 0

0 0 +/- Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsord-
ninger

0 0

0 0 +/- Effekt av valutakursendringer 0 0

0 -32 332 +/- Poster klassifisert som investerings-/finansieringsaktiviteter -1 052 0

0 1 494 +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter 6 961 0

-5 -4 = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 88 624 -5

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

0 0 + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 0

0 -775 - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -685 261 0

0 0 + Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak 0 0

0 -226 122 - Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak -18 798 0

0 0 + Innbetalinger ved salg av andre investeringer 0 0

0 -353 862 - Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer -1 126 0

0 -580 759 = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -705 185 0

Kontantstømmer fra finansieringsaktiviter

0 226 500 + Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 266 500 0

0 0 + Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 0 0

0 0 - Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld 0 0

0 0 - Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld 0 0

0 119 112 +/- Netto endring i kassekreditt 132 733 0

30 236 156 + Innbetaling av egenkapital 236 156 30

0 -30 - Tilbakebetaling av egenkapital -30 0

0 -1 000 - Utbetaling av utbytte -1 000 0

0 0 + Innbetaling av aksjonærbidrag 0 0

0 0 + Innbetaling av konsernbidrag 0 0

0 0 - Utbetaling av konsernbidrag 0 0

30 580 738 = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 634 359 30

0 +/- Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontatekvivalenter 0 0

25 -25 = Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 17 798 25

0 25 + Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 25 0

25 0 = Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 17 823 25

KONTANTSTRØMOPPSTILLING 2020
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Uavhengig revisors beretning 

Til generalforsamlingen i Svorka Holding AS 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Svorka Holding AS. 

Årsregnskapet består av: 

• Selskapsregnskapet, som består av 
balanse per 31. desember 2020, 
resultatregnskap og 
kontantstrømoppstilling for 
regnskapsåret avsluttet per denne 
datoen og noter, herunder et 
sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper, og 

• Konsernregnskapet, som består av 
balanse per 31. desember 2020, 
resultatregnskap og 
kontantstrømoppstilling for 
regnskapsåret avsluttet per denne 
datoen og noter, herunder et 
sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

• Er årsregnskapet avgitt i samsvar med 
lov og forskrifter 

• Gir selskapsregnskapet et rettvisende 
bilde av den finansielle stillingen til 
Svorka Holding AS per 31. desember 
2020 og av selskapets resultater og 
kontantstrømmer for regnskapsåret 
som ble avsluttet per denne datoen i 
samsvar med regnskapslovens regler og 
god regnskapsskikk i Norge 

• Gir konsernregnskapet et rettvisende 
bilde av den finansielle stillingen til 
konsernet Svorka Holding AS per 31. 
desember 2020 og av konsernets 
resultater og kontantstrømmer for 
regnskapsåret som ble avsluttet per 
denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved 
revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har 
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Annen informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke 
den andre informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon 
identifisert ovenfor med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom 
annen informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. 

Dersom vi, på bakgrunn av arbeidet vi har utført, konkluderer med at disse andre opplysningene 
inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å uttale oss om dette. Vi har ingenting å 
rapportere i så henseende.  

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig 
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 
følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet er ledelsen ansvarlig for å ta standpunkt til selskapets og 
konsernets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. 
Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er 
sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir 
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av 
overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av selskapets og konsernets regnskapsopplysninger i samsvar med lov 
og god bokføringsskikk i Norge. 

 
 

Surnadal, 7. mai 2021 
BDO AS 

 
Thomas Bjørseth 
statsautorisert revisor 
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