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Konsernsjefens forord
Vannkraften har i over 100 år forsynt Vestlandet med bærekraftig energi.
Klimautfordringen har gjort produktene og tjenestene vi leverer enda viktigere i
overgangen til nullutslippssamfunnet. Men bærekraft handler ikke bare om
sluttproduktene og tjenestene vi leverer. Det handler også om vårt indre liv, om helse,
miljø og sikkerhet. Om prosesser som skal være bærekraftige fra start til mål. Derfor
reduserer vi blant annet risikoen for utslipp fra egne anlegg, bytter ut bensin- og
dieselbiler med elbiler og setter krav til våre leverandører. Fremover vil vi jobbe enda
mer systematisk med bærekraftig utvikling av våre egne aktiviteter.
Bærekraft er kjernen i alt vi driver med og avgjørende for at vi også i fremtiden skal
kunne drive lønnsomt. Det forventer og krever våre kunder og samarbeidspartnere,
myndigheter og finansinstitusjoner.
Vårt mål er å levere produkter og tjenester som setter fart i overgangen fra fossil til
fornybar energibruk, slik vi gjør med elektrifisering av byggeplasser, ladeløsninger for
biler og skip og samarbeid om grønt hydrogen. Ren vannkraft og et effektivt strømnett
er forutsetninger for å lykkes med elektrifiseringen. Akkurat nå er
forsyningssituasjonen i regionen vår kritisk med tanke på det fremtidige behovet for
strøm. Vi jobber derfor for å sikre en infrastruktur som legger til rette for grønn
næringsutvikling i regionen vår.
2020 ble et år med rekordlave kraftpriser. Selv om aktiv prissikring demper risikoen
for vår del, så viser fjoråret hvor sterkt resultatet vårt svinger med kraftprisene. BKK
jobber aktivt for å redusere risiko knyttet til fall i kraftprisene, og de siste årene har vi
tatt nye grep for å gjøre oss mindre sårbare for svingninger i kraftprisene. Vår ambisjon
om å bli størst i Norge på elektrifisering er et av disse.
I likhet med resten av samfunnet er også vi i BKK preget av koronapandemien. Vi har
ansvar for samfunnskritisk infrastruktur og var tidlig ute med å iverksette tiltak for å
sikre forsyningssituasjonen. Vi har klart å opprettholde beredskap og sikre
strømforsyningen med strenge HMS- og smittevernkrav. Nå må vi stå løpet ut i tråd
med faglige råd og retningslinjer fra myndighetene. Det er krevende for alle, men jeg
håper og tror at vi snart kan se lysere tider i møte.
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Hvem er vi?
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Vår visjon

Vi skaper en bærekraftig fremtid.
Fornybar, elektrisk og digital.
I verdens klimautfordring er energiomstilling vårt viktigste virkemiddel. Med fleksibel, fornybar vannkraft, en
kostnadseffektiv og pålitelig infrastruktur, samt sikre, stabile og kunderettede digitale løsninger har BKK en
nøkkelrolle i overgangen fra fossilt til fornybart.
Vi tar en aktiv rolle i utformingen av framtiden. Den er fornybar, elektrisk og digital.
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Vår organisasjon
Vestlandets største fornybarselskap
BKK er et ledende energi- og infrastrukturselskap i fornybarnæringen og en viktig del av
løsningen når samfunnet skal redusere klimautslippene. Vi har våre røtter på Vestlandet
hvor vi i over hundre år har bidratt til å møte samfunnets behov for energi. I overgangen til
nullutslippssamfunnet skal BKK lede an i utviklingen av klimavennlig energi og
fremtidsrettede infrastrukturløsninger, og samtidig gå foran med å introdusere innovative
og nytenkende løsninger for en mer bærekraftig utvikling. Sammen med våre interessenter
jobber vi for å skape en bærekraftig fremtid som er fornybar, elektrisk og digital.
For å lykkes med dette driver vi blant annet med produksjon, omsetning og overføring av
elektrisk kraft og infrastrukturløsninger for strøm og fiber. I tillegg har vi aktiviteter innen
fjernvarme, energimåling, entreprenørtjenester, internett og telekomløsninger.
Ryggraden i energisystemet vårt
Våre om lag 1300 medarbeidere fra Haugesund i sør til Ålesund i nord utvikler, bygger og holder i
gang den samfunnsmotoren vi kaller infrastruktur selve ryggraden i energisystemet vårt. Det
som gjør at vi kan bo, jobbe, gå på skole eller trening, dyrke moreller i Hardanger og kose oss i
opplyste julegater. Til sammen har vi over en kvart million nettkunder, og så mange som syv av ti
store bedrifter bruker våre telekomløsninger.
Viktig rolle i den grønne omstillingen
BKK utvikler løsninger for ulike sektorer som kan erstatte fossil energi med fornybare
energiløsninger. For eksempel har vi bygget Europas største landstrømanlegg for
cruisenæringen, og investerer i oppstartsselskaper som bidrar til den grønne omstillingen.
Vannkraften er avgjørende for et fullelektrisk samfunn. Så mye som halvparten av den
europeiske lagringskapasiteten av fornybar energi er i Norge. BKK alene har en lagringskapasitet
som tilsvarer 250 millioner store Tesla Home batterier, og vi skal bli størst i Norge på
elektrifisering.
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BKK i tall
Faktisk vannkraftproduksjon
(TWh)

Skader
(per million arbeidstimer)

Totalt CO2-utslipp
(tonn)

8,7

6

29.376

▲ 50 %

▼ 13 %

Alvorlige miljøhendelser

Omsetning
(mrd. kroner)

Antall nettkunder

2

4,6

259.862

▲2

▼ 16 %

▲7%

Økonomisk verdiskaping
G4 EC1 (mrd. kroner)

Antall hurtigladekunder

Årsverk

2,4

160.000

1.355

▲ 9%

▲ 78 %

▲ 7%

Våre forretningsområder
Forretningsområde Produksjon
Forretningsområdet består av selskapet BKK Produksjon.
Utbygging og drift av vannkraftverk har vært BKKs kjernevirksomhet helt fra starten. BKK Produksjon produserer og omsetter fornybar kraft i
engrosmarkedet, samt utvikler ny og eksisterende produksjonskapasitet. Vi har 38 vannkraftverk, samt 26 prosent eierandel i Sima kraftverk.
Til sammen produserer BKK Produksjon gjennomsnittlig 7,5 TWh årlig. Dette gjør oss til Norges femte største kraftprodusent. Vi har et sterkt
fagmiljø på vannkraft, som også tilbyr ulike tjenester til kraftselskaper og andre eksterne kunder.

Forretningsområde Nett
Forretningsområdet består av selskapet BKK Nett. Selskapets virksomhet består av eierskap og drift av vårt eget strømnett. Med om lag
260 000 kunder og et strømnett på ca. 22 000 kilometer, er vi en av Norges største distributører av elektrisk energi. Kraftleveringen i BKKs
nettområde utgjorde 9 948 GWh i 2020. Vi er i sving 24 timer i døgnet året rundt for at det alltid skal være en selvfølge for deg å ha strøm. Vår
leveringssikkerhet ligger stabilt på 99,99 prosent. Eierskap og drift av strømnett er en monopolvirksomhet som er regulert av Norges
vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVE fastsetter rammene for nettselskapenes virksomhet, deriblant hvor mye vi kan ta inn i nettleie.
BKKs nettleie bidrar til god utnyttelse av nettet og er felles for hele forsyningsområdet

Forretningsområde Entreprenør og Marked
Forretningsområdet Entreprenør og Marked ønsker å være en partner for sine kunder og tilbyr løsninger innenfor energimarkedet, digitale
løsninger og entreprenørmarkedet. Markedsområdet er i hovedsak Vestlandet, men noen løsninger tilbys også nasjonalt. Entreprenør og
Marked består av selskapene BKK Enotek, BKK Digitek, BKK Elsikkerhet, BKK Varme, BKK Breiband og Enivest.

Forretningsområde Innovasjon og Utvikling
Forretningsområdet Innovasjon og Utvikling har som oppgave å videreutvikle BKK-konsernet, planlegge for fremtiden og å være en pådriver
for innovasjon. Forretningsområdet har ansvaret for å koordinere konsernets FoU-aktiviteter, modne frem nye ideer og mulige
forretningsmodeller med utgangspunkt i BKKs kjernevirksomhet og kompetanse. Innovasjon og Utvikling har ansvaret for konsernstrategi,
industrielt eierskap, fusjoner og oppkjøp, FoU-strategi, innovasjonsportefølje og forretningsutvikling. Forretningsområdet har etablert
virksomhet innen hurtiglading, lading i borettslag og sameier, elektrifisering av oppdrettsanlegg, samt satsinger innen elektrifisering av norsk
sokkel og grønt hydrogen. Selskapene BKK Elektrifisering, BKK Strøm, BKK Spring og Plug Holding er en del av forretningsområdet.
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I 2020 ble BKK 100 år. Selskapet ble stiftet for å skaffe eierkommunene strøm gjennom å
utnytte lokale naturressurser vannkraften. BKK og verden rundt har endret seg, men noe
grunnleggende står fast. Vår oppgave er fortsatt å sikre innbyggerne i regionen vår
samfunnskritisk infrastruktur som strøm, fiber og varme. I sentrum av denne reisen står
dyktige og stolte medarbeidere som gjennom hardt arbeid har bygget kraftverk, linjer,
dammer og annen infrastruktur. BKKs ansatte har vært framsynte og dristige i både i oppog nedgangstider. BKK har sitt opphav som spleiselag. Bergen og elleve
omlandskommuner gikk sammen om å stifte selskapet. Det ble en vellykket løsning. I løpet
av disse hundre årene har vi vokst, og flere lokale kraftselskap i regionen har slått seg
sammen med oss. Vi har nå virksomhet fra Ålesund i nord til Haugesund i sør, og vi eies av
Statkraft, 17 kommuner i Vestland fylke, samt Tysnes Kraftlag AS og Etne Elektrisitetslag AS.
Vi er blitt Vestlandets største fornybare energiselskap.

Vår historie
BKK ble etablert i 1920 for å bidra til å møte samfunnets
behov for energi. Vår evne til innovasjon og nytenkning har
vært med på å skape det moderne samfunn et.
1900
Bergens Elektricitetsverk (Bergen Lysverker) blir stiftet. Den første strømleveransen
kommer fra et dampkraftverk i Strømgaten. Det første året har vi 368 kunder .

1912

Bergen Lysverkers første vannkraftverk,
Frøland kraftverk i Samnanger, blir satt i
drift.

1968
Kraftledningen SamnangerMauranger tas i bruk. For første
gang kan bergensområdet få
strøm utenfra i tørre perioder.
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1920

BKK blir stiftet 2. juni for å sikre Bergen og
omlandskommunene nok elektrisk kraft
for fremtiden.

1925

1927

Antall strømkunder i
Bergen har passert
30.000.

1963
Evangerutbyggingen starter for å få bukt med den stadig
akselererende forbruksveksten. BKKs største
utbyggingsprosjekt skulle realiseres. Nå skulle Teigdalsog Eksingedalsvassdraget temmes.

To aggregater settes i drift i BKKs første kraftverk, Dale
kraftverk i Vaksdal. Den nye kraftledningen mellom Dale og
Ravneberget tas i bruk.

1961
Enda en gang
strømmangel og
sparekampanjer.

1948

Strømmangel med
sparekampanjer og
rasjonering.

1952
Kraftutbygging i Matrefjellene starter for å bedre
strømforsyningen i området og få slutt på strømrasjoneringene.
Utbyggingen i Bergsdalen gav ikke nok kraft. Nye store
vannressurser måtte utnyttes.

1950
Antall strømkunder har
steget til 50.000.

1969

1976

1981

1984

1990

1995

Evanger Kraftverk settes i drift. Evanger kraftverk er fortsatt
BKKs største kraftverk. Tilløpstunnelen fra Askjelldalsvatnet til
Evanger var et interiørmessig praktprosjekt. Tunnelen er 34,4
km lang og var verdens lengste vanntunnel da den stod ferdig.

Steinslandsutbyggingen i Modalen starter.
Steinsland kraftverk var ferdig i 1981. Sotra
Kraftlag blir stiftet etter fusjon mellom
elektrisitetsverkene i Fjell og Sund.

En milepel i driften av
BKKs anlegg. BKK fikk
moderne, datastyrte
driftssentraler.

Gassverket i
Bergen legges
ned etter 129 års
drift.

I 1990 begynte BKK å ta
fiberteknologien i bruk. I
første omgang for å bedre
kommunikasjonen mellom
egne anlegg.

BKKs anleggsavdeling
blir lagt ned etter 75 års
sammenhengende
utbygging
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2000

1999

1998

1997

1996

BKK satser på storstilt
bredbåndsutbygging, og kjøper
Moldenett, ElTele Vest og Mannsverk
Elektro.

BKK blir omdannet til aksjeselskap 1. januar 1999 og får
Statkraft som medeier.

BKK etablerer seg i Sverige.

BKK blir omdannet til konsern fra 1. januar.

BKK kjøper Bergen
Lysverker.

2003

Fjernevarmevarmeanlegget i Rådalen med
rørledning til Kokstad/ Sandsli og til Bergen
sentrum åpnes offisielt.

2007

En epoke avsluttes når kraftproduksjonen i de to siste aggregatene i
gamle Dale kraftverk fra 1927 stanses. Aggregat nummer to i Dale 2
settes i drift.

2011

Tusenvis strømløse i forbindelse med
ekstremværet Dagmar.

2014

BKK inngår kontrakt med Nexans om utvikling,
produksjon og installasjon av verdens lengste og
dypeste 420-kv sjøkabel.

2019

2018

2017

2016

2015

BKK fusjonerer med
Sunnfjord Energi og
Kvinnherad Energi

Høsten 2018 vedtok styret en målsetting om
å bli «størst i Norge på elektrifisering». Det samme året
går BKK og Bergen Havn sammen for å bygge Europas
største landstrømanlegg til cruise.

Offisiell åpning av 420 kV-linjen mellom
Mongstad og Kollsnes. Et viktig prosjekt for
å sikre strømforsyningen i Bergensregionen.

Statnett kjøper BKKs
andel av sentralnettet.

Sammen med Hordaland fylkeskommune og Bergen
kommune åpner vi verdens største hurtigladestasjon
for elbiler på Danmarksplass i Bergen.

2020
600 millioner kroner i
utbytte til eierne våre etter
et rekordresultat i 2019.
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Konsernledelsen
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BKKs konsernledelse foran «Skipet», vårt nye hovedkontor i Solheimsviken i Bergen.

Rune Indrøy

Jannicke Hilland

Anne Marit Steen

Konsernsjef

Konserndirektør Økonomi

Konserndirektør Kommunikasjon
og samfunnskontakt

Jannicke Hilland (f. 1967) begynte i
BKK i 2015. Hun er sivilingeniør fra
University of Manchester, dr. scient
fra Universitetet i Bergen og har
delfag i strategisk ledelse fra Norges
Handelshøyskole.

Anne Marit Steen (f.1961) begynte i
BKK i februar 2015. Hun er utdannet
siviløkonom fra Universitetet i
Nordland og har en MBA i økonomisk
styring og ledelse fra NHH. Hun er
også sivilingeniør bygg fra NTNU.
Tidligere har hun vært
økonomidirektør i GC Rieber og i
DNB Livsforsikring.

Rune Indrøy (f. 1964) begynte i BKK i
2019 og har utdannelse innen
politikk og historie fra Universitet i
Bergen (UiB). Han har tidligere jobbet
som konserndirektør i TV2 og som
direktør for myndighetskontakt ved
UiB. Han har også erfaring som
journalist, redaksjonsleder og
redaksjonssjef fra TV 2,
Aftenposten, Bergens Tidende og
ulike lokalaviser

Svein Kåre Grønås

Ingrid von Streng Velken

Konserndirektør Produksjon

Konserndirektør
Teknologi og digitalisering

Konserndirektør
Innovasjon og Utvikling

Olav Osvoll (f. 1964) begynte i BKK i
2018. Han er ingeniørutdannet innen
bygg og anlegg, har studert økonomi
og administrasjon ved Trondheim
Økonomiske Høyskole og hydrologi
ved NTNU. Han har tidligere jobbet
som produksjonssjef i Sunnfjord
Energi. Han har 16 år i ulike stillinger i
NVE, og har vært rådgiver for
Ministry of Energy and Water i
Angola i tre år.

Svein Kåre Grønås (f. 1965) begynte i
BKK i 1995. Han er utdannet
sivilingeniør innen
telekommunikasjon ved NTH/NTNU,
og har en MBA i strategisk ledelse
fra NHH. Grønås har tidligere jobbet i
Kongsberg Navigation, og hatt en
rekke sentrale lederstillinger i ulike
BKK-selskap og
forretningsområder.

Ingrid von Streng Velken (f.1982)
begynte i BKK i 2013. Hun er utdannet
sivilingeniør fra NTNU innen
industriell økonomi, med energi og
miljø som teknisk fagretning. Hun
har tidligere jobbet i The Boston
Consulting Group som prosjektleder
og «global manager» for bærekraft.

Olav Osvoll

Kristin Aadland
Konserndirektør
Entreprenør og Marked
Kristin Aadland (f. 1973) startet i BKK i
2013. Hun er utdannet siviløkonom
ved NHH, har en executive master
fra NHH i omstilling, innovasjon og
endringsledelse, samt en master of
management innen ledelse fra BI.
Adland har tidligere jobbet med
strategi og styring i DNB, og som
CFO i Inwido Norge. I BKK har hun
tidligere jobbet med flere
omfattende omstillingsprosjekter i
konsernet, og som direktør for BKKs
interne tjenestesenter.
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Ketil Tømmernes

Terje Bøe

Konserndirektør Nett

Konserndirektør HR og HMS*

Ketil Tømmernes (f.1971) beynte i
BKK i 2015. Han er utdannet ingeniør
fra Høgskolen i Bergen og økonom
fra Handelshøyskolen BI. Han har
mastergrad i strategisk ledelse fra
Handelshøyskolen BI, samt
utdanning innen prestasjonsledelse
fra Norges Idrettshøyskole. Han har
tidligere vært administrerende
direktør for BKK Enotek, var
visekonsernsjef og leder for flere av
virksomhetene i Enwa konsernet,
jobbet med salg og ledelse i Statoil
og Hydrogas, samt vært sportssjef i
Norges Friidrettsforbund.

Terje Bøe (f. 1958) begynte i BKK i
2016. Han er cand. polit. med
hovedfag i Sammenliknende Politikk
fra Universitetet i Bergen og har
tilleggsutdanning innen Consulting
og Endringsledelse fra BI. Bøe har
tidligere jobbet i DNB som HR
Business Partner og har erfaring fra
Norsk Hydro, Dyno Industrier, NHO,
Mercuri Urval og Vital Forsikring.
*Maj Britt Kolle overtar som ny
konserndirektør for HR og HMS
f.o.m. 01.07.
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Konsernstyret

Styret i BKK AS består av 12 medlemmer. 4 fra Statkraft, 3 fra kommunale eiere, 1 fra
Vestland fylkeskommune og 4 BKK-ansatte.

Jan Erik Kjerpeseth

Henrik Sætness

Bergen kommune

Statkraft

Styreleder

Nestleder

Konserndirektør for Konsernstaber i Statkraft, med ansvar for Konsernstrategi og analyse, kommunikasjon,
myndighetskontakt, samfunnsansvar og HMS. Han er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi fra Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Han har vært ansatt i Statkraft siden 2009, og innehatt stilling som
direktør for strategi- og analyseavdelingen, og har tidligere jobbet i programvareselskapet Navita Systems og Norsk
Hydro. Styremedlem siden november 2020.

Styreleder siden juni 2018. Konsernsjef i Sparebanken Vest fra 2013. Ansatt i 1999. Styreleder i Frende Liv, Frende Skade,
Brage Finans og Finance Innovation. Styremedlem i Finans Norge og Vipps. Tidligere styreleder i Bergen Havn, Bergens
Næringsråd og styremedlem i Nets. Utdannet sivilmarkedsfører fra Norges Markedshøyskole, samt MBA fra Heriot-Watt
University og Executive MBA i Merkevareledelse fra Norges Handelshøyskole.

Ole Schanke Eikum

Astrid Farestveit Selsvold

Anne Gine Hestetun

Hege Økland

Landkommunene

Vestland fylkeskommune

Bergen kommune

Statkraft

Industriarbeider Elkem Bjølvefossen. Styreleder Voss og
omland bompengeselskap og styremedlem Bergen
bomselskap. Var ordfører i Kvam, fylkestingsrepresentant
og styrer innenfor innovasjon, bedrift og energiselskap.

Folkevalgt og gruppeleder i Vestland fylkeskommune.
Styremedlem siden april 2016. Utdannet ingeniør. Tidligere
byråd og kommunalråd i Bergen. Har ledererfaring fra NSB,
Fjord Line, StorBergen Boligbyggelag og OBOS. Tidligere
styreerfaring fra bl.a. Folketrygdfondet, Sparebanken Vest,
BKK og Bergen Næringsråd.

Styremedlem siden juni 2018. Leder for
klyngeorganisasjonen NCE Maritime CleanTech. Erfaring
fra ulike lederposisjoner innen næringsutvikling, industri og
finans. Master of Sciences in Business and Economics fra
Copenhagen Business School.

Styremedlem siden mai 2020. Master elkraft fra NTNU
pluss master Technology management NTNU/MIT/NHH.
Han har jobbet i Statkraft siden 2016 og leder teknisk stab i
region Midt (Gaupne). Han var adm dir i SFE 2003-2012, og
leder for Innovasjon Norge i Indonesia 2012-2016. Han har
sittet i styret i BKK Nett i 3 år.

Torun Revdal

Henning Villanger

Statkraft
Styremedlem siden august 2017. Har mastergrad i
Industriell Økonomi fra NTNU. Hun har jobbet i Statkraft
siden 2007 de siste årene innen IT-prosjektutvikling og
ledelse.

Arvid Andenæs

Statkraft

Kommunene i Sunnfjord og Ytre Sogn
(Observatør)

Styremedlem siden 2009. Leder av revisjonsutvalget i
BKK. Økonomiansvarlig i Statkraft Industrial Holding AS.
Utdannet siviløkonom.

Observatør i styret siden november 2019. Andenæs var
styreleder i Sunnfjord Energi fra 2016 til 2019. Han var
administrerende direktør i Sparebanken Sogn og Fjordane
fra 2001 til 2016.

Lisa Nord Hopland

Morten Bildøy

Roy Hammer

Arbeidstakerrepresentant

Arbeidstakerrepresentant

Arbeidstakerrepresentant

Hovedtillitsvalgt BKK Nett, styremedlem siden juni 2018.
Utdannet montør, ansatt siden 2013. Medlem av
distriktsstyret i EL og IT-forbundet, sitter i styret til
ungdomsutvalget til EL og IT Hordaland/Sogn og fjordane
og medlem i forbundsstyret i EL og IT Hordaland/Sogn og
fjordane.

Hovedtillitsvalgt konsern, styremedlem siden 2008.
Utdannet montør, ansatt siden 1988. Medlem av
landsstyret og distriktsstyret i El og IT-forbundet.

Styremedlem siden juni 2020. Ansatt i BKK siden 2014, og
arbeider som prosjektleder i BKK Nett. Hammer er
konserntillitsvalgt for NITO.
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Therese Brekke Lekven
Arbeidstakerrepresentant
Styremedlem siden juni 2020. Fagansvarlig i BKK
Produksjon AS. Tillitsvalgt siden 2015 og medlem i Everkenes fagforening Vestlandet. Utdannet økonom,
ansatt i BKK AS fra 2012 og i BKK Produksjon AS siden
2019.

Hvordan skaper
vi verdier?
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Vår forretningsmodell
Våre ressurser
Finansielle
● 19 803 mill. kroner i anvendt kapital
● 10 988 mill. kroner i egenkapital og 39,7%
egenkapitalandel.
● 1 410 mill. kroner i likvide midler

Fysiske eiendeler
● 39 hel- og deleide vannkraftverk
● 21 925 km strømnett
● 2 900 km fiberinfrastruktur
● 1 400 ladepunkter for hurtiglading

Intellektuelle
● 100 års erfaring med produksjon, drift
utvikling av fornybar energi og nødvendig
infrastruktur

Menneskelige
● 1379 ansatte fra Haugesund i sør til
Ålesund i nord

Våre primære aktiviteter
Vannkraft

Nett

Telekom

Utbygging og drift av vannkraftverk har
vært BKKs kjernevirksomhet helt fra
starten. Vi produserer og omsetter
fornybar kraft i engrosmarkedet, samt
utvikler ny- og eksisterende
produksjonskapasitet.

Nettvirksomheten eier og drifter strømnettet vårt.
BKK Nett er en av Norges største distributører av
elektrisk energi gjennom strømnett til
259 862 kunder

Vi leverer digital
kommunikasjonsteknologi slik at
kundene får en sikker, trygg og
skalerbar tjeneste for transport av
kritiske og sensitive data.

Vi skaper en bærekraftig
fremtid. Fornybar, elektrisk
og digital.

Varme og kjøling

Lading for elbil
Vi bygger ut en solid ladeinfrastruktur
som våre kunder kan stole på. Vi har
ladere over hele Sør-Norge og bygger
kontinuerlig ut nye lokasjoner. Vi leverer
også komplette ladeanlegg for
borettslag og sameier i hele landet.

Landstrøm
Vi leverer landstrøm til skip som ligger til
kai så de kan stanse motorene og fjerne
luftforurensningen fra skipet. Vi leverer
også komplett elektrisk infrastruktur til
havbruksanlegg

● Merkevaren BKK
● God dialog og samspill med våre
interessenter

Naturlige
● BKK utnytter nedbøren som kommer i et
nedbørsfelt på mer enn 2300 km2
● Konsesjoner og andre rettigheter som
kilde til produksjon av fornybar vannkraft
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Oppvarming og kjøling av bygg skal
være enkelt, effektivt og bærekraftig basert på fornybar energi. Vi tilbyr
alternative energiløsninger som er
tilpasset kundens behov.

Ta ansvar for utviklingen mot
nullutslippssamfunnet

●EBITDA-margin på 34,2% og avkastning på
anvendt kapital på 6,5%
●2 438 mill. kroner i økonomisk
verdiskapning (G4 EC1)
●Kredittrating BBB+

Fysiske eiendeler

● Vannkraftproduksjon på 8 412 GWh
● Overføring av 9 948 GWh i
konsesjonsområdet
● Leveringssikkerhet på over 99, 99%
● Fiber til over 3000 næringsbygg

Intellektuelle
Entreprenør

Kunden i sentrum
for vår utvikling

Finansielle

Vi leverer en rekke tjenester innen
prosjektering, bygging og drift av kritisk
infrastruktur til norske kunder.

● Tar en aktiv og ansvarlig rolle i
utformingen av fremtidens energisystem.
Vi går foran og introduserer nytenkende
løsninger for en mer bærekraftig utvikling.

Menneskelige
Utslippsfri byggeplass

Relasjoner

Våre bidrag

BKK er en aktiv og ledende partner innen
fornybare og utslippsfrie energileveranser til bygg og byggeplasser, vi
hjelper kunden i prosessen fra ide til
ferdigstilling av bygget.

Strømsalg
Vi leverer strøm til bedrifter og
boligselskaper på en enkel og fleksibel
måte. Det er ingen skjulte kostnader
eller lange bindingstider. Vi gjør strøm
billig, enkelt og forståelig.

Lokale energiløsninger
Lønnsom vekst i
eksisterende portefølje

BKK tilbyr en rekke alternative
energiløsninger basert på kundens
behov og muligheter. Våre løsninger er
basert på fornybare energikilder og vi
ser på samspill mellom ulike
teknologier.

● Utvidet virksomheten med 103 nye
grønne arbeidsplasser i 2020
● Medarbeiderundersøkelser bekrefter
engasjement og stolthet blant ansatte

Relasjoner
● Omdømmeundersøkelser viser at 74% av
interessentene har et godt inntrykk av BKK

Venture
BKK Spring investerer i oppstart og vekstselskap
som utvikler ny teknologi og nye
forretningsmodeller for det fremtidige og
fornybare samfunnet
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Vi har også aktiviteter innen
hydrogen, tilsynsvirksomhet og
energimåling.

Naturlige
● Utslipp av 29 376t CO2, 38t NOx og 37t CO
● 100 mill. bidrag til forskning og miljøtiltak i
regulerte vassdrag siste 15 år

Våre interessenter

Kunder
Hva er deres interesse og
forventning til BKK?

Deres forventninger og interesser
BKK har mange interessenter som på ulikt vis berøres av vår virksomhet. BKKs viktigste
interessenter er våre kunder, eiere, ansatte, myndigheter, lokalsamfunn,
interesseorganisasjoner, leverandører, kommersielle partnere og media.
BKK er opptatt av god dialog og samspill med våre interessenter. Vi ønsker å gi informasjon,
være tilgjengelig og opptre som en åpen, ærlig og redelig samfunnsaktør. Virksomheten til
BKK består av en rekke ulike selskap og aktiviteter, og det foreligger ikke felles prinsipper for
identifisering, utvalg og oppfølging av interessentgrupper på tvers av konsernet. Håndtering
av interessentgrupper knyttes til ulike selskap, tema og prosjekter.

Høy tilgjengelighet, levere
god kvalitet og være en
pålitelig leverandør

Enkel og effektiv betjening

Bærekraftig drift

Tilgjengelighet gjennom sosiale
medier

Bidrag til å realisere
overgang til nullutslipp og
kunders egen strategi

Regelmessige undersøkelser
av kundetilfredshet

Tilgang til våre eksperter

Hvordan har vi ivaretatt deres
interesse i 2020?
Utvidet åpningstid på
Kundesenter
Videreutvikling av
selvbetjeningsløsninger
Satsing på elektrifisering av nye
områder

Eiere
Hva er deres interesse og
forventning til BKK?

Årlige profil- og omdømmeundersøkelser gir oss gode indikasjoner på vårt omdømme og
profil blant våre interessenter. Omdømme definerer vi som omgivelsenes oppfatning av
BKK over tid. Undersøkelsene inneholder sammenlikninger over flere år, og gir oss slik en
god mulighet til å sette i verk forbedringstiltak. Resultatene viser at 74 prosent av de spurte
har et godt inntrykk av BKK. Majoriteten av de spurte oppfatter at BKK er opptatt av det
grønne skiftet, og at vi er opptatt av å ta miljøhensyn.

Utbytte og økonomiske
resultater
Samfunnsansvar

Hvordan ivaretar vi dialog?
Eiermøter (felles og enkeltvis)
Generalforsamling/
årsrapport

Hvordan har vi ivaretatt deres
interesse i 2020?
Eiermøter og
generalforsamling har blitt
avholdt

Ansatte

Flertallet oppfatter at «BKK er et selskap som skaper eller ivaretar lokale arbeidsplasser»
og har en oppfatning av at «BKK er et selskap som har en viktig rolle i Vestlandets utvikling».
Flertallet oppfatter at BKK opptrer ansvarlig, men mange sier imidlertid at de har liten
kjennskap til BKKs virksomhet. Resultatene viser at kjennskapen til hva BKK jobber med ikke
er særlig dyp og omfattende.

Hva er deres interesse og
forventning til BKK?
Attraktiv arbeidsplass
Mangfold og likestilling

I tillegg til generelle profil- og omdømmeundersøkelser gjennomfører vi også
undersøkelser knyttet til kundetilfredshet innen flere av forretningsområdene.

HMS settes først
Bærekraftig drift

Vi presenterer her en oversikt over de viktigste interessentene med deres interesser og
forventninger og hvordan BKK ivaretar dette. Oversikten gir et overordnet innblikk i våre
interessentforhold, og er ikke en uttømmende beskrivelse av våre interessenter, deres
interesser og forventninger til BKK eller tiltakene vi har gjennomført for å ivareta dette.

Årsrapport 2020
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Hvordan ivaretar vi dialog?

Hvordan har vi ivaretatt deres
interesse i 2020?

Organisasjonsundersøkelser
hvert halvår

Tiltak på bakgrunn av
organisasjonsundersøkelser

Løpende dialog mellom leder
og ansatte

Tiltak tilpasses hver avdeling
etter behov

Workplace og andre kanaler for
internkommunikasjon

Myndigheter
Hva er deres interesse og
forventning til BKK?
Overholde regulatoriske
bestemmelser
Bidra med innspill til høringer
av aktuelle saker

Kommersielle partnere
Hvordan ivaretar vi dialog?
Bidrar i relevante høringer
Direkte møter med relevante
myndighetsorganer
Systematisk kontakt og dialog
med lokale og sentrale
politikere om rammevilkår og
etterlevelse

Hvordan har vi ivaretatt deres
interesse i 2020?

Hva er deres interesse og
forventning til BKK?

Hvordan ivaretar vi dialog?

Systematisk arbeid for
overholdelse av regelverk

Konstruktiv, faglig og
engasjert dialog

Møtevirksomhet og
korrespondanse

Møter med myndighetsorganer

En pådriver for nye,
innovative løsninger

Direkte dialog gjennom
samarbeid/partnerskap

Bidra med kompetanse
innen energi- og
infrastrukturløsninger

Erfaring- og
kunnskapsutveksling gjennom
ulike plattformer

Avgitt en rekke høringssvar
Jevnlig kontakt med politikere i
departement, Stortinget, fylket
og kommuner

Skatteinntekter fra nett og
produksjon
Lite miljøavtrykk fra
virksomheten
Legge til rette for grønne
arbeidsplasser og
næringsutvikling

Hvordan ivaretar vi dialog?

Likebehandling og
forutsigbarhet
Informasjon om langsiktige
planer og fremtidige behov
Etisk konkurranseutsetting
og anskaffelser iht. lovverk.
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Erfaring- og kunnskapsdeling
Felles prosjekter og leveranser
i henhold til gjensidige avtaler
Involvere fellesinteresser i
politiske prosesser

Vertskommunemøter
Direkte dialog med
enkeltkommuner
Høringsinnspill i relevante
planprosesser

Interesseorganisasjoner

Hvordan har vi ivaretatt deres
interesse i 2020?

Hva er deres interesse og
forventning til BKK?

Direkte dialog med kommuner i
vilkårsrevisjonsprosess

Ivareta samfunnsansvaret
og ta hensyn til allmenne
interesser.

Informasjonsmøter i
forbindelse med
kraftsituasjonen

Legge til rette for
næringsutvikling

Høringsinnspill til kommunale
planer

Hvordan ivaretar vi dialog?
Møter med organisasjoner
enkeltvis
Deltakelse i ulike
samarbeidsforum

Hvordan ivaretar vi dialog?
Møtevirksomhet,
korrespondanse og
forespørselsdialog
Verifikasjoner og revisjoner
Konferanser, seminarer og
andre faglige arenaer

Hvordan har vi ivaretatt deres
interesse i 2020?
Samarbeid om viktige saker for
regionen, f.eks.
forsyningssituasjon som bl.a.
ivaretar interessene til
næringslivs-organisasjoner
Miljøtiltak i vassdrag som bl.a.
ivaretar interessene til
miljøorganisasjoner

Leverandører
Hva er deres interesse og
forventning til BKK?

Relasjonsbygging

Pådriver for gode
rammebetingelser

Lokalsamfunn
Hva er deres interesse og
forventning til BKK?

Hvordan har vi ivaretatt deres
interesse i 2020?

Media

Hvordan har vi ivaretatt deres
interesse i 2020?

Hva er deres interesse og
forventning til BKK?

Relasjonsbygging
God markedsdialog i forkant av
forespørsler

Åpenhet, tilgjengelighet og
dialog

Markedsforespørsler i henhold
til behov

Hvordan ivaretar vi dialog?
Møter med redaksjoner for
gjensidig informasjon og
avklaring av behov
Pressevakt 24/7

Oppdatering av eierkrav
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Hvordan har vi ivaretatt deres
interesse i 2020?
Møte med lokale redaksjoner
Aktiv kontakt med saker som
kan ha interesse

I henhold til Oslo Børs sin veiledning om rapportering av samfunnsansvar har arbeidet med
integrert rapportering tatt utgangspunkt i en vesentlighetsanalyse. Resultatet av analysen
er lagt til grunn for prioriteringer av muligheter og risikoer som BKK velger å rapportere på.

Vesentlige tema for vår
evne til verdiskapning

Vesentlighetsmatrisen er utgangspunktet for hvilke temaer BKK skal styre etter, måle og
rapportere på knyttet til bærekraft og samfunnsansvar. Matrisen er resultatet av en analyse
av hvilke risikoer og muligheter som er vesentlig for BKKs evne til verdiskapning over tid. En
vurdering basert på temaets innflytelse på våre interessenters vurderinger og beslutninger,
samt omfang av BKKs påvirkning på samfunn, miljø og økonomiske forhold.

Identifisere
Vi identifiserer vesentlige risikoer og
muligheter for BKKs evne til
verdiskapning over tid basert på
grundige analyser på tvers av konsernet
og dialog med våre interessenter

Prioritere
Vi prioriterer vesentlige temaer som har
størst innflytelse på interessenters
vurderinger og beslutninger, samt
omfang av vår påvirkning på samfunn,
miljø og økonomiske forhold.

Integrere
Vi legger de mest vesentlige risikoene
og mulighetene til grunn for hva BKK skal
styre etter, måle og rapportere på
knyttet til bærekraft og samfunnsansvar

Innflytelse på interessenters vurderinger og beslutninger

Hva er vesentlig for vår verdiskapning?

Menneskerettigheter
Nye og grønne arbeidsplasser
Forsyningssikkerhet
Biologisk mangfold
Landskapsverdier

HMS
Bærekraftig og lønnsom kraftproduksjon
Kostnadseffektiv og pålitelig infrastruktur
Elektrifisering
Finansiell styrke
Mangfold og likestilling
Utslipp av klimagasser
Forsyningssituasjon i vår region
Samfunnssikkerhet og beredskap

Forretningsetikk og antikorrupsjon
Lokal verdiskapning
Grønt hydrogen
Nye energiformer
Partner for bærekraftige kundeløsninger
Avfallshåndtering og gjenbruk

Kompetanse og omstillingsevne
Digitalisering
Innovasjonskapasitet
Attraktiv arbeidsplass
Bærekraftig leverandørkjede
Endring i kundebehov og -atferd
Informasjonssikkerhet og personvern
Volatilitet i kraftpris
Risiko ved klimaendringer
Endring i rammebetingelser
Koronapandemien

Omfang av BKKs påvirkning på samfunn, miljø og økonomiske forhold

Årsrapport 2020
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Vår region og våre kunder har tilgang til energisystem og digital infrastruktur i
verdensklasse. BKK har hatt og har en nøkkelrolle for å utvikle, eie og drifte denne
infrastrukturen, men energisystemet og den digitale infrastrukturen er i endring.
Elektrifiseringen går over i en ny fase når stadig flere fossile kilder skal byttes ut med
fornybar energi. Beslutninger skjer nærmere kunden, med ny og mer distribuert teknologi.
Energisystemet blir mer kundestyrt og digitalisert. Sikker, skalerbar og trygg digitaltransport
er blitt samfunnskritisk på linje med kraftforsyning. Samtidig er fremtidens energisystem i
vår region preget av utfordringer, med et kraftoverskudd som ikke når frem til kunden.

Sentrale påvirkninger for
vår evne til verdiskapning
Påvirkninger i våre omgivelser
Klimaendringer og
miljøpåvirkning

Digitalisering

Elektrifisering

Rammebetingelser

Kraftpriser

Forsyningssituasjon
i vår region

Beskrivelse

Klimaendring og miljøhensyn
har en vesentlig påvirkning på
vår virksomhet og de
omgivelsene vi opererer i. Våre
kunder forventer at BKK legger
til rette for deres overgang til
nullutslipp, men også at vi tar
ansvar for avtrykket i vår egen
verdikjede.

Hverdagen vår blir stadig mer
digitalisert, og kraftsystemet
blir mer desentralisert. Dette
endrer kundens behov og
setter nye krav til BKK. Digital
innovasjon og teknologisk
utvikling påvirker verdikjeder
og støttefunksjoner på tvers
av konsernet.

Elektrifisering er et sentralt
virkemiddel for å nå nasjonale
og internasjonale klimamål.
Selv om Norge har verdens
reneste energimiks, utgjør
elektrisitet foreløpig bare
halvparten av energiforbruket.
BKK har en sentral rolle i
elektrifiseringen av Norge.

Det politiske landskapet blir
mer komplekst, uforutsigbart
og volatilt. Både lokalt,
nasjonalt og internasjonalt.
EUs klima- og energipolitikk
får stadig større betydning for
våre rammevilkår og
forretningsmuligheter.

Resultater og
kontantstrømmer i konsernet
er sterkt avhengig av
kraftpriser og fremtidig
utvikling. I 2020 opplevde vi
historisk lave kraftpriser
grunnet lavere etterspørsel,
mildt klima og store
snømengder i fjellene.

I årene som kommer
forventes strømforbruket i vår
region å øke betraktelig som
følge av økt elektrifisering og
vekst i alminnelig forbruk. På
tross av et betydelig
kraftoverskudd er det ikke
tilstrekkelig kapasitet i dagens
transmisjonsnett til å møte
forventet forbruksvekst.

Risiko

Reguleringsanlegg,
kraftstasjoner og nettanlegg
utsettes for hyppigere og mer
intenst ekstremvær. Dette
representerer en kostnadsdriver og sikkerhetsrisiko som
påvirker drift og vedlikehold, i
tillegg til kraftpriser.

Kraftmarkedet er under
utvikling mot flere markeder
og kortere tidsoppløsning.
Dette vil sette større krav til
dataflyt, analyse, automasjon
og informasjonssikkerhet for å
skape mest mulig verdi av våre
aktiviteter, samt sikre kritisk
digital infrastruktur.

Overføringskapasitet i
strømnettet setter
begrensning på økt
behov/forbruk.

Samfunnsøkonomisk
lønnsomme investeringer
risikerer å bli skrinlagt som
følge av manglende
bedriftsøkonomisk
lønnsomhet.

Svingning i etterspørsel og
begrensning i overføringskapasitet kan gi høy
prisvolatilitet og større
regionale forskjeller, noe som
kan begrense
mulighetsrommet i perioder
med lave kraftpriser.

BKK risikerer å ikke kunne
levere kraftoverskuddet i vår
region til kundene, og vil
dermed ikke kunne møte våre
kunders behov for økt forbruk.,
elektrifisering eller ny industri.

Muligheter

Klima- og miljøtiltak gir økt
etterspørsel etter fornybar
energi og infrastruktur. BKKs
unike produktportefølje innen
vannkraft, elektrifisering,
transmisjon og fjernvarme
bidrar til at overgangen til
nullutslipp skjer så raskt og
effektivt som mulig.

Økt digitalisering og mer
datadrevne beslutninger gjør
oss i stand til å optimalisere
våre verdier, skape større verdi
for våre kunder og legge til
rette for fremvekst av nye
forretningsmodeller.

Vår elektrifiseringsportefølje
har et betydelig potensial for
vekst og verdiskaping i
overgangen til nullutslipp.
Samtidig bidrar satsingene til å
diversifisere porteføljen vår og
redusere sårbarhet for
svingninger i kraftpriser.

Økende engasjement for
bedre rammebetingelser som
et ledd i satsing på grønn
energi.

Høy etterspørsel etter
fornybar energi og
nullutslippsløsninger i tiden
som kommer kan bidra til å
redusere ubalanse i vårt
prisområde.

BKK skal ta en proaktiv rolle og
utnytte vår posisjon for å sikre
at kraftoverskuddet kommer
frem til kundene og dekker et
stadig økende behov for
fornybar energi.

Årsrapport 2020
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Vår strategi

Vår visjon

Vi skaper en bærekraftig fremtid. Fornybar, elektrisk og digital.

BKKs konsernstrategi setter retning for
veien mot en bærekraftig fremtid som er
fornybar, elektrisk og digital

Strategisk retning
Ta ansvar for utviklingen
mot nullutslippssamfunnet

BKK har vært garantisten for energisystemet i regionen vår i 100 år, og i flere år har vi gått
foran for å introdusere nytenkende løsninger for en mer bærekraftig utvikling. Det skal vi
fortsette å gjøre i fremtiden. Samtidig endrer driverne for utviklingen av energisystemet og
den digitale infrastrukturen seg. Derfor lanserte BKK i 2020 en ny konsernstrategi som
setter retning for vår vei mot en bærekraftig fremtid som er fornybar, elektrisk og digital.

Lønnsom vekst i
eksisterende portefølje

Bransjeledende på bærekraft, HMS, sikring og beredskap

BKKs nye konsernstrategi er bygget opp rundt tre strategiske retninger: Vi skal ta ansvar
for utviklingen mot nullutslippssamfunnet, vi setter kunden i sentrum for vår utvikling, og
vi skal sørge for lønnsom vekst i eksisterende portefølje.

Bygger oppunder våre verdier og FNs bærekraftsmål

I overgangen fra fossilt til fornybart har BKK en nøkkelrolle med fleksibel og fornybar
vannkraft, kostnadseffektiv og pålitelig infrastruktur, samt sikre, stabile og kunderettede
digitale løsninger. Vi tar i bruk teknologi, innovasjon og digitalisering for å kunne konkurrere
med alternative energiformer. BKK ønsker å utkonkurrere fossile alternativer i stadig flere
bransjer, så raskt som mulig.
BKK skal ta en aktiv rolle i utformingen av fremtidens energisystem. Vi skal styrke
konkurransekraften til våre eksisterende satsinger, innovere på nye forretningsmodeller og
la nye satsinger vokse frem. BKK vil jobbe for å sikre at vannkraften og strømnettet forblir
relevant og konkurransedyktig i kombinasjon med andre teknologier. BKK vil utvikle
tjenestene nært kunden og identifisere nye muligheter for å skape verdi basert på
eksisterende infrastruktur og kompetanse.
- BKKs strategi bygger oppunder våre verdier og FNs bærekraftsmål. Vi skal bidra til
løsninger på verdens største utfordringer, og det skal kombineres med ny og lønnsom
forretning. Bærekraft som styringsprinsipp overalt, i alle våre beslutninger. Det kan vel ikke
gjøres mer tydelig enn det, sier Christian Askvik-Hansen, leder for Strategi og Bærekraft.
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Kunden i sentrum
for vår utvikling
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Verdiskapende

Vi skal være lønnsomme, skape resultater og ha kunden i fokus. BKK
disponerer store naturressurser på vegne av eierne og samfunnet. Vi plikter å
utnytte disse ressursene på best mulig måte for å skape verdier for
samfunnet og selskapet.

Samfunnsansvarlig

Vi har et særlig samfunnsansvar å ivareta. BKK er en betydelig samfunnsaktør
som ikke bare kan ta hensyn til seg selv. Vi må vise ansvarlighet overfor
samfunnet som har gitt oss anledning til å forvalte ressursene.

Offensiv

Vi skal være innovative og ta initiativ som bidrar til at vi når våre mål. Alle skal
gripe fatt i forbedringsmuligheter og bidra aktivt til at vi når våre mål. For å
tilfredsstille kundene skal vi være i forkant og tilby løsninger som er tilpasset
kundenes behov.

Pålitelig

Vi skal holde det vi lover - og litt til. Hele vår eksistens hviler på at folk har tillit til
oss. Med vår kompetanse og dyktighet skal vi oppfattes som en sikker
leverandør av produkter og tjenester; vi skal være til å stole på.

Ta ansvar for utviklingen
mot nullutslippssamfunnet
BKK skal ta ansvar for utviklingen mot nullutslippssamfunnet ved å muliggjøre bærekraftige
løsninger for våre kunder, og ta ansvar for våre egne klima- og miljøpåvirkninger. Det skal vi
gjøre gjennom å tilby fleksibel og fornybar energi, drifte og utvikle nødvendig infrastruktur
og innovere på nye og digitale løsninger som hjelper våre kunder med å redusere sine
utslipp. Samtidig skal BKK jobbe aktivt sammen med våre samarbeidspartnere for å
redusere vårt klima- og miljøavtrykk, og for å ivareta menneskerettigheter, etikk og tiltak
som forhindrer sosial dumping i hele verdikjeden. BKK har en målsetning om å gjøre en
forskjell for at de mest bærekraftige alternativene vinner frem, og det skal reflekteres i alle
beslutninger.
Elektrifisering blir en stadig sterkere driver for fremtidens energisystem både nasjonalt og
globalt. Den storstilte europeiske satsingen på elektrifisering setter retning for
nullutslippssamfunnet. BKKs elektrifiseringsportefølje spiller en nøkkelrolle i denne
utviklingen, og vi skal være en pådriver for et fullelektrisk Norge i årene som kommer. BKK
skal bli størst i Norge på elektrifisering. Dette skal vi oppnå gjennom å videreutvikle våre
eksisterende satsinger, teste og utvikle nye forretningsmodeller for å muliggjøre nullutslipp
for kunder i stadig flere bransjer. Disse satsingene skaper muligheter for våre kunder, men
elektrifiseringsporteføljen vår er også viktig for å redusere konsernets sårbarhet for
svingninger i kraftpriser - som belyst etter et år med historisk lave priser.
Samtidig som elektrifiseringen skyter fart og strømforbruket i samfunnet er forventet å øke
betraktelig, preges fremtidens energisystem i vår region av en rekke utfordringer. På tross
av et betydelig kraftoverskudd forhindres kraftkrevende næringsutvikling av manglende
kapasitet i kraftnettet. BKK skal ta en proaktiv rolle for å sikre at kraftoverskuddet i vår
region kommer frem til kundene og dekker et stadig økende behov for fornybar energi.
I den radikale overgangen vi skal gjennom på veien mot nullutslippssamfunnet, trenger vi
nye løsninger for å møte fremtidens utfordringer. BKK skal derfor videreføre og styrke vår
innovasjonssatsing og utvikle nye løsninger for å hjelpe kundene med å redusere sitt
avtrykk. Vi skal innovere på digitale løsninger preget av en kundedrevet utvikling, og jobbe på
tvers av konsernet for å skape løsninger som driver utviklingen mot nullutslippssamfunnet.
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Kunden i sentrum for vår utvikling
BKK skal gå foran som en partner for våre kunder som muliggjør deres overgang til
bærekraftige løsninger. Vi har opparbeidet oss en bred produkt- og tjenesteportefølje som
legger til rette for en overgang til nullutslipp for våre kunder, og vi skal tilpasse disse
løsningene for å kunne møte kundenes fremtidige behov. Våre produkter og tjenester skal
videreutvikles over tid mot en plattform av sammensatte løsninger og tjenester som kan
tilpasses den enkelte kundes helhetlige behov, samtidig skal vi fortsette å levere spisse
produkter som løser spesifikke kundebehov. Gjennom å tilby kundetilpassede helhetlige
løsninger kan vi skape større verdi for kundene ved å redusere deres kompleksitet i
overgangen til fornybart.
Nettvirksomheten til BKK spiller en sentral rolle i utviklingen av fremtidens energisystem.
Overgang til nullutslippssamfunnet og elektrifisering av stadig nye sektorer er avhengig av
effektive utbygninger og tilpasninger av dagens strømnett. BKK skal jobbe aktivt sammen
med våre kunder for å tilrettelegge for både nytt og økt forbruk. Gjennom dialog med våre
kunder og effektive dataanalyser strever vi etter en bedre forståelse av kundens problemer
og hvordan BKK best kan bidra til å løse disse. Samtidig er BKK opptatt av å optimalisere
strømnettet vårt, både for å sørge for en effektiv utnyttelse og for å bidra til at vi kan levere
strøm til fremtidens energisystem til lavest mulig kostnad.
BKK skal jobbe systematisk med kundedrevet utvikling av våre produkter og tjenester for å
kunne møte våre kunders endrede energibehov i årene som kommer. En stadig mer
digitalisert verden og rask teknologisk utvikling innen både produksjon og bruk av energi
skaper nye muligheter for å løse fremtidens energibehov muligheter som vi skal være
med å skape for våre kunder. For å møte kundenes fremtidige behov skal BKK ha et
kundesentrisk fokus, sørge for god kundedialog, hente ut større verdier av våre data og
videreutvikle kompetanse for kundedrevet utvikling i konsernet. Interne tjenester skal
utvikles og måles etter samme prinsipper som våre eksterne tjenester, noe som
forutsetter konkurransedyktighet både med hensyn til pris og kvalitet. På denne måten skal
BKK sette våre kunder i sentrum for videreutvikling av våre produkter og tjenester.
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Lønnsom vekst i eksisterende portefølje
Gjennom digitalisering og datadrevne beslutninger skal BKK sørge for å optimalisere våre
verdier. Vi skal ta i bruk ny teknologi og nye arbeidsmetoder tilpasset en digital hverdag. For
å kunne realisere denne digitale transformasjonen, skal BKK legge til rette for digitalt
samarbeid, erfaringsutveksling og systematisk kompetanseutvikling på tvers av våre
forretningsområder. Samtidig skal vi sørge for at våre selskap og medarbeidere har
tilstrekkelig autonomi til å kunne løse kundens problem nært kunden. Vi tror at komplekse
kundeproblemer løses best der kompetansen og forståelsen av kundens behov ligger.
Vannkraft er en av BKKs viktigste ressurser og har vært vår kjernevirksomhet helt fra
starten. Egenskapene til vår fornybare, fleksible og smarte vannkraft er overlegen andre
eksisterende produksjonsteknologier. En av våre viktigste oppgaver fremover er å sikre og
videreutvikle disse verdiene, med mål om 10 TWh fornybar energi innen 2025. I årene
fremover vil vi også fokusere aktivt på forbedringsprosesser, effektivisering og
digitalisering, samtidig som vi skal gripe nye teknologiske muligheter. På den måten skal vi
sørge for at vannkraften vår fortsetter å være like aktuell i fremtiden som da vi begynte for
over 100 år siden.
BKK har et særskilt samfunnsansvar for strømforsyning og leveringssikkerhet i vår region.
Samtidig skal vi jobbe for raskt og effektivt å kunne levere til kunder som ønsker økt forbruk
og dekke behovet som følger av økt elektrifisering. Drivere som ny teknologi, endrede
kundebehov og rammevilkår stiller høyere krav til videreutvikling av nettvirksomheten vår
for å kunne møte fremtidens forbruks- og produksjonsmønster. BKK har ambisjoner om å
være blant de største og mest effektive nettselskapene i landet for å kunne møte kundenes
fremtidige behov og forbruksvekst, men også for å legge til rette for fremtidens digitale
energisystem.
BKK har opparbeidet seg en posisjon som en sentral aktør i telekommarkedet i vår region. Vi
har en tydelig ambisjon om å være Vestlandsregionens foretrukne partner for digitale
kommunikasjonstjenester til det profesjonelle markedet. Telekomvirksomheten har et solid
fundament med stort vekst- og verdiskapingspotensial, samtidig som satsingen bidrar til å
diversifisere konsernets portefølje og redusere sårbarheten for svingninger i kraftprisene.
Gjennom å sørge for synergier på tvers, fremtidsrettet infrastruktur, digitaliserte prosesser
og en digital enhetlig kundeopplevelse skal vi skape større verdi for våre kunder i fremtiden.
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Våre viktigste bidrag til
FNs bærekraftsmål
FNs medlemsland vedtok høsten 2015 en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom,
bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringen innen 2030. FNs bærekraftsmål består av
17 mål og 169 delmål. Med disse målene ønsker vi å bidra til en bærekraftig utvikling
hvor behovene til dagens generasjon dekkes uten å ødelegge framtidige
generasjoners muligheter til å dekke sine. FNs bærekraftsmål gir en global retning for
bærekraftig utvikling innenfor klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.
BKK bidrar til en rekke av FNs 17 bærekraftsmål. Vi har gjennomført en
vesentlighetsvurdering av bærekraftmålene for å kunne identifisere de mest relevante
målene. BKKs konsernstrategi og våre interessenters forventninger og oppfatninger av oss er lagt til grunn for vesentlighetsanalysen.
Vår vesentlighetsvurdering av bærekraftmålene har identifisert de mest relevante målene for vår virksomhet. Våre primære fokusområder er: Ren energi for alle (7), Innovasjon og infrastruktur
(9), Bærekraftige byer og samfunn (11), Ansvarlig forbruk og produksjon (12), Stoppe klimaendringene (13) og Samarbeid for å nå målene (17). Andre fokusområder er: God utdanning (4), Likestilling
mellom kjønnene (5), Anstendig arbeid og økonomisk vekst (8) og Livet på land (15).

Våre primære fokusområder
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7. REN ENERGI FOR ALLE

STATUS:

BKKs viktigste ressurs er den rene, fleksible og fornybare
vannkraften. Bærekraftsmålet «Ren energi for alle» er derfor
et av målene vi kan bidra mest til. I overgangen til
nullutslippssamfunnet vil den fornybare vannkraften spille en
nøkkelrolle. Fleksibiliteten i vannkraften er viktig for å legge til
rette for uregulert fornybar kraftproduksjon. BKK jobber for å
sikre at vannkraften og strømnettet forblir relevant og
konkurransedyktig i kombinasjon med andre teknologier.

•
•
•

AMBISJON:

Vannkraftproduksjon med årsmiddel på 7,5 TWh
Nettselskapet jobber for å løse en krevende
forsyningssituasjon i vår region
Et av nettselskapene med lavest nettleie
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•
•

Økt vannkraftproduksjon gjennom opprustning og
utvidelse av eksisterende anlegg
Være en partner som muliggjør kunders overgang til
fornybar energiproduksjon

9. INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR

STATUS:

Vår strøm og fibernettinfrastruktur representerer en
underliggende struktur som må være på plass for at
samfunnet vårt skal fungere. Sikker, skalerbar og trygg
digitaltransport er blitt samfunnskritisk på linje med
kraftforsyningen. Vi vil investere i infrastruktur og innovasjon
for å skape en fornybar, elektrisk og digital fremtid.

•
•
•
•

11. BÆREKRAFTIGE BYER OG SAMFUNN

STATUS:

Byene står for store klimagass- og miljøutslipp. Vår satsing
på elektrifisering har potensial til å bli en viktig del av BKKs
fremtidige forretning og bidra til mer bærekraftige byer og
samfunn.

•

•

BKK skal ta en aktiv rolle i utformingen av fremtidens
energisystem. Dette innebærer både å styrke
konkurransekraften til eksisterende satsinger, innovere på
nye bærekraftige forretningsmodeller og la nye satsinger
vokse frem.

STATUS:

All energiproduksjon fører til en miljøpåvirkning, men BKK
jobber målrettet med å redusere våre miljøavtrykk og få mest
mulig verdi ut av naturressursene vi utnytter. BKK arbeider
kontinuerlig med forbedring av våre aktiviteter og er pådriver
for å begrense fotavtrykket hos kunder og leverandører.

•
•

Samfunnsansvar er en del av vårt verdigrunnlag, og det
forplikter oss til å opptre ansvarlig i all vår virksomhet.
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•
•
•
•
•

Et nettselskap som er blant Norges tre største og mest
effektive
Datadrevne beslutninger og utstrakt digitalisering
Norges mest kundevennlige nettselskap
Kundedrevet utvikling av tjenester
Etablere og ta i bruk ny IoT-plattform

AMBISJON:

Vi leverer komplette og bærekraftige energiløsninger
for et samfunn i sterk endring: Utslippsfrie
byggeplasser, landstrøm til skip, elektrifisering av
havbruk, ladeløsninger, varme, kjøling, solenergianlegg,
strøm til bedrifter

12. ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON

•
•
•

AMBISJON:

21 925 km strømnett
2 900 km fiberinfrastruktur
Fiber til flere enn 3000 næringsbygg
BKK Nett er en av Norges største distributører av
elektrisk energi gjennom strømnett til om lag
260 000 kunder
Bygger fiberstamnett i Sør-Norge og har vedtatt
fiberkabel til Storbritannia

•
•
•

Partner som skal muliggjøre kunders overgang til
bærekraftige løsninger
Størst i Norge på elektrifisering
Skal ta en aktiv rolle som arkitekt for det fremtidige
energisystemet i vår region

AMBISJON:

1 605 tonn avfall 89 % sorteringsgrad
Bærekraftig flytting til et nytt hovedkontor, Skipet,
klassifisert som BREEAM Excellent
Utslippsreduksjon på 4 210 tonn CO2 fra 2019
2 alvorlige miljøhendelser
BKK AS, BKK Produksjon, BKK Enotek, BKK Elsikkerhet
og BKK Digitek er miljøsertifisert
Signert «10 prinsipper for grønt innkjøpsvett»
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•
•
•
•
•

Øke kravene til bærekraft i anbudskonkurranser og ved
oppfølgning av leverandører og samarbeidspartnere
Bærekraftige arbeids- og tjenestereise
Helelektrifisert bilpark innen 2025
Optimal forvaltning av vannkraftproduksjonsanlegg
gjennom digitalisering og datadrevne beslutninger
Hele konsernet miljøsertifisert ISO 14001 innen 2021

13. STOPPE KLIMAENDRINGENE

STATUS:

BKK skal ta ansvar for utviklingen mot nullutslippssamfunnet.

•

Vi bidrar til en mer bærekraftig fremtid med en fleksibel og
fornybar vannkraft, en kostnadseffektiv og pålitelig
infrastruktur, samt våre satsinger innen elektrifisering

•
•

•

BKK jobber målrettet med reduksjon av egne utslipp og
kjøper klimakvoter for å kompensere for restutslipp
Reduserte klimagassutslippene i 2020 med 13%*
BKK deltar i forskningsprosjekter vedrørende klimarisiko
som gir oss kunnskapsgrunnlag som bidrar til å møte
risikoen vi står ovenfor
Forsterkede dammer, flomsikring- og
flomdempingstiltak i våre regulerte vassdrag

17. SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE

STATUS:

For å lykkes med bærekraftmålene trengs det nye og sterke
partnerskap. BKK tror på kraften i å forene ulik kompetanse
for å sette fart på omstillingen. Myndigheter, næringslivet og
sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig
utvikling.

•
•

•

AMBISJON:
•
•

•

50 % reduksjon av klimagassutslipp i egen virksomhet
innen 2030
Sikre at vannkraften og strømnettet forblir relevant og
konkurransedyktig i kombinasjon med andre
teknologier
Vi skal videreutvikle satsingen på elektrifisering, teste og
utvikle nye forretningsmodeller

AMBISJON:

Pådriver for og deltaker i en rekke partnerskap, selskap,
konsortium og nasjonale og internasjonale initiativ **
BKK Spring investerer i oppstarts- og vekstselskap som
utvikler ny teknologi og nye forretningsmodeller for det
fremtidige og fornybare samfunnet
Strategi for kundedrevet utvikling av interne og eksterne
tjenester

•

Et av de mest aktive investeringsfondene i landet for
oppstarts- og vekstselskap innen fornybar energi

* Sammenlignet med 2019-nivå
** Eksempelvis Climate Neutral Now, Klimapartner Vestland, Norsk Klimastiftelse, 50 Climate Leaders, Eurolectric Powering People, Bergen Næringsråd og Sustainability Hub Norway.

Andre fokusområder
15. LIV PÅ LAND

STATUS:

BKK arbeider for å sikre bærekraftig bruk av naturressursene
og minimere inngrep i naturen ved bruk av kunnskapsbaserte
løsninger.

•
•

Vi setter årlige klima- og miljømål for alle deler av konsernet.
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•

AMBISJON:

2 alvorlige miljøhendelser
BKK deltar i flere forskningsprosjekt som gir grunnlag
for kunnskapsbaserte og treffsikre miljøtiltak
BKK jobber kontinuerlig med å forbedre miljøtilstanden i
våre regulerte vassdrag
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•
•

0 alvorlige miljøhendelser
BKK ønsker å bidra til å nå vanndirektivets (EUs
rammedirektiv for vann) mål om godt økologisk
potensial i vassdrag påvirket av vannkraft

8. ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST

STATUS:

BKK skal fremme en varig, inkluderende og bærekraftig
økonomisk vekst. Vi skal prioritere en lønnsom
forretningsutvikling som sikrer handlingsrom til å
videreutvikle BKK gjennom nye satsinger og aktiv omstilling til
fremtidens energisystem. BKK ønsker også å bidra til lokal
verdiskaping på Vestlandet.

•
•
•

Vi skal verne om menneskerettigheter, og hensynet til
personsikkerhet skal gå foran alle andre hensyn. Våre ansatte
skal komme seg trygt hjem fra jobb, og en rapporterende og
lærende kultur er i fokus.

•

4. GOD UTDANNING

STATUS:

Vår kjernekompetanse og våre alternativ for elektrifisering er
en viktig del av løsningen i overgangen til
nullutslippssamfunnet

•
•

Vi har kunnskap og konkurransefortrinn knyttet til eierskap og
drift av fysisk infrastruktur, men har samtidig behov for å heve
kompetansen innen digitale løsninger og kundedrevet
utvikling

•

•

AMBISJON:

Skadefrekvens (H1) nedgang fra 4,9 i 2019 til 2,7 i 2020
Skadefrekvens total (H2) nedgang fra 6,2 til 5,5
Som følge av Covid-19 gjennomfører BKK strenge tiltak
for å ivareta våre samfunnskritiske funksjoner,
personsikkerhet, samtidig som vi skal ivareta
lønnsomheten i virksomheten. Ingen ansatte er smittet
på jobb i BKK.
BKK betalte 288 mill. kroner til kommuner gjennom
skatter og avgifter
BKK betalte 600 mill. kroner i utbytte til eierne i 2020

•
•
•
•
•
•

•

0 personskader
Bransjeledende på HMS, sikring og beredskap
Sette krav til HMS og arbeidsvilkår både ved innkjøp og
ved oppfølging av leverandører og samarbeidspartnere
Søke samarbeidsmodeller for hurtigere vekst
Effektiviseringskrav
Økonomisk hovedmål er å oppnå en avkastning over tid
på 7 prosent av markedsverdien av konsernets
egenkapital
70 prosent av resultat etter skatt i BKK AS over tid skal
utdeles som ordinært utbytte

AMBISJON:

54 lærlinger i 2020
Deltakelse med faglig innhold til utdanningsinstitusjoner
utdanningsmesser
Spenningsekspedisjonen, vårt læringsprogram på
VilVite i Bergen, støtter kompetansemålene i naturfag
og gir barn og unge kunnskap om fornybar vannkraft og
bruk av strøm

•

•

Vi skal være bransjeledende og utdanne de beste
energimontørene - årlig har vi mellom 40 og 60
lærlinger fordelt på flere fagområder
Samarbeidsprosjekter om undervisning og forskning
ved universitet, høyskoler og videregående skoler

Vi har også opptatt av å rekruttere til bransjen og spre
kunnskap om fornybare og bærekraftige løsninger for
fremtiden
BKK viser tillit til medarbeidere og legger til rette for både
personlig og faglig utvikling.
5. LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE

STATUS:

Likestilling er et viktig område i en bransje hvor flere
virksomhetsområder har stor forskjell i representasjon av
kjønn.

•
•
•
•
•
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AMBISJON:

Kvinneandel på 22,4 % i 2020
Andel kvinner ansatt i 2020 var 26 %
Andel kvinner i ledende stillinger i BKK er 30,2 %, som er
7,8 prosentpoeng høyere enn kvinneandelen i konsernet
Vår prosess for rekruttering setter tydelige krav til
likestilling og inkludering
Gjennomsnittlig kvinnelønn utgjorde 102,8 % av
gjennomsnittlig mannslønn, en økning på 0,2 %-poeng
fra 2019
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•

Vi ønsker å være en mangfoldig og inkluderende
arbeidsplass

Montørformannen viser til arbeidsmiljøloven og arbeidstakers medvirkningsplikt. Det er
arbeidsgiver som har hovedansvaret for å sørge for at arbeidsmiljølovens
vernebestemmelser følges, men medarbeiderne har en medvirkningsplikt.

Vi jobber for å skape en
bærekraftig fremtid

- Hvis du for eksempel vet om et farlig forhold på din arbeidsplass, men ikke melder fra, så
gjør du ikke jobben din. Alle har et ansvar. Ikke vent til andre tar tak i problemet. Det irriterer
meg når jeg registrerer at ansatte går og venter på at andre i organisasjon skal fikse
problemet, sier Gøran.

HMS ligger til grunn for alt vi gjør
BKK setter hensynet til personsikkerhet foran alle andre hensyn. Å sikre at alle ansatte
kommer hjem fra jobb like hele hver dag er vår viktigste oppgave. Samtidig jobber vi for at
våre bygg, anlegg og informasjonssystemer ikke tar skade av tilsiktede og utilsiktede
hendelser. Vår ambisjon er 0 personskader og 0 alvorlige hendelser. Gjennom å bygge en
rapporterende og lærende kultur, samt heve kompetansen for rapportering, analyse og
behandling av farlige og uønskede hendelser, reduserer vi risikoen for at slike hendelser
skjer i fremtiden.

God planlegging avgjørende for HMS-forbedringer
- Planleggingen av et arbeid har stor betydning for om du lykkes med HMS.
Planleggingen er alt. Om du ikke gjør forberedelsene skikkelig, kan det få uønskede
konsekvenser for arbeidsmiljøet og sikkerheten til de ansatte som skal utføre arbeidet.
Dette mener montørformann i BKK Enotek, Gøran Ones Slengesol, som ble tildelt HMSprisen for 2020. Mange mener at Gøran er en svært god rollemodell i HMS-arbeidet i BKK. En
som alltid ser etter forbedringer.
- For meg er det viktig å kunne påvirke byggherren, som gjerne er planleggere i prosjektene,
til å detaljspesifisere og risikovurdere alle arbeidsoperasjoner. Vi som utfører oppdragene
skaffer oss daglig ny HMS-kunnskap og prøver å lære opp planleggerne til ytterligere å
skjerpe kravene til HMS i prosjektplaner og beskrivelser, sier Gøran.

Gode relasjoner til alle i teamet som jobber på et oppdrag er helt avgjørende for å lykkes med HMS.

Engasjement avgjørende
HMS-sjef Anne-Mette Aasheim, mener at Gøran sitt engasjement er avgjørende for
kvalitetsforbedringer i HMS-arbeidet.

HMS forutsetter gode relasjoner
Prisvinneren understreker at han ikke gjør HMS-arbeidet alene. Gode relasjoner til alle i
teamet som jobber på et oppdrag er helt avgjørende for å lykkes med HMS.

- Vi er avhengig av et slikt engasjement hos alle ansatte. Hvis for eksempel planleggerne i
selskapene ikke blir gjort kjent med forbedringsforslagene fra montørene, så vil det i
planleggingsfasen ikke skje endringer som kan styrke HMS-innsatsen. Hvordan kan en
arbeidsplanlegger planlegge bedre for ansattes sikkerhet for eksempel, når de ikke blir gjort
kjent med forslagene til forbedringstiltak, spør Anne-Mette.

- Du må ha med deg alle de andre. Vi må kjenne hverandre. Samarbeide godt. Snakke med
hverandre om HMS-spørsmål og ikke henge noen ut, mener Gøran, som karakteriserer HMS
som langtidsarbeid hvor forbedringene ikke nødvendigvis vises over natten.

Årsrapport 2020

30

HMS-sjefen opplyser at BKK nå har bestemt at alle arbeidsplanleggere, eller ledere uten
personalansvar, er pålagt å ta et todagers kurs i Arbeidsmiljøloven.

I Norge er det 430 kraftkonsesjoner i 187 vassdrag, eller hele 70 prosent av den norske
vannkraften som kan bli vurdert og få nye betingelser. Statkraft har lagt frem tall som viser
at vilkårsrevisjoner kan gi om lag 2,5 - 6,5 TWh tapt produksjon. Til sammenligning var
strømforbruket i Bergen 3,9 TWh i 2019. Statkraft peker også på risikoen for tapt evne til
flomdemping og mindre fleksibilitet, det vi si mulighet for raskt å kunne endre produksjonen
for å tilpasse seg forbruket.

- Det er en veldig god nyhet. Det betyr blant annet at planleggerne vil få god innsikt i
Arbeidsplassforskriften, eller Forskrift om utforming og innretting av arbeidsplasser, som vi
som utfører jobbene med jevne mellomrom diskuterer. Men ofte handler det om juridiske
tolkninger av paragrafer, noe vi ikke har utdannelse i. Slikt kurs vil styrke planleggernes
kunnskap på dette området og dermed gjøre det lettere å komme med forslag til HMSforbedringer i arbeidshverdagen. Det er vår sikkerhet på jobb det handler om, fastslår
vinneren av HMS-prisen.

Bærekraftig og lønnsom kraftproduksjon
Tap av vannkraft kan øke presset på nye kraftutbygginger
Store deler av vannkraftproduksjonen i Norge vil få nye miljøkrav når
konsesjonsvilkårene nå skal revideres. Hovedformålet med en vilkårsrevisjon er å bedre
miljøforholdene i regulerte vassdrag. Det er vi positive til i BKK, men dette skal avveies
mot de samfunnsmessige kostnadene i form av redusert fornybar og regulerbar
kraftproduksjon.
Dette er en utfordrende balanseøvelse, og BKK jobber aktivt i denne prosessen for å finne
gode løsninger basert på kunnskap og helhetlig tenkning.
- Det er behov for store mengder ny fornybar energi når Norge skal erstatte fossil
energibruk i transport og industri med strøm. Spørsmålet er hvor denne fornybare energien
skal komme fra. Den delen av vannkraften som går tapt i vilkårsrevisjoner, må hentes inn
gjennom utbygging av vindkraft eller vannkraft andre steder, som medfører nye
naturinngrep. Det er denne prioriteringen samfunnet nå står overfor, forklarer Olav Osvoll,
konserndirektør Produksjon.

Dam Storefossen i Vaksdal kommune, der Dale kraftverk har inntak.

100 millioner kroner til miljøtiltak
BKK jobber kontinuerlig med å forbedre miljøtilstanden i våre regulerte vassdrag. Norge har
gjennom EUs vanndirektiv et mål om å oppnå god økologisk tilstand, eller et godt økologisk
potensial i alle vannforekomster. BKK ønsker å bidra til å nå dette målet. - BKK er bevisst
miljøansvaret som følger med bruk av felles naturressurser. De siste 15 årene har BKK
Produksjon brukt 100 millioner kroner på forsking og tiltak for laks og sjøørret i de regulerte
vassdragene, opplyser Osvoll.

Store konsekvenser
NVE har åpnet vilkårsrevisjon for tre av BKKs vannkraftkonsesjoner:
•
Eksingedalsvassdraget og Teigdalsvassdraget
•
Steinslandsvassdraget og Modalsvassdraget
•
Bergsdalsvassdraget, inkludert Torfinnovassdraget
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BKK har etablert langsiktige samarbeidsavtaler med ulike forskningsmiljø og deltar i flere
FoU-prosjekt for å få økt kunnskap om effekten av våre inngrep og hvordan vi kan forbedre
tilstanden for laks og sjøørret i vassdrag vi regulerer. Vi har også god dialog med lokale
interessenter som er tett på vassdragene.

Stor oppside
- I 2020 var det rekordlave priser i spotmarkedet, men i perioder var det betydelig høyere
priser i intradagmarkedet. I fremtiden forventer vi at en større andel av kraften omsettes
nærmere driftstimen, og her vil vi innta en aktiv posisjon for å utnytte mulighetene, sier
Midthun.

- Dette gir oss et godt grunnlag for å velge de mest treffsikre tiltakene, som oppnår stor
miljøeffekt uten at det går vesentlig utover produksjonen av fornybar vannkraft. Det viktige
er at miljøtiltak bygger på kunnskap, og at fordeler og ulemper med tiltak veies opp mot
hverandre, understreker Osvoll.

For å delta i intradagmarkedet og andre markeder som ligger tettere opp mot driftstimen
enn spotmarkedet, har BKK startet på et omfattende arbeid.
- Det krever mye analyse og tilgang på informasjon, blant annet om overføringskapasitet,
priser i ulike markeder og værprognoser. Vi må kunne forutse svingninger og benytte oss av
handelsmuligheter som kommer. Dersom det for eksempel blir meldt mindre vind i Sverige,
vet vi at det vil påvirke markedsprisene, forklarer Midthun.

Miljøsertifisert
BKK Produksjon er sertifisert til ISO 14001 (miljøledelse) og har en miljøpolitikk som slår fast
at vi hver dag skal ta valg som bidrar til reduksjon av klimautslipp og ivaretar hensynet til
natur og miljø. I tilknytning til dette har vi vedtatt forpliktelser som blant annet sier at vi skal
bidra til å forbedre miljøtilstanden i områder vi påvirker, også utover konsesjonsvilkår
dersom tiltakene har god effekt sett opp mot kostnadene.
BKK har de siste årene blant annet gjennomført omfattende habitattiltak for laks og sjøørret
i Teigdalselva, deltatt aktivt i redningsaksjonen for Vossolaksen, bidratt til rognplanting i
Modalselva og initiert flere undersøkelser og forskningsprosjekt i våre regulerte elver.
Andre tiltak som blir utført for å optimalisere forhold for fisk i elvene er miljøbasert
vannføring nedstrøms kraftverksutløp, bygging av terskler og fiskepassasjer.

Ser store muligheter i nye kraftmarkeder
- Fordi vannkraften i stor grad kan produseres når vi selv velger det, kan vi selge
strømmen vår i de markedene som betaler best. Vi jobber nå med å kartlegge og lære
oss dynamikken i disse nye markedene, sier Kjetil Trovik Midthun, seksjonssjef for
Fysisk handel og produksjonssentral i BKK Produksjon.
Det aller meste av kraftproduksjonen i Norge omsettes i spotmarkedet, der handelen skjer
som en auksjon dagen før kraften produseres. Etter at spotmarkedet er klarert,
starter intradagmarkedet der kraften omsettes helt frem til én time før den
produseres. Intradagmarkedet skal bidra til å sikre balanse mellom forbruk og produksjon.
Det kan oppstå hendelser etter auksjonen i spotmarkedet, for eksempel endrede
værprognoser, som gjør at aktørenes faktiske produksjon eller forbruk blir annerledes enn
posisjonen i spotmarkedet.
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BKK legger ned mye arbeid for å utnytte produksjonskapasiteten ved Frøland (bildet) og de andre
kraftverkene best mulig i ulike kraftmarkeder.

32

Driftsingeniørene gjør handelen
BKK utarbeider en analyseplattform som skal gi underlag for prising og beslutningsstøtte
for handel i ulike markeder.

Gjennomsnittlig systempris for det nordiske kraftmarkedet
henholdsvis NO5 og NO3. Dette er
tilnærmet en tredjedel av gjennomsnittsprisen de siste ti årene.

- Det er viktig med et tett og godt samarbeid på tvers i selskapet, ikke minst med
driftsingeniørene på Produksjonssentralen som ser hvilke maskiner i kraftverkene som kan
yte mer. Ut fra det kan de handle innenfor gitte rammer, sier Midthun.

- Vi hadde solgt en betydelig del av produksjonen vår på forhånd til høyere priser.
Prissikringen bidro til et bedre resultat, men inntektene fra kraftproduksjonen ble likevel
langt lavere enn i år med mer normale priser, sier Børdal.

Regulert vannkraft viktig for å balansere markedet
Det nordiske og europeiske energimarkedet er i endring som følge av økt utbygging av
uregulert kraftproduksjon, større muligheter for utveksling av kraft med nye
overføringskabler og tilpasning til nye europeiske regelverk for
energimarkedene. Produksjonen av kraft må til enhver tid være lik forbruket, og det er egne
markeder for balansetjenester som skal regulere dette.

To hovedrisikoer
For kraftprodusenter er det spesielt to forhold som utgjør en risiko for årsresultatet:
1.
Høy sikringsgrad i kombinasjon med høye priser og lite produksjon
2. Lav sikringsgrad når prisene er lave
Ved å ha et kompetansemiljø på analyse og forvaltning av kraft har BKK muligheter til å
redusere risikoen knyttet disse forholdene.

- Regulerbar vannkraft har mange fortrinn i slike markeder, og vi ser store muligheter for
økte inntekter. Men flere markeder og kortere tidsoppløsning vil stille krav til kontinuerlig
overvåking av markeder og effektive rutiner og løsninger for å delta i markedene, i tillegg
til automatiserte løsninger for kontroll og rapportering, sier Midthun.

- Gjennom en god og dynamisk tilnærming til sikring tar vi i bruk det finansielle markedet til å
stabilisere kraftinntektene sitt bidrag til årsresultatet, tross perioder med priskollaps, slik
som kraftåret 2020, forklarer Børdal.

Prissikring økte verdien av kraftproduksjonen
Med rekordlave kraftpriser ble 2020 et år der verdien av prissikring og et sterkt fagmiljø
for analyse og kraftforvaltning kom tydelig frem.
- I et råvaremarked som kraft vil det være store svingninger, og vi navigerer for å oppnå
høyest mulig verdi av BKKs kraftproduksjon. Vi forholder oss aktivt til ressurssituasjonen og
utviklingen i ulike markeder i våre beslutninger, sier Vegard Børdal, spesialrådgiver i
Krafthandel og del av et team på tre som har hovedansvar for prissikring av
kraftproduksjonen.
Spesielt år
2020 ble et spesielt år i kraftmarkedet. Ressurssituasjonen i Norden var i utgangspunktet
nær normal ved inngangen av året, men årets første kvartal ble historisk vått, mildt og
vindfullt. En kombinasjon av lavt forbruk, høy vindkraftproduksjon og stort snøoverskudd
ledet til intens konkurranse mellom kraftprodusentene og sterkt fallende priser i
spotmarkedet. Dette førte også til en kraftig nedgang i markedsprisene i fremtidsmarkedet.
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Vegard Børdal (t.v.) og Stein Erik Iversen følger nøye med på utviklingen i kraftmarkedene.
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Klimaendringer gjør flomberedskap ekstra viktig
- Som følge av værvarselet gikk BKKs vannkraftproduksjon for fullt, og vi forhåndstappet
vann fra magasinene for å få plass til de store vannmengdene som kom med nedbøren.
Flomtoppene ble redusert, og derav ble skadepotensialet mindre for bebyggelse og viktig
infrastruktur. Vannet som blir tappet fra dammer eller tverrslag, går ofte utenom
kraftstasjonene og fører til et tap i kraftproduksjonen, forteller Andersen.

Vi har et særskilt samfunnsansvar for
forsyningssikkerhet, sikring og beredskap
Regulerte vassdrag reduserer risiko for skadeflom
- Regulerte vassdrag gir oss en fordel når det gjelder demping av flommer. BKK kan
bruke magasinene som buffer og dermed redusere flomtoppene sammenlignet med
situasjonen i uregulerte vassdrag. Når det er varslet så store nedbørsmengder at det er
risiko for skadeflommer, har vi et samfunnsansvar for å manøvrere slik at
skadeomfanget unngås eller minimeres, sier divisjonssjef John Håkon Andersen i BKK
Produksjon.

Klimaet blir både varmere og våtere, og med økte nedbørsmengder fremover blir
flomberedskap ekstra viktig. Her vil BKK bidra for å begrense de fysiske konsekvensene av
klimaendringene, som kan knyttes til FNs bærekraftsmål nr. 13 om å stoppe
klimaendringene og bekjempe konsekvensene.
Redusert flomproblem i Eksingedalen etter kraftutbygging
I regulerte vassdrag med vannkraft vil det ofte være sjeldnere flomskader enn i uregulerte
vassdrag. Et eksempel på dette er Eksingedalsvassdraget der grunneier Atle Bergo (bildet
under) minnes tidligere vårflommer da Bergavatnet ofte kunne stige langt inn på jordet
hans i Eksingedalen. Etter at vassdraget ble regulert til kraftutbygging, er flomproblemet
betydelig redusert for den nå pensjonerte bonden.

I starten av september 2020 var det varslet mye regn flere steder på Vestlandet.
Vannmagasinene var allerede fylt godt opp fra før på grunn av mye snøsmelting om
sommeren, og flere magasin hadde overløp.

Vannet kunne stå langt oppover bøene i ukesvis, av og til måneder. Etter at elven ble regulert, er
vannføringen jevnere, og vi trenger ikke lenger bekymre oss for vårflommene, sier Atle Bergo.

Snøsmelting våren 2020 ga mye vann i mange elver, som her i Eksingedalen.
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Strenge koronatiltak for å sikre strømforsyningen
-Verden rundt oss er helt avhengig av strøm. Vi har en samfunnskritisk oppgave i å
opprettholde strømforsyningen. Vi leverer hjem til rundt 425 000 vestlendinger og
næringslivet i en rekke kommuner, i tillegg til fiber og varme, sa konsernsjef Jannicke
Hilland til BKKs ansatte 12. mars 2020 da det ble annonsert at nettselskapet hadde satt
beredskap, og at produksjons- og varmeselskapet hadde skjerpet drift.
Allerede i slutten av februar iverksatte BKK tiltak om hjemmekontor for risikogruppene og
karantene for dem som hadde vært utenlands. Etter 12. mars har BKK hatt strenge tiltak i
hele organisasjonen. Hjemmekontor, digitale møter og daglig egenrapportering er blant
tiltakene som har endret arbeidsdagen for alle BKK-ansatte i 2020.
Det har vært viktig å holde samfunnskritisk virksomhet i gang. BKK har normalt sett strenge
sikkerhetstiltak knyttet til kraftverk, nettsentralen og produksjonssentralen, og disse ble
ytterligere strammet inn. Det ble også iverksatt tiltak for operativt personell som
energimontører og kraftverksoperatører. Skjerming av kritisk personell har medført strenge
tiltak på alle BKKs lokasjoner. Faste arbeidslag, prosedyrer for risikovurderinger og
sikringstiltak ved gjennomføring av arbeid har vært de viktigste tiltakene.

På Aleksander Veivågs arbeidslag rammet smitten.

Adgangsbegrensninger og påbud om hjemmekontor har hindret smitteutbrudd, men det
har også hatt en virkning på arbeidsmiljøet. Allerede 16. mars satte BKK psykososial
beredskap og opprettet telefontjeneste bemannet av medarbeidere i HR-avdelingen.
- Her kan ansatte som trenger det få råd, eller rett og slett bare noen å snakke med i en tid
der mange er bekymret, triste eller ensomme, sa konsernsjefen da tjenesten ble gjort kjent.

Heldigvis testet alle de fire montørene i arbeidslaget negativt på sin koronatest, og kunne gå
tilbake i jobb.
-Håndterte dette riktig
- Jeg vil berømme personen som ble smittet for å håndtere dette helt riktig. Så snart
medarbeideren kjente symptomer på lett forkjølelse, holdt vedkommende seg hjemme.
Koronatesten ble tatt på et tidlig stadium, og det kan ha bidratt til at ingen flere ble smittet,
sier Torill Landøy, avdelingsleder for montørene.

Produksjonen i BKK har i stor grad blitt opprettholdt under pandemien, og kraftverkene har
aldri hatt så høy oppetid som i 2020. Korona-restriksjonene har likevel fått konsekvenser
for responstid på kundehenvendelser og fremdrift i prosjekter.

, ble det gjennomført en detaljert kartlegging over alle personer
og bygg i BKK som den smittede hadde vært i kontakt med siste tiden.

Når smitten rammer
I oktober i fjor fikk leder for sikkerhet Aleksander Veivåg melding om at en person i et
montørlag var smittet av Covid-19.

- Arbeidet som ble stanset var skjøting av høyspentkabler i et industriområde. Det ble
vurdert som svært viktig å få gjort arbeidet ferdig etter planen. Det ville fått store
ringvirkninger om arbeidet ble stanset i flere dager. Vi begynte umiddelbart på en
omfattende kartlegging og risikovurdering av situasjonen. Det var mange hensyn å ta, men
hele tiden veide hensynet til smittevern tyngst. Etter nøye vurderinger anså vi det som trygt
å sette inn et nytt arbeidslag neste dag. Da var det gått flere dager siden den smittede
hadde vært på stedet, sier Torill.

- Der og da kjente jeg et sug i magen. Alt vi har snakket om og tatt hensyn til i så mange
måneder ble plutselig en realitet. Vårt arbeidslag ble definert som nærkontakter av den
smittede, og det var ubehagelig. Jeg tenkte også på personen som var smittet og håpte at
det ikke var alvorlig sykdom. Det ble noen hektiske minutter, og mange spørsmål surret
rundt i hodet før vi fikk beskjed om å pakke ned området der vi jobbet med skjøting, og dra
rett i karantene, forteller Aleksander Veivåg, montørformann i BKK Nett.
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- I vårt nettområde har vi de fleste utfordringer et nettselskap kan møte på, men til tross for
krevende klima og topografiske forhold har BKK Nett en av landets laveste nettleier. Droner
og annen ny teknologi blir tatt i bruk for å inspisere, overvåke og drifte nettet. Det gir lavere
kostnader og større sikkerhet. Over hele regionen har vi arbeidslag klar til å rykke ut og
gjenopprette forsyningen på kort varsel når feil oppstår, sier Tømmernes
- Stordriftsfordeler og effektiv drift er viktige faktorer for å holde våre kostnader, og
dermed kundens nettleie nede. Bruk av ny teknologi og organisering av arbeidet er viktig. Nå
ser vi også på samarbeid med Lyse Elnett og Lede (tidligere Skagerak Nett) på blant annet
innkjøp. Målet er å redusere kostnadene ytterligere, slik at vår nettleie fortsatt er blant de
laveste i landet, sier Ketil Tømmernes.
Her kan du se en film som viser hvordan BKK sikrer strømnettet

- Alt vi har snakket om og tatt hensyn til i så mange måneder ble plutselig en realitet, forteller
Aleksander Veivåg.

Høy forsyningssikkerhet og lav nettleie
Kostnadseffektiv og pålitelig infrastruktur ligger høyt på BKKs vesentlighetsmatrise, og
er også et viktig punkt i FNs bærekraftsmål.
Vår oppgave er å bygge og vedlikeholde et stabilt og sikkert strømnett, og å reparere feil
raskt og sikkert når naturkreftene herjer. Ved å drive effektivt og holde kostnadene nede,
har BKK Nett en av landets laveste nettleier, sier administrerende direktør Ketil Tømmernes
i BKK Nett.
I 2020 brukte BKK over en milliard kroner på drift, vedlikehold og oppgradering av vårt
ca. 22 000 kilometer lange strømnett fra Sunnfjord i nord til Etne i sør. Det tilsvarer
avstanden Bergen New York, fire ganger!

Årsrapport 2020

Topografi og klima kan gi utfordringer for nettdriften.

36

For liten kapasitet i strømnettet skaper utfordringer for
elektrifisering og forventet forbruksvekst i vår region

Statnetts tiltak for kapasitetsøkning tar tid, men industriaktørene som vil etablere ny
virksomhet trenger raskere avklaringer.

I det kommende tiåret vil vi se en sterk økning av strømforbruket i Bergensregionen.
Det planlegges bygging av hydrogenfabrikk, datasentre, CO2-lagring, elektrifisering av
olje- og gassfelt og annen industriutvikling. Sammen med en forventet økning i
alminnelig forbruk kan dette summere seg til mer enn dobling av strømforbruket.

- Vi arbeider tett sammen med kundene for å identifisere deres behov og for å finne
løsninger. Så har vi en dialog med Statnett for å få tildelt kapasitet der og når våre kunder
trenger det. Nettkapasitet er en knapphetsfaktor, og vi legger stor vekt på at vår
«køordning» er transparent og godt begrunnet, sier Atle Isaksen, leder for Nettforvaltning
og utvikling i BKK Nett.

Dagens kraftnett er ikke rustet for et slikt forbruk, og store tiltak må iverksettes.
Kapasiteten i transmisjonsnettet må økes. Det er Statnett som har ansvar for dette, mens
BKK har ansvar for å knytte til forbruk i vårt distribusjonsnett.

- Energiomstilling og elektrifisering er de viktigste grepene vi tar for å nå våre klimamål. Da
er det uhyre viktig at vi bygger ut et strømnett som kan levere fornybar energi der det
trengs, og når det trengs. BKK Nett arbeider sammen med de andre største nettselskapene
i Norge for å utvikle gode strategier for å møte fremtidens krav til utbygging og drift av nett.
Vi må ta i bruk ny teknologi og arbeide tettere sammen med kundene i fremtiden, men det
er også viktig at politikere og myndigheter ser behovet for utvikling av strømnettet når det
settes ambisiøse klimamål, sier Tømmernes.

- Dette er kjernen i vårt samfunnsoppdrag. Sammen med Statnett har vi hatt en rekke
informasjonsmøter for å redegjøre for forsyningssituasjonen og for å komme i dialog med
aktører som blir berørt. Vår jobb som regionalt nettselskap er å legge til rette for
elektrifisering og etablering av ny næringsvirksomhet og verdiskapning i regionen, basert på
fornybar energi. Dette er bærekraftsarbeid i praksis, sier Ketil Tømmernes, konserndirektør
Nett.

Ketil Tømmernes, konserndirektør Nett.
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Vi jobber for å fullelektrifisere Norge
BKK har en ambisjon om å bli størst i Norge på elektrifisering fordi det gir muligheter til
lønnsom forretningsutvikling, samtidig som vi bidrar til en grønn omstilling i samfunnet.
Elektrifisering blir en stadig sterkere driver for energi- og klimapolitikk både globalt og
nasjonalt. Selv om Norge har verdens reneste energimiks, utgjør elektrisitet bare halvparten
av energiforbruket. For å fullelektrifisere Norge kreves det rundt 50 TWh mer elektrisitet.
Hydrogen spiller også en sentral rolle i elektrifiseringen, og det er lansert offensive
hydrogenstrategier i EU, samtidig som norske myndigheter varsler storstilt satsing.
Vår rolle er å legge til rette for gode energiløsninger som gjør det mulig å erstatte fossil
energibruk med elektrisitet, enten det er ladeløsninger for transport på land og sjø eller
utslippsfrie byggeplasser og elektrifisering av andre næringer.
En stor del av BKKs inntekter kommer i dag fra kraftproduksjon. Men porteføljen vi har innen
elektrifisering bidrar til å gjøre konsernet mindre sårbart for svingninger i kraftprisen.

Blant de største i Norden på lading av elbil
BKK er på kort tid blitt en av Nordens største aktører på lading av elbil. Den første
hurtigladeren ble montert i 2013, og i dag finner du våre ladestasjoner langs veiene i
store deler av Sør-Norge.

160 000

Hurtiglading for elbiler er vår mest modne satsing innen elektrifisering, og den er fortsatt i
stor vekst.

Brukere har
lastet ned appen vår
Bilkraft

For lading i borettslag, sameier og næringsbygg har BKK og Hafslund Eco slått sammen
satsingene og opprettet et felles selskap, som er godkjent av Konkurransetilsynet. Fra april
2021 vil det nye selskapet Ladeklar være i drift, lokalisert i Oslo og Bergen.
Tidspunktet for å slå sammen satsingene i dette segmentet er ikke tilfeldig. En lovendring
som gjelder fra i år, gjør det lettere for beboere å kreve ladeløsninger i borettslaget sitt. Mer
enn 3000 borettslag med til sammen 250 000 parkeringsplasser må få på plass ladeanlegg
for elbiler.
BKK og Hafslund Eco har fått en sterk posisjon innen billading i borettslag og næringsbygg
på Vestlandet og Østlandet. Til sammen har de to selskapene nå ladeanlegg som dekker
mer enn 18 000 parkeringsplasser. Det tilsvarer en markedsandel på rundt 10 prosent
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Plug har gjort Bergen Havn til en av de reneste i Europa

Landstrøm gjør det mulig for skipene å stenge egne motorer når de ligger til kai. I Bergen har
Plug lagt til rette for landstrøm til både cruiseskip, offshorefartøy og Hurtigruten. Det er
også planer om videre utvidelse av landstrømtilbudet til andre skipssegmenter i Bergen
Havn, blant annet til godsskip.

BKK og Bergen Havn samarbeider om landstrøm for skip i Bergen Havn gjennom
selskapet Plug. Plug har bygget Europas største landstrømanlegg i Bergen, som nå har
en av Europas grønneste havner.

Stor interesse fra flere havner i Norge og i utlandet
Plug er i ferd med å etablere seg i flere nye norske havner, blant annet Ålesund der Enova
har gitt 26 millioner kroner i investeringsstøtte til å bygge ut landstrømanlegg for cruise.
Plug jobber også med landstrøm for cruiseskip i Nordfjordeid og et anlegg for godsskip i
Stokmarknes.

- I 2020 hadde vi 36 forskjellige skip som fikk landstrøm i Bergen, en dobling fra året før.
Landstrøm sparte Bergen for rundt 8300 tonn CO2 i Bergen, like mye som rundt 4150
bensinbiler slipper ut på ett år, sier daglig leder Maria Bos i Plug.

Interessen er stor også fra flere utenlandske havner.
Her kan du se en film om Plug

BKK går foran med nye energiløsninger for utslippsfrie
byggeplasser
Byggenæringen står for rundt 15 prosent av klimagassutslippene i Norge. Elektrifisering
er nøkkelen til å kutte utslippene. BKK leder et PILOT-E prosjekt som har startet testing
av batteri for å få ned utslippene uten at strømnettet kollapser.
Arbeidet med testing startet på tampen av fjoråret, og tidlig i januar i år ble batteriet koblet til
på BOB sin byggeplass for Kranen Sameie ved Damsgårdssundet i Bergen. Bruk av batterier
på byggeplasser er helt i oppstarten i Norge, og dette er den første testen av batteri i
samspill med strømnett på en byggeplass.
- Testen vil gi detaljert innsikt i hvor mye strøm som brukes på en byggeplass til enhver tid.
Denne innsikten trenger vi for å dimensjonere robuste og kostnadseffektive energiløsninger
som skal erstatte diesel, uten at det utløser store investeringer i strømnettet, sier Camilla
Moster i BKK.

8 300 tonn
CO2 spart i Bergen

10,5 GWh
Energisalg til skip
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landstrøm

245
Tilkoblinger

Hele verdikjeden for byggeplasser er med
Moster er prosjektleder for et PILOT-E prosjekt der BKK og åtte andre partnere fra flere
sider av byggenæringen jobber sammen for å lage gode løsninger for utslippsfrie
byggeplasser. I tillegg til BKK (AS, Nett og Varme) deltar BOB, Backe, Eaton, Cramo, Åsen &
Øvrelid, ARKA, Kongsberg Digital og Høgskulen på Vestlandet i prosjektet.

1 661
Døgn på
landstrøm
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Entreprenøren Backe er glad for å kunne bidra til arbeidet med å redusere mengden
klimagassutslipp i byggenæringen ved å stille byggeplassen til disposisjon.

Bergen kommune og BKK samarbeider om utslippsfrie byggeplasser
I 2020 innledet BKK også et samarbeid med Bergen kommune som skal føre frem til de
første utslippsfrie byggeplassene i kommunen. Erfaringene fra pilotprosjektene i
samarbeidsavtalen mellom kommunen og BKK skal brukes til å fjerne utslipp av
klimagasser fra alle byggeplasser.

- Vi håper at testing av batteriet hos oss vil bidra til nyttige erfaringer i arbeidet med å
optimalisere batterier for fremtidige byggeplasser, sier Maria Gilje Vedelden, prosjektleder i
Backe Bergen.

- Byrådet vil at alle byggeplassene våre skal være utslippsfrie innen 2025, og ikke bare
fossilfrie. Dersom vi klarer å få ned utslippene i bygg og anlegg, vil det ha mye å si for målet
om å få ned de samlede klimagassutslippene, sier byråd for finans, næring og eiendom,
Erlend Horn.

- Det er avgjørende at vi har med oss aktører som dekker hele verdikjeden i byggenæringen.
Når vi jobber sammen, skaper det forutsigbarhet og reduserer risikoen for den enkelte
aktør. Vi vil sette i gang flere ulike piloter for å lære og høste erfaring. Vi skal blant annet
teste større batterier som kan forsyne store byggeplasser med energi til tårnkraner, lading
av elektriske gravemaskiner og andre behov, sier Camilla Moster i BKK.

Skal finne gode energiløsninger
- BKK skal bistå med kompetanse for å legge til rette for en god energiløsning på
byggeplassene med blant annet ladeløsninger, batteri og termisk energi. Det skal sikre at
strømnettet blir utnyttet bedre og vil redusere behovet for å bygge nye strømledninger når
en økende andel av anleggsmaskinene skal gå på strøm, sier Moster.

Elektrifisering av byggeplasser vil redusere utslipp av klimagasser og annen forurensing
lokalt og globalt. Det vil bli mindre støy, både for de som jobber på byggeplassen og naboer.

- Elektrifisering er en avgjørende nøkkel. Da blir det viktig å sikre tilstrekkelig energi og effekt
til byggeplassene. Derfor er det naturlig for oss å samarbeide med BKK om dette. Vi har
valgt ut to piloter, det ene er et lite prosjekt og det andre er et nytt, stort sykehjem, sier
direktør i Etat for utbygging i Bergen kommune, Willy-André Gjesdal.

Kjetil Strand Solheim og Camilla Moster foran et batteri som ble testet ut som energikilde på BOB sin
byggeplass ved Damsgårdssundet i Bergen.
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Vil bygge fabrikk for flytende hydrogen på Mongstad

- Vi jobber aktivt for å sette sammen og delta i konsortium innen industri og maritim
transport tilpasset sluttkundebehov. Målet er å bygge skalerbare lokale løsninger som kan
danne grunnlaget for en fremtidig eksportnæring på Vestlandet og i resten av landet, sier
Sundland.

Sammen med Equinor og Air Liquide vil BKK bygge et produksjonsanlegg for flytende
hydrogen på Mongstad. Prislappen er på nesten en milliard kroner. Rederiet Wilhelmsen
kan bli vår første hydrogenkunde i 2024.

For BKK er det en tett forbindelse mellom produksjon av vannkraft og den nye satsingen på
hydrogen.

Dette kan bli verdens første
komplette verdikjede for
flytende hydrogen som drivstoff
til skipsfarten.

Bjørn Sundland (t.v.) i BKK og Baste Tveito i Nordhordland
Næringslag og Mongstad Industripark håper det kan bygges en
hydrogenfabrikk på denne tomten på Mongstad.

- Elektrolyse er energikrevende, men vi kan bruke den fornybare vannkraften vår til denne
prosessen. Det gir grønt hydrogen som er et ledd i vår strategi om å bli størst på
elektrifisering i Norge. Vi skaper verdier fra vannkraften, samtidig som vi gjør noe bra for
klimaet, poengterer han.

Innenriks skipsfart står sammen
med fritidsbåter og fiskeflåten
for 22 prosent av
klimagassutslippene i
transportsektoren.
Myndighetene har satt krav til
rederiene om å kutte utslippene
ved å finne alternativ til fossil
energi. Det er i denne
sammenhengen BKK jobber
med hydrogen som en del av vår
store satsing på elektrifisering.

Her kan du se en film om BKKs hydrogensatsing

- Ikke alle områder egner seg for direkte elektrifisering, og da er flytende hydrogen en
interessant energibærer. I første omgang jobber vi med maritim sektor, men på sikt vil vi
også se på tungtransport og industri, sier Bjørn Sundland, som leder BKKs satsing på
hydrogen.
Wilhelmsen har fått 80 millioner kroner i EU-støtte og 219 millioner fra ENOVA til sitt
Topeka-prosjekt. Topeka er to fraktebåter som skal gå utslippsfritt på hydrogen mellom
Stavanger og Bergen/Mongstad.

En hydrogenfabrikk her på Mongstad kan produsere grønt drivstoff til skipstrafikken.

BKK har etablert et eget hydrogenteam
Styret i BKK vedtok høsten 2020 en egen hydrogenstrategi der den overordnede
målsetningen er å bidra til utviklingen av nullutslippssamfunnet med hydrogen som
energibærer. BKK har etablert et eget team som skal få frem nye hydrogenmuligheter i tråd
med strategien.
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Vi jobber aktivt for å redusere vårt avtrykk
Helelektrisk bilpark innen 2025
BKK ønsker å gå foran i arbeidet mot et fullelektrisk samfunn og bidra til reduksjon av
klimagassutslipp. Da må vi også sette store krav til oss selv. Vi har derfor vedtatt en
ambisjon om minst 50 prosent reduksjon i klimagassutslippene våre innen 2030. En
helelektrisk bilpark innen 2025 er et av tiltakene som vil bidra til vesentlig CO 2-kutt i
egen virksomhet.
Bilparken vår er på over 600 biler der ca. 85 prosent av bilene er i kategorien varebiler.
Bilparken har et årlig CO2-utslipp på knappe 2 000 tonn. Majoriteten er montørbiler som
brukes i daglig drift og vedlikehold av samfunnskritisk infrastruktur og
kraftproduksjonsanlegg.
I kategorien personbiler er ca. 80 prosent av BKKs bilpark elektriske, mens bare ca. 3
prosent av bilene i kategorien varebiler er elektriske. Ingen av BKKs over 50 lastebiler er
foreløpig elektriske.
Vi er ikke fornøyde med utskiftingstakten av fossilbiler i egen bilpark. I 2016 vedtok vi et
program for utskifting av fossilbiler i bilparken hvor vi bestemte at det ikke skulle investeres
i fossile varebiler etter 1. januar 2019 forutsatt at de elektriske bilene i markedet tilfredsstilte
våre tekniske krav. Denne ambisjonen har vi ikke klart å oppfylle. Vi mener at
leverandørmarkedet hittil ikke har levert biler som tilfredsstiller våre behov til lastekapasitet,
trekkraft, rekkevidde og komfort.

80%

3%

0%

av personbiler
er elektrisk

av varebiler
er elektrisk

av lastebiler
er elektrisk
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1.400
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Tester elvarebiler
- Gode kjøreegenskaper og ingen grunn til rekkeviddeangst, men kombinasjonen
Brukere
med
forhjulstrekk
oghar
tung last bak i varebilen er i en del tilfeller for oss i BKKLokasjoner
Produksjon
en
Lokasjoner
Ladepunkter
lastet
ned
appen
vår
lynladere
utfordring. Spesielt de siste meterne inn til portalen til mange av kraftverkene våre, sier
JohannesBilkraft
Eikefet i BKK Produksjon, etter at han og flere kollegaer testet varebilen Toyota
Proace Electric.

Positiv utvikling
Men varebilmarkedet viser en positiv utvikling mot nullutslippsbiler. Vi forventer at
bilprodusentene i løpet av kommende år vil kunne tilby elvarebiler som tilfredsstiller BKKs
krav til høy hengervekt, nyttelast og firehjulstrekk. Det er helt avgjørende for at vår
beslutning om en helelektrisk bilpark innen 2025 skal kunne nås.

Kjell Omar Lopez Åhjem i BKK Enotek sitter også igjen med en positiv opplevelse etter å ha
testet Toyota Proace.

I mellomtiden gjør vi en rekke tester og piloter, både av nye elektriske varebiler på markedet
og ladeløsninger på egne lokasjoner og hjemme hos montørene våre. Montører og andre
ansatte i konsernet er positive, nysgjerrige og vil gjerne medvirke til at fremtidens elektriske
varebiler i BKKs bilflåte er minst like tilfredsstillende som dagens fossilbiler.

- Dersom våre anbefalinger om noen mindre tilpasninger blir fulgt opp, er dette en super
elvarebil å starte utfasingen av fossilbiler med, mener Åhjem.
Bilforvalter i BKK, Jan Tore Fjelltveit, mener at Toyota Proace er en bil som kan erstatte flere
av varebilene i bilparken.

Toyota Proace Electric er en av flere elektriske varebiler som ble testet ved årsskiftet.
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Økt utslipp av SF6-gass
To hendelser bidro sterkt til økning av BKKs utslipp av SF6-gass i 2020. Utslippene av
denne kraftige drivhusgassen økte fra 889 tonn CO 2-ekvivalenter i 2019 til 2 514 tonn
CO2-ekvivalenter i 2020. Det tilsvarer omtrent de totale utslippene fra BKKs bilpark på
over 600 biler.
SF6-gass benyttes som isolasjons- og brytermedium i høyspenningsanlegg.
I en transformatorstasjon i Salhusveien ble det i februar oppdaget en stor lekkasje. Den var
vanskelig å lokalisere, men da dette var gjort, ble tiltak planlagt og deler bestilt inn. Planlagt
arbeid og utkopling måtte imidlertid utsettes da koronapandemien slo inn, og feilen ble ikke
reparert før på slutten av året. Utslippene fra dette anlegget som ble registrert i 2020, var på
42,4 kg, som tilsvarer 967 tonn CO2-ekvivalenter.

Nils Petter Bolstad i BKK Produksjon tester elvarebilen Toyota Proace på oppdrag for selskapets
produksjonsanlegg i Bergsdalen i Vaksdal kommune.

Erstatter ikke dagens «vanlige» montørbil
- Men den kan ikke erstatte dagens «vanlige» montørbil. Den har en tilfredsstillende
rekkevidde på 30 mil, men den har ikke firehjulsdrift, og det er heller ikke mulig å tørke
arbeidstøy og materiell bak i lasterommet slik som vi har i montørbilene våre i dag. Vi må
huske at bilen er blant de viktigste arbeidsverktøyene til operatørene, sier Fjelltveit, som
opplyser at konsernet har bestilt sju varebiler av denne typen.
Samtidig jobber vi også med å kartlegge behovet for ladeinfrastruktur både på BKKlokasjoner og hjemmelading. Det er helt nødvendig med å bygge ut ladenettverket og tilby
brukerne gode og effektive ladeløsninger for at overgangen til en elektrisk bilpark skal gå
smertefritt i løpet av de kommende årene.
I løpet av desember 2020 oppstod to større lekkasjer av SF6-gass ved arbeid på et koblingsanlegg ved
Steinsland kraftverk i Modalen.

Årsrapport 2020

43

I en annen hendelse i desember oppstod to større lekkasjer av SF6-gass ved arbeid på et
koblingsanlegg ved Steinsland kraftverk. Årsakene var lekkasje i en ventil og et
sammenkoblingsrør. Lekkasjene ble avdekket og rettet etter kort tid. Utslippene som følge
av hendelsene var på 14,4 kg SF6, og med etterfylling etter mindre lekkasje over tid ble det
totalt fylt på 36,85 kg SF6 på anlegget, tilsvarende 840 tonn CO2-ekvivalenter.

Vi går foran for å introdusere nytenkende og
digitale løsninger for en bærekraftig utvikling
Digitalisering og automatisering gir mer energi fra samme
avfallsmengde

Sammen med den SINTEF-ledete brukergruppen for SF6-anlegg arbeider BKK aktivt for å
redusere utslipp.

I 2020 ble fjernvarmen fossilfri, men jakten på forbedring stopper ikke der for BKK
Varme. I tett samarbeid med BIR jakter varmeselskapet stadig på bedre utnyttelse av
avfallsvarmen fra avfallshåndteringsanlegget til BIR i Rådalen.

BKK Nett har i dag SF6-anlegg i 20 anlegg, og BKK Produksjon bruker SF6 i tre gassisolerte
koblingsanlegg, i tillegg til noen transformatorer og effektbrytere. Det blir gjort hyppige
tilstandskontroller med vekt på SF6-anlegg. I nettselskapet blir trykk registrert av sensorer
som sender signaler til Nettsentralen, disse varsler for lavt og kritisk lavt trykk. Lekkasjer
fanges også opp av trykkvakter i felt som må inspiseres manuelt. I produksjonsselskapet er
det også signal til Produksjonssentralen ved større trykkfall, i tillegg sjekkes anleggene hver
14. dag visuelt. Det vil bli vurdert om bedre instrumentering og andre tiltak i anleggene kan
bidra til å oppdage lekkasjer tidligere.

For få år siden lå produksjonen fra Rådalen jevnt på omkring 40 MW, og BKK Varme drømte
om å oppnå 45 MW. Gjennom fysiske ombygginger, automatisering, digitalisering og
maskinlæring er fjernvarmeanlegget utviklet til å gi stabil leveranse på omkring 60 MW. Ved
å hente ut mer energi og effekt fra samme avfallsmengde brukes det mindre bioolje og
elektrisitet i fjernvarmen.

I det lange løp er løsningen å bruke alternativer til SF6-gass. BKK Produksjon har ikke kjøpt
nye SF6-anlegg etter 1996, og SF6-anleggene vil bli skiftet ut med ny teknologi når de har
nådd levetiden sin. Som første nettselskap i verden inngikk BKK Nett i november 2018 en
avtale med Siemens om å bygge en ny 132 kV transformatorstasjon med helt ny
miljøvennlig teknologi på Koengen i Bergen. Denne ble satt i drift i 2020. Et tilsvarende
anlegg ble også bygget i Bildøybakken i Øygarden kommune i 2020. Flere leverandører
kommer nå med miljøvennlige alternativer, og BKK Nett forespør på disse for anlegg som
planlegges fremover

Produksjonssjef Kristian Aho viser stolt frem anleggene i fjernvarmenettet til konserndirektør i
forretningsområdet Entreprenør og Marked, Kristin Aadland.
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- Ved hjelp av robotstyring og maskinlæring sparer vi både penger og miljøet. Digitalisering
og fiberinfrastrukturen knyttet til fjernvarmeanlegget er en viktig forklaring på at vi i større
grad kan utnytte avfallsvarmen enda bedre. Sensorer i fjernvarmeanlegget, som
gjennomsnittlig gir oss ca. 66 000 dataverdier hvert sekund døgnet rundt, åpner for
ytterligere optimalisering av driften, sier produksjonssjef Kristian Aho.

Investerer i oppstarts- og vekstselskap som satser globalt

- Vi tester jevnlig forskjellige hypoteser for å effektivisere driften. Vi lykkes ikke med alt, men
flere prosjekter har vist god lønnsomhet. For eksempel frostsikringsprosjektet som tilfører
betydelig mer energi til fjernvarmen og som utnytter en del av avfallsenergien som ellers
ville gått tapt, fastslår Aho.

I 2020 kjøpte BKK Spring ti prosent av aksjene i Bømlo-selskapet Zinus, som har utviklet et
nytt konsept med stort potensial for landstrøm til skip. BKK Spring var også eneste
industrielle investor i Tibber sin emisjon som tilførte selskapet 600 millioner kroner.

BKK Spring har hatt suksess med sine investeringer i fremvoksende selskap og er et av
de mest aktive investeringsfondene i landet for oppstarts- og vekstselskap innen
fornybar energi.

Selskapene BKK Spring har investert i har hittil etablert over 100 nye arbeidsplasser, hentet
inn over en halv milliard kroner i privat kapital og nærmere 100 millioner kroner fra det
offentlige virkemiddelapparatet. Flere av selskapene som fondet har investert i, satser nå
på internasjonal vekst.

Frostsikring frigjør opp mot 5 MW ekstra varme som ellers ville gått tapt
Sammen med BIR og ENOVA har BKK Varme klart å hente ut ekstra varme fra
renseprosessen til røykgassen fra BIR sitt forbrenningsanlegg, og benytter dette til å holde
utstyr internt i prosessen frostfritt når det blir kaldt ute. På denne måten har en klart å
frigjøre 5 MW ekstra varme som eller ville gått tapt i kalde perioder. Dette har ført til nye
rekorder for levert effekt fra forbrenningsanlegget til BIR, med hele 69 MW i toppene.

BKK Spring ble opprettet i 2017 for å skyte fart i den grønne omstillingen og er BKK sitt
investeringsfond for oppstarts- og vekstselskap (Corporate Venture fond).

- Prosjektet har vært en kjempesuksess. Vi klarer nå i snitt å hente ut opp mot 5 megawatt
ekstra effekt til fjernvarmen på kalde vinterdager som ellers hadde gått ut pipen til BIR
bokstavelig talt. Allerede når temperaturen faller under 3 grader ute, henter vi gevinster fra
prosjektet. På dager hvor temperaturen faller under 0 grader, gjør vi ikke bare daglige
besparelser på over 100.000 kroner, men også betydelige miljøbesparelser ved å erstatte
bruken av bioolje eller elkjeler, sier Aho.
Robotisering og maskinlæring hjelper oss å ta bedre valg i hverdagen
I tillegg til fjernvarmen eier og drifter BKK Varme strømproduksjon basert på avfallsvarme.
BKK Varme har utviklet en robot som er til stor hjelp i valget av tidspunkt for kjøring av en
turbin i Rådalen. Tidligere har mennesker gjort disse vurderingene basert på en
værmeldingen og forventet avfallsproduksjon. Ved hjelp av tilgang til spotpris, værmelding
og BKK Varme sin prognosemodell som har en treffsikkerhet på 97 prosent. Har dette gjort
at en kan time tidspunktet for oppstart og stans av turbin optimalt. Noe som bare i løpet av
de første 48 timene etter roboten ble tatt i bruk, ble det gjort inntjeninger på 74.000 kroner.

"En blir aldri utlært eller ferdig automatisert hvis man har et prosessanlegg"
- Kristian Aho, produksjonssjef i BKK Varme

Årsrapport 2020

Zinus er ledende i Norge på kabelløsninger og infrastruktur for landstrøm og har leveranser til både
norske og europeiske havner. (Foto: Zinus)
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Nye selskap viktig for grønn omstilling
BKK ønsker å kombinere et stort engasjement for klima og grønn omstilling med lønnsom
forretning. Vestlandet er i front på teknologisk utvikling og kan spille en viktig rolle for å
utvikle nye løsninger for nullutslipp av klimagasser.
- Oppstartsselskap blir en viktig brikke for å nå globale klimamål. Selskap som ikke finnes i
dag, vil ta viktige posisjoner i det fremtidige energisystemet. Samarbeid mellom disse
selskapene og mer etablert industri som oss blir kritisk for å lykkes med å snu samfunnet
fra bruk av fossilt brensel til elektrisitet og nullutslipp. BKK Spring er et virkemiddel for å ta
del i og forstå et energisystem i endring, sier Andreas Tufteland Engelsen, daglig leder i BKK
Spring.
Investerer i bærekraftige selskap med globale ambisjoner
BKK Spring leter etter oppstarts- og vekstselskap som utvikler teknologi og
forretningsmodeller som vil spille en nøkkelrolle i det fremtidige fornybare samfunnet. I
tillegg til Tibber og Zinus er Sevendof og Heimdall Power blant selskapene BKK Spring har
investert i.
BKK Spring har vært med på en eventyrlig reise i Tibber siden den første investeringen i 2017. Daglig
leder Edgeir Vårdal Aksnes og styreleder Monika Inde Zsak har tro på videre vekst.

- BKK Spring er en industriell investor som tilfører selskapene kompetanse, relasjoner og
kapital. Vi setter fart i veksten til selskapene og medvirker til at de lykkes. I dag består
porteføljen vår av sju oppstarts- og vekstselskap, og flere selskap er på vei inn. Felles for
selskapene i porteføljen er at alle har en ambisjon om og er på god vei til å ta globale
posisjoner de kommende årene, forteller investeringsansvarlig i BKK Spring, Roald
Brekkhus.

Verdens første heldigitale strømleverandør
Tibber blir omtalt som verdens første heldigitale strømleverandør og har hatt en enorm
vekst siden etableringen i 2016. Hovedkontoret er i Førde, og de om lag 100 ansatte er
fordelt på Førde, Berlin, Helsinki og Stockholm.
- Vi kom tidlig inn som eier i 2017 og har sett en enorm utvikling av Tibber. Vi er det eneste
konsernet på eiersiden i Tibber, og samarbeidet har vært til gjensidig nytte for begge
selskapene i utvikling av nye produkter og tjenester, sier Monika Inde Zsak, divisjonssjef for
Innovasjon og venture i BKK og styreleder i både Tibber og BKK Spring.

Systematisk arbeid med kompetanseutvikling og læring
BKK skal være en attraktiv, fremtidsrettet og kompetent arbeidsplass som tiltrekker,
utvikler og beholder kompetansen vi trenger i fremtiden. Vi legger til rette for og
fokuserer på systematisk kompetanseutvikling gjennom målrettede tiltak. Slik skaper vi
grobunn for læring som igjen kan mobiliseres i konsernet.

- Det har vært en enorm boost for Tibber å få med BKK Spring på eiersiden. Med bred
erfaring fra energimarkedet og smidig samarbeidsvilje har de tilført oss langt mer enn
kapital. Eksempelvis har de bidratt til at vi gjennom Tibber-appen kan la elbileiere selge sin
ladekapasitet tilbake til strømmarkedet og på den måten få en lavere strømpris. Dette er
innovasjoner i verdensklasse som ikke hadde vært mulig uten tett og godt samarbeid, sier
daglig leder for Tibber, Edgeir Vårdal Aksnes.
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Kompetanseutvikling er forankret i konsernets strategiske og forretningsmessige mål, med
hensikt å gjøre den enkelte medarbeider i stand til å utnytte sine evner. Vi legger til rette for
faglig og personlig utvikling for de ansatte, slik at de stimuleres og gis mulighet til å utvikle
sin kompetanse i BKK. To av tiltakene som er gjennomført i 2020 for å sikre systematisk
kompetanseutvikling er lansering av «Lederhuset», samt vårt nye utviklingsprogram «Opp i
fart» for nye talenter i BKK.
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Nytt lederutviklingsprogram
I 2020 lanserte BKK «Lederhuset», en felles plattform for lederutvikling. Dette er et verktøy
som skal bidra til å realisere våre strategiske mål for identitet og samhandling på tvers av
lokasjon og funksjon. Målet er at lederhuset skal gjøre oss i stand til å jobbe som ett lag og
være et konsern for fremtiden.

Skaper digitale kundeopplevelser og helhetlige løsninger
BKK Digitek har som mål å være en foretrukken partner på digital infrastruktur og
kommunikasjon for våre kunder. Telekom- og fibervirksomheten vår ønsker å tilby
digitale kundeopplevelser. En partner som møter kundens behov for helhetlige digitale
og bærekraftige løsninger.

- Lederhuset skal gjøre ledere i BKK bedre rustet til å lede på en god måte. Det skal gi dem
svar på praktiske spørsmål. Og det skal gi dem tilgang til nødvendig opplæring. Det skal
legge til rette for at ledere får utvikle seg i rollen som leder gjennom opplæring og felles
ledersamlinger, sier Terje Bøe, konserndirektør for HR og HMS.

På noen tiår vokste Lerøy fra en
lokal bedrift i Bergen til globale
Lerøy Seafood Group. I dag har
konsernet 4600 ansatte og over
20 milliarder kroner i omsetning.
Også IT-behovet har vokst kraftig.
Lerøy har valgt BKK som en av
sine samarbeidspartnere.

Lederhuset skal være et dynamisk og bærekraftig hus i god BKK-ånd. Det skal pusses opp
og renoveres etter ledernes behov for vekst og utvikling.
- BKK er i vekst. Vi vokser både i nord og sør. Nye medarbeidere blir en del av laget. Vi
samhandler på tvers av lokasjoner. Kulturer smeltes sammen. Vi er i endring. Ny satsing på
innovasjon og utvikling, digitalisering, ny teknologi og nye måter å jobbe på. Alle disse
tingene påvirker organisasjonskulturen vår. Og forsterker behovet for en felles lederkultur.
Vi skal jobbe som ett lag. Vi skal være ett konsern, sier Terje Bøe.

I dag leverer BKK fiberlinjer til
Lerøy landet rundt, og én linje er
blitt hundrevis. I tillegg er Lerøy
opptatt av oppetid og stabilitet, så
- BKK har sørget for at den digitale grunnmuren vår er solid,
de har flyttet inn i to av våre
sier IT-leder Bjarte Sævig i Lerøy Seafood Group.
datasentre i Bergen med
redundante linjer på kryss og
tvers. I tillegg har BKK etablert et eget datasenter for Lerøy i Tromsø.

- Lederhuset skal ivareta konsernets behov for lederutvikling, for å bygge et tydelig- og
ansvarlig lederskap. En felles lederkultur er avgjørende for at vi kan lykkes med å nå våre
mål i BKK. Gode ledere bygger samhold og tillit, og gjør at vi trekker i samme retning, sier
konsernsjef Jannicke Hilland.
Nytt utviklingsprogram for nye talenter
BKK har mange talentfulle medarbeidere med gode muligheter for å utvikle og realisere sitt
potensial. Derfor har det i 2020 også blitt lansert et utviklingsprogram for nye talenter kalt
«Opp i fart». Programmet skal legge til rette for utvikling av nye talenter i konsernet, og skal
bidra til at man blir enda bedre kjent både med sitt eget talent og BKK sin strategi.

Årsrapport 2020

BKK har sørget for at den digitale grunnmuren vår er solid. Det er en forutsetning for flyt i
hele virksomheten vår, operasjoner på havet, i fabrikker, på kryss og tvers på landeveien og
den operasjonelle aktiviteten inn i markedene på alle nivå: Fra dagligvarehandel til hotell,
restaurant, catering og industri, sier Sævig, som bruker betegnelsen friksjonsfri fiber om
BKKs digitale infrastruktur.
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BKK sitt konsernresultat for 2020 er 1.543 mill. kroner,

en reduksjon på 722 mill. kroner fra 2019.

Resultatet i 2020 er sterkt påvirket av lave kraftpriser som i noen grad er motvirket av en vellykket
sikringsstrategi. Den positive utviklingen av aksjeverdiene etter børsnotering av Fjordkraft har gitt
betydelige bidrag til å holde oppe årsresultatet. Områdeprisen (NO5) var 9,17 euro/MWh, sammenlignet
med 39,27 euro/MWh i 2019. Det ble produsert 50 % mer vannkraft enn i 2019.

Hvilke resultater
har vi oppnådd?

Sykefravær
(%)

Fraværskadefrekvens
(Fraværsskader per mill. arb. tim.)

Energiinntekter
(mill. kroner)

3,7

2,7

1.715

▼8%

▼ 44 %

▼ 40 %

Overføringsinntekter
(mill. kroner)

Telekominntekter
(mill. kroner)

Andre driftsinntekter
(mill. kroner)

1.813

447

590

▲ 10 %

▲ 57 %

▼9%

Driftsresultat
(mill. kroner)

588
▼ 72 %
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Årsberetning
Virksomheten
Energi- og infrastrukturselskapet BKK har sine røtter og
sin virksomhet på Vestlandet. Konsernets
hovedaktiviteter er produksjon, omsetning og overføring
av elektrisk kraft. I tilknytning til hovedaktivitetene selges
også rådgivings- og entreprenørtjenester. BKK tilbyr
dessuten bredbånd, fjernvarme og tjenester innenfor
elektrifisering av transport, havner, oppdrettsanlegg,
borettslag m.m.
Vår visjon er «Vi gir morgendagen nye muligheter». BKK
skal lede an i utviklingen av klimavennlig energi og
fremtidsrettede infrastrukturløsninger. Vi skal være et
ledende og fremtidsrettet energi- og
infrastrukturselskap som skal ha en avgjørende rolle i
samfunnsutviklingen i tiden som kommer.
Konsernet drives med basis i vårt verdigrunnlag:
Verdiskapende, Samfunnsansvarlig, Offensiv og Pålitelig.
Hovedkontoret ligger i Bergen.
BKK eies av Statkraft, 17 kommuner i Vestland fylke, samt
Tysnes Kraftlag AS og Etne Elektrisitetslag AS. BKK har
eierandeler i en rekke av de større kraftselskapene i
landsdelen.
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Organisasjon

Helse, miljø og sikkerhet

Pr. 31.12.2020 hadde konsernet 1.376 ansatte, eksklusiv 54
lærlinger.

Nøkkeltall 31.12.

Mål

2020

2019

2018

<4%

3,7 %

4,0 %

3,9 %

Herav korttidsfravær (1-16 dager)

1,2 %

1,6 %

1,7 %

Herav langtidsfravær (> 16 dager)

2,4 %

2,4 %

2,2 %

Fraværsskadefrekvens (H1) nullvisjon

2,7

4,9

5,2

Skadefrekvens total (H2)

5,5

6,2

10,9

Sykefravær

Nøkkeltall 31.12.

2020

Årsverk, ansatte eks. lærlinger
Lærlinger
Kvinneandel

2019

2018

1 355

1 285

1 036

54

49

40

22 %

21 %

23 %

Likestilling, mangfold og inkludering
Kravene til likestilling og inkludering er tydeliggjort i
rekrutteringsprosessen som følges i BKK. Målet om
mangfold og inkludering er slått fast, og nødvendigheten
av aktsomhet omkring kjønn, etnisitet, alder,
funksjonsevne og seksuell orientering er understreket.
Andel kvinner i ledende stillinger er 30 prosent, som er 8
prosentpoeng høyere enn kvinneandelen i konsernet.
Av totalt 103 nyansatte i konsernet i 2020 var 27 kvinner.
Dette tilsvarer 26 prosent. BKK rekrutterer fra
fagområder som historisk sett har hatt en lav
kvinneandel. Gjennomsnittlig kvinnelønn utgjorde 102,8
prosent av gjennomsnittlig mannslønn, en økning på 0,2
prosentpoeng fra 2019.
Deltidsarbeid er i all hovedsak frivillig og knyttet til delvis
permisjonssøknad fra arbeidstaker, men kan i
enkelttilfeller skyldes at det lokalt og desentralt er
begrenset behov for den aktuelle kompetansen, som
f.eks. renhold.
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nullvisjon

BKK-konsernet hadde et sykefravær på 3,7 % i 2020 (4,0
% i 2019). Korttidsfraværet (1-16 dager) var på 1,2 % og
langtidsfraværet (over 16 dager) var på 2,4 %. Målrettet
innsats mot lange og hyppig gjentagende sykefravær blir
hovedfokuset for BKKs IA-utvalg fremover. Vi skal hjelpe
lederne å følge tettere opp og være enda mer bevisst på
tilretteleggingsplikten og de muligheter som finnes rundt
dette. Vi skal hindre frafall. Enkle grep kan gjøre stor
forskjell.
Det forebyggende arbeidet har høy prioritet for å nå målet
om null personskader. Lederne skal gå foran som gode
rollemodeller og etterspørre HMS som en naturlig del av
det daglige arbeid. HMS-avdelingen skal bistå med
bevisstgjøring av lederne, på deres rolle og trene på
situasjoner den enkelte står ovenfor i hverdagen. På den
måten styrkes lederansvaret og risikoforståelsen øker.
Det er et kontinuerlig søkelys på rapportering i konsernet.
På grunn av korona-situasjonen har antall HMSmeldinger gått ned per ansatt i 2020. Vi hadde en
målsetting på 3 per ansatt, men endte på 2,6 per ansatt.
Koronapandemien har gitt oss utfordringer, men ved hjelp
av et eget risikovurderingsskjema med sjekkliste sikrer vi
at alle kartlegger smitterisikoen, slik at medarbeidere og
kunder ikke utsettes for unødig smitterisiko.

Hjemmekontor har blitt benyttet av de fleste
kontoransatte i BKK, og det har gitt oss nye utfordringer.
Arbeidsstillinger er en utfordring. En annen er at vi nå har

Økonomiske resultater

Sammendrag 2020

Sammenlignbare tall for 2019 vises i parentes.

Konsernresultatet for 2020 er 1 543 mill. kroner (2 265 mill.
kroner).

arbeidsmiljøet og mindre kontroll med risikoen for ulykker
m.m. BKK har satt psykososial beredskap og opprettet en
telefontjeneste for medarbeidere, i tillegg til mange
kreative tiltak i avdelinger og mellom medarbeidere.

Regnskapsprinsipper og forutsetning
om fortsatt drift

Årsresultat, endring fra 2019 til 2020
(mill. kr)

Nye selskap i konsernet følger et opplæringsprogram for
HMS. Alle ansatte følger et HMS-kurs som tar for seg
kultur. Ved hjelp av kurset så sår vi et frø, slik at alle kan
være med å bidra. Alle ansatte har tilgang til HMSoversiktsbildet som viser trendutvikling, slik at vi kan lære
av hverandre og bli bedre til å gjøre risikovurderinger.
I 2020 har det i BKK-konsernet vært åtte H1 skader, som
gir en H1-verdi på 2,7. Dette er en reduksjon fra 2019 på
1,2. Åtte skader medførte medisinsk behandling, men
uten fravær. Det vil si at 16 personskader i 2020 ga en H2verdi på 5,5. I slutten av året 2020 hadde vi to alvorlige
skader der to BKK-biler kolliderte i høy hastighet.
Heldigvis har det gått bra med de involverte, men
hendelsene hadde høyt risikopotensiale. Resterende
hendelser i 2020 har hatt lavt risikopotensiale. HMSforbedringsarbeidet fortsetter med full styrke.
I 2020 ble det registrert 2 alvorlige miljøhendelser i BKK.
Styret vektlegger at det forebyggende arbeidet fortsatt
har høy prioritet.

Årsrapport 2020

I samsvar med regnskapslovens § 3-3a bekrefter styret
at regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt
drift, og at konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell
stilling. BKK avlegger årsregnskap for konsernet i
samsvar med regnskapslovens § 3-9 som innebærer at
International Financial Reporting Standards (IFRS)
benyttes i den utstrekning de er godkjent av EU.
Selskapsregnskapet til BKK AS og regnskap for
datterselskaper utarbeides i henhold til øvrige regler i
regnskapsloven inkludert norsk god regnskapsskikk
(Norwegian generally accepted accounting principles,
NGAAP).
BKK har obligasjoner og sertifikater notert på Oslo børs,
og skal følge krav i European Securities and Markets
Authorities (ESMA) sin veiledning for bruk av alternative
resultatmål i ekstern rapportering. BKK benytter
alternative resultatmål som EBITDA, nøkkeltall for
avkastning og nøkkeltall for finansiell styrke i
virksomhetsstyringen. Tilsvarende alternative resultatmål
presenteres også i ekstern rapportering. De alternative
resultatmålene skal gi supplerende informasjonen til
finansregnskapet, for å ytterligere belyse
resultatutviklingen og utvikling i finansiell stilling.
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Netto driftsinntekter

Driftskostnader

Netto driftsinntekter, endring fra 2019 til 2020
(mill. kr)

Driftskostnader, endring fra 2019 til 2020
(mill. kr)

Inntekt på investering i tilknyttede
selskaper og felleskontrollerte
selskaper
I regnskapet for 2020 er det innarbeidet resultatandeler i
tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet med
til sammen 712 mill. kroner (1 265 mill. kroner).
Hovedårsaken til reduksjonen er at det i 2019 ligger inne
en regnskapsmessig effekt som følge av fusjonen med
Sunnfjord Energi Holding AS. I tillegg er det i 2020 lavere
bidrag fra tilknyttede kraftproduksjonselskaper. Salg av
aksjer i Fjordkraft Holding ASA i juli 2020 inngår her med
en regnskapsmessig gevinst på 519 mill. kroner.

Andre finansposter

Netto driftsinntekter i 2020 var 3 424 mill. kroner (4 114
mill. kroner). Inntekter fra energisalg utgjorde 1 715 mill.
kroner (2 874 mill. kroner). Resultatbidraget fra
energirelaterte kontrakter var 552 mill. kroner (272 mill.
kroner). Systemprisen var 28,01 euro/MWh lavere i 2020
enn i 2019 og vannkraftproduksjonen var 2 886 GWh
høyere. Overføringsinntektene er høyere i 2020 som er
det første hele året med nettvirksomhet i Sunnfjord og
Kvinnherad. Samtidig er energikjøpskostnadene, som bl.a.
går til dekning av overføringstap, redusert pga. lave
kraftpriser. Telekominntektene er i hovedsak økt pga.
konsolidering av Enivest AS etter fusjon med Sunnfjord
Energi Holding AS, men det var også økning i BKK Digitek
AS og BKK Breiband AS.
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Driftskostnadene i 2020 var 2 837 mill. kroner (2 017 mill.
kroner). Ny og overtatt virksomhet er en forklaring for alle
kostnadsgrupper. Det har vært en betydelig reduksjon i
bruk av konserninterne ressurser til egne investeringer.
Lønnskostnadene er økt fra 2019, blant annet pga. de
kostnadsreduserende engangseffektene ved omlegging
av pensjonsordningene i 2019, og at antall årsverk ekskl.
lærlinger er økt fra 1.262 per 31.12.2019 til 1.355 per
31.12.2020. Avskrivningene er økt pga. nyinvesteringer, og
nedskrivningene har blant annet økt pga. reduksjon i
forventede kraftpriser.
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Netto resultat av andre finansposter utgjør 362 mill.
kroner (-168 mill. kroner). Hovedårsaken til endringen er
at etter nedsalget i juli 2020 ble gjenværende aksjepost i
Fjordkraft Holding ASA behandlet som en finansiell
eiendel og regnskapsført til virkelig verdi med
verdiendring over resultatet. Netto rentekostnader på
innlån utgjorde 204 mill. kroner (277 mill. kroner). Resultat
fra handelsporteføljene for rente og valuta var i 2020 et
tap på 63 mill. kroner mot gevinst på 11 mill. kroner i 2019.
Gjenværende aksjepost i Fjordkraft Holding ASA
markedsverdi vurderes etter nedsalget i juli 2020 og ga
en gevinst på 591 mill. kroner.
Den samlede resultateffekten av salg av aksjer i
Fjordkraft Holding ASA og etterfølgende
markedsverdivurdering ble 1 110 mill. kroner i 2020.

Kontantstrøm og kapitalforhold

Utbytte og disponering av årets resultat

Konsernets totalkapital var pr. 31.12.2020 27 660 mill.
kroner (25 653 mill. kroner), og egenkapitalen var 10 988
mill. kroner (10116 mill. kroner). Markedsverdien av
produksjonsanleggene er vesentlig høyere enn
regnskapsmessig verdi.

Resultatet (NGAAP) i morselskapet BKK AS i 2020 var
1.614 mill. kroner (1.454 mill. kroner). Styret foreslår et
utbytte på 800 mill. kroner. Utbyttet anses forsvarlig i
forhold til selskapets soliditet og tilgang til finansiering av
drift og investeringer fremover. Vurderingen av
selskapets soliditet og muligheter for finansiering er sett i
sammenheng med forventet økonomisk utvikling,
herunder resultat og netto kontantstrømmer fra drift og
planlagte investeringer.

Netto rentebærende gjeld (fratrukket mest likvide
omløpsmidler) var 10.063 mill. kroner (9.227 mill. kroner).
Annen kortsiktig rentefri gjeld var 1.414 mill. kroner (1.354
mill. kroner).
Gjennomsnittlig løpetid i innlånsporteføljen var 3,2 år ved
utgangen av 2020, mot 2,5 år ved utgangen av 2019. Ved
utgangen av 2020 utgjorde likviditetsbeholdningen 1.410
mill. kroner (1.289 mill. kroner). I tillegg kommer
ubenyttede trekkfasiliteter på til sammen 1.500 mill.
kroner.
Låneforfall ved utgangen av 2020
(mill. kr)

Styret foreslår at resultatet for 2020 disponeres slik:

Tall i mill. kroner
Avsatt til utbytte
Overført til fond for vurderingsforskjeller
Overført til annen egenkapital
Årsresultat

800
-273
1.087
1.614

Forretningsområdene
BKK er organisert som et konsern med BKK AS som
morselskap. Virksomheten er organisert i fire
forretningsområder: Innovasjon og Utvikling, Produksjon,
Nett, samt Entreprenør og Marked.

Forretningsområde Innovasjon og
Utvikling

Investeringer i driftsmidler i 2020 utgjør 1.415 mill. kroner
(1.833 mill. kroner).

Årsrapport 2020

Forretningsområde Innovasjon og Utvikling har som
oppgave å videreutvikle BKK-konsernet, legge til rette for
ny vekst og å være en pådriver for innovasjon.
Forretningsområdet har ansvaret for konsernstrategi,
industrielt eierskap (fusjoner og oppkjøp),
innovasjonsportefølje, forretningsutvikling og vekst av
nyopprettede BKK-selskap som BKK Elektrifisering AS,
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Plug Holding AS og BKK Strøm AS. Innovasjon og Utvikling
skal modne frem nye ideer og mulige forretningsområder
med utgangspunkt i BKKs kjernevirksomhet og
kompetanse.
BKK har ambisjoner om å bli størst i Norge på
elektrifisering. Innovasjon og Utvikling har ansvaret for
vekst i satsinger knyttet til å utvikle, eie og drifte
infrastruktur for nullutslippsløsninger, f.eks. hurtiglading,
lading i borettslag, landstrøm mm. Forretningsområdet
forvalter også venturesatsingen i datterselskapet BKK
Spring AS, som skal investere i oppstarts- og
vekstvirksomheter som utvikler innovative løsninger
innen fornybar energi.

Forretningsområde Produksjon
Forretningsområde Produksjon består av BKK Produksjon
AS med datterselskaper.
BKK Produksjon AS
(mill. kr, IFRS)

Områdeprisen i NO5 (Bergen) var 30,1 euro/MWh lavere
(77 prosent) i 2020 enn i 2019. Vannkraftproduksjonen var
2 886 GWh høyere (50 prosent) pga. mye nedbør og noe
økt kapasitet etter fusjon med Sunnfjord Energi.

Forretningsområde Nett

Totalt resultatbidrag fra energirelaterte kontrakter var
552 mill. kroner i 2020, mens bidraget i 2019 var på 272
mill. kroner. BKK anvender ikke sikringsbokføring etter
IFRS, og inngåtte kraft- og valutakontrakter
regnskapsføres til virkelig verdi med verdiendringer over
resultatet selv om det økonomiske formålet er sikring.

BKK Nett
(mill. kr, IFRS)

Forretningsområde Nett består av selskapet BKK Nett AS.
Virksomheten er eierskap og drift av eget strømnett.

Kraftpriser spot, månedssnitt
(EUR/MWh)

Tabellen omfatter alle kraftverk i BKK-konsernet.

Investeringene i 2020 var på 394 mill. kroner (367 mill.
kroner). De største investeringsprosjektene i BKK
Produksjon i 2020 er knyttet til de nye kraftverkene
Jølstra, Østerbø og Storlia, samt rehabiliteringer i Evanger
og Matre.

Kraftleveringen i BKK Nett sitt konsesjonsområde
(regionalnettet) utgjorde 9 948 GWh i 2020. Dette er en
økning på 5,5 prosent i forhold til 2019, som hovedsakelig
skyldes forbigående lavere uttak fra
petroleumsindustrien i 2019. Det totale forbruket i 2020
fordeler seg på alminnelig forsyning med 52 prosent (53
prosent), leveranse til industri med 41 prosent (41 prosent)
og leveranse til tilgrensende nettselskap med 7 prosent
(6 prosent).

Ved utgangen av 2020 var magasinfyllingen for de norske
kraftmagasinene på 82,3 prosent. Dette var ny
maksimalnotering og 14,3 prosentpoeng over
mediannivået for uke 53. Det nyttbare tilsiget var på 160,4
TWh, noe som er 26,8 TWh mer enn normalt.
Vannkraftproduksjonen i BKK i 2020 var 8,7 TWh.
Akkumulert tilsig var ca. 134 prosent av det normale, mens
magasinbeholdningen pr. 31.12.2020 var 0,5 TWh høyere
enn ved forrige årsskifte.
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I BKKs konsernregnskap (IFRS) innregnes inntekter fra
kraftoverføring som fakturert nettleie. Inntekter fra
kraftoverføring utgjør 1 813 mill. kroner i 2020 (1.642 mill.
kroner). Økningen skyldes primært vekst knyttet til
overtakelse av virksomhetene i Sunnfjord og Kvinnherad.
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Leveringssikkerheten var høyere i 2020 enn året før og
ikke levert energi utgjorde 0,064 promille (0,080
promille). Verdien av ikke-levert energi (KILE) som følge
av avbrudd i leveringen, er i regnskapet for 2020 estimert
til 41 mill. kroner, mot 29 mill. kroner i 2019.
Nøkkeltall per 31.12.

2020

Mer(-)/mindre(+) inntekt,
saldo (mill. kroner)

+54

2019

BKK Digitek
(mill. kr, IFRS)

BKK Enotek AS
BKK Enotek AS sin virksomhet omfatter entrepriser innen
samferdselselektro, fiber/telekom og strømnett. Videre
leverer selskapet tjenester innen drift, vedlikehold, vakt og
beredskap innen forretningsområdene samferdsel,
fiber/telekom og strømnett. BKK AS sin eierandel i BKK
Enotek er 71 prosent. Tafjord Kraft AS, Tussa Kraft AS og
MultiVolt Holding AS eier resterende andeler.

2018

+9

-96

Selskapets investeringer i 2020 var på 569 mill. kroner
(1.084 mill. kroner), hvorav 76 prosent var nyinvesteringer.

Forretningsområde Entreprenør og
Marked
Forretningsområdet Entreprenør og Marked ønsker å
være en partner til sine kunder og tilbyr løsninger innenfor
energimarkedet, digitale løsninger og
entreprenørmarkedet. Markedsområdet er i hovedsak
Vestlandet, men noen løsninger tilbys også nasjonalt.

BKK Enotek
(mill. kr, IFRS)

Total omsetning i BKK Digitek AS i 2020 var 332 mill.
kroner (299mill. kroner).
De samlede telekominntektene i konsernet utgjorde 447
mill. kroner i 2020 (286 mill. kroner), som var det første
hele året der Enivest AS ble konsolidert inn sammen med
BKK Digitek AS og BKK Breiband AS.

BKK Digitek AS

Enivest AS

BKK Digitek AS er en kvalitetsleverandør av digitale
kommunikasjonstjenester til bedriftsmarkedet. Selskapet
leverer telekomtjenester både i direktemarkedet, og
gjennom forhandlere og operatører. Selskapets
verditilbud er å sikre kundenes behov for sikker, trygg og
skalerbar transport av data. Selskapet har opparbeidet en
betydelig posisjon som leverandør til de største
foretakene innen offentlig og privat virksomhet i søndre
del av Vestland fylke. Selskapet leverer også
telekommunikasjon internt i BKK-konsernet.

Enivest AS har som formål å opprette og tilby
framtidsretta kommunikasjonsnett og tjenester knytt til
denne typen nett. Aktiviteten er i hovedsak retta mot
privat- og bedriftsmarkedet i Nordfjord, Sogn og
Sunnfjord. Omsetningen i 2020 var på 188 mill. kroner
med et driftsresultat på 28 mill. kroner.
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BKK Breiband AS
BKK Breiband AS bygger og driver infrastruktur innen
kommunikasjon i Etne og Tysnes kommuner.
Omsetningen i 2020 var på 27 mill. kroner (25 mill. kroner)
med et driftsresultat på 2 mill. kroner (2 mill. kroner).
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Total omsetning i BKK Enotek i 2020 var på 493 mill.
kroner (535 mill. kroner). 2020 er første år som inkluderer
full omsetning også fra det nå innfusjonerte
datterselskapet Multivolt AS.

BKK Varme AS
BKK Varme AS eies av BKK AS (51 prosent) og
renovasjonsselskapet BIR AS (49 prosent). Selskapet
leverer fjernvarme innenfor konsesjonsområdet i Bergen.
Basis for virksomheten er varmeenergi fra BIRs
avfallsforbrenningsanlegg i Rådalen. BKK Varme AS har
også virksomhet innenfor lokale energiløsninger,
solcelleanlegg på bygg og fordelingsmåling.

Fjernvarmevirksomheten i datterselskapet Førdefjorden
Energi AS ble innfusjonert med regnskapsmessig virkning
fra 1.1.2020.
BKK Varme
(mill. kr, IFRS)

I 2020 omsatte selskapet for 36 mill. kroner (35 mill.
kroner) og driftsresultatet ble 5 mill. kroner (16 mill.
kroner). Reduksjonen skyldes i hovedsak at
driftsresultatet i 2019 var sterkt påvirket av endringene i
pensjonsordningene.

Strategi og rammevilkår

Omsetningen i 2020 var på 181 mill. kroner (244 mill.
kroner). Gjennomsnittlig fjernvarmepris var 28 øre/kWh
lavere enn i 2019 pga. prisfall i spotmarkedet for kraft. Det
ble omsatt 264 GWh fjernvarme, som er 12 GWh mindre
enn i 2019 (inkludert Førdefjorden Energi AS).
Avfallsvarme som ikke nyttiggjøres til fjernvarme
benyttes til produksjon av elektrisitet.
Elkraftproduksjonen i 2020 var 29 GWh (37 GWh).

BKK Elsikkerhet AS
BKK Elsikkerhet AS leverer tilsynstjenester for å påse at
kundenes pålagte oppgaver i henhold til tilsynsloven og
DLE-forskrifter blir ivaretatt. Selskapet selger i all
hovedsak tilsynstjenester til nettselskaper i regionen. Det
leveres også relaterte tjenester som brannutredning og
rådgivningstjenester. Virksomheten i datterselskapet
Etrygg AS er planlagt fusjonert med BKK Elsikkerhet i 2021
og er ikke inkludert i tallene her.
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BKK skal drives på en sunn forretningsmessig basis med
vekt på langsiktig verdiskaping for eierne. BKK skal være
blant landets ledende aktører i den norske
fornybarnæringen fremover. Dette skal oppnås gjennom
å være en drivkraft for fremtidens grønne infrastrukturog energisystem, og BKK skal vokse innen
kjerneområdene strømnett og vannkraft hvor konsernet
har betydelige fortrinn. BKK vil utnytte mulighetene den
forventede restruktureringen av bransjen gir til å sikre og
øke verdiskapingen.
Økonomisk hovedmål er å oppnå en avkastning over tid
på 7 prosent av markedsverdien av konsernets
egenkapital..

Utbyttepolitikk
Utbyttet fra BKK tilfører eierne verdier som kommer
samfunnet til gode. Samtidig gjør BKK investeringer i
infrastruktur og ny fornybar energi som legger grunnlag
for økt verdiskaping for eiere og samfunn for øvrig. BKK
skal tilstrebe tilfredsstillende lønnsomhet i all virksomhet.
Det er et mål at 70 prosent av resultat etter skatt i BKK AS
over tid skal utdeles som ordinært utbytte. Ved
fastsettelsen av størrelsen på det ordinære utbytte skal
det, for de nærmeste årene, tas hensyn til:
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i.
ii.
iii.

Forventet resultat etter skatt i BKK AS
Investeringsbehov og investeringsmuligheter
Muligheter og risiko knyttet til BKKs finansiering
i lånemarkedene

Det er et mål at konsernets finansielle styrke skal være på
et nivå som sikrer at konsernet oppnår en
kredittvurdering på minimum BBB+ (etter S&Ps
kategorier).

Rammevilkår og eksterne trender
Energisektoren er preget av store omskiftninger drevet
frem av klimaendringer, miljøutfordringer, politikk,
økonomi, teknologi og sosiale forhold.
Økt satsing på fornybar energi og ønske om mindre
avhengighet til fossile brensler, særlig kull, er en tydelig
global trend. I Norden har denne trenden ført til økt
produksjonskapasitet og økende kraftoverskudd.
Sammen med blant annet lave brenselspriser, har det
resultert i fallende kraftpriser og forventninger om lave
priser i årene som kommer.
Hele den norske fornybarnæringen utfordres av de lave
prisene, som sammen med høyt investeringsnivå og krav
til avkastning og utbytte, gir et økt søkelys på
kostnadsreduksjoner, effektivisering og konsolidering.
Vannkraftens fremtidige rolle og dens verdi blir satt på
prøve. Det forventes at både vind-, solkraft og
batteriløsninger vil få større innpass i det nordiske
markedet fremover, og løsningene må integreres på en
dynamisk måte med resten av systemet. Arbeidet med
design av kraftmarkedet og tilhørende
prisingsmekanismer blir dermed viktig.

BKK er godt posisjonert til å møte et økende
konkurransepress på flere av sine virksomhetsområder,
og gjør stadig grep for å håndtere mer uforutsigbare og
dynamiske omgivelser.
Nye aktører kommer inn i markedet, og tar særlig en rolle i
kundegrensesnittet. Småskala lokal energiproduksjon,
lagringsteknologi og styring av energisystemer åpner for
nye forretningsmuligheter som ligger nærmere kunden i
verdikjeden.
Ny teknologi blir en av de sterkeste endringsdriverne de
neste årene, og vil påvirke alle BKKs satsinger. Det vil
fremover ligge muligheter i å utnytte eksisterende og
fremvoksende teknologier for å effektivisere prosesser,
forbedre kundeopplevelser, utvikle nye
produkter/tjenester og utvikle nye digitale
forretningsmodeller.
BKK overvåker tett de ulike trendene og
utviklingstrekkene som en del av den løpende strategiske
styringen. Innovasjon og arbeidet med å skape ny
forretning er et av fokusområdene. Det arbeides for å ta
kraften i bruk og mot elektrifisering, samt tilrettelegging
for datasenterindustri på Vestlandet

Foretaksstyring

sikkerhet for oppnåelse av målet om null skader på
mennesker og mål knyttet til fortjeneste og kapital.

BKK sin foretaksstyring er innrettet helhetlig med sikte på
å realisere konsernets langsiktige mål. Foretaksstyringen
er basert på selskapets vedtekter, visjon og verdier. BKKs
styringsprosess er grunnlaget for å utnytte selskapets
ressurser på en best mulig måte.

Risikostyringen skal også ivareta andre samfunnshensyn
som sikker forsyning av energi uten avbrudd, bærekraftig
utnyttelse av naturressurser og utvikling av naturmiljø.

Eierstyring og selskapsledelse
Styret har vedtatt at overordnet styring skal baseres på
Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse så
langt det er hensiktsmessig i forhold til konsernets
struktur og innenfor de rammer som konsernets
organisasjonsform og eierskap setter. Gjennom god
eierstyring skal BKK bygge tillit og sikre en bærekraftig
forretningsførsel. Redegjørelse for eierstyring og
selskapsledelse i BKK finnes på bkk.no.

Styrets arbeid
Styret har i 2020 avholdt 9 styremøter. Ved siden av den
løpende driften har styret arbeidet med strategi og
strategisk planlegging, herunder større investeringer i
kjernevirksomhet. Styret har engasjert seg i det
strategiske HMS-arbeidet, risikostyring og
kvalitetsforbedring.

Risikostyring og internkontroll
BKK søker en helhetlig risikostyring med basis i
rammeverket gitt av ISO 31000.
Håndtering av risiko er viktig for verdiskaping og
måloppnåelse og BKK arbeider løpende med å
videreutvikle konsernets risikostyring og -kultur.
Risikostyringen er innrettet for å styre risiko slik at den er i
samsvar med selskapets risikoappetitt, og gir høy grad av
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De største risikofaktorene knyttet til BKKs fortjeneste og
kapital på kort sikt vurderes å være utviklingen i
kraftinntektene, finansiell risiko og markedsrisiko i
konkurranseutsatt virksomhet.
Det er en betydelig volum-, pris- og valutarisiko knyttet til
produksjon og handel av kraft. Kraftprisene påvirkes blant
annet av brenselspriser og priser på CO2-kvoter.
Nedbørsforhold og temperaturer har betydning og
medfører svingninger i både priser og produksjonsvolum.
Manglende markedsadgang, som følge av flaskehalser i
overføringsnettet, kan føre til prisutslag og forskjeller
mellom kraftprisområdene. BKK styrer i noen grad den
kortsiktige markedsrisikoen ved å handle finansielle
kraftinstrumenter. Det er etablert fullmakter og rammer,
og status for all handelsvirksomhet rapporteres løpende.
Finansiell risiko omfatter risiko relatert til likviditet, renter
og valuta. I styringen benyttes terminkontrakter for valuta
og rentebytteavtaler for renter. Rente- og valutarisikoen
reguleres gjennom mandater og rammer. Det er i tillegg
etablert rammer for motparts- og likviditetsrisiko.
På lengre sikt er risikoeksponeringen størst mot
kraftmarkedet, hvor både utvikling av rammebetingelser
fra myndighetenes side og teknologiutvikling knyttet til
fornybar energi står sentralt. Risiko knyttet til
rammebetingelser omfatter også særegne skatter og
avgifter for kraftindustrien, regulering av
nettvirksomheten og konsesjonsprosessen for bygging
av kraftverk og nettanlegg.

Andre vesentlige risikofaktorer er knyttet til utviklingen i
våre strategiske eierposisjoner, risiko i
investeringsprosjekter, kredittrating og utvikling i relativ
effektivitet i forhold til andre kraft- og nettselskaper.
Med basis i risikoanalyser knyttet til sentrale mål, vurderer
styret årlig en overordnet risikoramme for konsernet som
blant annet påvirker rammene for kraft- og finansiell
handel. Risiko overvåkes på konsernnivå og inngår i
rapporteringen til styret. Forretningsområdene ivaretar
løpende risikostyring på sine områder både for strategisk
og operativ risiko, herunder også med tanke på samsvar
og korrekt rapportering.
Kontrollfunksjonene i BKK ivaretas av flere nivå; gjennom
styret, revisjonsutvalget, konsernrevisjon, eksternrevisjon
og gjennom løpende internkontroll i virksomheten.
Konsernrevisjonen skal støtte styret og konsernledelsen
med en uavhengig og nøytral vurdering av konsernets
systemer for internkontroll, risiko- og virksomhetsstyring.
Konsernrevisjonen skal også være en bidragsyter til
kontinuerlig forbedringsarbeid. Konsernrevisjonen
rapporterer til styret. BKK arbeider med en systematisk
tilnærming til internkontroll gjennom prosesser som
sikrer sammenheng mellom styringssystemene,
ansvarsdeling, uavhengig kontroll og et tilstrekkelig
kontrollmiljø i organisasjonen.

Internkontroll i finansiell rapportering
Pålitelig finansiell informasjon legger grunnlaget for godt
funderte beslutninger internt og for øvrige interessenter.
BKK leverer regnskaper etter både IFRS og NGAAP. Feil i
regnskaper, finansielle prognoser eller prosjekt- og
investeringsvurderinger, representerer blant annet risiko
for omdømmetap, søksmål, tilleggsskatt og uheldige
investeringsdisposisjoner. Internkontrollen skal bidra til
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lav risiko for feil i regnskaper og annen finansiell
rapportering.
Prosessen for finansiell rapportering er dokumentert i
konsernet sitt kvalitetssystem. Med basis i vesentlige
transaksjonsprosesser og vurdering av risiko for
feil/mislighold knyttet til prosessene, er det etablert
nøkkelkontroller og løpende dokumentasjon.
Det gjennomføres årlig evaluering av internkontrollen for
konsernet som en helhet og på selskapsnivå. Gjennom
konsernet sin fullmaktstruktur og attestasjonsprosedyrer
søkes risikoen for finansielle misligheter redusert.

Samfunnsansvar
Å være samfunnsansvarlig er en av BKKs fire
grunnverdier. Grunnverdiene legger rammer for hvordan
konsernet skal styres og medvirke til bærekraftig
utvikling. Det skal utvises ansvarlighet og respekt overfor
samfunnet som har gitt oppdraget med å forvalte
ressursene. Samfunnsansvar og verdiskaping må være i
harmoni. Samfunnsansvar er integrert i foretaksstyringen
gjennom verdigrunnlaget, konsernprinsipp, etikk i BKK,
strategier, mål og handlingsplaner.
BKK bidrar til en rekke av FNs 17 bærekraftsmål. Vår
vesentlighetsvurdering av bærekraftmålene har
identifisert de mest relevante målene for vår virksomhet:
Ren energi for alle (7), Innovasjon og infrastruktur (9),
Bærekraftige byer og samfunn (11), Ansvarlig forbruk og
produksjon (12), Stoppe klimaendringene (13) og
Samarbeid for å nå målene (17).
Mer informasjon om samfunnsansvar er presentert i
kapitlet «Hvordan skaper vi verdier?».
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Etikk i BKK
For å opprettholde en høy etisk standard har BKK etiske
retningslinjer som gir felles ståsted og tydelig retning for
holdninger og adferd som forventes av styret, ledelsen og
den enkelte medarbeider. Utgangspunktet for
retningslinjene er konsernets verdigrunnlag. Alle BKKansatte skal gjennomføre obligatorisk e-læringskurs om
etikk. Styringsdokumentet Etikk i BKK er publisert på
konsernets intranett, og ledere gis opplæring i konsernets
etiske retningslinjer og prosedyre for håndtering av
varsling. Konsernets kvalitetssystem beskriver
fremgangsmåte ved varsling av kritikkverdige forhold og
tilhørende håndtering av varsel. Det gjøres årlig opp
status over antall og type varsler. Det er utarbeidet
virkemidler og tiltak mot sosial dumping.

Klima- og miljøpåvirkning
BKK forplikter seg til å ta hensyn til klima og miljø, ta vare
på naturmangfoldet og bidra til en bærekraftig utnyttelse
av naturressursene. Det innebærer blant annet å drive
mest mulig energi- og miljøeffektivt, å arbeide med
kontinuerlig miljøforbedring og overholde
myndighetskrav og egne krav knyttet til det ytre miljø. BKK
skal fremme økt miljøansvar og oppmuntre til utvikling og
spredning av miljøvennlig og bærekraftig teknologi og
løsninger.
Mer informasjon om klima- og miljøpåvirkning er
presentert i kapitlet «Hvordan skaper vi verdier?».

Utsikter fremover

å legge bedre til rette for elektrifisering av samfunnet, og
samtidig redusere kostnader og holde nettleien nede.

BKK skal skape verdier for eierne og samfunnet og
samtidig bidra til et mer bærekraftig samfunn. Med
fleksibel, grønn vannkraft, en kostnadseffektiv og pålitelig
infrastruktur, og sikre, stabile og kunderettede digitale
løsninger, spiller vi en nøkkelrolle i energiomstillingen og
som verktøy for å nå klimapolitiske mål. Samtidig skal vi
operere i et stadig mer komplekst, uforutsigbart og
volatilt politisk landskap. I EU arbeides det med en
overveldende mengde av nye rettsregler for å
konkretisere Green Deal.

Norge har siden 1960-tallet utvekslet kraft med utlandet.
Det har bidratt til sikker og stabil kraftforsyning. Norsk
regulerbar vannkraft har lagt til rette for utbygging av
ikke-regulerbar, fornybar kraft i våre naboland. Økt
utvekslingskapasitet er bra for forsyningssikkerhet,
verdiskapning og klimaet. Den økte verdiskapning går
tilbake til samfunnet i form av skatter, avgifter og utbytte.
Det er en utfordring å skape politisk aksept for ny
utvekslingskapasitet på kort sikt. Samtidig skjer det mye
politikkutvikling innen havvind. Havvind, og kraft fra land til
petroleumssektoren, kan ha sterk påvirkning på
kraftsystemet.

Effektiv drift og utvikling av vannkraft og nett er ryggraden
i vår virksomhet. Elektrifiseringen av samfunnet gjør at
kraftsystemet blir en stadig viktigere kritisk infrastruktur.
Vannkraftens fleksibilitet og magasinkapasitet gjør det
mulig å optimalisere kraftproduksjonen basert på
hydrologiske forhold og kraftpriser. Når en økende andel
av kraftproduksjonen er avhengig av sol og vind øker
behovet for fleksibilitet.
BKK skal bli størst i Norge på elektrifisering. Både biler,
busser, skip, ferjer, byggeplasser, fly og
fiskeoppdrettsanlegg skal elektrifiseres. Ambisjonen er å
være ledende på å utvikle, bygge, drifte og eie lade- og
infrastrukturløsninger. BKK har opparbeidet seg en sterk
posisjon i vekstmarkedet hurtiglading. Fremover har BKK
som ambisjon å vokse innen elektrifisering av hele
transportsektoren. Satsingen faller inn under områder
som er politisk ønskelig og et svar på behovet for
bærekraftige løsninger. Norge er langt fremme i
elektrifiseringsarbeidet, og kan med riktige rammevilkår
få en betydelig eksportindustri på området.
Den nylig inngåtte intensjonsavtalen om tettere
samarbeid med andre regionale nettselskap har som mål

Årsrapport 2020

Forsyningssituasjonen i Bergensregionen er svært
utfordrende på 3-5 års sikt. Det er to samtidige årsaker;
forbruket fremover ser ut til å øke raskere enn ventet og
Equinor har til hensikt å permanent legge ned den
gjenværende gassturbinen i Energiverk Mongstad 15.
august 2021. Statnett arbeider med tiltak og BKK Nett
bidrar i dette arbeidet.
BKKs inntjening er i betydelig grad basert på
vannkraftproduksjon. Usikkerheten som er knyttet til
nedbør, tilsig og kraftpris, medfører svingninger i
konsernets økonomiske resultat.
Gjennom store deler av 2020 har kraftprisene vært
historisk lave for norsk kraftproduksjon. Dette skyldes
flere forhold; høyt produksjonspress fra fulle
vannmagasin, koronapandemien som bremser
økonomien, og redusert utvekslingskapasitet for
vannkraftproduksjon i Sør-Norge. Disse forholdene har i
perioden rundt årsskiftet 2020/-21 forbedret seg
betydelig. Utvekslingskabelen mellom Norge og Tyskland
(NordLink), som ble satt i drift i desember, demper den
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uheldige langsiktige virkningen med svingninger i
kraftprisen i perioder med overskudd og underskudd i
norske vannmagasiner. Den vil også øke verdien av
vannkraftproduksjonen gjennom utnytting av kortsiktige
døgnvariasjoner i kraftpris. Vi venter en mer normalisert
kraftsituasjon og kraftpris forutsatt at været utvikler seg
noenlunde normalt og koronapandemien avtar gjennom
vaksinering. Det forventes en bedring i underliggende
resultat i 2021.
Koronapandemien har ført Norge og verdenssamfunnet
inn i en krevende situasjon. BKK var tidlig ute med
omfattende tiltak for å redusere smittefaren blant våre
ansatte, satte beredskap og følger utviklingen tett. Det
overordnete målet er å holde oppe kraftforsyningen
samtidig som våre ansattes og kunders liv og helse
ivaretas.
Også den politiske situasjonen preges av
koronapandemien og usikkerhet for utviklingen i økonomi
og sysselsetting. Den urolige internasjonale situasjonen
forsterker usikkerheten. En konsekvens av en pandemi
som trekker ut i tid, er at den kan komme til å overskygge
de fleste andre politiske saker i et valgår.
Det neste halvåret står i klima- og energipolitikkens navn;
behandling av Klimaplan 2021-2030 og fremleggelsen av
en helhetlig energimelding, inkludert veikart for hydrogen.
Klimapolitikken vil bli krevende ettersom det nå er tid for å
levere på tiltak som skaper endringer som kan bli politisk
og økonomisk vanskelige. For BKK som energiselskap, er
det virkemidlene og målsettingene som retter seg inn
mot elektrifisering som er av størst betydning. Det er mye
bra i Klimaplanen, men det står ikke noe om hvordan vårt
energisystem skal utvikles for å nå klimamål. Dagens
energisystem er ikke i stand til å levere på de behov som
en grønn energiomstilling utløser

Bergen, 31.12.2020
22.4.2021
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styreleder

Henrik Nissen Sætness
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Resultatregnskap BKK-konsern
Beløp i mill. kroner

2020
1 715
1 813
447
590
4 565

2019
2 874
1 642
286
649
5 450

-124
-647
-369
3 424

-319
-656
-361
4 114

424
-1 346
-974
-194
-747
-2 837

494
-922
-744
-168
-678
-2 017

588

2 097

712
1 148
-785
1 075

1 265
167
-335
1 097

1 662

3 194

-44
-76
-120

-506
-423
-929

Årsresultat

1 543

2 265

Årsresultat fordelt på:
Ikke-kontrollerende eierinteresser
BKK-konsernets andel

-15
1 558

33
2 232

10 548

15 111

Inntekter fra energisalg
Inntekter fra kraftoverføring
Telekominntekter
Andre inntekter
Brutto driftsinntekter

note
12, 13
13
13
13

Energikjøp
Overføringskostnader
Varekostnad
Netto driftsinntekter
Aktiverte egne investeringsarbeider
Lønnskostnader
Avskrivninger og nedskrivninger
Eiendomsskatt og konsesjonsavgifter
Andre driftskostnader
Driftskostnader

21
14, 32
20, 21
16
17, 31

Driftsresultat
Inntekt på investering i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet
Finansinntekter
Finanskostnader
Netto finansposter

22
12, 18
12, 18

Resultat før skattekostnad
Skattekostnad på grunnrente
Skattekostnad på overskudd
Skattekostnad

Resultat i kroner pr. aksje for den del av årsresultatet
som er tilordnet selskapets aksjonærer

19
19

28
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Utvidet resultat BKK-konsern
Beløp i mill. kroner

note

2020
1 543

2019
2 265

20
-7

5
1

-100
27
-22

20
-3
-22

-83

1

Totalresultat

1 460

2 266

Totalresultat fordelt på:
Ikke-kontrollerende eierinteresser
BKK-konsernets andel

-20
1 480

34
2 232

Årsresultat

Poster i utvidet resultat som senere kan reklassifiseres til resultatet:
Andre inntekter og kostnader i tilknyttede selskaper
Omregningsdifferanser valuta vedr. tilknyttede selskaper

22
22

Poster i utvidet resultat som senere ikke kan reklassifiseres til resultatet:
Estimatavvik pensjoner
Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner
Estimatavvik pensjoner i tilknyttede selskaper
Andre poster i tilknyttede selskaper
Sum utvidet resultat i perioden

15
15, 19
22
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Oppstilling av finansiell stilling BKK-konsern

Beløp i mill. kroner

note

31.12.2020

31.12.2019

19
20
21
22
23
11

91
1 620
16 867
4 919
580
307
24 384

89
1 669
15 691
5 028
466
251
23 192

35
953
668
210
1 410
3 276

34
1 107
9
21
1 289
2 460

27 660

25 653

28

4 726
5 970
292
10 988

4 726
5 094
296
10 116

19
29
30
11

1 154
2 328
9 637
3
13 122

1 118
1 682
8 865
9
11 675

25, 30
19
25
11

1 835
234
1 414
67
3 550

1 650
831
1 354
27
3 862

27 660

25 653

Eiendeler
Anleggsmidler
Utsatt skattefordel
Immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Investering i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
Øvrige finansielle anleggsmidler
Derivater
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Beholdninger
Fordringer
Kortsiktige finansielle plasseringer
Derivater
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Sum omløpsmidler

24
25
26
11
27, 34

Sum eiendeler

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Ikke-kontrollerende eierinteresser
Sum egenkapital
Gjeld
Utsatt skatt
Avsetning for forpliktelser
Rentebærende langsiktig gjeld
Derivater
Sum langsiktig gjeld
Rentebærende kortsiktig gjeld
Betalbar skatt
Annen rentefri gjeld
Derivater
Sum kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld
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Oppstilling over endringer i egenkapital BKK-konsern

Aksje- Egne aksjer
kapital

Overkurs

Sum innskutt
egenkapital

Annen
egenkapital

Akkum. omregningsdiff.

Sum opptjent
egenkapital

Sum majoritet

Ikkekontrollerende
eierinteresser

Sum
egenkapital

1 033

4 726

3 613

28

3 640

8 366

112

8 478

2 232
0
-6
-803
808
-7
-770
5 094

2 232
0
-6
-966
971
-7
-770
9 820

33
1

-163
163

2 232
-2
-6
-803
808
-7
-770
5 066

2 265
1
-6
-966
971
144
-770
10 116

1 558
-78
2

1 558
-78
2

-6
-600
5 970

-6
-600
10 696

Beløp i mill. kroner
Saldo pr 31.12.2018
Årsresultat
Utvidet resultat i perioden
Andre endringer
Tilgang egne aksjer
Avgang egne aksjer
Virksomhetssammenslutning
Utbetalt utbytte for 2018
Saldo pr 31.12.2019

3 693

-163
163

3 693

Årsresultat
Utvidet resultat i perioden
Andre endringer
Kapitalutvidelse ikke kontrollerende eierinteresse
Endret eierandel i datterselskap
Utbetalt utbytte for 2019
Saldo pr 31.12.2020
3 693

1 033

4 726

1 558
-72
2

1 033

-6
-600
5 948

4 726

63

1

29

-7

22

150
296
-15
-4
-2
13
10
-5
292

1 543
-83
13
3
-605
10 988

Kontantstrømanalyse BKK-konsern
Beløp i mill. kroner

2020

2019

1 662
-683
974
0
-521
121
-113
-193
271
-768
212
-83
879

3 194
-1 128
743
2
-635
-98
-156
-728
245
-604
557
10
1 401

12
-1 415
-3
593
-104
9
-116
0
-34
27

1 799
-1 833
-60
706
-26
5
-35

-1 030

725

12 335
-11 386

-76
-605
269

13 744
-14 720
78
-966
-37
-770
-2 671

118
3
1 289
1 410

-545
215
1 618
1 289

Kontantstrømmer fra drift:
Resultat før skattekostnad
Periodens betalte skatt
Avskrivninger og nedskrivninger
Nedskrivning (+)/Reversering av nedskriving finansielle anleggsmidler (-)
Gevinst (-)/tap (+) ved salg av eiendeler
Total pensjonskostnad
Innbetalt til pensjonsordning inkl. betalt arbeidsgiveravgift
Inntekt fra investering i tilknyttet virksomhet og felleskontrollert virksomhet uten kontanteffekt
Innbetaling av utbytte fra tilknyttet virksomhet og felleskontrollert virksomhet
Urealiserte verdiendringer
Endring i varelager, kundefordringer, mellomværende og andre kortsiktige fordringer
Endring leverandørgjeld, skyldige avgifter og annen gjeld
Netto kontantstrøm fra drift
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter:
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Utbetalinger ved investering i datterselskap
Innbetalinger ved investering i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
Utbetalinger ved investering i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
Innbetalinger ved tilbakebetalt lån fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
Utbetalinger av lån til tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
Innbetalinger ved investering i andre aksjer og eierandeler
Utbetalinger ved investering i andre aksjer og eierandeler
Endring i øvrige finansielle anleggsmidler med mer
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter:
Innbetalinger rentebærende gjeld
Utbetalinger rentebærende gjeld
Innbetaling ved salg av egne aksjer
Utbetaling ved kjøp av egne aksjer
Utbetaling leieforpliktelser
Utbetaling av utbytte
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende
Tilgang kontanter datter
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr. 1.1.
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr. 31.12.

-20
190

Vesentlige regnskapsprinsipper
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet med basis i den indirekte metoden. Dette innebærer at man i analysen tar utgangspunkt i konsernets årsresultat for å kunne
presentere kontantstrømmer tilført fra henholdsvis ordinær drift, investeringsvirksomhet og finansieringsvirksomhet.
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Noter
BKK AS Konsern
Oversikt over noter til konsernregnskapet
Generelt

Oppstilling av finansiell stilling

Note 1

Generell informasjon

Note 20

Immaterielle eiendeler

Note 2

Regnskapsprinsipper

Note 21

Varige driftsmidler

Note 3

Skjønnsmessige vurderinger og vesentlige regnskapsestimater

Note 22

Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet

Note 4

Store enkelttransaksjoner

Note 23

Øvrige finansielle anleggsmidler

Note 5

Spesielle hendelser

Note 24

Beholdninger

Note 6

Segmentinformasjon

Note 25

Fordringer og kortsiktig gjeld

Note 26

Kortsiktige finansielle plasseringer

Finansiell risiko og instrumenter

Note 27

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Note 7

Markedsrisiko

Note 28

Aksjekapital og aksjonærinformasjon med mer

Note 8

Kredittrisiko

Note 29

Avsetninger og usikre forpliktelser

Note 9

Likviditetsrisiko

Note 30

Rentebærende gjeld og styring av kapitalstruktur

Note 10

Finansielle instrumenter etter kategori

Note 31

Leieavtaler

Note 11

Derivater

Note 12

Urealiserte effekter presentert i resultat

Andre opplysninger
Note 32

Ytelser til ledende ansatte og styret

Resultatregnskap

Note 33

Transaksjoner med nærstående parter

Note 13

Driftsinntekter

Note 34

Pantstillelser og garantier

Note 14

Lønnskostnader og antall ansatte

Note 35

Krav til offentlig eierskap

Note 15

Pensjonskostnader, -midler og forpliktelser

Note 36

Magasinbeholdning

Note 16

Eiendomsskatt og konsesjonsavgifter

Note 37

Selskaper som inngår i konsolideringen

Note 17

Andre driftskostnader

Note 38

Hendelser etter balansedagen

Note 18

Finansinntekter og -kostnader

Note 19

Skatt
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Note 1: Generell informasjon
BKK AS er et norsk aksjeselskap, stiftet og hjemmehørende i Norge. Konsernet eies med 43,44 % av Statkraft Industrial Holding AS, øvrige eierandeler tilhører kommuner på Vestlandet, jfr. note 28.
BKK konsernet består av BKK AS og datterselskapene som er listet opp i note 37. Hovedaktivitetene i konsernet fremgår av note 6 om segmenter.
Konsernets hovedkontor er i Bergen og har postadresse Postboks 7050, 5020 Bergen.
Konsernregnskapet for BKK AS ble vedtatt av selskapets styre 22.04.2021 og vil bli presentert for godkjenning på årets generalforsamling 20.05.2021.
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Note 2: Regnskapsprinsipper
Grunnlag for utarbeidelse av regnskapet
BKK avlegger konsernregnskap for 2020 i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) som er godkjent av EU. BKK har børsnoterte gjeldsinstrumenter og er av denne grunn pålagt å avlegge konsernregnskapet
i samsvar med IFRS. Datterselskapenes offisielle regnskap utarbeides i henhold til NGAAP, men omarbeides i henhold til IFRS prinsipper benyttet i konsernet ved konsolidering. Tilsvarende omarbeides regnskapene til tilknyttede
selskap og felleskontrollert virksomhet til IFRS ved innarbeiding etter egenkapitalmetoden.
Det konsoliderte regnskapet er basert på modifisert historisk kost. Pensjoner og enkelte finansielle instrumenter er regnskapsført til virkelig verdi.
Regnskapsprinsipper som er gjennomgående for hele konsernregnskapet er beskrevet i denne noten mens de resterende regnskapsprinsippene er beskrevet i de
relaterte notene. Disse prinsippene er benyttet på samme måte i alle presenterte perioder, dersom ikke annet fremgår.
Konsolideringsprinsipper

Konsolidering og konsernregnskap
Konsernregnskapet presenterer samlet økonomisk resultat og finansiell stilling for morselskapet, BKK AS, og datterselskapene.
Alle transaksjoner mellom konsernselskapene, mellomværende og urealiserte konserngevinster elimineres i konsernregnskapet. Urealiserte tap elimineres også med mindre transaksjonen viser at den overdratte eiendel har en
redusert verdi.
Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av resultat etter skatt er vist som egen linje etter konsernets årsresultat. Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av egenkapitalen er vist som egen linje i konsernets oppstilling av
finansiell stilling.

Datterselskaper
Datterselskaper er alle selskaper hvor konsernet har bestemmende innflytelse og kontroll. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50 % av aksjene i selskapet og konsernet er i stand til å utøve
faktisk kontroll over selskapet. Kontroll over et selskap oppstår når konsernet er utsatt for variabilitet i avkastningen fra selskapet og har evnen til å påvirke denne avkastningen gjennom sin innflytelse over selskapet.

Oppkjøp
Oppkjøpsmetoden anvendes ved virksomhetssammenslutninger. Vederlaget måles til virkelig verdi på transaksjonstidspunktet som også er tidspunktet for måling av virkelig verdi av identifiserbare eiendeler, forpliktelser og
betingede forpliktelser som overtas ved transaksjonen. Dersom regnskapsføringen for en virksomhetssammenslutning ikke er fullstendig ved slutten av rapporteringsperioden der transaksjonen er gjennomført, rapporteres
foreløpige verdier for de aktuelle eiendelene og gjelden. Foreløpige verdier justeres løpende i måleperioden på maksimum 12 måneder for å reflektere ny informasjon som er innhentet om forhold som eksisterte på
oppkjøpsdatoen og som ville ha påvirket verdivurderingen om de var kjent. Dersom forholdene tilsier det kan nye eiendeler og gjeld bli regnskapsført. Transaksjonstidspunktet er når risiko og kontroll er overdratt og sammenfaller
normalt med gjennomføringstidspunktet.
Dersom oppkjøp skjer trinnvis beregnes virkelig verdi av nåværende eiendel når faktisk kontroll overføres til BKK. Endring i virkelig verdi innregnes i resultatregnskapet. Transaksjonskostnader forbundet med selve oppkjøpet
kostnadsføres. Identifiserbare oppkjøpte eiendeler, overtatt gjeld og forpliktelser regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet uavhengig av eventuelle ikke-kontrollerende interesser. Ikke-kontrollerende eierinteresser
vurderes til den forholdsmessige andelen av netto identifiserbare eiendeler og gjeld. Anskaffelseskost som overstiger virkelig verdi av identifiserbare netto eiendeler i datterselskapet, regnskapsføres som goodwill. Store
enkelttransaksjoner er nærmere omtalt i note 4.
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Forts. Note 2: Regnskapsprinsipper
Felleskontrollert virksomhet og felles driftsordninger
Som felleskontrollert virksomhet defineres et selskap eller enhet der BKK har felles kontroll med en eller flere investorer. Felles kontroll foreligger når beslutninger om relevante aktiviteter krever enstemmighet mellom
investorene som deler kontroll. Investering i felleskontrollert virksomhet regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Konsernets andel av resultat resultatføres og tillegges bokført verdi av investeringene. I resultatregnskapet er
resultatandelene vist under finansposter, mens eiendelene er vist under anleggsmidler.
Felles driftsordning er en ordning der deltakerne som har felles kontroll over en enhet har kontraktsmessige rettigheter til eiendelene og ansvar for forpliktelsene knyttet til enheten. Felles driftsordninger innregnes i
konsernregnskapet i samsvar med BKKs eierandeler i ordningens eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader.

Tilknyttede selskaper
Tilknyttede selskaper er enheter der konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll og hvor andelen er av langsiktig strategisk karakter. Betydelig innflytelse foreligger normalt for investeringer der konsernet har mellom 20
og 50 % av stemmeberettiget kapital. Betydelig innflytelse kan også foreligge i de tilfeller hvor BKK er største aksjonær og øvrige aksjeposter er spredt på mange investorer, og har representasjon i styret eller på annet vis har
betydelig innflytelse over selskapet.
Investeringer i tilknyttede selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Konsernets andel av resultat i tilknyttede selskaper resultatføres og tillegges bokført verdi av investeringene. I resultatregnskapet er
resultatandelene vist under finansposter, mens eiendelene er vist under anleggsmidler.
Sammenligningstall
Alle beløpsmessige størrelser i resultat, utvidet resultatregnskap, oppstilling av finansiell stilling, kontantstrømsanalyse og oppstilling over endringer i egenkapital er angitt med ett års sammenligningstall. Noter vises tilsvarende
med ett års sammenligningstall.
Utenlandsk valuta

Transaksjoner i utenlandsk valuta
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte kurs pr. 31.12. Valutakursendringer som oppstår som følge av endringer
i valutakursene mellom transaksjonstidspunktet og betalingstidspunktet og som skyldes omregning av pengeposter, resultatføres løpende.

Virksomhet i utlandet
Ved utarbeidelse av konsernregnskapet omregnes eiendeler og forpliktelser i utenlandske virksomheter til norske kroner ved å benytte kurs 31.12. Inntekter og kostnader fra utenlandske virksomheter omregnes til norske kroner
ved å benytte gjennomsnittskurs. Omregningsdifferanser som følge av omregning innregnes i utvidet resultat. Omregningsdifferanser som tidligere er ført i utvidet resultat resultatføres ved avhendelse av utenlandsk virksomhet.
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Forts. Note 2: Regnskapsprinsipper
Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta
Konsernets presentasjonsvaluta er NOK. Dette er også morselskapets og de fleste datterselskapenes funksjonelle valuta.
Anvendelse av nye og endrede regnskapsstandarder og tolkninger med ikrafttredelse i inneværende regnskapsår
Regnskapet er avlagt etter alle pliktige standarder til og med regnskapsåret 2020 som er utgitt av International Accounting Standards Board (IASB) og International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), og som er
godkjent av EU. Nye standarder presenteres nærmere nedenfor.

Nye og endrede standarder og fortolkninger til eksisterende standarder tatt i bruk av konsernet i 2020:
- Konseptuelt rammeverk (endringer). Endrede referanser i flere IFRS-standarder.
- IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger (endringer) Definisjon av virksomhet.
- IAS 1 og IAS 8 (endringer) Definisjon av vesentlig.
- Covid-19-relaterte leiereduksjoner (endringer i IFRS 16).
- Referanserentereformen - fase 1.
- Årlige forbedringer av IFRS-standarder 2015-2017.
Implementering av endringen har ikke hatt vesentlig effekt på konsernregnskapet.

Følgende reviderte IFRS-Standarder har blitt vedtatt, men er ennå ikke trådt i kraft, og i noen tilfeller ikke vedtatt av EU:
- Årlige forbedringer av IFRS-standarder 2018-2020.
- Klassifisering av forpliktelser som kort- eller landsiktige (endringer i IAS 1).
- Eiendom, anlegg og utstyr: inntekter før tiltenkt bruk (endring i IAS 16).
BKK forventer ikke at implementering av disse endringene vil innebære vesentlige effekter for konsernregnskapet for fremtidige perioder.
Hendelser etter 31.12
Ny informasjon etter 31.12 om selskapets finansielle stilling pr. 31.12 er hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter 31.12 som ikke påvirker selskapets finansielle stilling pr. 31.12, men som vil påvirke selskapets finansielle stilling i
fremtiden er opplyst om dersom dette er vesentlig.
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Note 3: Skjønnsmessige vurderinger og vesentlige regnskapsestimater
Skjønnsmessige vurderinger i anvendelsen av regnskapsprinsipper
Nedenfor omtales områder hvor ledelsens skjønnsmessige vurderinger er vesentlige ved anvendelsen av konsernets regnskapsprinsipper.

Konsesjonskraft
Levering av konsesjonskraft inntektsføres løpende i henhold til fastsatt konsesjonskraftpris. For enkelte konsesjonskraftkontrakter er det inngått avtale om finansielt oppgjør (tilbakekjøp). Konsesjonskraft med finansielt oppgjør
er ikke vurdert som derivat etter IFRS 9, men behandlet etter reglene for normalt kjøp og salg, dvs. som konsesjonskraft med fysisk levering. Forpliktelser knyttet til mindreverdi av fremtidige konsesjonskraftsleveranser med
finansielt oppgjør følger av lovbestemt krav, dvs at disse ikke er basert på kontrakt melllom partene. Disse forpliktelsene oppfyller således ikke definisjonen på finansielle forpliktelser i IAS 32 og regnsføres ikke.
Vesentlige regnskapsestimater
Utarbeidelse av konsernregnskapet forutsetter at ledelsen gjør skjønnsmessige vurderinger og antakelser. Dette vil påvirke regnskapsførte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. Estimatene evalueres løpende
og er basert på historisk erfaring og forventninger om fremtidige hendelser som anses å være sannsynlige på balansetidspunktet. Faktisk resultat kan avvike fra disse estimatene. De viktigste antagelser vedrørende fremtidige
hendelser og andre viktige kilder til usikkerhet i estimater pr. 31.12, som har ikke ubetydelig risiko for å medføre vesentlig endring i innregnede beløp av eiendeler og forpliktelser innenfor det kommende regnskapsåret, er diskutert
nedenfor.

Virkelig verdi av finansielle instrumenter
Virkelig verdi av finansielle instrumenter er til dels beregnet basert på forutsetninger som ikke er fullt ut observerbare i markedet. Ledelsen har i slike tilfeller basert sine skjønnsmessige vurderinger på den informasjon som er
tilgjengelig i markedet kombinert med bruk av beste estimat. Nærmere informasjon om beregningsmetode og forutsetninger ved verdsettelse av finansielle instrumenter er beskrevet i note 10.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler avskrives over forventet brukstid, og dette danner grunnlaget for årlige avskrivinger i resultatregnskapet. Forventet levetid estimeres på bakgrunn av erfaring, historikk og skjønnsmessige vurderinger, og
justeres dersom det oppstår endringer i estimater. Det tas hensyn til restverdi ved fastsettelse av avskrivingene, der vurderingen av restverdi også er gjenstand for estimering. Konsernet har vesentlige kostnader knyttet
til vedlikehold og oppgradering av varige driftsmidler. Det foretas skjønnsmessige vurderinger i forhold til om utgiften er påkostning (aktivering) eller vedlikehold (kostnadsføring). Kostnader som vesentlig øker kontantstrømmen
gjennom forlenget levetid for anleggsmidler og/eller reduserte vedlikeholdskostnader samt forbedrer funksjonaliteten, aktiveres. Løpende vedlikehold kostnadsføres. Det vises forøvrig til note 21.

Nedskrivninger
Det er betydelige investeringer i varige driftsmidler, immaterielle eiendeler, tilknyttede selskaper, felleskontrollert virksomhet og andre større aksjeposter. Disse anleggsmidlene testes for nedskrivninger når det foreligger
indikatorer på mulige verdifall. Slike indikatorer kan være endringer i markedspriser, avtalestrukturer, negative hendelser eller andre driftsforhold. Ved beregning av gjenvinnbart beløp må det gjøres en rekke estimater vedrørende
fremtidige kontantstrømmer der prisbaner og produksjonsvolum er de viktigste faktorene. Grunnlag for reversering av tidligere nedskrivninger av anleggsmidlene vurderes ved hver rapportering. Det vises til note 20 for en
nærmere beskrivelse.

Utsatt skattefordel
Det er regnskapsført utsatte skattefordeler knyttet til negativ grunnrenteinntekt til fremføring. Utsatt skattefordel er regnskapsført der det forventes at negativ grunnrenteinntekt kommer til anvendelse innenfor en tidshorisont på
ti år. Tidspunkt for når negativ grunnrenteinntekt kan komme til anvendelse er avhengig av forutsetninger om fremtidige inntekter, og i særdeleshet avhengig av forventninger til fremtidige kraftpriser. Ledelsen har anvendt sitt
beste skjønn ved vurderinger knyttet til fremtidige kraftpriser og øvrige forutsetninger som bestemmer fremtidig grunnrenteinntekt.
Utsatt skattefordel knyttet til alminnelig inntekt innregnes for fremførbare underskudd og andre skattereduserende forskjeller i den utstrekning det er sannsynlig at det vil bli tilgjengelig framtidig skattepliktige inntekt som de
fremførbare skattepliktige underskudd kan utnyttes mot. Vesentlig skjønn fra ledelsen er påkrevd for å bestemme størrelsen på regnskapsført utsatt skattefordel basert på tidspunkt og størrelse på fremtidig skattepliktig inntekt
og fremtidige strategier for skatteplanlegging. Det vises til note 19 for ytterliggere informasjon.

Pensjoner
Beregning av pensjonsforpliktelse innebærer bruk av skjønn og estimater på en rekke parametre. Det henvises til note 15 for en nærmere beskrivelse av hvilke forutsetninger som er lagt til grunn. I note 15 er det også vist hvor
sensitive beregningene er i forhold til de viktigste forutsetningene.
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Note 4: Store enkelttransaksjoner
I 2020 gjennomførte BKK følgende store enkelttransaksjoner:

Kjøp av aksjer i Multivolt AS med etterfølgende mordatter fusjon
I januar 2020 kjøpte BKK Enotek AS alle aksjene i Multivolt AS for 19,5 mill. kroner. Som vederlag fikk aksjonærene i Multivolt AS, Multivolt Holding AS, aksjer i BKK Enotek AS tilsvarende en eierandel på 7,5 %. I etterkant
ble det gjennomført en mordatter fusjon mellom BKK Enotek AS og Multivolt AS. Eiendeler, rettigheter og forpliktelser som relaterer seg til entreprenørvirksomheten, ble ved denne fusjonen overdratt til BKK Enotek
AS.

Emisjoner i NO-UK Com Holding AS
Ved utgangen av 2019 hadde BKK en eierandel på 14,63 % i selskapene NO-UK Com AS og NO-UK Com Holding AS. Høsten 2019 besluttet styret i BKK at konsernet skulle delta i videre emisjoner knyttet til disse
selskapene for bygging av fiberkabel mellom Norge og England. I februar 2020 ble virksomheten omorganisert slik at NO-UK Com Holding AS overtok alle aksjer i NO-UK Com AS. BKK sin eierandel i NO-UK Com
Holding AS har i 2020 økt til 20,75 % gjennom overføring av eierandel i NO-UK Com AS og to emisjoner som beløper seg til 93,5 mill. kroner.

Salg av aksjer i Fjordkraft Holding ASA
I juli 2020 solgte BKK aksjer i Fjordkraft Holding ASA, og reduserte eierandelen fra 15,23% til 7,59%. Salget medførte en regnskapsmessig gevinst på 519 mill. kroner. Gevinsten inngår i regnskapslinjen inntekt på
investering i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet. Etter nedsalget er Fjordkraft Holding ASA behandlet som en finansiell eiendel og blir innregnet til virkelig verdi med verdiendring over resultatregnskapet iht
IFRS 9. Regnskapsmessig gevinst som følge av overgang fra tilknyttet selskap innregnet i henhold til egenkapitalmetoden til virkelig verdi er beregnet til 518 mill. kroner. Gevinsten inngår i regnskapslinjen
finansinntekter.
I 2019 gjennomførte BKK følgende store enkelttransaksjoner:

Salg av aksjer i Fjordkraft Holding ASA
I juni 2019 solgte BKK aksjer i Fjordkraft Holding ASA, og reduserte eierandelen fra 30,25 % til 15,25 %. Aksjene ble solgt til 42,50 kroner pr. aksje. Salget medførte en gevinst fra investering i tilknyttet selskap på 541 mill.
kroner. BKK er fortsatt største aksjonær i Fjordkraft Holding ASA, og øvrige aksjeposter er spredt på mange investorer, med Skagerak Energi AS som nest største eier. Gjennom å være største eier i Fjordkraft Holding
ASA, og ha representasjon i styret, har BKK fremdeles betydelig innflytelse over selskapet, og investeringen er klassifisert som investering i tilknyttet selskap.

Salg av Kokstadveien 37 AS
I juli 2019 ble BKKs hovedkontor på Kokstad solgt til Kokstadveien 37 AS. BKK har inngått avtale med Kokstadveien 37 AS om å leie tilbake lokalene i ca. 2,5 år. Brukserett og leieforpliktelse knyttet til leieavtalen er
balanseført i tråd med IFRS 16.

Endring av offentlig tjenestepensjon i Norge
Offentlig tjenestepensjon i Norge har blitt endret. Endringene omfatter hovedsakelig nye reguleringer for hvordan offentlig tjenestepensjon skal samordnes med folketrygden, samt endring til ny pensjonsordning, påslagsordning,
for ansatte født i 1963 eller senere. Påslagsordning innføres fra 1.1.2020. Høsten 2019 valgte imidlertid BKK å endre pensjonsordningene for ansatte i denne aldersgruppen ved at de ble overført til innskuddspensjon.
Endringen knyttet til pensjonsordningen medførte en rekke resultatføringer i 2019. Endringer i samordningsreglene, overgangen til innskuddspensjonsordning samt endringer i gammel individuell garanti er planendringer som
medfører inntektsføring i året 2019. Videre ga overgang fra offentlig tjenestepensjon til innskuddspensjon et skifte fra offentlig AFP til privat AFP, og utløste oppgjør av forpliktelsene i offentlig AFP og ga en inntektsføring.
Samtidig førte overgangen til privat AFP til at 1963- og 1964-årgangene ikke vil få tilstrekkelig opptjeningstid i AFP-ordningen. BKK vil kompensere de berørte årgangene for dette og den tilhørende forpliktelsen er ansett som en
planendring og kostnadsført i 2019.
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Frts. Note 4: Store enkelttransaksjoner
Salg av nyoppført transmisjonsnettanlegg
BKK Nett AS overdro den 16.12.2019 et nyoppført transmisjonsnettanlegg til Statnett SF. Transaksjonen er i regnskapet behandlet som et salg av driftsmiddel og gevinsten er i sin helhet resultatført i 2019.

Kjøp og salg av egne aksjer
9. oktober 2019 kjøpte BKK AS 6517 egne C-aksjer fra Statkraft Industrial Holding AS for 966 mill. kroner. Aksjene ble senere benyttet som vederlag ved fusjon av hhv. virksomheten i Sunnfjord Energi Holding AS (5176
aksjer) og deler av virksomheten i Kvinnherad Energi AS (828 aksjer). I tillegg ble 513 aksjer solgt videre til Kvinnherad kommune for 78 mill. kroner. Kvinnherad kommune eier da 1341 C-aksjer i BKK AS.

Overtakelse av virksomhet fra Sunnfjord Energi
10. oktober 2019 ble det gjennomført fusjon mellom BKK AS og Sunnfjord Energi Holding AS med BKK AS som overtakende selskap. I fusjonsvederlag mottok aksjeeierne i Sunnfjord Energi Holding AS (med unntak av
BKK) 5176 C-aksjer i BKK, samt et kontantbeløp på 60 mill. kroner. Total verdi av fusjonsvederlaget var 827 mill. kroner på gjennomføringstidspunktet. For mer informasjon se note 4 i konsernets årsregnskap for 2019.

Overtakelse av deler av virksomheten fra Kvinnherad Energi
Fisjon av nett- og strømsalgvirksomheten i Kvinnherad Energi AS med etterfølgende fusjon med BKK Kvinnherad AS ble gjennomført 30. oktober 2019.
Som fusjonsvederlag mottok aksjeeieren i Kvinnherad Energi AS, Kvinnherad kommune, 828 C-aksjer i BKK. Total verdi av fusjonsvederlaget var 126 mill. kroner på gjennomføringstidspunktet.
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Note 5: Spesielle hendelser
Utviklingen av covid-19-utbruddet er en spesiell og krevende situasjon for oss alle, og BKK tar situasjonen svært alvorlig. BKK gjennomfører smittetiltak i tråd med myndighetenes råd og anbefalinger, blant annet bruk
av hjemmekontor for kontoransatte, men tiltakene har ikke vært i veien for tilnærmet normal drift ved BKKs lokasjoner i 2020.
Utbruddet av covid-19 medførte våren 2020 stor usikkerhet knyttet til den makroøkonomiske utviklingen, med store bevegelser i energipriser, aksjekurser, kredittspreader, renter og valutakurser til følge. Utover i 2020
ble bevegelsene i de finansielle markedene mindre, selv om covid-19-situasjonen fortsatt preger den makroøkonomiske situasjonen.
BKKs sikringsstrategier har fungert som forventet gjennom 2020, og har jevnet ut virkningene som svingninger i kraftpriser, valutakurser og renter har for konsernet under ett. Finansforvaltningen har også fungert
etter hensikten, hvor selskapet gjennom 2020 har hatt tilstrekkelige likviditetsreserver dersom tilgangen til nye låneopptak i sertifikat- og obligasjonsmarkedet skulle bli begrenset i en periode på grunn av finansiell
uro.
Hvordan covid-19 vil påvirke den makroøkonomiske situasjonen og energimarkedene på medium til lang sikt er fortsatt usikkert. I 2020 ble kraftprisene i Norden presset ned av et stort hydrologisk overskudd, som
følge av en mild og våt vinter, som ga en større effekt på BKKs økonomiske resultater i 2020 enn utbruddet av covid-19. Den hydrologiske situasjonen i Norden normaliserte seg imidlertid etter årsskiftet, noe som førte
til en økning i kraftprisene i starten av 2021.
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Note 6: Segmentinformasjon
Vesentlige regnskapsprinsipper
BKK-konsernet rapporterer segmenter i samsvar med IFRS 8 Driftssegmenter. Konsernets virksomhet er organisert i ulike datterselskaper som representerer egne
økonomiske driftsenheter, og for det enkelte selskap foreligger det adskilt finansiell informasjon om forretningsvirksomheten som ledelsen følger opp. Etter IFRS 8 skal den
informasjon som ledelsen benytter til å ta beslutninger også reflekteres i segmentrapporteringen. BKKs segmentnote består derfor av regnskapsposter for konsernets ulike
datterselskaper. I segmentrapporteringen er internfortjeneste ved salg mellom de ulike segmentene inkludert i kolonnen konsernposteringer.
Inndeling av driftssegmenter i konsernet omfatter de største datterselskaper i tillegg til morselskapet BKK AS. Rapporterte tall for datterselskap er iht. IFRS, men for leieavtaler
brukes IAS 17 og ikke IFRS 16 i segmentrapporteringen.
BKK AS bruker balansert målstyring som styringsverktøy for å oppnå langsiktig verdiskaping. Målene er konkretisert i målekort og styringsparametre for hvert segment.
Hovedmålet er resultat etter skatt.

Segmentene rapporteres som følger:
1. BKK AS omfatter konsernledelse og felles stabsfunksjoner knyttet til innovasjon og utvikling, økonomi, HR/HMS, IKT og kommunikasjon. Videre ivaretas felles
tjenesteproduksjon, herunder eiendoms-, regnskaps-, avregnings-, innfordrings-, fakturerings-, innkjøps-, organisasjons- og finanstjenester. I tillegg er eierinteressene i
Vestlandsallianseselskapene, samt eierandeler i Fjordkraft Holding ASA og Bergen Fiber AS eiet av morselskapet.
2. BKK Produksjon AS, omfatter energiproduksjon og -handel bortsett fra fjernvarme, samt salg av regulerkraft- og tekniske tjenester tilknyttet konsernet sin
vannkraftvirksomhet.
3. BKK Nett AS omfatter monopolvirksomhet vedrørende overføring og distribusjon av elkraft.
4. BKK Digitek AS omfatter konsernets fiberbaserte telekomvirksomhet til det eksterne bedriftsmarkedet og til konserninterne kommunikasjonsformål.
5. BKK Varme AS omfatter distribusjon og omsetning av fjernvarme, kjøleløsninger og produksjon av el. Ikke-kontrollerende eierinteresser på 49% i selskapet er eiet av BIR AS.
6. BKK Enotek AS omfatter virksomhet knyttet til salg av entreprenørtjenester. Ikke-kontrollerende eierinteresser på 28,78 % i selskapet er eiet av Tafjord Kraft AS (11,42 %),
Tussa Kraft AS (9,86 %) og Multivolt Holding AS (7,50 %).
7. Enivest AS omfatter virksomhet knyttet til telekom og er lokalisert i Førde og Sandane.
8. Annet omfatter øvrig virksomhet i BKK konsernet blant annet investeringsvirksomhet, fiber til privatkunder, eltilsyn, elektrifisering, strømsalgsvirksomhet og drift og eierskap
av veilys. I tillegg omfatter annet kraftproduksjonsvirksomhet i Fossheim Energiverk AS og Kjøsnesfjorden Kraftverk AS.
Konsernposteringer omfatter elimineringer og ikke-allokerte eiendeler og gjeld.
Geografisk segment for inntekter og anleggsmidler er leveranse og anlegg hjemmehørende i Norge.
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Beløp i mill. kroner

Året 2020
Inntekter fra energisalg
Inntekter fra kraftoverføring
Telekominntekter
Andre inntekter

BKK-konsern

1 715
1 813
447
590

Brutto driftsinntekter

BKK AS

BKK Produksjon AS

BKK Nett AS

BKK Varme AS

BKK Digitek AS

1 502
0

1 865

279

26

94

25

279
53

4 565

279

1 528

1 959

181

Herav interne
Herav eksterne

4 565

242
37

7
1 522

76
1 883

0
180

Energikjøp
Overføringskostnader
Varekostnad

-124
-647
-369

-5

-26
-108
-7

-42
-588
-31

-37
-1
-6

Netto driftsinntekter

3 424

275

1 386

1 298

136

Aktiverte egne investeringsarbeider
Lønnskostnader
Avskrivninger og nedskrivninger
Eiendomsskatt og konsesjonsavgifter
Andre driftskostnader

424
-1 346
-974
-194
-747

7
-219
-49
-1
-206

65
-209
-255
-149
-202

196
-501
-320
-37
-408

5
-24
-48
0
-58

12
-67
-79
-1
-92

Driftskostnader

-2 837

-468

-750

-1 071

-126

-227

588

-193

637

227

11

68

1

0

-1

Driftsresultat

Inntekt på investering i tilknyttet selskap og
felleskontrollert virksomhet
Inntekt på investering i datterselskap
Annen netto finans

BKK Enotek AS

155

712

713

-2

362

455
564

-24
-102

-49

Enivest AS

Annet

Konsernposteringer

493

0
0
186
2

60
0
27
157

-3
-53
-45
-539

332

493

188

244

-639

70
262

182
311

2
186

60
184

-639
0

-36

-218

0
0
-51

-21
-5
-82

2
54
67

296

276

137

136

-515

-65

6
-40
-54
0
-19

5
-82
-64
-6
-71

128
0
-67
0
375

-306

-108

-217

436

-30

28

-81

-79

-1

1

-1

-7

5
17

0
-436
-34

-21

-4

-204
-37

Skattekostnad

-120

40

-161

-39

2

-14

2

-5

19

37

Årsresultat

1 543

1 579

348

140

-8

50

-30

16

-40

-512
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Beløp i mill. kroner

Oppstilling av finansiell stilling pr. 31.12.2020
Investering i tilknyttede selskaper og felleskontrollert
virksomhet
Investering i datterselskaper
Andre anleggsmidler
Sum anleggsmidler

Sum omløpsmidler

BKK-konsern

BKK Produksjon AS

19 465

4 758
5 052
8 799

7
810
7 684

24 384

18 608

8 501

3 276

4 636

Sum eiendeler

27 660

Sum egenkapital

BKK Nett AS

BKK Varme AS

BKK Enotek AS

95

6 760

1 178

702

120

6 770

1 183

797

120

451

621

59

42

23 244

8 951

7 391

1 242

10 988

10 702

2 108

1 989

Rentebærende langsiktig gjeld
Annen langsiktig gjeld og avsetning for forpliktelser

9 637
3 485

9 634
495

3 658
1 138

Sum langsiktig gjeld

13 122

10 129

Rentebærende kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld

1 835
1 715

Sum kortsiktig gjeld

Investeringer i 2020
Herav vedlikeholdsinvesteringer
Herav investeringer i ny kapasitet

9

BKK Digitek AS

5

Sum egenkapital og gjeld

4 919

BKK AS

Enivest AS

Annet

498

33
66
1 381

0
-5 928
-7 656

510

1 480

-13 584

186

20

514

-3 253

839

306

529

1 994

-16 836

218

184

98

137

1 184

-5 631

3 050
1 320

790
47

275
77

92

160
179

54
104

-7 983
33

4 796

4 370

837

352

92

339

158

-7 950

1 832
581

2 048

1 032

187

302

116

2
51

1
652

-3 255

3 550

2 414

2 048

1 032

187

302

116

54

653

-3 255

27 660

23 244

8 951

7 391

1 242

839

306

529

1 994

-16 836

1 415
307
1 108

34
0
34

394
153
242

569
139
429

71
0
71

82
3
78

5
0
5

113
2
111

148
10
138

0
0
0

76
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Konsernposteringer

Frts. Note 6: Segmentinformasjon
Beløp i mill. kroner

BKK-konsern

Året 2019
Inntekter fra energisalg
Inntekter fra kraftoverføring
Telekominntekter
Andre inntekter

2 874
1 642
286
649

Brutto driftsinntekter

BKK AS

BKK Produksjon AS

BKK Nett AS

BKK Varme AS

BKK Digitek AS

BKK Enotek AS

Enivest AS

Annet

2 545
0

1 666

275

35

194

8

265
33

535

5 450

275

2 580

1 861

244

299

Herav interne
Herav eksterne

5 450

221
53

12
2 568

102
1 759

1
244

56
243

Energikjøp
Overføringskostnader
Varekostnad

-319
-656
-361

-3

-27
-128
-10

-149
-593
-36

-83
0
-5

-37

Netto driftsinntekter

4 114

272

2 415

1 082

157

261

Aktiverte egne investeringsarbeider
Lønnskostnader
Avskrivninger og nedskrivninger
Eiendomsskatt og konsesjonsavgifter
Andre driftskostnader

494
-922
-744
-168
-678

2
-165
-55
-1
-209

76
-147
-237
-126
-186

150
-305
-273
-36
-365

4
-15
-40
0
-45

9
-51
-53
-1
-79

-160
-13
0
-61

Driftskostnader

-2 017

-429

-620

-830

-96

-174

-234

Driftsresultat

2 097

-157

1 795

252

61

87

70

1 265

1 261
1 138
-53

12
0
-68

0
-54

-7
0
-19

-6

-1

-4

Inntekt på investering i tilknyttet selskap og
felleskontrollert virksomhet
Inntekt på investering i datterselskap
Annen netto finans

-168

236

Konsernposteringer

39
1

94
50
25
177

-1
-74
-43
-609

535

40

346

-728

282
253

0
39

54
292

-728
0

-231

-12

-60
-8
-98

0
73
71

304

28

179

-584

2
-8
-12
-2

10
-71
-48
-3
-62

242
0
-12
0
330

-21

-174

560

7

5

-24

-0

-1
24
22

0
-1 162
14

Skattekostnad

-929

42

-900

-37

1

-18

-18

-1

-1

4

Årsresultat

2 265

2 232

840

161

35

63

52

2

48

-1 167
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Beløp i mill. kroner

BKK-konsern

BKK AS

BKK Produksjon AS

Oppstilling av finansiell stilling pr. 31.12.2019
Investering i tilknyttede selskaper og felleskontrollert
virksomhet
Investering i datterselskaper
Andre anleggsmidler
Sum anleggsmidler

5 028

4 972

8

18 163
23 192

5 105
9 187
19 264

0
6 592
6 601

Sum omløpsmidler

2 460

2 810

25 653

Sum egenkapital

BKK Nett AS

BKK Varme AS

BKK Digitek AS

8

Konsernposteringer

27

0

112
112

461
473

-5 845
-7 775
-13 619

42

218

28

888

-3 471

1 110

633

329

501

4 343

-17 090

1 577

226

128

122

121

2 016

-5 128

2 800
908
3 708

3 550
706
4 256

790
22
812

275
55
330

71
71

85
213
298

1 351
442
1 794

-8 688
200
-8 488

1 619
1 753
3 372

1 970
1 970

995
995

72
72

176
176

136
136

30
52
82

1
533
534

-3 475
-3 475

25 653

22 074

6 923

6 828

1 110

633

329

501

4 343

-17 090

1 833
293
1 540

38
2
36

367
148
219

1 084
118
966

49
1
48

102
1
101

5

43

5

43

145
23
122

591
591

323

1 552

71

22 074

6 923

6 828

10 116

9 808

1 245

Rentebærende langsiktig gjeld
Annen langsiktig gjeld og avsetning for forpliktelser
Sum langsiktig gjeld

8 865
2 810
11 675

8 701
193
8 895

Rentebærende kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

1 650
2 212
3 862

Investeringer i 2019
Herav vedlikeholdsinvesteringer
Herav investeringer i ny kapasitet

Annet

698
2 730
3 455

5 268
5 276

Sum egenkapital og gjeld

Enivest AS

12
42
997
1 039

Sum eiendeler

BKK Enotek AS
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Note 7: Markedsrisiko
Generelt om risiko og risikostyring
BKK sin virksomhet innebærer risiko på mange områder. Risikostyring handler ikke om å fjerne risiko, men å ta riktig risiko utfra konsernets risikovilje og -evne, kompetanse, soliditet og
utviklingsplaner. Hensikten med risikostyringen er å identifisere trusler og muligheter for konsernet, og å styre risiko mot et akseptabelt nivå slik at det gis rimelig sikkerhet for at
konsernets målsetninger oppnås.
Styret i BKK AS har med bakgrunn i et helhetlig risikosyn fastsatt overordnede prinsipper for risikostyring og rammer for finansiell risiko. En overordnet risikotilnærming danner
grunnlaget for etablering av rammer for konsernet sin styring av risiko i blant annet kraftomsetning, valuta, rentebinding, tingskade, ansvar og avbrudd.
Innen finansområdet utsteder styret overordnede rammer til administrasjonen, og administrasjonen operasjonaliserer styrets vedtak videre i mer detaljerte rammer til front-office
finans.
Eksponeringen skal alltid holdes innenfor fastsatte rammer, og dette følges opp gjennom løpende rapportering til styret i BKK AS og konsernledelsen. For handelsporteføljer utarbeides
det ukentlige rapporter til konsernledelsen ved konserndirektør Økonomi eller konserndirektør Produksjon.
Ansvar for henholdsvis inngåelse og oppfølging av posisjoner i finansielle instrumenter er underlagt arbeidsdeling, og tilordnet ulike funksjoner i BKK.
BKKs markedsrisiko vil i hovedsak være knyttet til kraftprisrisiko, valutarisiko, renterisiko og prisrisiko for elsertifikater. I det følgende redegjøres det nærmere for de ulike typene
markedsrisiko og hvordan disse styres.
Kraftprisrisiko
Variasjoner i kraftetterspørselen, brenselpriser, nedbør og tilsig til kraftanleggene gjør at det er usikkerhet (markedsrisiko) knyttet til fremtidige kraftpriser og produksjonsvolum.
Svingningene i kraftpriser og produksjonsvolum fører til at resultatrisiko i BKK AS er vesentlig påvirket av resultatutviklingen i datterselskaper og tilknyttede selskaper.
Risikoen knyttet til salg av kraft styres ved å inngå energiderivater hvor en forhåndsselger kraft til en fastsatt pris. Energiderivatene inngår i en sikringsportefølje, hvor det er fastsatt
rammer for hvor stor andel av forventet produksjon (GWh) på et gitt fremtidig tidspunkt, som i dag kan være forhåndssolgt. I sikringsporteføljen forhåndsselges på grunnlag av dette
fortløpende deler av forventet produksjon. I konsernregnskapet benyttes ikke sikringsbokføring.
I tillegg til energiderivater i sikringsporteføljen er det gitt en begrenset ramme for finansiell handel med energiderivater i en egen tradingportefølje.
Ansvar for henholdsvis inngåelse og oppfølging av posisjoner er underlagt arbeidsdeling, og utføres av ulike divisjoner i BKK Produksjon AS. Backoffice og controllerfunksjoner følger
løpende risikoeksponeringen i forhold til styrevedtatte rammer.
BKK har avtale med Hydro Energi om å levere 500 GWh kraft årlig fra 2021 til 2030, totalt 5 TWh. Den langsiktige industrikraftkontrakten bidrar til å redusere BKKs eksponering mot
kraftprisrisiko i denne perioden.
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Valutarisiko
BKK er eksponert for svingninger i valutakursen EURNOK fordi kraftprisene på Nord Pool og Nasdaq OMX fastsettes i euro. Fremtidig inntekt fra kraftsalget er i euro, og EURNOK-kursen
avgjør hva inntekten blir i kroner. En sterkere krone mot euro reduserer kraftinntektene, mens en svakere krone øker kraftinntektene.
For å dempe resultateffekten av svingninger i valutakursen benyttes valutaterminkontrakter til å forhåndsselge deler av forventet euroinntekt. Valutaterminkontraktene inngår i en
sikringsportefølje, hvor det er fastsatt hvor stor andel av forventet euroinntekt for en gitt periode fram i tid som skal forhåndsselges. Det benyttes ikke sikringsbokføring i
konsernregnskapet. Industrikontrakter inngått i EURO anses å bestå av en kraftkontrakt inngått i NOK og en innebygd avtale om veksling fra NOK til EURO (valutaderivat). Dette innebygde
valutaderivatet inngår ikke i sikringsporteføljen for valutaterminkontrakter.
I tillegg til sikringsporteføljen for valuta er det gitt en begrenset ramme for handel med valutaterminkontrakter (EURNOK) i en egen handelsportefølje. Handelsporteføljen forvaltes
uavhengig av sikringsporteføljen.
Ansvar for henholdsvis inngåelse og oppfølging av valutaposisjoner er underlagt arbeidsdeling. Organisatorisk er dette gjort gjennom opprettelsen av en front-office, en back-office og
en middle-office funksjon. Middle-office funksjonen følger løpende opp at transaksjoner som initieres av front-office og gjøres opp av back-office er innenfor rammene som er fastsatt
av styret i BKK AS.
BKK har også valutaeksponering via eierandel i det utenlandske selskapet Himal Power Ltd. som rapporterer sine regnskapstall i USD. I konsernregnkapet regnskapsføres investeringen
etter egenkapitalmetoden. I tillegg til at inntektsført resultatandel påvirkes av valutakursen USDNOK, vil valutakursendringer påvirke balanseført verdi av investeringen.
Omregningsdifferanser valuta vedr. tilknyttede selskaper føres via utvidet resultat. BKK har ikke inngått valutasikring knyttet til investeringen.
Renterisiko
Rentesvingninger påvirker BKKs kontantstrøm og resultat på flere måter. I tillegg til å påvirke finanskostnadene, påvirker rentesvingninger bl.a. inntektsrammen for nettvirksomheten,
grunnrenteskatten for produksjonsvirksomheten og pensjonskostnadene.
Renterisikoen kan reguleres gjennom inngåelse av rentebytteavtaler hvor BKK AS avtaler å betale en fast/flytende rente og motta en flytende/fast rente for en avtalt hovedstol.
Konsernets finansstrategi er innrettet mot en helhetlig styring av renterisiko. Det betyr at rentesvingningenes samlede effekt på BKK AS sitt resultat legges til grunn ved fastsettelse av
rammer for rentebinding i innlånsporteføljen. Konsernet har per 31.12.2020 ingen rentebytteavtaler inngått med sikringsformål.
I tillegg til innlånsporteføljen er det gitt en begrenset ramme for handel med renteinstrumenter i en egen handelsportefølje. Handelsporteføljen forvaltes uavhengig av innlånsporteføljen.
Pr. 31.12.20 er det ingen avtaler i handelsporteføljen.
Ansvar for henholdsvis inngåelse og oppfølging av renteposisjoner er underlagt arbeidsdeling tilsvarende som for kraft- og valutaforvaltningen.
Prisrisiko for elsertifikater
Svingninger i prisen for elsertifikater påvirker BKKs kontantstrøm og resultat gjennom løpende inntekter, samt gjennom verdiendring på elsertifikater som inngår i forvaltningsporteføljen.
Den beløpsmessige risikoen for 2020 anses ikke som vesentlig. Se note 26 for informasjon om forvaltningsporteføljen og virkelig verdi av elsertifikater.
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Finansielt instrument (derivat)

Nettoeksponering

Sensitivitetsanalsye for eksponering:

Beløp i mill. kroner
Konsernresultat etter skatt
31.12.2020

31.12.2019

31.12.2020

Egenkapital i konsernregnskapet

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

Kraftprisrisiko:
Kraft netto solgt på termin (TWh) i
sikringsporteføljen

1,4

Tradingportefølje kraft (VaR) mill. kr

0,1

2,3

Økning i
markedsprisen for
kraft på 1
EUR/MWh

-11

-18

-11

-18

-14

-19

-14

-19

Value at Risk (VaR)
1 dag ved 95 %
sikkerhet

Valutarisiko:
Euro netto solgt på termin (mill. EUR) med
sikringsformål

Euro netto solgt på termin (mill. EUR) i
handelsportefølje

239

Økning i EURNOK
på 0,1 kr (svekkelse
av kronen)

25

Økning i EURNOK
på 0,1 kr (svekkelse
av kronen)

-2

-2

Durasjon 0,3. Netto
Positivt skift i
Ingen eksponering betale fastrente på
rentekurven på 0,5
pr 31.12.2020
eksponert beløp 6
p.p.
mrd. kr

6

6

173

Renterisiko:

Durasjon og netto eksponert beløp for
renteavtaler i handelsportefølje
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Kraftprisrisiko
Energiderivater vurderes til virkelig verdi og verdiendringer resultatføres. Energiderivatenes verdi endrer seg i takt med endringer i kraftprisen. Sensitivitetsanalysen viser estimert netto
verdiendring etter skatt for derivatene for angitt endring i kraftpris. En økning i kraftprisen på 1 EUR/MWh gir et verdifall etter skatt på ca. 11 mill. kroner når BKK har forhåndssolgt (bundet
prisen) på 1,4 TWh. Tallet fremkommer som 1,4 TWh * 1 EUR/MWh * 10,47 EURNOK * (1 - 0,22) = 11 mill. kroner. Forenklet kan man si at fallet reflekterer inntektsøkningen BKK går glipp av
ved å ha bundet salgsprisen, heller enn å motta markedsprisen som har steget 1 EUR/MWh. Omvendt vil et fall i markedsprisen medføre en verdiøkning av energiderivatene når netto
eksponeringen er et salg av kraft. All effekt av verdiendring føres mot resultatet da konsernet ikke benytter sikringsbokføring.
For tradingporteføljen var det VaR-eksponering med 0,1 mill. kroner ved utgangen av 2020. Value at Risk verdi viser grense for hva BKK med 95 % sannsynlighet vil tape pr. døgn som
følge av prissvingninger. Resultateffekt i konsernregnskapet etter skatt vil være [Value at Risk Verdi * (1 - 0,22)].

Valutarisiko
Valutaderivater (både med sikringsformål og i handelsporteføljen) vurderes til virkelig verdi og verdiendringer resultatføres. Valutaderivatenes verdi endrer seg i takt med endringer i
valutakursen (EURNOK). Sensitivitetsanalysen viser estimert netto verdiendring etter skatt ved en kronesvekkelse på 0,1 mot euro. En økning i EURNOK på 0,1 kroner gir et verdifall etter
skatt på ca. 14 mill. kroner for sikringsporteføljen når BKK har forhåndssolgt 173 mill. euro. Tallet fremkommer som 173 mill. euro * 0,1 * (1 - 0,22) = 14 mill. kroner. Forenklet kan man si at
fallet reflekterer inntektsøkningen BKK går glipp av i forhold til om en ikke hadde forhåndssolgt euro. Omvendt vil et fall i EURNOK medføre en verdiøkning av valutaderivatene når netto
eksponering er et salg av euro. All effekt av verdiendring føres mot resultatet da konsernet ikke benytter sikringsbokføring.

Renterisiko
Rentederivater vurderes til virkelig verdi og verdiendringer resultatføres. Rentederivatenes verdi endrer seg i takt med endringer i rentekurven. Sensitivitetsanalysen viser estimert netto
verdiendring etter skatt ved et positivt skift i rentekurven på 0,5 prosentpoeng. Det er ingen eksponering pr. 31.12.2020. Tallet for 2019 framkommer som 6 000 mill. kroner (netto
eksponert beløp) * 0,25 (durasjon) * 0,5% * (1-0,22) = 6 mill. kroner. Omvendt vil et negativt skift i rentekurven medføre et verdifall på rentederivatene når netto eksponering er å betale
fastrente. All effekt av verdiendring føres mot resultatet.
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Note 8: Kredittrisiko
Kredittrisiko er risikoen for at en part i et finansielt instrument vil påføre den annen part et finansielt tap ved å ikke innfri sin forpliktelse. Det er knyttet motpartsrisiko (kredittrisiko) til
finansielle kraftkontrakter, rente- og valutaavtaler, elsertifikater og opprinnelsesgarantier. For finansielle kraftkontrakter reduseres risikoen gjennom oppgjør via Nasdaq OMX.
Motpartsrisiko for rentebytteavtaler og valutaterminkontrakter reduseres gjennom valg av motparter/banker med høy kredittrating. BKKs maksimale eksponering for kredittrisiko
relatert til finansielle kraftkontrakter og rente- og valutaavtaler tilsvarer regnskapsførte verdier av inngåtte kontrakter.
Det er også heftet kredittrisiko til kundefordringer og utlån til tilknyttede selskaper og andre. BKK har oppfølgingsrutiner for at utestående fordringer innbetales i henhold til avtale.
Aldersfordelte kundelister følges opp kontinuerlig. Hvis en kontraktsmotpart får betalingsproblemer følges særskilte prosedyrer. BKK har ingen vesentlig konsentrasjon av kredittrisiko i
kundefordringene som er rettet mot et stort volum enkeltkunder. Historisk har BKK hatt begrensede tap på fordringer. Maksimal eksponering for kredittrisiko tilsvarer regnskapsførte
verdier av fordringene.
BKK bokfører forventede kredittap på fordringer og utlån i samsvar med forventet kredittapsmodell. Tapsavsetningen er basert på konsernets vurdering av forventede kredittap, og BKK
forventer ikke å bli påført vesentlige tap
Kundefordringer pr. 31.12 fordeler seg som følger i antall dager etter forfall:
Beløp i 1000 kroner
Ikke forfalt
< 30 dager
Kundefordringer:
2020
2019

551 470
674 279

39 335
59 997

30-60 dager

60-90 dager

> 90 dager

Sum

21 135
14 407

6 496
9 687

33 706
43 846

652 142
802 216

Plassering av overskuddslikvidititet medfører også kredittrisiko. Kredittrisikoen relatert til plassering av overskuddslikviditet reduseres ved å velge banker med høy kredittrating, samt at
det er fastsatt rammer for eksponering mot enkeltmotparter ved plassering i bankinnskudd og rentebærende verdipapirer.
Finansielt instrument (eiendeler)

Beløp i 1000 kroner
El-sertifikater
Valutaterminkontrakter
Kundefordringer
Lån til tilknyttede selskap og andre
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Andre kortsiktige fordringer

Maksimal eksponering for
kredittrisiko
31.12.2020
31.12.2019
3 714
9 291
28 900
18 933
652 142
802 216
303 179
223 800
1 409 628
1 288 546
301 177
304 608

Tiltak mot kredittrisiko

Oppgjør via Nasdaq OMX og større meglere av el-sertifikater
Banker med høy rating
Kredittvurderinger og oppfølging av aldersfordelte kundelister
Egen kredittvurdering
Banker med høy rating, beløpsbegrensinger for eksponering mot enkeltbanker
Kredittvurderinger
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Note 9: Likviditetsrisiko
Likviditetsrisikoen, dvs risikoen for at konsernet ikke vil være i stand til å betjene sine finansielle forpliktelser etterhvert som de forfaller, begrenses gjennom en balansert
kapitalstruktur, jf note 30. Eksponering for likviditetsrisiko følges opp løpende av finansavdelingen.
Likviditetstyringen er innrettet mot at konsernet til enhver tid skal ha en likviditetsreserve som minst dekker forventet likviditetsbehov de neste seks månedene. Ubrukte
beredskapsfasiliteter er med på å sikre den finansielle fleksibiliteten. Finansavdelingen utarbeider likviditetsprognose som er viktig i den daglige likviditetsstyringen og for planlegging
av fremtidig finansieringsbehov. Pr. 31.12.2020 består likviditetsreserven av bankinnskudd, kontanter o.l på 1 409 mill. kroner samt ubenyttede trekkfasiliteter på 1 500 mill. kroner.
Finansielt instrument
(forpliktelser)

Beløp i 1000 kroner

Maksimal eksponering for
Tiltak mot likviditetsrisiko
likviditetsrisiko
31.12.2020
31.12.2019

Valutaterminkontrakter

68 744

Leverandørgjeld
Sertifikat-, obligasjons- og banklån (inkludert prognostiserte
rentebetalinger)
Sum

254 575

Forfallsanalyse for finansielle forpliktelser

12 438 Balansert kapitalstruktur. Minimum 6 måneders likviditetsreserve.
Ubenyttede trekkfasiliteter på 1 500 mill. kroner
251 794

12 185 187
12 508 505

11 073 863
11 338 095

0-6 mnd

6-12 mnd

1-2 år

2-4 år

> 4 år

Sum

Beløp i 1000 kroner
2020
Valutaterminkontrakter
Leverandørgjeld
Sertifikat-, obligasjons- og banklån (inkludert prognostiserte
rentebetalinger)
Sum
2019
Valutaterminkontrakter
Leverandørgjeld
Sertifikat-, obligasjons- og banklån (inkludert prognostiserte
rentebetalinger)
Sum

67 400
254 575
442 211
764 186

1 344

1 556 268
1 556 268

4 532 620
4 533 964

8 651
251 794
1 748 130
2 008 574

68 744
254 575
2 385 415
2 385 415

3 268 673
3 268 673

3 787

129 130
129 130

3 402 909
3 406 696
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12 185 187
12 508 505

12 438
251 794
3 758 572
3 758 572

2 035 122
2 035 122

11 073 863
11 338 095

Note 10: Finansielle instrumenter etter kategori
Generell informasjon
Konsernets finansielle eiendeler som omfattes av IFRS 9 er derivater, børsnoterte aksjer, ikke-børsnoterte egenkapitalinstrumenter, fordringer, og kontanter og kontantekvivalenter.
Konsernets finansielle forpliktelser som omfattes av IFRS 9 består av leverandørgjeld, rentebærende lån og derivater.

Vesentlige regnskapsprinsipper

Finansielle instrumenter
Et finansielt instrument er enhver kontrakt som gir opphav til en finansiell eiendel for et foretak og en finansiell forpliktelse eller et egenkapitalinstrument for et annet foretak.
Finansielle eiendeler klassifiseres ved førstegangsinnregning som målt til amortisert kost, virkelig verdi med verdiendring over utvidet resultat eller virkelig verdi med verdiendringer
over resultatet.
Finansielle forpliktelser klassifiseres ved førstegangsinnregning som målt til amortisert kost eller virkelig verdi med verdiendringer over resultatet.
Klassifiseringen avhenger av hensikten med eiendelen, og foretas ved anskaffelse.

Finansielle eiendeler
Klassifiseringen av finansielle eiendeler ved førstegangsinnregning avhenger av karakteristika ved de kontraktsmessige kontantstrømmene til eiendelen, og hvilken forretningsmodell
konsernet legger til grunn i styringen av sine finansielle eiendeler. Med unntak for fordringer som ikke har et betydelig finansieringselement, innregner konsernet en finansiell eiendel til
virkelig verdi tillagt transaksjonskostnader.
Konsernet klassifiserer sine finansielle eiendeler i to kategorier:

Finansielle eiendeler målt til amortisert kost
Konsernet måler finansielle eiendeler til amortisert kost hvis følgende betingelser er oppfylt:

Etterfølgende måling av finansielle eiendeler til amortisert kost gjøres ved bruk av effektiv rentemetode og er gjenstand for tapsavsetning. Gevinst og tap føres i resultatet når
eiendelen er fraregnet, modifisert eller nedskrevet.
Konsernets finansielle eiendeler til amortisert kost inkluderer fordringer og bankinnskudd. Kundefordringer som ikke har et betydelig finansieringselement er målt til
transaksjonsprisen i samsvar med IFRS 15 Inntekter fra kundekontrakter.
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Finansielle eiendeler målt til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet
Konsernet måler finansielle instrumenter til virkelig verdi med verdiendringer over resultat dersom følgende betingelser er oppfylt:

Konsernets rentederivater, elsertifikater i tradingporteføljen, energiderivater, valutaderivater og innebygde derivater som er skilt ut fra vertskontrakten inngår i denne kategorien.
Børsnoterte aksjer og Ikke-børsnoterte egenkapitalinstrumenter inngår også i denne kategorien.

Finansielle forpliktelser
Finansielle forpliktelser målt til amortisert kost
BKK regnskapsfører langsiktig gjeld ved første gangs innregning til amortisert kost. Etter førstegangsinnregning vil rentebærende lån bli målt til amortisert kost ved bruk av effektiv
rentemetode.
Tilbakekjøp av utstedt obligasjonsgjeld regnskapsføres som innfrielse av gjeld og eventuell gevinst eller tap resultatføres på tidspunkt for tilbakekjøp.

Finansielle forpliktelser målt til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet
Derivater er finansielle forpliktelser når den virkelige verdien er negativ, og behandles regnskapsmessig på tilsvarende måte som derivater som er eiendeler.

Kraftkontrakt med innebygd derivat
Valutaeksponeringen som BKK påtar seg ved å inngå kraftkontrakt med norske industrikunder i euro er vurdert som et innebygget derivat. Innebygde valutaderivat er skilt ut fra
vertskontrakten og er innregnet til virkelig verdi i resultatregnskapet.

Regnskapsføring og måling
Kjøp og salg av finansielle instrumenter regnskapsføres når konsernet blir part i kontraktsmessige betingelser knyttet til instrumentet.
Estimater og forutsetninger

Virkelig verdi
Virkelig verdi-målinger er klassifisert ved å bruke et virkelig verdi-hierarki. Virkelig verdi-hierarkiet har følgende nivåer:
Nivå 1: For instrumenter som handles i et aktivt market er den virkelige verdien basert på omsetningskursen på balansedagen.
Nivå 2: For instrumenter som ikke handles i et aktivt marked, er virkelig verdi bestemt ved bruk av verdsettelsesmetoder. Dersom alle vesentlige forutsetninger som kreves for å
fastsette virkelig verdi av et instrument er observerbare markedsdata, klassifiseres den virkelige verdien i nivå 2.
Nivå 3: Når virkelig verdi er bestemt ved bruk av verdsettelsesmetoder, der man benytter vesentlige forutsetninger som ikke er direkte observerbare markedsdata, er den virkelige
verdien klassifisert i nivå 3.
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Virkelig verdi av finansielle instrumenter hos BKK
Virkelig verdi av kortsiktige finansielle plasseringer
Nivå 1: Verdien av elsertifikater er hentet fra Nasdaq OMX sine lister. Markedsbaserte aksjer verdsettes til børskurs på balansedagen.
Nivå 2: Verdi av statskasseveksler beregnes ved å neddiskontere fremtidige kontantstrømmer knyttet til avtalen. Diskonteringsrenten hentes fra markedsrentekurven på
verdsettelsestidspunktet.

Virkelig verdi av energiderivater
Nivå 1: Verdien av Nasdaq OMX-kontraktene hentes ut fra Nasdaq OMX sine egne lister.
Nivå 2: Verdien av bilaterale kraftkontrakter beregnes på grunnlag av markedspriskurven hos Nasdaq OMX (systempris), og avtalte kraftvolumer og priser. Europrisene på kraft
omregnes til norske kroner. Omregningskursen/terminkursen for EURNOK beregnes på grunnlag av EURNOK spotkurs og markedsrentekurvene for hhv norske renter og eurorenter.

Virkelig verdi av renteinstrumenter
Nivå 2: Verdien av renteinstrumentene (FRA og swap) beregnes ved å neddiskontere fremtidige kontantstrømmer knyttet til avtalen. Diskonteringsrenten hentes fra
markedsrentekurven på verdsettelsestidspunktet. BKK har ikke renteavtaler i utenlandsk valuta.

Virkelig verdi av valutaderivater
Nivå 2: BKK selger og kjøper euro gjennom terminkontrakter. BKK har også et innebygd valutaderivat i en langsiktig industrikraftkontrakt. Verdien av terminkontraktene og det
innebygde valutaderivatet beregnes på grunnlag av beregnet terminkurs for EURNOK, løpetid for kontrakten og avtalte valutabeløp. Terminkursen beregnes ut fra spotkursen på
verdsettelsestidspunktet og markedsrentekurvene for hhv renter og eurorenter (dekket renteparitet).

Virkelig verdi av øvrige finansielle anleggsmidler
Nivå 3: Ved beregning av virkelig verdi for unoterte aksjer benyttes neddiskonterte framtidige kontantstrømmer og/eller multippel basert på vurdering mot sammenliknbare selskaper.

Virkelig verdi av øvrige finansielle instrumenter
For finansielle instrumenter til amortisert kost kan det være avvik mellom balanseført verdi og virkelig verdi. Dette gjelder for konsernets rentebærende gjeld. For kortsiktige poster
som fordringer, bankinnskudd, kontanter og leverandørgjeld er den balanseførte verdien en rimelig tilnærming av virkelig verdi.
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Finansielle instrument

Beløp i 1000 kroner

2020
Balanseført verdi

2019
Virkelig verdi

Balanseført verdi

Virkelig verdi

Derivater
Energiderivater
Valutaderivater
Rentederivater
Gjeldsinstrumenter
Fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Kortsiktig finansielle plasseringer
Øvrige finansielle anleggsmidler

203 360
313 557

203 360
313 557

11 987
257 867
1 817

11 987
257 867
1 817

953 319
1 409 628
667 711
462 856

953 319
1 409 628
667 711
462 856

1 106 823
1 288 546
9 291
346 518

1 106 823
1 288 546
9 291
346 518

Sum finansielle eiendeler

4 010 430

4 010 430

3 022 850

3 022 850

11 472 556

11 835 942

10 515 089

10 757 980

1 236
68 744

1 236
68 744

23 669
12 438

23 669
12 438

Rentebærende lån
Rentebærende gjeld
Derivater
Energiderivater
Valutaderivater
Andre finansielle forpliktelser
Leverandørgjeld
Sum finansielle forpliktelser

254 575

254 575

251 794

251 794

11 797 110

12 160 497

10 802 990

11 045 881
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Finansielle eiendeler

Beløp i 1000 kroner

Finansielle eiendeler til virkelig verdi med verdiendring
over resultatet
Note

Pr. 31. desember 2020
Øvrige finansielle anleggsmidler
Kortsiktige finansielle plasseringer
Fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Energiderivater
Valutaderivater
Sum finansielle eiendeler

23
26
25
27
11
11

Pr. 31. desember 2019
Øvrige finansielle anleggsmidler
Kortsiktige finansielle plasseringer
Fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Energiderivater
Valutaderivater
Rentederivater
Sum finansielle eiendeler

23
26
25
27
11
11
11

Eiendeler målt til virkelig verdi basert på nivå 3
Balanse per 01.01.
Gevinst og tap innregnet i resultatregnskapet for perioden
Kjøp, salg, utstedelser og oppgjør
Beløp overført inn og ut av nivå 3
Urealiserte gevinst (-tap) innregnet i Andre inntekter og kostnader (OCI)
Balanse per 31.12.

Nivå 1

Nivå 2

Amortisert kost

Nivå 3

159 677

303 179

667 711
953 319
1 409 628
203 197

162
313 557
313 719

870 908

159 677

2 666 125

122 719

223 800

9 291
1 106 823
1 288 546
11 987

21 278

257 867
1 817
259 684

2020
122 719
18 136
18 822

2019
103 008
-2 133
21 844

159 677

122 719

Sum

122 719

2 619 169

462 856
667 711
953 319
1 409 628
203 360
313 557
4 010 430

346 518
9 291
1 106 823
1 288 546
11 987
257 867
1 817
3 022 850

I løpet av rapporteringsperioden, var det ingen endring i virkelig verdi måling som medførte overføringer mellom Nivå 1 og Nivå 2, og ingen overføringer inn og ut av Nivå 3. Endringen i virkelig
verdi på 18,1 mill. kroner er innregnet i resultatet.
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Finansielle forpliktelser

Beløp i 1000 kroner

Note

Pr. 31. desember 2020
Rentebærende langsiktig gjeld
Rentebærende kortsiktig gjeld
Annen rentefri gjeld
Energiderivater
Valutaderivater
Sum finansielle forpliktelser

30
30
25
11
11

Pr. 31. desember 2019
Rentebærende langsiktig gjeld
Rentebærende kortsiktig gjeld
Annen rentefri gjeld
Energiderivater
Valutaderivater
Sum finansielle forpliktelser

30
30
25
11
11

Finansielle forpliktelser til virkelig
verdi med verdiendring over
resultatet
Nivå 1
Nivå 2

Amortisert kost

9 637 277
1 835 278
254 575
1 236
68 744
68 744

1 236

11 727 131

8 865 039
1 650 050
251 794
23 645

24
12 438
12 463

23 645
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10 766 883

Sum

9 637 277
1 835 278
254 575
1 236
68 744
11 797 110

8 865 039
1 650 050
251 794
23 669
12 438
10 802 990

Note 11: Derivater
Vesentlige regnskapsprinsipper
Derivater er presentert på egne linjer i oppstilling av finansiell stilling. Derivater som forfaller senere enn 12 mnd etter rapporteringstidspunktet
presenteres som langsiktige. Finansielle eiendeler og forpliktelser presenteres brutto i oppstilling av finansiell stilling så langt det ikke foreligger juridisk
rett til motregning, og slik motregningsrett faktisk vil bli benyttet i de løpende kontantoppgjør under kontraktene. I de sistnevnte tilfeller vil de aktuelle
kontraktene presenteres netto i oppstilling av finansiell stilling.
Innebygde derivater skilles ut som derivater når risikoen og egenskapene til derivatet ikke er nært knyttet til vertskontrakten, og vertskontrakten ikke
måles til virkelig verdi.
Endring i verdi av energiderivater samt endring i verdi av valutaderivater knyttet til økonomisk sikring av energiinntekter, inngår i inntekter fra energisalg.
Endring i verdi av rentederivater knyttet til økonomisk sikring av finanskostnader, inngår i finanskostnader. Endring i verdi av øvrige valuta- og
rentederivater inngår i finansinntekter eller finanskostnader. Endringene presenteres netto.
Derivater inngår i kategorien Finansielle instrumenter til virkelig verdi med verdiendring over resultatet. BKK anvender ikke sikringsbokføring under IFRS 9.

Derivater som er eiendeler *)

Beløp i 1000 kroner

2020

2019

Energiderivater:
Kortsiktige Nasdaq OMX-kontrakter -sikringsformål **)
Kortsiktige kraftkontrakter- trading og origination
Sum kortsiktige energiderivater

177 699
162
177 862

11 987

Langsiktige Nasdaq OMX-kontrakter -sikringsformål **)
Sum langsiktige energiderivater

25 498
25 498

Andre finansielle derivater:
Kortsiktige valutaderivater - sikringsformål **)
Kortsiktige valutaderivater - trading
Sum kortsiktige finansielle derivater

11 987

32 528
32 528

9 137
9 137

Langsiktige rentederivater
Langsiktige valutaderivater - sikringsformål **)
Sum langsiktige finansielle derivater

281 029
281 029

1 817
248 730
250 548

Sum kortsiktige derivater
Sum langsiktige derivater

210 390
306 527

21 124
250 548

Sum derivater totalt

516 916

271 671

91

Frts. Note 11: Derivater
Derivater som er forpliktelser*)

Beløp i 1000 kroner

2020

2019

Energiderivater:
Kortsiktige Nasdaq OMX-kontrakter -sikringsformål **)
Sum kortsiktige energiderivater
Langsiktige Nasdaq OMX-kontrakter -sikringsformål **)
Langsiktige kraftkontrakter- trading og origination
Sum langsiktige energiderivater

18 603
18 603

1 236

5 042
24
5 066

Andre finansielle derivater:
Kortsiktige valutaderivater - sikringsformål **)
Sum kortsiktige finansielle derivater

67 400
67 400

8 651
8 651

Langsiktige rentederivater
Langsiktige valutaderivater - sikringsformål **)
Sum langsiktige finansielle derivater

1 344
1 344

3 788
3 788

67 400
2 580

27 254
8 854

69 980

36 108

Sum kortsiktige derivater
Sum langsiktige derivater
Sum derivater totalt

1 236

*) Vedrørende metoder for fastsettelse av virkelig verdi vises til note 10.
**) BKK inngår kontrakter som er en del av økonomisk sikringsstrategi, men anvender ikke sikringsbokføring under IFRS.
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Note 12: Urealiserte effekter presentert i resultatet
Tabellene under viser regnskapslinjer som inneholder urealiserte effekter.

Beløp i 1000 kroner
Inntekter fra energisalg
Kraftkontrakter sikringsformål *)
Kraftkontrakter trading og origination
Valutakontrakter sikringsformål *)
Energisalg
Sum inntekter fra energisalg

Finansinntekter
Renteinntekter
Valutakontrakter handelsformål
Rentederivater handelsformål
Markedsbaserte omløpsmidler
Andre finansinntekter
Sum finansinntekter

Finanskostnader
Rentekostnader
Valutakontrakter handelsformål
Rentederivater handelsformål
Verdiendring frikraftforpliktelse
Andre finanskostnader
Sum finanskostnader

2020
Urealisert

2019
Urealisert

Realisert

Sum

Realisert

Sum

225 324
187
-3 465

409 512
15 431
-95 323
1 163 206

634 836
15 618
-98 788
1 163 206

474 123
-904
113 330

-267 130
-26 529
-20 866
2 601 619

206 993
-27 433
92 464
2 601 619

222 046

1 492 826

1 714 872

586 549

2 287 094

2 873 643

Realisert
62 617

Sum
62 617

Realisert
63 689
-6 613

Sum
63 689
7 527
3 404

2020
Urealisert

2019
Urealisert
14 140
3 404

590 880
590 880

2020
Urealisert
-9 137
-1 767
-34 285
7 504
-37 686

494 079

590 880
494 079

1 850

90 795

92 645

556 696

1 147 577

19 394

147 872

167 266

Realisert
-298 501
-30 681
-21 093

Realisert
-277 676

Sum
-277 676

-397 149

Sum
-298 501
-39 818
-22 861
-34 285
-389 645

-1 722

-56 074

-57 796

-747 424

-785 109

-1 722

-333 749

-335 472

*) BKK inngår kontrakter som er en del av økonomisk sikringsstrategi, men anvender ikke sikringsbokføring under IFRS.

93

2019
Urealisert

Note 13: Driftsinntekter
Generell informasjon
Konsernets driftsinntekter består av inntekter fra energisalg, kraftoverføringsinntekter, telekominntekter og andre inntekter. Inntekter fra energisalg kommer fra salg av elektrisk energi fra kraftverkene i Vestland fylke, og
omsettes i all hovedsak på den nordiske elbørsen. Energisalg omfatter også salg av fjernvarme. Inntekter kraftoverføring kommer hovedsakelig fra salg i konsesjonsområde i Vestland fylke. Konsernets telekominntekter
kommer fra salg av digitale kommunikasjonstjenester til det eksterne bedriftsmarkedet. Andre inntekter består i hovedsak av konsernets entreprenørvirksomhet på Vestlandet.
Vesentlige regnskapsprinsipper
Hovedprinsippet i IFRS 15 er å bokføre inntekter til et beløp som reflekterer beløpet som enheten forventer å ha en rettighet til i bytte mot overføring av varer eller tjenester til en kunde.
For å oppnå dette bruker IFRS 15 en femstegsmodell til å bokføre inntekter som oppstår fra kontrakter med kunder. Femstegsmodellen innebærer identifisering av en kundekontrakt, identifisering av separate
leveringsforpliktelser i kundekontrakten, fastsettelse av transaksjonsprisen, allokering av transaksjonsprisen til leveringsforpliktelser, og inntektsføring ved oppfyllelse av leveringsforpliktelser. Under følger en beskrivelse av de
praktiske implikasjonene av femstegsmodellen for BKK konsernet.

Inntekter fra energisalg
Inntekter fra energisalg inntektsføres ved levering. Realiserte inntekter fra fysisk og finansiell handel i energikontrakter presenteres som energisalg. Realiserte inntekter fra handelsporteføljer presenteres netto. I energisalget
inngår også urealiserte gevinster og tap knyttet til valutaeffekter, finansiell krafthandel, og i begrenset omfang, inntekter fra trading. Tildelte elsertifikater og opprinnelsesgarantier inntektsføres i takt med produksjonen og
inngår i inntekter fra energisalg. For enkelte konsesjonskraftsavtaler er det inngått avtaler om finansielt oppgjør, og det finansielle oppgjøret inngår i inntekter fra energisalg. Estimater knyttet til konsesjonskraft er nærmere
omtalt i note 3.
Levering av konsesjonskraft inntektsføres løpende i henhold til fastsatt konsesjonskraftpris. Andre offentlige tilskudd som er knyttet til prosjekter som innregnes i balansen (investeringstilskudd) behandles som en reduksjon av
beløp innregnet i balansen.

Inntekter fra kraftoverføring
Inntekter fra kraftoverføring tilsvarer årets leverte volum avregnet til fastsatt tariff for leveringsåret (tariffinntekten). Tariffinntekten bestemmes således av volum og tariff fastsatt av nettselskapet. Nettvirksomheten i Norge er
underlagt inntektsrammeregulering fra NVE. NVE fastsetter hvert år maksimal inntektsramme for hver netteier. Inntekten fra kraftoverføring det enkelte år kan derfor avvike i forhold til inntektsnivået som tillates av NVE.
Forskjellen mellom inntektsrammen og tariffinntekter utgjør årets mer- eller mindreinntekt. Akkumulert mer- eller mindreinntekt renteberegnes iht. rentesats og prinsipper fastsatt av NVE. Mer- eller mindreinntekt defineres i
IFRS som regulatorisk gjeld/eiendel som ikke kvalifiserer for balanseføring. Dette begrunnes med at det ikke er inngått kontrakt med en bestemt kunde. Mer- eller mindreinntekt vil utlignes over tid i tråd med at faktisk
fakturering justeres. Størrelsen på akkumulert mer- eller mindreinntekt som ikke er balanseført, er oppgitt i note 29.

Telekominntekter
Kundekontrakter knyttet til telekom består i det vesentlige av utleie av bredbåndskapasitet, samt tjenester i den forbindelse. Inntekter fra kundekontraktene blir forskuddsfakturert per måned, - kvartal eller halvår. Inntektene
periodiseres lineært pr måned i takt med oppfyllelse av leveringsforpliktelsen til kunden. BKK har også mottatt engangsforskudd for fremtidig leierett i deler av selskapets fibernett som periodiseres over leierettens løpetid.

Andre inntekter
Andre inntekter består i hovedsak av inntekter fra anleggskontrakter i entreprenørvirksomheten. BKK anvender i hovedsak løpende inntektsføring av prosjekter, basert på forventet sluttresultat. Dette innebærer at det foretas
inntektsføring i takt med produksjonen, målt ved fullføringsgrad. Øvrige andre inntekter fra salg av varer resultatføres når levering har funnet sted. Salg av tjenester resultatføres løpende i den perioden tjenesten utføres.
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Vurderinger og forutsetninger

Identifisering av leveringsforpliktelser i kontrakter
Anleggsbidrag
BKK har utstrakt praksis med anleggsbidrag, hovedsakelig knyttet til nett- og fibervirksomheten. BKK har vurdert at anleggsbidrag representerer en utbetaling som vurderes sammen med fremtidige leveranser, dvs. at
anleggsbidrag ikke er en separat leveringsforpliktelse under IFRS 15. Dette innebærer at anleggsbidraget skal inntektsføres over driftsmiddelets levetid i takt med oppfyllelse av leveringsforpliktelsene. Det henvises til note 21
for en spesifikasjon av levetiden for de ulike driftsmiddelkategoriene.

Anleggskontrakter
Inntekter fra anleggskontrakter omfatter anleggskontrakter der tilvirkningsperioden strekker seg over en eller flere regnskapsperioder. Inntekter fra anleggskontrakter innregnes løpende pr måned på grunnlag av fremdriften i
prosjektet (løpende avregning). BKK kvalifiserer for den praktiske løsningen i IFRS 15 om at foretak ikke trenger å opplyse om gjenstående leveringsforpliktelser ettersom det innregner driftsinntekter med et beløp tilsvarende
det beløpet det har rett til å fakturere, og har rett til vederlag fra kunden for et beløp som direkte tilsvarer verdien for kunden av foretakets ytelser utført til dato.

Inntekter fra kraftoverføring
Kraftoverføring (nettleie) er vurdert som en langsiktig kundekontrakt med beboere i BKK sitt konsesjonsområde. Inntekter fra kraftoverføring innregnes løpende i takt med oppfyllelse av leveringsforpliktelsen ("right to invoice").
BKK kvalifiserer for den praktiske løsningen i IFRS 15 om at foretak ikke trenger å opplyse om gjenstående leveringsforpliktelser ettersom det innregner driftsinntekter med et beløp tilsvarende det beløpet det har rett til å
fakturere, og har rett til vederlag fra kunden for et beløp som direkte tilsvarer verdien for kunden av foretakets ytelser utført til dato.

Inntekter fra telekom
Kundekontrakter knyttet til telekom består i det vesentlige av levering av bredbåndskapasitet, samt tilknyttede tjenester som hovedsaklig er vurdert som separate leveringsforpliktelser. Inntekter innregnes løpende pr måned
etter hvert som leveranseforpliktelsene oppfylles og kunden forbruker den leide bredbåndskapasiteten.

Fastsettelse av tidspunktet for levering til kunder
Kortsiktige kundekontrakter
Kraftproduksjon selges i all hovedsak på børs til spotpris. BKK har vurdert energisalg på børs som kortsiktige kundekontrakter der innregning av inntekt skjer på tidspunkt for levering ("a point in time").

Langsiktige kundekontrakter
Langsiktige kundekontrakter er kontrakter med løpetid mer enn ett år der kunden mottar og forbruker fordelene parallelt med at BKK oppfyller leveringsforpliktelsen. Driftsinntekter innregnes løpende i takt med oppfyllelse av
leveringsforpliktelsen til kunde. BKK har vurdert at langsiktige kontrakter er abonnementsbasert salg og andre kundekontrakter med løpetid mer enn ett år. Inntekter fra kraftoverføring, telekom og anleggskontrakter utgjør
hoveddelen av de langsiktige kundekontraktene til konsernet.

Driftsinntekter vurdert utenfor scope av IFRS 15
Inntekter fra leieavtaler er vurdert utenfor scope for IFRS 15. Driftsinntekter utenfor scope inngår i "Elimineringer og andre justeringer" i tabellene under.
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Frts. Note 13: Driftsinntekter
Tabellene under viser disaggregerte inntekter fra kundekontrakter:

Beløp i mill. kr.
2020

BKK AS

BKK Produksjon
AS

Segment
Inntekter fra energisalg
Inntekter fra kraftoverføring
Telekominntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter fra kundekontrakter

Tidspunktet for overføring av varer og tjenester
Kortsiktige kundekontrakter
Langsiktige kundekontrakter
Sum driftsinntekter fra kundekontrakter

36
36

36
36

BKK Nett AS

BKK Varme AS

BKK Digitek AS

BKK Enotek AS

1 501
0

1 813

20
1 522

47
1 860

23
180

208
25
233

311
311

1 522

39
1 821
1 860

2
177
180

19
214
233

80
232
311

180
0
0
180

233
70
-41
262

311
182
-182
311

1 522

Enivest AS

157

Annet

Sum

58
26
100
184

1 716
1 813
420
562
4 511

186

102
82
184

Sum
1 949
2 562
4 511

186
2
-2
186

184
60
-59
184

Sum
4 511
639
-584
4 565

186
186

186

Tabellen under viser avstemmingen av inntekter fra kundekontrakter mot noteopplysninger i segmentinformasjon.

Beløp i mill. kr.
Inntekter fra kundekontrakter
Eksterne kunder
Konserninterne kunder
Elimineringer og andre justeringer
Sum brutto driftsinntekter

36
242
-241
37

1 522
7
-7
1 522

1 860
76
-53
1 883
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Frts. Note 13: Driftsinntekter
Tabellene under viser disaggregerte inntekter fra kundekontrakter:

Beløp i mill. kr.
2019

BKK AS

BKK Produksjon
AS

Segment

BKK Nett AS

BKK Varme AS

Inntekter fra energisalg
Inntekter fra kraftoverføring
Telekominntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter fra kundekontrakter

2 544

52
52

24
2 568

141
1 736

Tidspunktet for overføring av varer og tjenester
Kortsiktige kundekontrakter
Langsiktige kundekontrakter

3
49

2 568

Sum driftsinntekter fra kundekontrakter

52

2 568

BKK Digitek AS

BKK Enotek AS

Enivest AS

Annet

235

Sum

38

94
47
24
123
288

2 873
1 642
265
618
5 398

Sum
2 925
2 470

1 595
8
244

203
17
220

253
253

38

141
1 595

243

17
202

80
172

38

116
171

1 736

243

220

253

38

288

5 398

5 398
728
665
5 461

Tabellen under viser avstemmingen av inntekter fra kundekontrakter mot noteopplysninger i segmentinformasjon.

Beløp i mill. kr.
Inntekter fra kundekontrakter
Eksterne kunder
Konserninterne kunder
Elimineringer og andre justeringer
Sum brutto driftsinntekter

52
221
220

2 568
12
1

1 736
102
78

244
1
1

220
56
32

253
282
282

38
-1

288
54
51

53

2 579

1 759

244

243

253

39

291

31. desember
Kontraktssaldoer
Fordringer
Kontraktseiendeler

2020
636
154

2019
763
129
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Note 14: Lønnskostnader og antall ansatte

Beløp i 1000 kroner
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader*)
Andre ytelser
Lønnskostnader
Antall årsverk, inklusive lærlinger:

2020
1 048 413
148 572
120 519
28 515
1 346 018

2019
863 303
127 015
-98 322
29 600
921 596

1 409

1 334

*) Pensjonskostnader er nærmere omtalt i note 15.
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Note 15: Pensjonskostnader, -midler og forpliktelser
Generell informasjon

Konsernets pensjonsordninger
Selskapene i BKK-konsernet har to parallelle pensjonsordninger som oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon, og samsvarende tariffestede AFP-ordninger. Det er en
offentlig, kollektiv tjenestepensjonsordning (ytelsesplan) for personer som ble ansatt før 1. januar 2016. Personell ansatt etter nevnte dato og tidligere ansatte som valgte det innen 1.
juni 2016, har tjenestepensjonsordning med innskuddsplan. Personell født i 1963 eller senere ble i 2019 besluttet overført til innskuddsordningen med virkning fra 1. januar 2020.
Påslagsordningen i ny offentlig tjenestepensjon, vedtatt av Stortinget i juni 2019, er derfor ikke innført.

Innskuddsplaner
Pensjonsordningen ble forvaltet av BKK Pensjonskasse i 2020. Det er inngått avtale med DNB om forvaltning fra 2021. Innskuddssatsene som betales av arbeidsgiver, er 6,5 % av lønn
opp til 7,1 G og 18 % for lønn mellom 7,1 G og 12 G.

Ytelsesplan i sikret (fondsbasert) ordning
Selskapene i BKK-konsernet har en offentlig, kollektiv ytelsesbasert pensjonsordning i BKK Pensjonskasse, som er lukket. Pensjonsordningen er en bruttoordning tilsvarende
offentlige ordninger. Den gir de ansatte en bestemt fremtidig pensjonsytelse (ytelsesplan) basert på antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder.
Ytelsesplanen omfatter alders-, uføre-, etterlatte- og barnepensjon. Alderspensjonen utgjør ved full opptjening 66% av pensjonsgrunnlaget for lønn opp til 12G. Alle født i 1943 eller
senere vil få pensjonen sin levealdersjustert, noe som kan føre til en pensjonsutbetaling som er mindre enn 66 % av pensjonsgrunnlaget. Pensjonen reguleres i henhold til regelverket
for offentlig pensjon. Ordningen finansieres ved at medlemmene innbetaler 2 % av pensjonsgrunnlaget. Øvrig pensjonspremie dekkes av BKK.

Avtalefestet pensjon og ytelsesplan i usikrede (ikke fondsbaserte) ordninger
De usikrede ordningene består av AFP (avtalefestet pensjon) for ansatte med ytelsespensjon (offentlig ordning), driftspensjonsordninger for enkelte ansatte med lønn over 12G samt
pensjon til tidligere ansatte i BKKs avviklede anleggsavdeling. Disse er presentert samlet under betegnelsen usikrede ordninger.
Det ytes ikke statstilskudd til AFP-ordningen for ansatte som er omfattet av offentlig, kollektiv pensjonsordning. Arbeidsgiver er dermed fullt ut ansvarlig for alle forpliktelser etter
denne ordningen og disse er inkludert i usikrede forpliktelser.
Ansatte som er omfattet av innskuddspensjonsordningen, har krav på privat AFP som er et livsvarig tillegg til alderspensjon fra Folketrygden, jf. AFP-tilskuddsloven kap. 2. Denne AFPordningen finansieres ved at staten gir tilskudd som utgjør 1/3 av pensjonen, mens arbeidsgiver dekker det resterende. AFP-ordningen regnskapsføres som en innskuddsordning.
Ordningen administreres av rettssubjektet Fellesordningen for avtalefestet pensjon. I 2020 utgjorde årlig tilskudd 2,5 % av lønn mellom 1 G og 7,1 G pr. ansatt i ordningen.
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Vesentlige regnskapsprinsipper
Pensjonskostnaden er beregnet i henhold til IAS 19. Estimatavvik amortiseres umiddelbart og føres mot utvidet resultat, mens planendringer inngår i årets resultatførte
pensjonskostnad.

Ytelsesbaserte pensjonsordninger
En ytelsesplan er en pensjonsordning som definerer den pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonen fastsettes normalt som en andel av den ansattes
sluttlønn. Ansatte som ikke har full opptjening vil få sin pensjon redusert forholdsmessig. Full opptjeningstid i BKK Pensjonskasse er 30 år.
Periodens netto pensjonskostnader er inkludert i lønnskostnader, og består av summen av periodens pensjonsopptjening, effekt av planendringer og nettorente på netto
pensjonseiendel eller pensjonsforpliktelse. Endringer i pensjonsforpliktelser som skyldes endringer i pensjonsplaner, resultatføres umiddelbart for den delen av planendringen som
er opptjent på endringstidspunktet.
Netto forpliktelse er beregnet med utgangspunkt i nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser (utover Folketrygdens ytelser) som den ansatte har opptjent pr. 31.12, fratrukket virkelig
verdi av pensjonsmidler. Pensjonsforpliktelsene er beregnet med utgangspunkt i anbefalinger fra Norsk Regnskaps Stiftelse når det gjelder diskonteringsrente, forventet lønnsvekst
og G regulering. Beregningene er utført av en kvalifisert aktuar og er basert på lineær opptjeningsmodell.

Innskuddsplaner
Innskuddspensjon er en pensjonsordning hvor konsernet betaler faste bidrag til en separat juridisk enhet. Konsernet har ingen juridisk eller annen forpliktelse til å betale ytterligere
bidrag i tilfelle enheten ikke har nok midler til å betale alle ansattes ytelser knyttet til opptjening i inneværende og tidligere perioder. Konsernet betaler innskudd til BKK Pensjonskasse
som administrerer innskuddsordningen, og innskuddene kostnadsføres som lønnskostnad når de påløper.
Estimater og forutsetninger

Økonomiske forutsetninger
Diskonteringsrenten er satt med grunnlag i obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). BKK har vurdert OMF-markedet og konkludert med at det er tilstrekkelig likvid og har
foretaksobligasjoner av høy kvalitet. Det kvalifiserer derfor som grunnlag for referanserente i henhold til IAS 19.83.
De økonomiske forutsetningene fremgår av tabell A. Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) har primo januar 2021 fastsatt veiledende forutsetninger pr. 31. desember 2020 som har 0,2 %
høyere diskonteringsrente, og 0,25 % høyere lønnsvekst og G regulering/pensjonsregulering enn BKKs forutsetninger.Nettoeffekten av forskjeller sammenlignet med NRS's
forutsetninger, ville ikke medført en vesentlig endring i forpliktelsen.
Det er utarbeidet sensitivitetsanalyser som viser konsekvensene for pensjonskostnader og -forpliktelser av å endre de viktigste parameterne. Resultatet er presentert i tabell
nedenfor. Endringen i kostnad gjelder pensjonskostnad i 2021, mens endring i forpliktelse gjelder per 31.12.2020.

Demografiske forutsetninger om dødelighet og uførhet
BKK anser dødelighetstabellen K2013BE som beste estimat for dødelighet i de aktuarielle beregningene per 31.12.2020. Betegnelsen K2013BE brukes som benevnelse på Finans
Norges beste estimat på dødelighetsgrunnlag, basert på Finanstilsynets gjeldende forsikringstekniske beregningsgrunnlag i kollektiv pensjonsforsikring (K2013). Uføretabeller er
basert på K63.
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Kurvet lønnsvekst
Forventet individuelt karrieretillegg i BKK sine pensjonsberegninger bygger på Gablers regresjonsmodell. Modellen bruker alder som en forklaringsvariabel for størrelsen på
arbeidstakernes individuelle karrieretillegg. Basert på historiske populasjonsdata i pensjonskassen er det utledet en tilpasset lønnskurve som viser at den gjennomsnittlige veksten i
individuelt karrieretillegg for ansatte i BKK er svakt fallende med alder. Beregninger viser at kurvet lønnsvekst gir lavere pensjonsforpliktelse enn lineær lønnskurve.

Pensjonsmidler i BKK Pensjonskasse
BKK Pensjonskasse fikk i 2020 en avkastning på 7,9% (392 mill. kroner) mot en indeksavkastning på 7,2 %. Meravkastningen i 2020 er ca. 35 mill. kroner i forhold til indeks.
Aksjeeksponeringen er 33,5 %. Forvaltningskapital per 31.12.2020 er 5,2 mrd. kroner.

Risikovurdering av ytelsesbaserte ordninger
Gjennom ytelsesbaserte ordninger er konsernet påvirket av en rekke risikoer som følge av usikkerhet i forutsetninger og fremtidig utvikling. De mest sentrale risikoene er beskrevet
her:

Forventet levetid
Konsernet har påtatt seg en forpliktelse til å utbetale pensjon for de ansatte livet ut. Økning i forventet levealder blant medlemsmassen medfører en økt forpliktelse for konsernet.

Avkastningsrisiko
Konsernet blir påvirket ved en endring i faktisk avkastning på pensjonsmidlene som vil medføre endring i netto forpliktelse for konsernet.

Inflasjons- og lønnsvekstrisiko
Konsernets pensjonsforpliktelse har risiko knyttet til både inflasjon og lønnsutvikling, selv om lønnsutviklingen er nært knyttet til inflasjonen. Høyere inflasjon og lønnsutvikling enn hva
som er lagt til grunn i pensjonsberegningene, medfører økt forpliktelse for konsernet.

Rentenivå
Ved neddiskontering av pensjonsutbetalinger brukes markedsrenter. Generelt lavt eller fallende rentenivå øker brutto pensjonsforpliktelse for konsernet, mens høyt eller økende
rentenivå reduserer forpliktelsene.

A. Økonomiske forutsetninger
1. Diskonteringsrente
2. Forventet avkastning pensjonsmidler
3. Årlig forventet lønnsvekst
4. Årlig forventet G-regulering
5. Årlig regulering av pensjoner under utbetaling
6. AFP-uttak
7. Demografiske forutsetninger om dødelighet og uførhet
8. Frivillig avgang

2020
1,50 %
1,50 %
2,00 %
1,75 %
1,00 %
25 % ved 62 år
K2013BE/K63
før 45 år - 4,5 %
45 - 60 år - 2 %
etter 60 år - 0 %
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2019
2,30 %
2,30 %
2,50 %
2,25 %
1,50 %
25 % ved 62 år
K2013BE/K63
før 45 år - 4,5 %
45 - 60 år - 2 %
etter 60 år - 0 %

Frts. Note 15: Pensjonskostnader, -midler og forpliktelser
Beløp i 1000 kroner
B. Periodens pensjonskostnad
Nåverdi av årets pensjonsopptjening (Service Cost)
Arbeidsgiveravgift av årets opptjening
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen
Forventet avkastning på pensjonsmidler
Resultatført planendring
Resultatført oppgjør ved overgang til innskuddsordning
Medlemsinnskudd
Resultatført pensjonskostnad ytelsesordning
Resultatført pensjonskostnad innskuddsordning
Sum resultatført pensjonskostnad
C. Pensjonsforpliktelse i oppstilling av finansiell stilling
Brutto pensjonsforpliktelse ved periodens slutt inkl.
arbeidsgiveravgift
Virkelig verdi av pensjonsmidler ved periodens slutt
Pensjonsforpliktelse i oppstilling av finansiell stilling
D. Avstemming pensjonsforpliktelse
Pensjonsforpliktelse 01.01
Resultatført pensjonskostnad
Estimatavvik ført mot utvidet resultat
Virksomhetssammenslutning
Innbetalinger inklusive arbeidsgiveravgift
Utbetalt pensjon over drift eksklusiv arbeidsgiveravgift
Pensjonsforpliktelse 31.12
E. Medlemsstatistikk
Antall aktive ytelsesordning
Antall innskuddsordning
Antall oppsatte (tidligere ansatte med opptjente rettigheter)
Pensjonister (antall)

Sikret
ordning

Usikrede
ordninger

Sum
2020

Sum
2019

18 173
2 510
60 950
-60 077

4 550
642
6 031

22 723
3 151
66 981
-60 077

-3 129
18 427

11 223

-3 129
29 650

58 799
8 144
84 421
-72 067
-146 060
-64 252
-7 208
-138 222

18 427

11 223

90 870
120 519

39 899
-98 322

3 200 086
2 983 760
216 326

237 093
237 093

3 437 179
2 983 760
453 419

3 296 057
2 860 087
435 971

150 960
18 427
133 466

285 010
11 223
-32 986

435 971
29 650
100 481

-86 528
216 326

-3 823
-22 332
237 093

-90 350
-22 332
453 419

669 427
-138 222
-19 529
80 680
-131 666
-24 720
435 971

250

238

1 611
989

120

250
1 243
1 611
1 060

295
710
1386
890
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Sensitivitetsanalyse
Endring diskonteringsrente
+1 %
-1 %
-5 433
7 438
-521 098
692 569
Endring forventet G-regulering
+1 %
-1 %
2 868
-2 251
527 267
-413 144

Beløp i 1000 kroner
Endring i pensjonskostnad
Endring i brutto pensjonsforpliktelse

Beløp i 1000 kroner

Endring i pensjonskostnad
Endring i brutto pensjonsforpliktelse

Endring forventet lønnsvekst
+1 %
-1 %
4 332
-3 409
158 430
-131 478

Estimatavvik ført mot utvidet resultat

Beløp i 1000 kroner
Årets brutto estimatavvik
Årets skatteeffekt av estimatavvik*)
Årets netto estimatavvik ført mot utvidet resultat

2020
100 481
-26 456
74 024

2019
-19 529
-2 677
-22 206

*) Alminnelig skatt og grunnrenteskatt.
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2018
3 007
4 144
7 151

2017
273 576
-81 093
192 484

2016
46 682
-16 687
29 995

Note 16: Eiendomsskatt og konsesjonsavgifter
Vesentlige regnskapsprinsipper

Konsesjonsavgifter:
Konsesjonsavgifter blir kostnadsført når de påløper og presentert som driftskostnad. Kapitalisert verdi av fremtidige
forpliktelser balanseføres ikke fordi forpliktelsen til å betale konsesjonsavgift ikke anses å være innenfor kontraktsbegrepet
som definert i IAS 32.

Eiendomsskatt:
Kraftverk med ytelse større enn 10 MVA blir verdsatt etter reglene i skattelovens § 18-5. Etter disse regler blir formuesverdien
regnet ut på grunnlag av neddiskonterte kontantstrømmer over uendelig tid. Det blir benyttet gjennomsnitt av kraftinntekter
og utgifter de siste fem år for å jevne ut resultatet. Ved diskonteringen benyttes en realrente på 4,5%. Det er en maksimumsog minimumsverdi for formuen på henholdsvis kr 2,74 og kr 0,95 av grunnlaget for naturressursskatt (gjennomsnittlig
produserte kWh de siste 7 år).
For kraftverk mindre enn 10 MVA blir de skattemessige verdiene brukt som formuesverdi. Det vil si anskaffelseskost minus
akkumulerte skattemessige avskrivninger. For kraftnett, teleanlegg, maskiner og bygninger fastsetter kommunale
takstnemnder grunnlaget for eiendomsskatten. Takseringen skjer etter reglene i byskatteloven av 1911 §§ 4 og 5. Slike takster
står normalt i 10 år før det skjer en omtaksering.
Eiendomsskatt er en skatt som betales til den kommunen hvor anlegget er lokalisert og kan settes til mellom 2 og 7 promille
av grunnlaget. Den presenteres som driftskostnad og er spesifisert under:

Beløp i 1000 kroner
Eiendomsskatt
Konsesjonsavgift
Eiendomsskatt og konsesjonsavgifter

2020
150 214
44 078
194 292

2019
124 964
42 595
167 558

Konsesjonsavgifter prisjusteres med konsumprisindeksen ved første årsskifte fem år etter at konsesjonen ble gitt og
deretter hvert femte år.
Nåverdien av forpliktelsen vedrørende fremtidige konsesjonsavgifter som ikke er avsatt for i regnskapet er for konsernet
beregnet til 1 102 mill. kroner.
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Note 17: Andre driftskostnader

Beløp i 1000 kroner
Kjøp av tjenester
Verktøy, utstyr og materiell
Avgifter og erstatninger
Driftskostnader eiendom
Reise og transportmidler
IT og telekom
Andel driftskostnader felleseide kraftverk
Markedsføring, informasjon
Andre driftskostnader
Andre driftskostnader

2020
334 610
116 627
20 472
28 894
32 362
114 543
34 999
24 256
39 962
746 724

2019
271 082
101 052
31 022
40 425
33 673
82 059
40 977
12 825
64 827
677 942

2020
3 243
286
623
146
41
4 340

2019
2 780
366
433
1 120

Honorar til ekstern revisor
Deloitte AS er revisor for BKK-konsernet og reviderer alle revisjonspliktige datterselskaper.
Totale honorarer, eksklusiv merverdiavgift, for revisjon og øvrige tjenester utgjør som følger:

Beløp i 1000 kroner
Lovpålagt revisjon
Skatterådgivning
Andre attestasjonstjenester
Andre tjenester utenfor revisjonen
Honorar andre revisorer fusjonerte selskap
Sum kostnader til ekstern revisor

4 699

Andre tjenester utenfor revisjonen er delvis utført av Deloitte Advokater AS som er et samarbeidende selskap med
Deloitte AS.

105

Note 18: Finansinntekter og -kostnader
Sum

Beløp i 1000 kroner

note

2020
Renteinntekter
Årets resultatførte verdiendring markedsbaserte aksjer
Årets resultateffekter fallrettsforpliktelse
Agiovinning
Andre finansinntekter
Sum finansinntekter
Rentekostnader
Årets resultateffekter rentederivater
Årets resultateffekter valutakontrakter
Årets resultateffekter frikraftforpliktelse
Agiotap
Nedskrivninger (-)/reversering av nedskrivning (+)
Andre finanskostnader
Sum finanskostnader

62 617
590 880
16 500
447 341
30 238
1 147 577

26

12
12
12

-298 501
-22 861
-39 818
-34 285
-395 726
7 554
-1 473
-785 109

2019
Renteinntekter
Årets resultateffekter rentederivater
Årets resultateffekter valutakontrakter
Årets resultateffekter fallrettsforpliktelse
Agiovinning
Andre finansinntekter
Sum finansinntekter

63 689
3 404
7 527
28 107
47 491
17 047
167 266

12
12

Rentekostnader
Årets resultateffekter rentederivater
Agiotap
Nedskrivninger (-)/reversering av nedskrivning (+)
Andre finanskostnader
Sum finanskostnader

-275 411
-1 854
-54 674
-2 133
-1 400
-335 472
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Note 19: Skatt
Vesentlige regnskapsprinsipper
Vannkraftnæringen er underlagt fire forskjellige skattetyper. Dette er alminnelig skatt på overskudd, naturressursskatt, grunnrenteskatt, og eiendomsskatt. Eiendomsskatt er
klassifisert som andre driftskostnader og er nærmere omtalt og presentert i note 16.

Overskuddsskatt
Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Betalbar skatt beregnes som 22 % av årets skattemessige resultat. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle
midlertidige forskjeller mellom skattemessige og konsoliderte regnskapsmessige verdier på eiendeler og gjeld. I tillegg beregnes utsatt skattefordel av fremførbart underskudd.
Per 31.12.2020 er det benyttet skattesats på 22 % for beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel.
Utsatt skattefordel regnskapsføres i den grad det er sannsynlig at fordelen kan utnyttes . Tidligere ikke balanseført utsatt skattefordel balanseføres i den grad det har blitt
sannsynlig at selskapet kan benytte seg av den utsatte skattefordelen. Utsatt skatt føres opp til nominell verdi. Utsatt skattefordel og utsatt skatteforpliktelse motregnes dersom
konsernet har juridisk rett til å motregne de innregnede beløpene.
Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til egenkapitaltransaksjoner. Betalbar skatt og utsatt skatt er
regnskapsført mot utvidet resultat i den grad skattepostene relaterer seg til poster ført mot utvidet resultat.

Naturressursskatt
Vannkraftverk med ytelse større enn 10 MVA er pålagt naturressursskatt med 1,1 øre pr. kWh til kommunen og 0,2 øre pr. kWh til fylkeskommunen, totalt 1,3 øre pr. kWh. Grunnlaget
for naturressursskatten er gjennomsnittlig kraftproduksjon de siste 7 år. Naturressursskatten blir samordnet med overskuddsskatten slik at naturressursskatt som overstiger
overskuddsskatten er en forskuddsbetalt skatt som fremføres med rentegodtgjørelse.
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Grunnrenteskatt
Grunnrenteskatt er pålagt vannkraftverk med påstemplet ytelse fra 10 MVA. Grunnrente er avkastning utover normalavkastning. Skattekostnaden for grunnrente består av betalbar
skatt og endring i utsatt skatt knyttet til grunnrente. Betalbar grunnrenteskatt beregnes som 37 % av netto grunnrenteinntekt for hvert enkelt kraftverk. Negativ grunnrente i ett
kraftverk kan samordnes mot positiv grunnrente i andre kraftverk skatteyter eier.
Grunnrenteinntekten beregnes som normerte inntekter, hovedsakelig basert på kraftverkets produserte volum og spotpriser. Det kan derfor være forskjeller mellom det
skattepliktige inntektsgrunnlaget for grunnrenteskatt og regnskapsmessig oppnådd inntekt. Den beregnede inntekten reduseres med faktiske driftskostnader knyttet til
kraftverkvirksomheten, avskrivninger og friinntekt for å komme frem til skattegrunnlaget for grunnrenten.
Friinntekt for kapitalkostnader trekkes fra skattegrunnlaget for å skjerme risikofri avkastning fra grunnrentebeskatning. Friinntekten beregnes som årets gjennomsnittlige
skattemessige verdier multiplisert med en fastsatt normrentesats. Normrentesatsen tilsvarer årsgjennomsnittet av renten for en statskasseveksel med 12 måneders gjenstående
løpetid. Friinntekten er behandlet som permanent forskjell.
Ved beregning av utsatt skatt knyttet til grunnrente tas det hensyn til tre forhold:

Pr. 31.12.2020 er det benyttet skattesats på 37 % ved beregning av utsatt skatt. Endring utsatt skatt er regnskapsført mot utvidet resultat i den grad skattepostene relaterer seg til
poster ført mot utvidet resultat. Den delen av den akkumulerte negative grunnrente som på basis av de mest sannsynlige forutsetningene kan nyttiggjøres i en 10 års periode, blir
aktivert med nominell sats 37%.

Usikre skatteposisjoner
Usikre skatteposisjoner oppstår når det er uklart hvordan gjeldende skatterett skal forstås og/eller det er usikkert hvorvidt skattemyndighetene vil vurdere et foretaks
skattemessige behandling. BKK innregner usikre skatteposisjoner dersom det vurderes at eiendelen eller forpliktelsen er sannsynlig. Ved usikkerhet anvendes tolkningen IFRIC 23
«Usikkerhet omkring behandling av inntektsskatt».
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Frts. Note 19: Skatt
Beløp i 1000 kroner
Skattekostnad i resultatregnskapet
Betalbar overskuddskatt
Betalbar grunnrenteskatt
Endring utsatt skatt alminnelig inntekt
Endring utsatt skatt grunnrente
Korreksjon tidligere år
Sum skattekostnad i resultatregnskapet
Avstemming av nominell skattesats mot effektiv skattesats
Resultat før skatt
Skattesats
Forventet skattekostnad
Skatteeffekt av
Permanente forskjeller
Effekter knyttet til virksomhetssammenslutninger
Endring ikke balanseført utsatt skattefordel
Balanseført skattefunn
Grunnrenteskatt
Korreksjon tidligere år
Sum skattekostnad
Effektiv skattesats
Betalbar skatt i oppstilling av finansiell stilling
Naturressursskatt
Betalbar overskuddskatt som overstiger naturressursskatt
Betalbar grunnrenteskatt
Til gode SkatteFUNN*)
Kreditfradrag
Underskudd tilbakeført mot tidligere års overskudd iht. koronatiltak
Korreksjon tidligere år
Sum betalbar skatt i oppstilling av finansiell stilling
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2020

2019

55 239
6 268
21 394
42 437
-5 721

226 080
546 415
202 720
-36 138
-10 146

119 617

928 931

1 662 270
22 %

3 194 045
22 %

365 699

702 690

-292 300
3 362
-155
13
48 705
-5 708

-273 311
294
-7 547

119 617

928 931

7%

29 %

94 177
46 796
96 312
-747
-4 515
1 168
479

91 032
160 230
579 918
-987

233 670

830 194

510 277
-3 471

0

Frts. Note 19: Skatt

Beløp i 1000 kroner

Endring

2020

2019

283 588
-79 472
-22 048
0
133 422
-3 330
-300 898

4 546 886
-49 510
-452 460
-51 415
214 064
-114 329
-1 112 704

4 263 298
29 961
-430 412
-51 415
80 642
-110 999
-811 807

11 263
2 478
-589

2 980 531
22 %
655 717
-5 271

2 969 268
22 %
653 239
-4 682

1 889

650 446

648 557

45 003
16 685
61 688

1 323 376
-315 829
1 007 548
37,0 %
372 793

1 278 374
-332 514
945 860
37,0 %
349 968

Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og utsatt skatt
Alminnelig inntekt
Driftsmidler
Omløpsmidler/kortsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser
Avskjærte renter til fremføring
Derivater
Underskudd til fremføring
Andre langsiktige poster
Sum midlertidige forskjeller alminnelig inntekt
Skattesats
Netto utsatt skattefordel (-)/utsatt skatteforpliktelse (+) alminnelig inntekt
Ikke regnskapsført utsatt skattefordel (+)/utsatt skatteforpliktelse (-) alminnelig inntekt
Netto regnskapsført utsatt skattefordel (-)/utsatt skatteforpliktelse (+) alminnelig inntekt
Grunnrenteinntekt
Midlertidige forskjeller
Regnskapsført negativ grunnrenteinntekt til fremføring
Sum midlertidige forskjeller grunnrenteinntekt
Skattesats
Netto utsatt skattefordel (-)/utsatt skatteforpliktelse (+) grunnrenteinntekt

22 825

Ikke regnskapsført utsatt skattefordel grunnrenteinntekt*)

8 699

39 722

31 023

Netto regnskapsført utsatt skattefordel (-)/utsatt skatteforpliktelse (+) grunnrenteinntekt

31 524

412 515

380 991

Netto regnskapsført utsatt skattefordel (-)/utsatt skatteforpliktelse (+)

33 413

1 062 961

1 029 548

-35 643

1 154 128

1 118 485

2 231

-91 167

-88 936

Herav presentert i regnskap som:
Utsatt skatteforpliktelse
Utsatt skattefordel

I beregningen av forventet fremtidig skattemessig overskudd i årene 2022-2030 legges normalproduksjon og forventning til prisbanen de neste ti årene til grunn. For året 2021 er
det estimert produksjon som legges til grunn i beregningen.
*) Ikke regnskapsført utsatt skattefordel knytter seg til fremførbar negativ grunnrenteinntekt og utsatt skattefordel vedrørende Åsebotn kraftverk på 40 mill. kroner som ikke med
sannsynlighet kan utnyttes i løpet av en tiårs periode.
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Note 20: Immaterielle eiendeler
Vesentlige regnskapsprinsipper

Immaterielle eiendeler
oppkjøpstidspunktet fratrukket av- og nedskrivning.
Interntgenererte immaterielle eiendeler kostnadsføres løpende. Unntaket er utviklingskostnader som føres i oppstilling av finansiell stilling dersom kostnaden forventes å gi fremtidige økonomiske fordeler.

avskrivningsmetode eller periode behandles som estimatendring og resultatføres over gjenværende avskrivningsperiode (knekkpunktmetoden).
Immaterielle eiendeler med ubestemt levetid testes for nedskrivning minst årlig, enten individuelt eller for kontantstrømgenererende enheter. Immaterielle eiendeler med forventet evigvarende levetid, avskrives
ikke.

Goodwill
Goodwill balanseføres når det er sannsynlig at eiendelen vil gi økonomiske fordeler og at den kan måles pålitelig. Goodwill avskrives ikke, men testes årlig for verdifall. BKK foretar nedskrivningstest knyttet til goodwill
ved å se på resultatutvikling fra den overførte virksomheten mot forutsetninger lagt til grunn ved overtakelsen.

Fallrettigheter og kraftrettigheter
BKK har fallrettigheter i flere vassdrag på Vestlandet. Fallrettighetene betraktes som evigvarende da det ikke foreligger hjemfallsrett. Disse avskrives derfor ikke, men testes årlig for verdifall. Kjøp av evigvarende
kraftrettigheter behandles tilsvarende. BKK foretar nedskrivingstest knyttet til fallrettigheter ved å se på fallrettigheter og varige driftsmidler som en enhet og vurderer verdi i forhold til midlere årsproduksjon.

Vurderinger
BKK vurderer regelmessig virkelig verdi / gjennvinbart beløp av kraftverkene som selskapet har eierskap i, opp mot bokførte verdier av materielle og immaterielle eiendeler og forpliktelser knyttet til kraftverkene.
Forpliktelser tilknyttet kraftverkene er normalt frikraftsavtaler og finansielle reguleringserstatninger. For noen kraftverk gjøres vurderingen for en gruppe kraftverk sett under ett. Kraftverkene anses da som én
kontantstrømgenererende enhet (CGU), fordi driften av kraftverkene er sterkt knyttet sammen, som regel som følge av en felles vannvei.
Verdien av å eie og bruke et kraftverk estimeres ved å neddiskontere fremtidig forventede inntekter og utgifter, herunder skatter og avgifter, knyttet til å drive og vedlikeholde kraftverket. Over tid vil særlig endringer i
forventingene til fremtidig kraftpris gi svingninger i estimatet for bruksverdien, men også endringer i forventet produksjonsvolum, drifts-/vedlikeholdsutgifter, samt skatt-/avgiftsnivå, spiller inn.
I tillegg til å estimere bruksverdien, vurderes også mulig salgsverdi redusert for salgsomkostninger, som uttrykk for virkelig verdi / gjenvinnbart beløp av kraftverkene våre. Dette gjøres ved å betrakte eventuelle
transaksjoner av sammenlignbare kraftverk eller kraftverksandeler som er gjennomført innenfor en representativ tidsperiode i forhold til tidspunktet for regnskapsrapportering.
Dersom virkelig verdi av et kraftverk, eller en gruppe av kraftverk sett under ett (CGU), vurderes lavere enn bokført verdi, er det grunnlag for nedskrivning av bokførte verdier. Et eventuelt nedskrivningsbehov vil bli
vurdert mot både bokførte materielle og immaterielle eiendeler, og forpliktelser, men vil oftest knytte seg til bokført verdi av fallrettigheter/kraftrettigheter (immateriell eiendel).
Bokført verdi av materielle og immaterielle eiendeler og forpliktelser for BKKs kraftverk sett under ett tilsvarer ca. 6 mrd. kroner, eller 1,0 kroner per kWt årlig middelproduksjon. Virkelig verdi av kraftverkene sett
under ett vurderes å ligge vesentlig høyere enn dette. Merverdien anses i hovedsak å være knyttet til fallrettighetene.
For enkelte kraftverk vil imidlertid bokført verdi ligge tettere på virkelig verdi. Det gjelder særlig kraftverk som nylig er bygget eller ervervet fra andre eiere, og disse gis derfor særlig oppmerksomhet mht.
nedskrivningsvurderinger.
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Frts Note 20: Immaterielle eiendeler
Beløp i 1000 kroner
note
Goodwill
Andre immaterielle eiendeler
Kundeportefølje
Fallrettigheter
Immaterielle eiendeler

2020
45 864
72 068
401 736
1 100 379
1 620 046

Fallrettigheter*), **)

31.12.2018
Anskaffelseskost
Akkumulerte av-og nedskrivninger
Regnskapsført verdi 31.12.2018
Regnskapsåret 2019
Regnskapsført verdi - inngående balanse
Tilgang ved investeringer
Tilgang ved virksomhetssammenslutninger
Avskrivninger
Regnskapsført verdi 31.12.2019
31.12.2019
Anskaffelseskost
Akkumulerte av-og nedskrivninger
Regnskapsført verdi 31.12.2019

470 315

2019
57 086
34 995
435 004
1 141 565
1 668 651

Goodwill Kunde-portefølje

Andre immaterielle
eiendeler

Sum

62 343
-5 257
57 086

52 003
-1 409
50 594

20 104
-16 505
3 599

604 765
-23 171
581 594

470 315
2 569
668 681

57 086

50 594

1 141 565

57 086

394 602
-10 192
435 004

3 599
32 661
2 344
-3 610
34 995

581 594
35 230
1 065 628
-13 802
1 668 651

1 141 565

62 343
-5 257
57 086

446 605
-11 601
435 004

55 109
-20 114
34 995

1 705 623
-36 972
1 668 651

57 086

435 004
173

34 995
49 202

470 315

1 141 565

Regnskapsåret 2020
Regnskapsført verdi - inngående balanse
Tilgang ved investeringer
Tilgang ved virksomhetssammenslutninger
Avskrivninger
Nedskrivninger
Regnskapsført verdi 31.12.2020

-43 832
1 100 379

-21 143
45 864

-30 635
-2 806
401 736

-10 616
-1 514
72 068

1 668 651
52 021
9 920
-41 251
-69 295
1 620 046

31.12.2020
Anskaffelseskost
Akkumulerte av-og nedskrivninger
Regnskapsført verdi 31.12.2020

1 144 211
-43 832
1 100 379

72 263
-26 399
45 864

446 778
-45 042
401 736

104 311
-32 244
72 068

1 767 564
-147 518
1 620 046

uendelig

uendelig

10-15 år

2-7 år

1 141 565
2 646

9 920

BKK Produksjon AS har fallrettigheter i 8 ulike vassdrag hvor Bergsdalen og Samnanger er de to største. Fallrettighetene i Samnanger ble overtatt i 1996 for 200 mill. kroner. To
fallrettigheter i Bergsdalen ble overtatt hhv i 2009 og 2011 på til sammen 200 mill. kroner. Fra 2019 inngår Sunnfjord Energi AS sine fallrettigheter i Jølstravassdraget og Bøfjordvassdraget
og Kjøsnesfjorden Kraftverk AS fallrettigheter i Jølstra-vassdraget.
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Note 21: Varige driftsmidler
Vesentlige regnskapsprinsipper
Varige driftsmidler regnskapsføres til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivinger. Anskaffelseskost omfatter avgifter/skatter og kostnader direkte knyttet til å utvikle og sette anleggsmiddelet i stand for bruk. Kostnader påløpt
etter at driftsmidlet er tatt i bruk, slik som kostnader knyttet til løpende vedlikehold, resultatføres, mens påkostninger som forventes å gi fremtidige økonomiske fordeler inngår i anskaffelseskost. Låneutgifter ved tilvirkning av eiendeler kapitaliseres
som en del av eiendelens anskaffelseskost når det er sannsynlig at de vil føre til fremtidige økonomiske fordeler for konsernet og utgiftene kan måles på en pålitelig måte.
Varige driftsmidler avskrives når eiendelene er tilgjengelig for bruk. Avskrivingene er beregnet ved bruk av lineær metode over forventet levetid. Endringer i avskrivningsmetode og avskrivningsperiode behandles som estimatendring og resultatføres
over gjenværende avskrivningsperiode.
Anlegg under utførelse er klassifisert som varig driftsmiddel og er oppført til kost inntil tilvirking eller utvikling er ferdigstilt. Anlegg under utførelse blir ikke avskrevet før anleggsmiddelet blir tatt i bruk.

Estimater og forutsetninger
Varige driftsmidler blir avskrevet over forventet levetid. Estimat for forventet levetid vurderes og fastsettes individuelt for hvert enkelt driftsmiddel. Forventet levetid blir justert dersom det oppstår endringer i forutsetninger.
BKK vurderer behov for nedskrivninger i tråd med IAS 36 Verdifall på eiendeler. Det fastsettes fremgangsmåter for å sikre at eiendelene ikke regnskapsføres høyere enn gjenvinnbart beløp.
Avsetning for fjerningsforpliktelse blir foretatt i de tilfeller man vet at det med stor sannsynlighet vil oppstå fjerningskostnader som følge av at konsesjonen direkte eller indirekte inneholder vilkår om tilretteleggingskostnader/miljøtiltak.
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Frts Note 21: Varige driftsmidler

Beløp i 1000 kroner
Pr. 31.12.2018
Anskaffelseskost
Akkumulerte av- og nedskrivninger
Regnskapsført verdi pr. 31.12.2018
Regnskapsåret 2019
Regnskapsført verdi pr. 01.01.2019
Tilgang ved kjøp av driftsmidler
Tilgang ved virksomhetssammenslutninger
Overf. fra anlegg u. utførelse
Avgang til bokført verdi
Årets aktiverte låneutgifter

Transportmidler
Inventar
Maskiner
IT utstyr
IT programvare

Produksjonsanlegg

Nettanlegg

Fjernvarmeanlegg

Teleanlegg
Andre bygg
og anlegg
Tomter

Anlegg
under
utførelse

1 950 323
-1 184 043
766 279

10 430 781
-5 195 680
5 235 101

8 403 316
-4 207 975
4 195 341

1 101 727
-343 817
757 911

2 160 674
-1 120 667
1 040 008

1 461 116
-75 545
1 385 571

766 279
150 376
188 826
7 300
-3 744

5 235 101
145 290
984 138
52 242
-925
507

4 195 341
842 524
778 245
875 288
-1 420 726
27 382

757 911
23 064
118 824
24 274
152

1 040 008
89 620
371 835
99 965
-282 499
19

1 385 571
529 497
103 328
-1 059 068
-509
8 193

-234 501

-192 295

-84 309
-4 037
1 230 602

-1 362
965 648

-36 435
-10 670
339 609

-711 048
-18 638
15 690 653

-123 077

Bruksrett
eiendeler*)

0

386 714

Sum

25 507 938
-12 127 727
13 380 211

13 380 211
2 167 085
2 545 196
0
-1 708 404
36 252

Avskrivninger
Nedskrivninger
Regnskapsført verdi pr. 31.12.2019

985 960

6 181 852

5 105 759

-40 432
-2 570
881 224

Pr. 31.12.2019
Anskaffelseskost
Akkumulerte av- og nedskrivninger

2 069 632
-1 083 673

11 549 663
-5 367 811

9 340 243
-4 234 484

1 265 472
-384 248

1 504 296
-273 694

1 020 572
-54 924

386 714
-47 105

27 136 592
-11 445 939

Regnskapsført verdi pr. 31.12.2019

985 960

6 181 852

5 105 758

881 224

1 230 602

965 648

339 609

15 690 653

Regnskapsåret 2020
Regnskapsført verdi pr. 01.01.2020
Tilgang ved kjøp av driftsmidler
Tilgang ved virksomhetssammenslutninger
Overf. fra anlegg u. utførelse
Avgang til bokført verdi
Årets aktiverte låneutgifter

985 960
93 660
1 026
4 905
-9 287

6 181 852
100 608

5 105 758
660 020

881 224
54 568

1 230 602
315 216

965 648
468 899

339 609
346 905

378 901

227 576

19 281

-690 995

3 825

4 875

335

60 333
-3 466
254

15 690 653
2 039 876
1 026
0
-12 753
11 822

Avskrivninger
Nedskrivninger
Regnskapsført verdi pr. 31.12.2020

-138 510
-719
937 034

-257 958

-212 295

-44 106

-68 634

6 407 227

5 785 935

Anskaffelseskost
Akkumulerte av- og nedskrivninger
Regnskapsført verdi pr. 31.12.2020

2 159 935
-1 222 902
937 034

12 032 997
-5 625 769
6 407 227

10 232 714
-4 446 779
5 785 936

*) Se note 31
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2 533

911 301

-140 747
-395
1 461 797

746 085

617 880

-862 250
-1 115
16 867 259

1 339 655
-428 354
911 301

1 876 633
-414 836
1 461 797

801 009
-54 924
746 085

733 619
-115 739
617 880

29 176 562
-12 309 303
16 867 259

Frts Note 21: Varige driftsmidler
Forventet levetid for ulike driftsmidler
I tabellen nedenfor følger en nærmere spesifikasjon av levetiden for de ulike driftsmiddelkategoriene.

Driftsmiddelgruppe

Avskrivningstid (år)

Produksjonsanlegg
- Dammer, vannveier og bekkeinntak
- Adkomst og hjelpetunneller, sjakter
- Kraftstasjonshaller og adkomstanlegg (veier, bruer, etc)
- Pumpestasjoner, turbiner, generatorer, aggregater,
transformatorer og luker
- Kabler og kraftlinjer, høyspenning koblingsanlegg
- Hjelpe-, kontroll-, og reguleringsanlegg

- Stamnett og aksessnett
- Noderom, utstyr og hjelpeteknikk
- Teleutstyr Kjernenett

40

- Teleutstyr kantnett og kundeutstyr

35-50
15

20-25
7
5-7
3-5

Annet
- Tomter
- Bygninger

evig
50

45

- Teknisk infrastruktur i bygg

30

45

- Kabler landsstrømsanlegg

35

40

- Omformeranlegg

8-15

25
15

- Tak/Fundament ladestasjoner
- El-ladere
- IT utstyr/programvare, inventar, maskiner,

10
5
3-10

Fjernvarmeanlegg
- Hovedtrase og kjøleanlegg
- Stikkledninger
- Dampsentral, solanlegg pumper og kraner

Avskrivningstid (år)

Teleanlegg
75
75
50

Nettanlegg
- Transformatorer, rraftledninger og jordkabler
regionalnett
- Høyspentanlegg, -linjer og -kabler
regional/distribusjonsnett
- Nettstasjoner og fordelingstransformator
distribusjonsnett
- Kontrollanlegg regionalnett
- Telematik/samband, AMS målere og fjernstyring

Driftsmiddelgruppe

50
30
20
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Note 22: Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
Vesentlige regnskapsprinsipper

Tilknyttede selskaper
Investeringer i tilknyttede selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. På kjøpstidspunktet regnskapsføres investering i tilknyttet selskap til anskaffelseskost inklusiv merverdi. Konsernets andel
av resultat i tilknyttede selskaper resultatføres og tillegges bokført verdi av investeringene. Konsernets andel av resultat er basert på selskapenes resultat etter skatt med fradrag for interne gevinster og
eventuelle avskrivninger og nedskrivninger av merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var høyere enn den ervervede andel av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er resultatandelene vist under
finansposter, mens eiendelene er vist under anleggsmidler. Gevinst/tap som oppstår ved realisasjon av andel inngår i inntekt på investering i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet
Konsernets andel av utvidet resultat i det tilknyttede selskapet innregnes i konsernets utvidede resultat. Hvis konsernets andel av tap i det tilknyttede selskap er lik eller overstiger den bokførte verdien av
investeringen pluss eventuelt usikre fordringer, regnskapsføres ikke ytterligere tap med mindre konsernet har påtatt seg forpliktelser eller foretatt betalinger på vegne av det tilknyttede selskapet.
Urealisert gevinst knyttet til transaksjoner mellom konsernet og tilknyttede selskaper elimineres i forhold til konsernets andel i det tilknyttede selskap. Tilsvarende er urealisert tap eliminert, men kun i den
grad det ikke foreligger indikasjoner på verdinedgang på eiendelen.

Felleskontrollert virksomhet
Investering i felleskontrollert virksomhet regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. På oppkjøpstidspunktet regnskapsføres investeringen til anskaffelseskost inklusiv merverdi. Konsernets andel av
resultat resultatføres og tillegges bokført verdi av investeringene. Konsernets andel av resultat er basert på selskapenes resultat etter skatt med fradrag for interne gevinster og eventuelle avskrivninger og
nedskrivninger av merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var høyere enn den ervervede andel av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er resultatandelene vist under finansposter, mens
eiendelene er vist under anleggsmidler.
Konsernets andel av endringer i den felleskontrollerte virksomhetens egenkapital som ikke er regnskapsført over resultatet, innregnes i konsernets utvidet resultat. Hvis konsernets andel av tap er lik eller
overstiger den bokførte verdien av investeringen pluss eventuelt usikre fordringer, regnskapsføres ikke ytterligere tap med mindre konsernet har påtatt seg forpliktelser eller foretatt betalinger på vegne av
den felleskontrollerte virksomheten. Urealisert gevinst knyttet til transaksjoner mellom konsernet og felleskontrollert virksomhet elimineres i forhold til konsernets andel i den felleskontrollerte
virksomheten. Tilsvarende er urealisert tap eliminert, men kun i den grad det ikke foreligger indikasjoner på verdinedgang på eiendelen.
Estimater og forutsetninger

Tilknyttede selskaper
Tilknyttede selskaper er enheter der konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll og hvor andelen er av langsiktig strategisk karakter. Betydelig innflytelse foreligger normalt for investeringer der
konsernet har mellom 20 og 50 % av stemmeberettiget kapital. Betydelig innflytelse kan også foreligge i de tilfeller hvor BKK er største aksjonær og øvrige aksjeposter er spredt på mange investorer, og har
representasjon i styret eller på annet vis har betydelig innflytelse over selskapet.

Felleskontrollert virksomhet
Som felleskontrollert virksomhet defineres et selskap eller enhet der BKK har felles kontroll med en eller flere investorer. Felles kontroll foreligger når beslutninger om relevante aktiviteter krever
enstemmighet mellom investorene som deler kontroll. Felleskontrollert virksomhet må ha en juridisk form som separerer investorene fra virksomhetens eiendeler og gjeld.
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Frts. Note 22: Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
Aksjer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
Konsernet har følgende aksjer i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter som er behandlet etter egenkapitalmetoden:
Navn

Forretningskontor

Sunnhordland Kraftlag AS
Tafjord Kraft AS
Sognekraft AS
Sogn og Fjordane Energi AS
Himal Power Ltd**)
Bergen Fiber AS
Mongstad Vekst AS
Vestavind Offshore AS
Validér AS
Plug Bergen AS
Senere Onshore AS
Årdalsnett AS
Feios Kraftverk AS
Lokalkrafta AS
Håkonsvern Energi AS
NO-UK Com Holding AS***)
Ekom Invest AS
Elbåtlader DA
Plug Ålesund AS

Leirvik
Ålesund
Vik
Sandane
Nepal
Bergen
Mongstad
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Årdal
Vik
Kvinnherad
Oslo
Hjelmeland
Bergen
Florø
Ålesund

Eierandel pr.
31.12.2020

Stemmeandel

38,18 %
43,12 %
44,44 %
36,80 %
26,04 %
62,71 %
50,00 %
47,50 %
30,00 %
50,00 %
50,00 %
23,92 %
20,00 %
33,33 %
50,00 %
20,75 %
27,50 %
50,00 %
50,00 %

38,18 %
43,12 %
44,44 %
36,80 %
26,04 %
50,00 %
50,00 %
47,50 %
30,00 %
50,00 %
50,00 %
23,92 %
20,00 %
33,33 %
50,00 %
20,75 %
27,50 %
50,00 %
50,00 %

Kunngjort prisnotering for
virkelig verdi
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

*) I juli 2020 solgte BKK aksjer i Fjordkraft Holding ASA, og reduserte eierandelen fra 15,23% til 7,59%. Se note 4 og 38 for ytterliggere informasjon.
**) Himal Power Ltd. (HPL) eier og driver vannkraftverket Khimti i Nepal. Kraftverket ble satt i drift 11.07.2000. I tråd med prosjektavtalen fra 1996 med nepalske myndigheter skal
eierskapet til Khimti-kraftverket hjemfalle vederlagsfritt til staten med 50 % i juni 2020 og resterende 50 % i 2045. HPL forhandler med myndighetene om organiseringen av
felleseierskapet til kraftverket og ny kraftsagsavtale (PPA) for perioden frem til 2045. Det forventes at forhandlingene vil konkluderes i løpet av 2021.
***) BKK sin eierandel i NO-UK Com Holding AS har i 2020 økt til 20,75 %. Se note 4 for ytterliggere informasjon.
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Frts. Note 22: Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
2020

Beløp i 1000 kroner
Inngående balanse 01.01.2020
Salg av aksjer*)
Årets resultatandel
Avskrivinger og nedskrivinger av merverdi
Kapitalendringer
Utbytte
Andre poster og korreksjoner**)
Føringer mot utvidet resultat
Utgående balanse 31.12.2020
Herav saldo merverdi

Sogn og Fjordane
Energi AS
1 103 846

Sunnhordland
Kraftl. AS
1 515 474

Sognekraft AS

Tafjord Kraft AS

Bergen
Fiber AS

Annet

Sum

410 937

1 083 770

505 471
12 003
-20 660

5 028 136
-593 020
243 002
-71 454
105 509
-271 270
486 986
-8 729
4 919 160
1 430 034

60 619
-13 969
323
-44 067
12 103
-17 439
1 101 416

-5 654
-14 408

36 446
-6 664

53 139
-12 651

-61 084
-53
51
1 434 325

-11 111
6 650
-265
435 992

-18 455
170
18 920
1 124 893

497 553

408 638
-593 020
86 449
-3 102
105 185
-136 552
467 377
-9 995
324 981

226 963

508 662

141 967

372 087

152 963

27 392

738

*) Salg av aksjer er salgssummen for salg av 7,59% eierandel i Fjordkraft Holding ASA, fratrukket salgskostnader.
**) Andre poster og korreksjoner består i hovedsak av gevinst ved realisasjon av Fjordkraft Holding ASA som tilknyttet selskap på 519,3 mill. kroner, samt overgang fra tilknyttet selskap til markedsbasert
aksje på 73,1 mill. kroner.
2019

Beløp i 1000 kroner
Inngående balanse 01.01.2019
Salg av aksjer
Årets resultatandel
Avskrivinger og nedskrivinger merverdi
Kapitalendringer
Utbytte
Andre poster og korreksjoner*)
Føringer mot utvidet resultat
Effekter ved virksomhetssammenslutning mot resultat**)
Effekter som følge av virksomhetssammenslutning
Utgående balanse 31.12.2019
Herav saldo merverdi

Sogn og Fjordane
Energi AS

Sognekraft AS

Tafjord Kraft AS

Bergen
Fiber AS

Annet

Sum

1 050 182

Sunnhordland
Kraftl. AS
1 503 990

349 829

1 019 361

522 512

128 375
-13 969

109 733
-14 408

103 826
-12 651

4 320

-36 803
-2 892
1 728
41 903
-64 678
1 103 846

-80 173
-155
-3 513

43 641
-6 664
0
-10 134
34 917
-652

-26 648
7 118
-7 237

-20 660
-702

1 515 474

410 938

1 083 770

505 471

943 978
-705 309
157 121
-6 028
25 787
-92 228
528 290
-6 219
181 895
-618 649
408 638

5 389 853
-705 309
547 016
-53 720
25 787
-266 645
566 576
-15 893
223 798
-683 327
5 028 136

240 931

523 070

148 632

384 738

173 623

16 256

1 487 251

*) I andre poster og korreksjoner inngår gevinst ved salg av aksjer i Fjordkraft Holding ASA og SFE Kraft AS.
**) I forbindelse med overgang fra tilknyttet selskap til datterselskap for Sunnfjord Energi AS, Kjøsnesfjorden Kraftverk AS og Førdefjorden Energi AS, oppsto det en regnskapsmessig gevinst som er ført
mot resultat.

118

Frts. Note 22: Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
Oppstillingen nedenfor viser en oversikt over finansiell informasjon knyttet til BKK konsernets største investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet på 100% basis. Tallene er hentet fra selskapenes offisielle
regnskap for 2019 og foreløpige tall for 2020, og er presentert i henhold til det enkelte selskaps regnskapsprinsipper (NGAAP for alle selskaper bortsett fra Sogn og Fjordane Energi konsern som benytter IFRS).
Sogn og Fjordane Energi
Konsern*) **)

Beløp i 1000 kroner

Sunnhordland
Kraftlag Konsern*)

Sognekraft Konsern*)

Tafjord Kraft Konsern*)

Bergen Fiber AS*)

2020
1 090 364
838 453
251 910

2019
1 685 389
1 016 965
668 423

2020
344 404
287 425
56 979

2019
986 580
389 300
597 280

2020
392 711
279 972
112 739

2019
635 299
459 879
175 420

2020
1 025 940
901 955
123 985

2019
1 606 938
1 240 862
366 076

2020
381 294
349 441
31 852

2019
341 646
322 279
19 367

Resultat før skatt og ikke- kontrollerende eierinteresser

220 267

620 838

35 626

595 091

83 888

155 300

155 007

327 236

24 541

10 500

Årets resultat
Herav ikke-kontrollerende eierinteresser

199 948
24 339

433 419
51 683

2 966
-1 712

269 486
699

77 028
2 190

93 663
1 627

143 291
3 114

158 402
1 411

19 068

8 068

Anleggsmidler
Omløpsmidler
Eiendeler

7 785 977
901 825
8 687 802

7 346 589
906 303
8 252 892

3 848 962
91 958
3 940 920

3 620 279
211 309
3 831 588

1 969 016
233 070
2 202 086

2 037 645
199 200
2 236 845

4 442 942
301 301
4 744 243

4 219 618
389 731
4 609 350

1 002 540
32 022
1 034 561

906 323
21 458
927 781

Egenkapital
Ikke-kontrollerende eierinteresser
Langsiktig gjeld og forpliktelser
Kortsiktig gjeld
Gjeld og egenkapital

2 450 164
716 034
5 017 937
503 667
8 687 802

2 445 371
691 931
4 561 561
554 030
8 252 892

2 410 333
17 909
647 928
864 750
3 940 920

2 423 348
10 799
844 421
553 020
3 831 588

649 431
12 273
1 420 229
120 153
2 202 086

575 870
10 841
1 428 897
221 238
2 236 846

1 782 014
61 702
2 588 927
311 600
4 744 243

1 654 429
57 887
2 440 263
456 771
4 609 350

549 461

530 393

342 760
142 341
1 034 561

265 000
132 388
927 781

Driftsinntekter
Driftskostnader
Driftsresultat

*) Konserntall presenteres. BKK innarbeider andel av konsernresultat etter ikke-kontrollerende eierinteresser.
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Note 23: Øvrige finansielle anleggsmidler
Beløp i 1000 kroner
Beskrivelse

Eierandel

Finansielle eiendeler til amortisert kost
Lån til tilknyttede selskaper *)
Lån til ansatte
Lån til andre
Sum finansielle eiendeler til amortisert kost
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat
Aksjer i Tibber AS
Aksjer i Zinus AS
Aksjer i Heimdall Power AS
Aksjer i Sarsia Seed AS **)
Andre aksjer og andeler
Innskutt egenkapital i BKK Pensjonskasse
Sum finansielle eiendeler til virkelig verdi
Eiendeler som ikke er finansielle instrumenter
Forskuddsbetalt rett til termisk energi
Øvrige finansielle anleggsmidler
Forskuddsbetalt fiberleie
Sum eiendeler som ikke er finansielle instrumenter
Øvrige finansielle anleggsmidler

2020

2019

263 900
39 279

157 400
48 176
18 224
223 800

303 179
8,95 %
10,15 %
9,34 %
14,50 %

40 870
13 004
9 806
6 103
6 965
82 928
159 677

30 069

85 739
22 423
9 147
117 308
580 164

91 863
19 762
7 359
118 984
465 503

*) Se note 33 for ytterliggere informasjon
**) Tidligere års nedskrivning er reversert i 2020.
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4 998
4 723
82 928
122 719

Frts. Note 23: Øvrige finansielle anleggsmidler
Lån til ansatte
Det gis en generell låneramme på 800 000 kroner til større investeringer. Maksimal avdragstid er 15 år. Ved lån over 250 000 kroner
kreves pant i fast eiendom eller registrert panteheftelse i borettslagsdokumenter på hele lånebeløpet innenfor 100 prosent lånetakst.
Renten for personallån er tilnærmet lik den til enhver tid gjeldende grense for fordelsbeskatning for slike lån. Med tilnærmet lik menes
rente for fordelsbeskatning med et tillegg på inntil 1 prosentpoeng.
Innskutt egenkapital i BKK Pensjonkasse
Innbetalt egenkapital er ført til kostpris. Bokført verdi av selskapskapitalen (egenkapital) i regnskap for BKK Pensjonskasse for 2019 og
2020 var på hhv. 383 mill. kroner og 393 mill. kroner. Årets resultat etter skatt ble 293 mill. kroner. Ifølge pensjonskassens vedtekter § 42 kan det betales utbytte etter visse forutsetninger.
Forskuddsbetalt rett til termisk energi
BKK Varme AS har betalt for retten til å motta all leveranse av termisk energi fra linje 1 og 2 i forbrenningsanlegget i Rådalen. Beløpet
periodiseres over avtaleperioden som er 35 år, frem til 1.1.2035. Årlig periodiseringskostnad er 6,1 mill. kroner.
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Note 24: Beholdninger
Vesentlige regnskapsprinsipper:
Beholdning av driftsmateriell vurderes til laveste av anskaffelsesverdi og netto salgspris.
Netto salgspris er estimert salgspris ved ordinær drift fratrukket estimerte utgifter til ferdigstillelse, markedsføring og
distribusjon. Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av veid gjennomsnitt metoden og inkluderer utgifter påløpt ved
anskaffelse av varene og kostnader for å bringe varene til nåværende tilstand og plassering.

Beløp i 1000 kroner
Driftsmateriell
Beholdninger

2020
35 120
35 120

2019
34 347
34 347

Beholdninger er i sin helhet bokført til anskaffelseskost, som ikke ansees å avvike vesentlig fra virkelig verdi av
beholdningen pr. 31.12.
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Note 25: Fordringer og kortsiktig gjeld
Vesentlige regnskapsprinsipper

Fordringer og avsetning for tap:
Kundefordringer og andre fordringer inngår i kategorien finansielle eiendeler som måles til amortisert kost.
Avsetning for tap gjøres både på grunnlag av historisk erfaring og en individuell vurdering, og regnskapsføres når
det foreligger indikasjoner på at konsernet ikke vil motta oppgjør i samsvar med opprinnelige betingelser.
BKK bokfører forventede kredittap på fordringer og utlån i samsvar med forventet kredittapsmodell.
Tapsavsetningen er basert på konsernets vurdering av forventede kredittap i tillegg til tapsavsetninger ved
indikasjon på tap. Kredittrisiko for kundefordringer er også nærmere omtalt i note 8.

Beløp i tabell i 1000 kroner
Beskrivelse fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer

2020

2019

652 142
301 177

802 216
304 608

Fordringer

953 319

1 106 823

Endringen i avsetning for tap
IB avsetning tap
Årets avsetning til tap på krav
Inngående balanse- reversert

2020
15 611
14 916
-15 611

2019
8 864
15 611
-8 864

UB avsetning tap

14 916

15 611

Årets konstaterte tap

10 151

11 973

Årets konstaterte tap bokføres som en reduksjon av kundefordringer. Summen av endring i tapsavsetning og
konstaterte tap er kostnadsført med 3,3 mill. kroner i 2020. Tap på kundefordringer er klassifisert som andre
driftskostnader i resultatregnskapet.
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Frts Note 25: Fordringer og kortsiktig gjeld

Beskrivelse kortsiktig gjeld
Kortsiktig del av langsiktig gjeld
Kassekreditt
Sertifikatlån (kortsiktig)
Rentebærende kortsiktig gjeld*)

2020
1 832 722
2 556
1 835 278

2019
449 679
371
1 200 000
1 650 050

Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Avsetning for restrukturering
Annen kortsiktig gjeld
Annen rentefri gjeld

254 575
426 689
6 238
726 066
1 413 568

251 794
434 294
11 863
655 843
1 353 794

*) Se note 30.
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Note 26: Kortsiktige finansielle plasseringer
Vesentlige regnskapsprinsipper

Vedrørende metode for fastsettelse av virkelig verdi henvises det til note 10.
Elsertifikater
Beholdning av mottatte elsertifikater er knyttet til tradingvirksomheten og presenteres som kortsiktige finansielle plasseringer i balansen og
vurderes til virkelig verdi.

Beløp i 1000 kroner
Markedsbaserte elsertifikater

2020

2019

Inngående beholdning:
Anskaffelseskost
Verdiendring fra anskaffelse klassifisert som inntekt fra energisalg
Virkelig verdi 01.01

7 873
1 418
9 291

13 924
-4 342
9 582

-15
-5 563

5 760
-6 051

Virkelig verdi 31.12.

3 714

9 291

Utgående beholdning:
Anskaffelseskost
Verdiendring fra anskaffelse klassifisert som inntekt fra energisalg

2 310
1 403

7 873
1 418

Virkelig verdi 31.12

3 714

9 291

Andre markedsbaserte finansielle instrumenter
(Statkasseveksler)

2020

2019

Årets resultatførte verdiendring
Netto tilgang (+) / avgang (-) i året

Inngående beholdning:
Anskaffelseskost
Verdiendring fra anskaffelse klassifisert som finanskostnader
Virkelig verdi 01.01.

249 075
-717
248 358

Årets resultatførte verdiendring
Netto tilgang (+) / avgang (-) i året
Virkelig verdi 31.12

1 683
-250 041

Utgående beholdning:
Anskaffelseskost
Verdiendring fra anskaffelse klassifisert som finanskostnader
Virkelig verdi 31.12
Resultatført verdiøkning finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi
Årets realiserte verdiendring

1 683
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Frts Note 26: Kortsiktige finansielle plasseringer
Markedsbaserte aksjer

2020

2019

Inngående beholdning:
Anskaffelseskost
Verdiendring fra anskaffelse klassifisert som finansinntekter
Virkelig verdi 01.01.
Overgang fra tilknyttet selskap *)
Årets resultatførte verdiendring
Netto tilgang (+) / avgang (-) i året
Virkelig verdi 31.12

73 117
590 880
663 998

Utgående beholdning:
Anskaffelseskost
Verdiendring fra anskaffelse klassifisert som finansinnteker
Virkelig verdi 31.12

73 117
590 880
663 998

Resultatført verdiøkning markedsbaserte aksjer
Årets urealiserte verdiendring

590 880

Sum kortsiktige finansielle plasseringer

667 711

9 291

*) I juli 2020 solgte BKK aksjer i Fjordkraft Holding ASA, og reduserte eierandelen fra 15,23% til 7,59%.
Etter nedsalget er Fjordkraft Holding ASA behandlet som en finansiell eiendel og blir innregnet til virkelig verdi
med verdiendring over resultatregnskapet. I januar 2021 solgte BKK resterende aksjepost i Fjordkraft Holding ASA.
Se
Senote
note38
4 og
for38
mer
forinformasjon.
mer informasjon.
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Note 27: Bankinnskudd, kontanter og lignende
Generell informasjon
BKK konsernet har organisert bankkontoene i en konsernkonto og har en kassekredittramme på totalt 500 mill.
kroner. Ordningen fungerer slik at kredittrammen overføres til konsernet. Dermed blir tilgjengelig likviditet summen av
likviditet i konsernet pluss 500 mill. kroner. Kassekreditten er tilgjengelig for alle selskapene i konsernkontosystemet. I
tillegg til kassekredittrammen på 500 mill. kroner i tilknytning til konsernkontoordningen, kommer en kortsiktig
trekkrettighet på 1 000 mill. kroner i DNB Bank ASA.
Vesentlige regnskapsprinsipper
Bankinnskudd, kontanter og lignende omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer som
umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre
måneder fra anskaffelsesdato.

Beløp i 1000 kroner
Beskrivelse
Bankinnskudd, kontanter
Sum

2020
1 409 628
1 409 628

2019
1 288 546
1 288 546
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Note 28: Aksjekapital og aksjonærinformasjon med mer
Alle beløp i noten er oppgitt i hele kroner
Aksjekapitalen i BKK AS pr. 31.12.2020 består av følgende aksjeklasser:
Aksjeklasser
A-aksjer
B-aksjer
C-aksjer
Sum

Antall

Pålydende

Bokført

74 000
49 230
24 475
147 705

1 850 000 000
1 230 750 000
611 875 000
3 692 625 000

1 850 000 000
1 230 750 000
611 875 000
3 692 625 000

Aksjer i klasse A kan bare eies av kommuner og fylkeskommuner i fylkene Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland.
Aksjer i klasse B er fritt omsettelige.
Aksjer i klasse C kan bare eies av slike juridiske personer som til enhver tid kan eie aksjer i selskapet uten at selskapet etter konsesjonslovgivningen mister rettigheter som en følge av
at selskapet ikke lenger anses som "offentlig eiet".
Stemmerett: 1 stemme pr. aksje i alle tre aksjeklasser.
Ved overføring av aksjer har aksjeeiere i samme aksjeklasse forkjøpsrett. Aksjeeiere i andre aksjeklasser har forkjøpsrett dersom ikke aksjeeiere i samme aksjeklasse gjør forkjøpsrett
gjeldende.
Eierstruktur pr. 31.12.2020
Bergen kommune
Askøy kommune
Alver kommune
Øygarden kommune
Kvam herad
Voss herad
Austrheim kommune
Vaksdal kommune
Gulen kommune
Fedje kommune
Høyanger kommune
Masfjorden kommune
Statkraft Industrial Holding AS
Tysnes Kraftlag AS
Etne Elektrisitetslag AS
Fjaler kommune
Hyllestad kommune
Kvinnherad kommune
Solund kommune
Sunnfjord kommune
Sum

A - aksjer

B - aksjer

C-aksjer

SUM

55 765
3 666
5 099
5 062
1 329
993
640
549
401
171
172
153
46 202
2 511
517

74 000

17 958

895
565
1 341
358
3 358
24 475

49 230
128

Eierandel
55 765
3 666
5 099
5 062
1 329
993
640
549
401
171
172
153
64 160
2 511
517
895
565
1 341
358
3 358
147 705

37,75 %
2,48 %
3,45 %
3,43 %
0,90 %
0,67 %
0,43 %
0,37 %
0,27 %
0,12 %
0,12 %
0,10 %
43,44 %
1,70 %
0,35 %
0,61 %
0,38 %
0,91 %
0,24 %
2,27 %
100,00 %

Frts. Note 28: Aksjekapital og aksjonærinformasjon med mer
Beregning av resultat pr aksje

2020

2019

1 542 653 485
-15 327 328
1 557 980 813

2 264 719 260
32 697 324
2 232 021 936

Antall aksjer (alle aksjeklasser)

147 705

147 705

Resultat i kroner pr. aksje for den del av årsresultat som
er tilordnet selskapets aksjonærer (gjennomsnitt alle
aksjeklasser)

10 548

15 111

Årsresultat
Herav ikke-kontrollerende eierinteresser
Herav BKK-konsernets andel

Utbetalt og foreslått utbytte

Beløp
pr. aksje
kr 4 062
kr 5 416

Utbetalt ordinært utbytte for 2019
Foreslått utbytte for 2020
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2020
600 000 000
800 000 000

Note 29: Avsetninger og usikre forpliktelser
Vesentlige regnskapsprinsipper

Frikraft og reguleringserstatning
Forpliktelse knyttet til fysisk leveranse av frikraft er verdsatt og balanseført som avsetning for forpliktelse i samsvar med IAS 37. Frikraftforpliktelsen er
vurdert til selvkost. Motposten til forpliktelsen er en materiell eiendel klassifisert som tomt, og avskrives ikke. Estimert forpliktelse revurderes ikke med
hensyn til endring i forventet kraftpris, men effekten av eventuelle endringer i forbindelse med nye- og utgående avtaler tas hensyn til.
I henhold til IFRS 9 er forpliktelse knyttet til årlige finansielle utbetalinger av frikraft verdsatt og balanseført som avsetning for forpliktelse. Motpost er en
materiell eiendel klassifisert som tomt, og avskrives ikke. Forpliktelsen revurderes hvert kvartal med tanke på endring i forventet kraftpris. Endring i
estimert forpliktelse føres over resultatet. Tomten (rettigheten) revurderes ikke.
Reguleringserstatninger er en kontraktsfestet forpliktelse til å foreta kontantutbetaling og er verdsatt og balanseført som avsetning for forpliktelse.
Forpliktelser knyttet til årlige erstatningsutbetalinger følger IFRS 9, og er vurdert til amortisert kost.

Avsetninger og usikre forpliktelser
En avsetning regnskapsføres når konsernet har en forpliktelse (rettslig eller selvpålagt) som en følge av en tidligere hendelse, det er sannsynlig (mer
sannsynlig enn ikke) at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av denne forpliktelsen og beløpets størrelse kan måles pålitelig. Hvis effekten er
betydelig, beregnes avsetningen ved å neddiskontere forventede fremtidige kontantstrømmer med en diskonteringsrente før skatt som reflekterer
markedets prissetting av tidsverdien av penger og eventuell risiko spesifikt knyttet til forpliktelsen.
Restruktureringsavsetninger innregnes når konsernet har godkjent en detaljert og formell restruktureringsplan, og restruktureringen enten har startet
eller har blitt offentliggjort. Avsetning for restruktureringskostnader er klassifisert som kortsiktig gjeld (IAS 37).
Avsetning for tapsbringende kontrakter innregnes når konsernets forventede inntekter fra en kontrakt er lavere enn uunngåelige kostnader som
forventes påløpt for å innfri forpliktelsene spesifisert i kontrakten.

Betingede eiendeler
Vesentlige betingede eiendeler regnskapsføres ikke, men opplyses om i note dersom sannsynligheten er over 50 % for at selskapet vil motta et oppgjør.
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Frts. Note 29: Avsetninger og usikre forpliktelser
Beløp i tabeller i 1000 kroner
Avsetninger
Langsiktige avsetninger:
Pensjonsforpliktelser
Forpliktelse knyttet til fysisk leveranse av frikraft
Forpliktelse knyttet til finansielle frikraftavtaler og avtaler om årlig reguleringserstatning
Utsatt inntektsføring anleggsbidrag
Avsetning for fremtidige leieforpliktelser
Andre avsetninger for forpliktelser *)
Sum langsiktige avsetninger for forpliktelser regnskapsført

note
15

13
31

Kortsiktige avsetninger:
Avsetning for restruktureringskostnader
Sum kortsiktige avsetninger for forpliktelser regnskapsført

2020

2019

453 419
6 344
139 957
978 074
557 512
193 028
2 328 333

435 971
33 395
78 621
625 974
296 262
212 203
1 682 426

6 238
6 238

11 863
11 863

*) I andre avsetninger for forpliktelser inngår forskuddsbetalt leie for bruk av fiberkabler og trekkrør, avsetning for fjerningsforpliktelse knyttet til linjenett
og avsetning for tapsbringende kontrakter.
Mer-/mindreinntekter *)

Mer-/mindreinntekt nettvirksomhet, utgående saldo (ikke balanseført)
Akkumulert merinntekt overført til senere år
Akkumulert mindreinntekt overført til senere år
Netto merinntekt (-)/mindreinntekt(+)

2020
53 731
53 731

*) Regnskapsprinsipp knyttet til mer-/mindreinntekter er omtalt i note 13.
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2019
-26 792
36 235
9 443

Note 30: Rentebærende gjeld og styring av kapitalstruktur
Generell informasjon
BKK kan ta opp lån i obligasjons- eller sertifikatmarkedet, eller gjøre direkte låneopptak fra finansinstitusjon eller andre. Både norske og utenlandske markeder og institusjoner er aktuelle.
Kapitalstrukturen skal ta høyde for at likviditeten i finansieringsmarkedene er volatil. Av kostnadshensyn vil det normalt være fordelaktig å låne i kapitalmarkedene gjennom utstedelse av
sertifikater og obligasjoner fremfor å låne i bankmarkedet.
BKK har som mål å opprettholde høy finansiell fleksibilitet for konsernet, og skal gjennom kjøp og salg av egne obligasjoner/sertifikater virke til god likviditet i BKK-papirene. Ubrukte
beredskapsfasiliteter er med på å sikre den samlede finansielle fleksibiliteten.
Alle BKKs innlån løper med negativ pantsettelsesklausul.

Langsiktig rentebærende gjeld

2020

2019

16 750 000
-7 996 000
882 880
397
9 637 277

14 750 000
-7 599 259
1 713 600
697
8 865 039

2020

2019

2 556
1 832 722
1 835 278

1 200 000
371
449 679
1 650 050

Beløp i 1000 kr oner
Obligasjonslån
Egenbeholdning
Gjeld til kredittinstitusjoner
Annen rentebærende gjeld
Sum rentebærende langsiktig gjeld
Kortsiktig rentebærende gjeld

Beløp i 1000 kroner
Sertifikatgjeld
Kassekreditt
Første års avdrag og forfall på langsiktig gjeld
Sum rentebærende kortsiktig gjeld
Gjennomsnittlig rentesats på innlån var i 2020 1,84%
Konsernet har trekkfasiliteter på til sammen 1 500 mill. kroner. Det er pr. 31.12.2020 ikke trukket på trekkfasilitetene.
Bankinnskudd, kontanter og lignende var pr. 31.12.2020 på 1 410 mill. kroner. Det vises ellers til note 27 vedrørende likvide midler.
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Frts. Note 30: Rentebærende gjeld og styring av kapitalstruktur

Rentebytteavtaler
Konsernet har per 31.12.2020 ingen rentebytteavtaler inngått med sikringsformål.
Avdragsstruktur lånegjeld, mill.kroner
År
2021
2022
2023
2024
2025
Forfall etter 5 år
Sum

Låneforfall
1 832
964
3 254
1 835
390
3 190
11 466

Avstemming forpliktelse fra finansieringsaktiviteter

2020

2019

10 811 351

10 065 021

12 335 031
-11 385 577
2 754
328 646
-75 769
13 632
12 030 068

13 743 696
-14 642 360
1 348 731
332 955
-36 693

Beløp i 1000 kroner
Forpliktelser 01.01.
Opptak av ny gjeld (med kontanteffekt)
Nedbetaling av gjeld (med kontanteffekt)
Tilgang virksomhetssammenslutninger (uten kontanteffekt)
Tilgang leieavtaler (uten kontanteffekt)
Nedbetaling leasingjeld (med kontanteffekt)
Andre endringer (uten kontanteffekt)
Forpliktelser 31.12.
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10 811 351

Note 31: Leieavtaler
Generell informasjon
Konsernets leide eiendeler inkluderer produksjons- og varmeanlegg, transportmidler, teleanlegg, andre bygg og tomter.
Vesentlige regnskapsprinsipper

Leieforpliktelser
BKK måler leieforpliktelsen på iverksettelsestidspunktet til nåverdien av leiebetalingene som ikke betales på dette tidspunktet. Leieavtalens begynnelse er tidspunktet utleier gjør den underliggende eiendelen tilgjengelig for bruk.
Leieperioden representerer den uoppsigelige perioden av leieavtalen, i tillegg til perioder som omfattes av en opsjon enten om å forlenge eller si opp leieavtalen dersom konsernet med sannsynlighetsovervekt, vil eller ikke vil,
utøve denne opsjonen.
Leiebetalingene som inngår i målingen av leieforpliktelsen består av:

I etterfølgende måling økes den balanseførte verdien av leieforpliktelsen for å gjenspeile renten på leieforpliktelsen, redusere den balanseførte verdien for å gjenspeile utførte leiebetalinger og måle den balanseførte verdien på
nytt for å gjenspeile eventuelle revurderinger eller endringer av leieavtalen, eller for å reflektere justeringer i leiebetalinger som følger av justeringer i indekser eller rater.

Bruksretteiendeler
Konsernet måler bruksretteiendeler til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger og tap ved verdifall, justert for eventuelle nye målinger av leieforpliktelsen. Anskaffelseskost for bruksretteiendelene omfatter:

krever, med mindre disse utgiftene påløper under produksjonen av varene.
Konsernet anvender avskrivningsreglene i IAS 16 Eiendom, anlegg og utstyr ved avskrivning av bruksretteiendelen bortsett fra at bruksretteiendelen avskrives fra iverksettelsestidspunktet fram til det som inntreffer først av
slutten av leieperioden og slutten av bruksretteiendelenes utnyttbare levetid. Konsernet anvender IAS 36 «Verdifall på eiendeler» for å fastslå om bruksretteiendelen er verdiforringet og for å regnskapsføre eventuelle påviste tap
ved verdifall.
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Frts. Note 31: Leieavtaler
Dekomponering av leiekontrakter
For kontrakter som utgjør eller inneholder en leieavtale separerer BKK leiekomponenter dersom det kan dra nytte av bruken av en underliggende eiendel enten alene eller sammen med andre ressurser som er lett tilgjengelige,
og den underliggende eiendelen hverken er svært avhengig av eller tett forbundet med andre underliggende eiendeler i kontrakten. BKK regnskapsfører deretter hver enkelt leiekomponent i kontrakten som en leiekontrakt
separat fra ikke-leiekomponenter i kontrakten.

Porteføljetilnærming
BKK anvender porteføljetilnærming på enkelte kategorier av eiendeler innen telekomvirksomheten. Dette innebærer at BKK anvender IFRS 16 standarden på en portefølje av leieavtaler med lignende egenskaper i de tilfeller
konsernet med rimelig sikkerhet kan forvente at virkningen på finansregnskapet av å anvende IFRS 16 på porteføljen, ikke avviker vesentlig fra virkningen av å anvende standarden på individuelle leieavtaler i porteføljen.

Konsernet som utleier
BKK driver som utgangspunkt ikke med utleie. Unntakene er i konsernets fibervirksomhet og for utleie av anlegg for elektrifisering av oppdrettsanlegg. Disse vurderes som ikke vesentlig for konsernets virksomhet.

Diskonteringsrente
Marginal lånerente er benyttet ved beregning av leieforpliktelsen. Til grunn for de løpende beregningene er renter for 1-årig-, 3-årig-, 7-årig- og 10-årig swap-rente tillagt estimert kredittmargin, som også er benyttet ved
interpolering av renter for øvrige løpetider mellom 1 til 10 år. For leieavtaler med varighet lenger enn 10 år, benyttes 10-årig swap rente.

Innregningsunntak og andre prinsippvalg ved anvendelse av IFRS 16
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Frts. Note 31: Leieavtaler
2020
Bruksretteiendeler

Teleanlegg, andre bygg
og anlegg, tomter

Produksjonsanlegg

Transportmidler

Varmeanlegg

Sum

325 013
334 664
659 677

12 534
12 534

42 985
12 178
55 162

6 183
63
6 246

386 714
346 905
733 619

39 770
57 422
97 192

543
546
1 089

6 517
10 139
16 656

274
527
801

47 105
68 634
115 739

562 484

11 445

38 506

5 445

617 880

2-27 år
Lineær

22 år
Lineær

5 år
Lineær

8-18 år
Lineær

Teleanlegg, andre bygg
og anlegg, tomter

Produksjonsanlegg

Transportmidler

Varmeanlegg

Sum

12 534

5 031
37 954

3 625
2 558

12 534

42 985

6 183

75 742
311 570
-598
386 714

Beløp i 1000 kroner
Anskaffelseskost 01.01.2020
Tilgang av bruksretteiendeler
Anskaffelseskost 31. 12.2020
Akkumulerte av-og nedskrivninger 01.01.2020
Avskrivninger
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31. 12.2020
Balanseført verdi av bruksretteiendeler 31. 12.2020
Laveste av gjenstående leieperiode eller økonomisk levetid
Avskrivningsmetode

2019
Bruksretteiendeler

Beløp i 1000 kroner
Anskaffelseskost 01.01. 2019
Tilgang av bruksretteiendeler
Avhendinger
Anskaffelseskost 31. 12.2019
Akkumulerte av-og nedskrivninger 01.01.2019
Avskrivninger
Nedskrivninger i perioden
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31. 12.2019
Balanseført verdi av bruksretteiendeler 31.12.2019
Laveste av gjenstående leieperiode eller økonomisk levetid
Avskrivningsmetode

54 553
271 058
-598
325 013

29 100
10 670
39 770

543

6 517

274

543

6 517

274

36 435
10 670
47 105

285 242

11 991

36 467

5 909

339 609

2-27 år
Lineær

22 år
Lineær

5 år
Lineær

8-18 år
Lineær

136

Frts. Note 31: Leieavtaler
2020
Leieforpliktelser

Teleanlegg, andre bygg
og anlegg, tomter

Produksjonsanlegg

Transportmidler

Varmeanlegg

Sum

88 603
64 491
54 528

11 890
11 705
11 315

262
262
262

100 755
76 459
66 105

50 711
50 354
265 204
573 891

4 281
931
40 122

262
262
3 105
4 417

55 255
51 548
268 309
618 431

256 281
316 610
58 341
6 357
7 346
515 539
78 448
435 633
64 698

36 499
11 973
9 903
906
914
38 576
11 135
27 431
10 809

3 483
63
149
113
113
3 397
154
3 243
262

296 262
328 646
68 393
7 376
8 373
557 512
89 738
466 306
75 769

Beløp i 1000 kroner
Udiskonterte leieforpliktelser og forfall av betalinger
Mindre enn 1 år
1-2 år
2-3 år
3-4 år
4-5 år
Mer enn 5 år
Totale udiskonterte leieforpliktelser 31. 12.2020

Endringer i leieforpliktelser
Totale leieforpliktelse 01.01.2020
Nye/endrede leieforpliktelser innregnet i perioden
Betaling av hovedstol
Betaling av renter
Rentekostnad tilknyttet leieforpliktelser
Totale leieforpliktelser 31.12.2020
Kortsiktige leieforpliktelser
Langsikige leieforpliktelser
Netto kontantstrøm fra leieforpliktelser

Leieavtalene inneholder ikke restriksjoner på konsernets utbyttepolitikk eller finansieringsmuligheter. Konsernet har ikke vesentlige restverdigarantier knyttet til sine leieavtaler.
Andre leiekostnader innregnet i resultatet
Leiebetalinger knyttet til variabelt vederlag som ikke er knyttet til en indeks eller rentesats, og innregningsunntakene kortsiktige leieavtaler og leieavtaler knyttet til eiendeler av lav verdi, er inkludert i andre driftskostnader.
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Frts. Note 31: Leieavtaler
2019
Leieforpliktelser

Teleanlegg, andre bygg
og anlegg, tomter

Produksjonsanlegg

Transportmidler

Varmeanlegg

Sum

Beløp i 1000 kroner
Udiskonterte leieforpliktelser og forfall av betalinger
Mindre enn 1 år

57 618

9 191

262

67 072

1-2 år

57 232

9 163

262

66 658

2-3 år

30 931

9 125

262

40 319

3-4 år

18 626

8 929

262

27 817

4-5 år

14 944

1 979

262

17 185

3 368

111 972

38 387

4 680

331 022

3 625

Mer enn 5 år

108 604

Totale udiskonterte leieforpliktelser 31. 12.2019

287 956

Endringer i leieforpliktelser
Ved førstegangsanvendelse 01.01.2019
Nye/endrede leieforpliktelser innregnet i perioden
Betaling av hovedstol
Betaling av renter
Rentekostnad tilknyttet leieforpliktelser

35 601

5 031

246 779

37 954

44 256

26 570

6 488

142

2 191

713

116

3 019

2 662

715

116

3 492
296 262

284 733
33 200

256 281

36 499

3 483

Kortsiktige leieforpliktelser

50 950

8 412

86

59 449

Langsikige leieforpliktelser

204 860

28 084

3 397

236 341

28 760

7 201

258

36 219

Totale leieforpliktelser 31.12.2019

Netto kontantstrøm fra leieforpliktelser
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Note 32: Ytelser til ledende ansatte og styret
Generell informasjon

Styrets erklæring om lederlønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
Styret vedtok i mars 2007 retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte i BKK-konsernet. Retningslinjene har vært benyttet siden 2007 og det var ingen vesentlige endringer i
retningslinjer med hensyn til lønn og andre godtgjørelser i 2020.

Fast lønn
Ved lønnsfastsettelse for ledende ansatte skal det tas utgangspunkt i følgende kriterier: individuelt fastsatt lønn, ansvarsområde, krav til stillingen, resultatoppnåelse,
markedsundersøkelse for tilsvarende stillinger og konkurransedyktig lønn, men ikke ledende når det gjelder nivå.

Variabel lønn og annen godtgjørelse
BKK har i utgangspunktet ikke opsjonsordninger eller etterlønnsordninger. Annen godtgjørelse omfatter bilordning, mobiltelefon og bredbånd til hjemmekontor.

Pensjonsordninger
Ansatte i konsernledelsen inngår i konsernets generelle pensjonsordninger for ansatte der pensjonsgrunnlaget er begrenset av 12 G. For informasjon om konsernets
pensjonsordninger, se note 15.
Konsernsjef gikk fra 1. januar 2020 over til innskuddspensjon i samsvar med den generelle endringen i pensjonsordningene i konsernet. Konsernsjefen sitt pensjonsgrunnlag er
begrenset av 12 G. Plikt til å fratre etter fylte 62 år om arbeidsgiver ønsker. Konsernsjef kan etter eget ønske fratre med førtidspensjon etter fylte 62 år med 66 % av
pensjonsgrunnlaget opp til 12 G, uten avkorting for manglende tjenestetid. Førtidspensjonen utbetales til 67 år. Etter fylte 67 år gjelder vedtektene i den generelle pensjonsordningen
med tillegg av en mindre driftspensjonsordning.

Lån til ansatte
Lån til ledende ansatte inngår i en generell låneordning for fast ansatte, se note 23 for ytterligere informasjon. Ingen ledende ansatte eller styremedlemmer deltok i den genrelle
låneordningen per 31.12.20.
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Frts. Note 32: Ytelser til ledende ansatte og styret
Beløp i 1000 kr
Konsernledelsen*)

Lønn

Annen godtgjørelsebilordning m.m.

Pensjonskostnader

3 333
2 012
1 622
1 949
1 585
1 925
1 860
1 846
1 706

150
124
129
121
128
142
124
124
114

151
354
151
151
151
151
151
151
151

Konsernledelsen:
Konsernsjef Jannicke Hilland
Konserndirektør Økonomi Anne Marit Steen
Konserndirektør HR og HMS Terje Bøe
Konserndirektør Kommunikasjon Rune Indrøy
Konserndirektør Innovasjon og Utvikling Ingrid von Streng Velken
Konserndirektør Produksjon Olav Osvoll
Konserndirektør Nett Ketil Tømmernes
Konserndirektør Teknologi og Digitalisering Svein Kåre Grønås
Konserndirektør Entreprenør og Marked Kristin Johnsen Aadland

*) BKK er organisert i fire forretningsområder og fire staber. Konsernledelsen består av konsernsjef og direktørene for stabene og forretningsområdene.
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Lån pr. 31.12.2020

Frts. Note 32: Ytelser til ledende ansatte og styret
Beløp i 1000 kroner
Styret
Jan Erik Kjerpeseth, styreleder
Henrik Sætness, nestleder***)
Jon Vatnaland, nestleder**)
Astrid Farestveit Selsvold, styremedlem*)
Torun Revdal, styremedlem
Anne Gine Hestetun, styremedlem
Hege Økland, styremedlem
Lisa Nord Hopland, styremedlem
Morten Bildøy, styremedlem*)
Henning Villanger, styremedlem*)
Ole Schanke-Eikum, styremedlem***)
Roy Hammer, styremedlem***)
Therese Brekke Lekven, styremedlem***)
Arvid Andenæs, observatør
Ingeborg Dårflot, styremedlem**)
Svein Davidsen Raa, styremedlem*) **)
Randi Aardal Flo, styremedlem**)
Asbjørn Grundt, varamedlem for Torun Revdal og Ole Schanke-Eikum
Olav Martin Vik, varamedlem for Astrid F. Selsvold
Mona Røsvik Strømme, varamedlem for Anne Gine Hestetun**)
Arvid Wisløff, varamedlem for Torun Revdal**)
Arild Horsevik, varamedlem for Lisa Hopland
Malin Amundsen, varamedlem for Lisa Hopland**)
Ole Hieronymus Meyer, varamedlem for Randi Aardal Flo**)

Honorar 2020
230

150
125
125
125
135

73
73
125
77
94
24
4

Deltakelse på
styremøte
9
2
5
7
8
8
9
8
8
9
4
4
4
9
4
5
5
2
2
1
1
1

8
8

Det er avholdt 9 styremøter i 2020.
Styrets godtgjørelse er ikke resultatavhengig.
Styremedlemmer som er ansatt i Statkraft konsernet, mottar ikke styrehonorar.
*) Er i tillegg medlem av Revisjonsutvalget.
**) Fratrådt i 2020.
***) Tiltrådt i 2020.
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Note 33: Transaksjoner med nærstående parter
Generell informasjon
Pr. 31. desember 2020 er 54,51 % av aksjene i selskap eiet av kommuner i Vestland fylke, hvorav Bergen kommune eier 37,75 %. Videre er 43,44 % eiet av Statkraft Industrial Holding
AS, et selskap eiet 100 % av Statkraft SF gjennom Statkraft AS. Statkraft SF er et 100 % statseid foretak. Tysnes Kraftlag AS eier 1,7 % og Etne Elektrisitetslag AS eier 0,35 %. Oversikt
over eiere fremgår av note 28.
Alle datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet som angitt i note 37 og 22 er nærstående parter av BKK. I tillegg er BKK Pensjonskasse nærstående part av
BKK. BKK Pensjonskasse er nærmere omtalt i note 15 og note 23. Transaksjoner mellom konsoliderte selskaper elimineres i konsolideringen og vises ikke i denne noten. Personer
som er angitt i note 32 og som inngår i konsernets ledelse og styre er også nærstående parter. Transaksjoner mellom selskapet og de kommunale eierne er rent forretningsmessig
og omfatter veilys, eiendomsskatt, kommunale avgifter og salg av enkelte tjenester. Disse transaksjoner inngår ikke i tabellene nedenfor.
Alle transaksjoner med nærstående parter er inngått til markedsmessige vilkår. Alle lån til tilknyttede selskaper har en avdragsfri periode. Avtalt rente er enten i form av Nibor pluss et
markedsmessig risikopåslag, eller en avtalt markedsmessig fast rentesats. Oppgjøret skal bestå av vederlag i kontanter.
Transaksjoner*)

Beløp i 1000 kroner

Tilknyttede selskaper og felleskontrollert
virksomhet
2020
2019

Selskap med betydelig innflytelse
2020

2019

Salg av energi
Salg av overføringstjenester
Salg av teletjenester
Salg av administrative tjenester
Salg av andre varer og tjenester
Leieavtaler
Refusjon av kostnader
Renter på utlån

-5 069
-495
-20 408
-33 892
-18 929
-404
-7 515
-3 809

-12 731
-1 079
-22 539
-69 940
-26 387
-420
-6 772
-8 238

-325
-11 948

-2 292
-9 538

-178

-85

Sum salg

-90 522

-148 106

-12 451

-11 915

Kjøp av energi
Kjøp av overføringstjenester
Kjøp av konsulent- og administrative tjenester
Kjøp av diverse varer og tjenester

65 269

3 144
10 848

18 485
12 028

9 621
4 977

272 561
2 313
20 507
16 564

23 308

28 379

Sum kjøp

79 868

311 946

37 300

58 892

Mellomværende*)

Beløp i 1000 kroner
Kortsiktige fordringer
Langsiktige fordringer
Kortsiktig gjeld

Tilknyttede selskaper og felleskontrollert
virksomhet
2020
2019
36 989
263 900
-26 800

28 626
157 400
-3 696

*) Negative beløp = inntekter/gjeld, positive beløp = kostnader/fordringer
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Selskap med betydelig innflytelse
2020

2019

2 721

5 738

-2 298

-7 697

Note 34: Pantstillelser og garantier
BKK AS har ikke tatt opp lån med særskilt sikkerhet i selskapets eiendommer, og alle innlån løper med klausul om negativ
pantsettelse.
BKK AS har avgitt garantierklæring til DNB Bank ASA på vegne av datterselskapet BKK Produksjon AS for avgitt garanti stor 10 mill.
kroner i favør av Nord Pool Spot AS.
BKK AS har kjøpt en garanti hos DNB Bank ASA på 75 mill. kroner som sikkerhet for skattetrekk for ansatte i konsernet.
BKK Produksjon AS har opprettet depotkonto i favør av eSett for handel i regulerkraftmarkedet. Innestående pr. 31.12.2020 var
22,5 mill. kroner.
For selskapets finansielle handel over Nasdaq OMX har BKK Produksjon AS stilt kontantinnskudd hos Nasdaq OMX som sikkerhet.
Innskudd utgjør pr 31.12.2020 er EUR 7,5 mill. Krav til sikkerhet er EUR 7,0 mill.
Aksjonæravtale mellom BKK AS og BIR AS av 13.03.2000 regulerer finansieringen av BKK Varme AS. I perioden fra 01.01.2005
frem til 01.01.2035 har BKK rett, men ingen plikt til å dekke BKK Varme AS sitt finansieringsbehov til betingelser tilsvarende BKK
Varme AS sin gunstigste oppnåelige markedsrente, uten påslag av noen art. I avtalen er BKK AS villig til å stille nødvendig kapital til
BKK Varme AS sin rådighet i henhold til godkjent forretningsplan og vedtatte budsjetter. BIR AS har gitt BKK AS en
selvskyldnergaranti på inntil 600 mill. kroner for BIR AS sin forholdsvise andel av lån til BKK Varme AS.
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Note 35: Krav til offentlig eierskap
Selskap som er eier av konsernets vannkraftverk tilfredstiller kravene i vannfallrettighetsloven av 14. desember 1917 nr. 16 §
5 om offentlig eierskap. Selskapet kan derfor gis konsesjon til å erverve eiendomsrett til vannfall. Konsernets konsesjoner
er tidsubegrenset, men med adgang til vilkårsrevisjon.
Den tidligere hjemfallsordningen ble erstattet med den gjeldende konsolideringsmodellen ved Regjeringens provisorisk
anordning av 10. august 2007, som senere ble bekreftet ved Stortingets lovendring som ble kunngjort 26. september 2008.
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Note 36: Magasinbeholdning

1. Årets produksjon i GWh:
2. Midlere årsproduksjon i GWh:
3.1.Beholdning 1.1.
i GWh
i % av kapasitet:
3.2.Beholdning 31.12.
i GWh
i % av kapasitet:
4. Median beholdning 31.12. fom. 1991
i GWh:
i % av kapasitet:

2020

2019

8 695
7 502

5 811
7 502

2 022
62 %

2 143
64 %

2 619
80 %

2 022
62 %

2 267
68 %

2 360
71 %

Midlere årsproduksjon fremkommer som gjennomsnitt av målt produksjon 1981-2010, justert for kapasitetsendringer.
Magasinbeholdning er ikke regnskapsført.
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Note 37: Selskaper som inngår i konsolideringen
Selskap

Forretningskontor

Land

BKK AS **)
BKK Produksjon AS **)
BKK Nett AS **)
BKK Varme AS ****)
BKK Digitek AS **)
BKK Elsikkerhet AS **)
BKK Elektrifisering AS
BKK Enotek AS *) **)
Veilys AS
BKK Spring AS
BKK Tysneskraft AS
BKK Breiband AS
Tysso Kraftverk AS
BKK Strøm AS
Plug Holding AS
Vestlandsenergi AS ***)
Kjøsnesfjorden Kraftverk AS
Fossheim Energiverk AS
Etrygg AS
Enivest AS
Bilkraft AB
Bilkraft ApS

Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Tysnes
Tysnes
Ulvik
Bergen
Bergen
Bergen
Førde
Skei i Jølster
Florø
Førde
Malmø
København

Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Sverige
Danmark

Eierandel i prosent inkl indirekte
eierskap
100,00 %
100,00 %
100,00 %
51,00 %
100,00 %
90,00 %
100,00 %
71,23 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
50,10 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
71,04 %
71,56 %
70,35 %
100,00 %
100,00 %

Stemmeandel i prosent
100,00 %
100,00 %
100,00 %
51,00 %
100,00 %
90,00 %
100,00 %
71,23 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
50,10 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
60,00 %
54,00 %
56,11 %
100,00 %
100,00 %

*) I januar 2020 kjøpte BKK Enotek AS alle aksjene i Multivolt AS. Som vederlag fikk aksjonærene i Multivolt AS aksjer i BKK Enotek AS. BKK sin eierandel i BKK Enotek
AS ble dermed redusert fra 77 % til 71,23 %. I etterkant av aksjekjøpet ble det gjennomført en mor-datter fusjon.
**) Nettvirksomheten i Sunnfjord Energi AS er overført til BKK Nett AS, kraftproduksjonsvirksomheten er overført til BKK Produksjon AS og resterende virksomhet
er overført til henholdsvis BKK Digitek AS, BKK Enotek AS, BKK Elsikkerhet AS og BKK AS.
***) Nettvirksomheten i BKK Kvinnherad AS er overført til BKK Nett AS. BKK Kvinnherad AS skiftet navn til Vestlandsernergi AS etter fisjonsfusjonen med BKK Nett
AS.
****) I oktober 2020 kjøpte BKK Varme AS resterende aksjepost på 5,52 % i Førdefjorden Energi AS. I etterkant av aksjekjøpet ble det gjennomført en mor-datter
fusjon.
Selskapene BKK Regnskapsservice AS, EE Øvrig AS og Sys1 AS ble avviklet i 2020.

Felles driftsordninger
Felles driftsordning er en ordning der deltakerne som har felles kontroll over en enhet har kontraktsmessige rettigheter til eiendelene og ansvar for forpliktelsene
knyttet til enheten. BKK sin andel av eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader for kraftverk klassifisert som felles driftsordning er innregnet som angitt i IFRS
11. Dette gjelder selskapene opplyst om i tabellen under:
Selskap
Sima kraftverk
Jølstra Kraft DA
Østerbø kraftverk

Forretningskontor
Eidfjord
Førde
Sandane

Land
Norge
Norge
Norge

Eierandel i prosent
26,25 %
50,00 %
42,00 %

146

Note 38: Hendelser etter balansedagen
I januar 2021 solgte BKK resterende aksjepost på 7,59% i Fjordkraft Holding ASA. Salget medførte et netto
regnskapsmessig tap på 48 mill kroner.
Transaksjonen vil bli regnskapsført i 1. kvartal 2021.
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Resultatregnskap BKK AS
Beløp i mill. kr.

note

2020

2019

279
279

275
275

7
-5
-219
-21
-1
-243
-481

2
-3
-165
-24
-1
-230
-422

-201

-147

384
822
266
-261
564
1 775

794
815
253
-313
10
1 560

1 574

1 413

41
41

41
41

Årsresultat

1 614

1 454

Overføringer:
Foreslått utbytte
Overført til / fra fond for vurderingsforskjeller
Overført annen egenkapital
Sum overføringer

800
-273
1 087
1 614

600
-383
1 237
1 454

Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

18

Aktiverte egne investeringsarbeider
Varekostnad
Lønnskostnader
Avskrivninger og nedskrivninger
Eiendomsskatt
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

18
3,18
6,7
4,5,18

Driftsresultat

Inntekt på investering i datter
Inntekt på investering i tilknyttet selskaper og felleskontrollert virksomhet
Finansinntekter
Finanskostnader
Andre finansposter
Netto finansposter

8,10,20
8,10
10,18
10,18
10,11

Resultat før skattekostnad

Skattekostnad på overskudd
Skattekostnad

17

14
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Balanse BKK AS
Beløp i mill. kr

note

31.12.2020

31.12.2019

17
7

16
1
17

26
1
27

6,18

242
242

157
157

8,20
18
8
18
9

4 958
7 983
4 388
113
90
5
1
17 538

5 083
8 409
4 467
148
84
6
24
255
18 477

17 796

18 660

18
18
18

15
2 674
38
2 727

8
1 780
38
1 825

Investeringer
Markedsbaserte aksjer
Markedsbaserte finansielle instrumenter
Sum investeringer

8,23
11

664

Bankinnskudd, kontanter og lignende

16,21

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel
Andre immaterielle eiendeler
Sum immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investering i datterselskap
Lån til datterselskap
Investering i tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet
Lån til tilknyttet selskap
Investering i aksjer og andeler
Lån til ansatte
Øvrige finansielle anleggsmidler
Andre finansielle instrumenter
Sum finansielle anleggsmidler

10,12,18
12

Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Tilgode konsernselskaper
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
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664

9
9

1 245

975

4 636

2 810

22 432

21 470

Beløp i mill. kr

note

31.12.2020

31.12.2019

3 693
1 033
4 726

3 693
1 033
4 726

270
4 450
4 720

543
3 422
3 965

14

9 446

8 690

Avsetninger for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Langsiktige forpliktelser til konsernselskap
Sum avsetninger for forpliktelser

15
18

88
51
139

105
1
106

Annen langsiktig gjeld
Rentebærende langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld

16

11 466
11 466

9 120
9 120

0
25
432
15
800
108
1 381

1 200
0
25
1 592
14
600
122
3 553

Sum gjeld

12 987

12 779

Sum egenkapital og gjeld

22 432

21 470

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Overkurs
Sum innskutt egenkapital

13

Opptjent egenkapital
Fond for vurderingsforskjeller
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld

Kortsiktig gjeld
Rentebærende kortsiktig gjeld
Kassekreditt
Leverandørgjeld
Kortsiktig gjeld til konsernselskap
Skyldige offentlige avgifter
Skyldig utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

16
16,21
18
14
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Kontantstrømanalyse BKK AS
Beløp i mill. kr

Kontantstrømmer fra drift:
Resultat før skattekostnad
Periodens betalte skatt
Avskrivninger og nedskrivninger
Nedskrivning (+) / reversering nedskrivning (-) finansielle anleggsmidler
Gevinst (-)/tap (+) ved salg av eiendeler
Total pensjonskostnad
Innbetalt til pensjonsordning inkl. betalt arbeidsgiveravgift
Inntekt fra investering i datterseskap uten kontanteffekt
Inntekt fra investering i tilknyttet virksomhet uten kontanteffekt
Endring i varelager, kundefordringer, mellomværende og andre kortsiktige fordringer
Endring leverandørgjeld, skyldige avgifter og annen kortsiktig gjeld og forpliktelser
Netto kontantstrøm fra drift
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter:
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Innbetalinger ved investering i datterselskaper og tilknyttede selskaper
Utbetalinger ved investering i datterselskaper og tilknyttede selskaper
Innbetalinger ved tilbakebetalt lån fra datterselskaper og tilknyttede selskaper
Utbetalinger av lån til datterselskaper og tilknyttede selskaper
Endring i øvrige finansielle anleggsmidler
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

2020

2019

1 574
-5
21
-1
-552
22
-21
-384
3
-1 726
-1 327
-2 396

1 413

7
-52
629
-175
544
25
979

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter:
Innbetaling rentebærende gjeld
Utbetaling rentebærende gjeld
Innbetaling ved kjøp av egne aksjer
Utbetaling ved kjøp av egne aksjer
Innbetalt konsernbidrag og utbytte fra datterselskap
Utbetalt konsernbidrag til datterselskaper
Innbetalt forpliktelse
Utbetaling av utbytte
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

12 331
-11 185
1 271
-169
11
-600
1 660

Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende
Tilgang kontanter ved fusjon
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr. 1.1.
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr. 31.12.

243
27
975
1 245
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24
-576
-10
-33
-794
3
-370
-214
-556
323
-44
662
-95
1 002
-1 070
-247
531
13 714
-13 458
78
-966
906
-23
-770
-520
-545
1 521
975

Noter i BKK AS
Note 1: Generell informasjon
BKK AS er et norsk aksjeselskap, stiftet og hjemmehørende i Norge.
Selskapets hovedkontor er i Bergen og har postadresse Postboks 7050, 5020 Bergen.
Selskapet har i 2020 vært part i en fusjon med Sunnfjord Energi AS, org.nr. 820 513 592, hvor BKK AS har vært den overtakende part.
Fusjonen hadde regnskapsmessig og selskapsrettslig virkning fra 01.11.2020 og var gjennomført med regnskapsmessig konsernkontinuitet og skattemessig kontinuitet.
Se note 23 for ytterligere informasjon.

Note 2: Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge (NGAAP).
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 ref dog splitt i note 16 - Rentebærende gjeld og styring av kapitalstruktur.
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler vurderes når det foreligger indikasjoner på verdifall for eiendelen. Det foretas da en beregning av gjenvinnbart beløp som er det høyeste av diskonterte
fremtidige kontantstrømmer og estimert salgspris fratrukket salgskostnader. Dersom beregningen viser en lavere verdi enn regnskapsført verdi, nedskrives eiendelen til gjenvinnbart beløp. Anleggsmidler med
begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominell verdi og endres ikke ved renteendring.
Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominell verdi og endres ikke ved renteendring.
Varige driftsmidler og avskrivninger
Varige driftsmidler vurderes til historisk kost etter fradrag for planmessige lineære avskrivninger. Avskrivninger foretas fra og med det året anleggsmidlene tas i bruk. Aktiverte egne investeringsarbeider vurderes til
tilvirkningskost. Renter i anleggsperioden aktiveres. Rentene beregnes som et gjennomsnitt av selskapets innlånskostnader.
Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler ervervet separat regnskapsføres til anskaffelseskost redusert for akkumulert av- og nedskrivning. Immaterielle eiendeler ervervet ved oppkjøp regnskapsføres til virkelig verdi på
oppkjøpstidspunktet fratrukket av- og nedskrivning. Internt genererte immaterielle eiendeler kostnadsføres løpende. Unntaket er utviklingskostnader som balanseføres dersom kostnaden forventes å gi fremtidige
økonomiske fordeler. Immaterielle eiendeler med bestemt levetid avskrives over økonomisk levetid og testes for nedskrivning ved indikasjoner på dette. Avskrivningsmetode og -periode vurderes minst årlig.
Endringer i avskrivningsmetode eller periode behandles som estimatendring og resultatføres over gjenværende avskrivningsperiode (knekkpunktmetoden). Immaterielle eiendeler med ubestemt levetid testes for
nedskrivning minst årlig, enten individuelt eller for kontantstrømgenererende enheter. Immaterielle eiendeler med forventet evigvarende levetid, avskrives ikke.
Aksjer i datterselskap
Datterselskap er selskap hvor BKK AS har bestemmende innflytelse over finansielle og driftsmessige prinsipper. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når selskapet eier mer enn 50 % av de stemmeberettigede
aksjene.
Investeringer i datterselskap er vurdert etter egenkapitalmetoden i morselskapets regnskap. På kjøpstidspunktet regnskapsføres investering i datterselskap til anskaffelseskost inklusiv merverdi. Inntekt på
investering i datter består av andel av resultat etter skatt i datterselskapene, samt gevinst og tap ved realisasjon av aksjer. Ved beregning av resultatandelen skal det også tas hensyn til mer-/mindreverdi på
kjøpstidspunktet. I tillegg må det regnskapsmessige resultatet korrigeres for amortisering av mer-/mindreverdier og tilhørende utsatt skatt/utsatt skattefordel. Resultatandelen beregnes av resultatet etter skatt.
Eventuell nedskrivning av merverdi inkluderes i resultatandelen.
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Aksjer i felleskontrollert virksomhet
Som felleskontrollert virksomhet defineres en felleskontrollert ordning der de partene som har felles kontroll over ordningen, har rett til ordningens netto eiendeler. Felles kontroll foreligger når beslutninger om
relevante aktiviteter krever enstemmighet mellom de partene som deler kontroll.
Investeringer i felleskontrollert virksomhet vurderes etter kostmetoden i morselskapets regnskap. Investeringene i felleskontrollert virksomhet blir nedskrevet til virkelig verdi dersom det oppstår et verdifall som ikke
er forbigående.
Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som finansinntekt.
Overstiger utbyttet fra felleskontrollert virksomhet andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital og utdelingene fratrekkes investeringens verdi i
balansen.
Aksjer og andeler i tilknyttede selskap
Tilknyttede selskap er selskap hvor BKK AS har betydelig innflytelse. Vanligvis ved å eie eller kontrollere fra 20 til 50 % av de stemmeberettigede aksjene.
Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som finansinntekt.
Overstiger utbyttet fra tilknyttede selskap andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital og utdelingene fratrekkes investeringens verdi i balansen.
Investeringer i tilknyttede selskap vurderes etter kostmetoden i morselskapets regnskap.
Andre anleggsaksjer og andeler
Andre anleggsaksjer og andeler hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene i tilknyttede selskap og anleggsaksjer blir nedskrevet til virkelig verdi dersom det oppstår
et verdifall som ikke er forbigående. Mottatt utbytte inntektsføres som finansinntekt.
Finansielle omløpsmidler
Markedsbaserte aksjer som inngår i en handelsportefølje, vurderes til virkelig verdi på balansedagen.
Markedsbaserte sertifikater vurderes til virkelig verdi på balansedagen.
Andre sertifikater vurderes til laveste verdis prinsipp.
Finansielle instrumenter
Regnskapsmessig behandling av finansielle instrumenter følger intensjonen bak inngåelsen av avtalene. Ved inngåelse defineres avtalen enten som sikringsforretning eller handelsforretning.
Handelsportefølje valuta
Kontrakter i handelsportefølje med valutaterminer regnskapsførers som markedsbaserte finansielle omløpsmidler og verdsettes til virkelig verdi.
Handelsportefølje FRA
Kontraktene vurderes til laveste verdis prinsipp, det vil si laveste verdi av historisk kost og virkelig verdi.
Sikring
BKK AS har per 31.12.2020 ingen finansielle instrumenter som regnskapsmessig behandles som sikring.
Ved avslutning av sikringsforhold resultatføres realisasjonsbeløpet i takt med opprinnelig sikringsbeløp.
Fordringer
Kundefordringer føres i balansen etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av fordringene og en tilleggsavsetning som skal dekke øvrige påregnelige tap.
Vesentlige økonomiske problemer hos kunden, sannsynligheten for at kunden vil gå konkurs eller gjennomgå økonomisk restrukturering og utsettelser og mangler ved betalinger anses som indikatorer på at
kundefordringer må nedskrives.
Periodiserte inntekter balanseføres under Andre kortsiktige fordringer/Annen kortsiktig gjeld. Andre fordringer inklusive lån til ansatte vurderes til laveste av virkelig verdi og anskaffelseskost.
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Utlån
Lån regnskapsførers til pålydende. Lån til datterselskap gis på markedsmessige vilkår.
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd, kontanter og lignende omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med
forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. Sertifikater og obligasjoner med forfall innen 3 måneder er klassifisert som bankinnskudd.
Rentebærende gjeld
Rentebærende gjeld er balanseført til pålydende. Utstedte obligasjoner balanseføres etter fradrag for tilbakekjøpte egne obligasjoner og sertifikater. Renter på egne obligasjoner og sertifikater presenteres tilsvarende
som netto reduksjon av finanskostnader. Egenbeholdning av obligasjoner og sertifikater er vurdert til pålydende. Kursforskjeller ved kjøp og salg av egne obligasjoner og sertifikater resultatføres løpende.

kapitalstruktur.
Pensjon
BKKs ytelsesbaserte pensjonsordning ble lukket fra 1. januar 2016. Personell ansatt etter nevnte dato og tidligere ansatte som valgte det innen 1. juli 2016, har
tjenestepensjonsordning med innskuddsplan. Personell født i 1963 eller senere ble i 2019 besluttet overført til innskuddsordningen med virkning fra 1. januar 2020.
Ytelsespensjon
Pensjonsforpliktelser er beregnet iht. retningslinjene i Norsk Regnskapsstandard for Pensjonskostnader NRS 6, punkt 67. Dette innebærer at målereglene og reglene om resultatspesifikasjon i IAS 19 er anvendt i
selskapsregnskapet. Periodens netto pensjonskostnader er inkludert i lønnskostnader, og består av summen av periodens pensjonsopptjening, effekt av planendringer og nettorente på netto pensjonseiendel eller
pensjonsforpliktelse.
Pensjonsforpliktelsene er beregnet på grunnlag av anbefalinger av Norsk Regnskaps Stiftelse når det gjelder diskonteringsrente, forventet lønnsvekst og G-regulering.
Spesifikasjon av pensjonskostnad og forpliktelser er vist i note 15.
Alle estimatavvik (aktuarielle gevinster og tap) føres løpende mot egenkapitalen.
Innskuddsplaner
Innskuddspensjon er en pensjonsordning hvor BKK AS betaler faste bidrag til en separat juridisk enhet. BKK AS har ingen juridisk eller annen forpliktelse til å betale ytterligere bidrag i tilfelle enheten ikke har nok midler
til å betale alle ansattes ytelser knyttet til opptjeningen i inneværende og tidligere perioder. BKK AS betaler innskudd til BKK Pensjonskasse som administrerer innskuddsordningen. Bidrag til den innskuddsbaserte
pensjonsordningen kostnadsføres som lønn når de påløper.
Innskuddssatsene er 6,5 % av lønn opp til 7,1 G og 18 % for lønn mellom 7,1 G og 12 G.
Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Betalbar skatt er beregnet av årets skattemessige resultat. Endring i utsatt skatt er skatt på endring i midlertidige forskjeller
samt underskudd til fremføring. Balanseført betalbar skatt inngår i kortsiktig gjeld.
Utsatt skatt og utsatt skattefordel blir beregnet på midlertidige forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier. En positiv forskjell innebærer at selskapet har en fremtidig skatteforpliktelse som gir
utsatt skatt i balansen. Utsatt skattefordel oppstår når selskapet har netto negative midlertidige forskjeller. Negative og positive midlertidige forskjeller utlignes. Skatt på poster knyttet til egenkapitaltransaksjoner
føres mot egenkapitalen.
Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.
Prinsipper for kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet med basis i den indirekte metoden. Dette innebærer at man i analysen tar utgangspunkt i foretakets årsresultat for å kunne presentere kontantstrømmer tilført fra
henholdsvis ordinær drift, investeringsvirksomhet og finansieringsvirksomhet.
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Valuta
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet.
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt.
Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden.
Prinsipper for inntekts- og kostnadsføring
Inntektsføring ved salg av varer og tjenester foretas ved opptjening, mens kostnadsføring skjer etter sammenstillingsprinsippet. For prinsipper knyttet til inntektsføring av aksjeinvesteringer vises til øvrige
prinsippbeskrivelser. Driftsinntektene består hovedsakelig av diverse støttetjenester til datterselskapene.
Nærstående parter
Som nærstående parter regnes datterselskap, felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap, samt selskapets styre, ledelse og eiere. Alle transaksjoner mellom nærstående parter er basert på
forretningsmessige vilkår og prinsippet om armlengdes avstand (antatt markedsverdi).
Bruk av estimater
Regnskapet er basert på forutsetninger og estimater som påvirker regnskapsført verdi av eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. Beste estimater ved tidspunkt for avleggelse av regnskapet legges til grunn,
men faktiske tall kan avvike fra opprinnelige estimater.
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Note 3: Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse og lån til ansatte med mer
Beløp i 1000 kr
2020
161 498
23 912
21 557
11 594
218 561

2019
137 573
20 962
-10 104
16 761
165 193

191,5

165,5

Annen godtgjørelsebilordning m.m.
150
124
129
121
128
124

Pensjonskostnader
151
354
151
151
151
151

Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Lønnskostnader

Antall årsverk 31.12 (inklusive læringer)

Beløp i 1000 kr
Ytelser til ledende ansatte

Lønn

Konsernsjef Jannicke Hilland
Konserndirektør Økonomi Anne Marit Steen
Konserndirektør HR og HMS Terje Bøe
Konserndirektør Kommunikasjon Rune Indrøy
Konserndirektør Innovasjon og Utvikling Ingrid Von Streng Velken
Konserndirektør Teknologi og Digitalisering Svein Kåre Grønås

3 333
2 012
1 622
1 949
1 585
1 846

Lån til ledende ansatte inngår i en generell låneordning for fast ansatte. Pr. 31.12.2020 har ingen av de ledende ansatte ovenfor lån i selskapet.
Styret vedtok i mars 2007 retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte i BKK-konsernet. Retningslinjene har vært benyttet siden 2007. Ved
lønnsfastsettelse for ledende ansatte skal det tas utgangspunkt i følgende kriterier: individuelt fastsatt lønn, ansvarsområde, krav til stillingen,
resultatoppnåelse, markedsundersøkelse for tilsvarende stillinger og konkurransedyktig lønn, men ikke ledende når det gjelder nivå. Bedriften har ikke
opsjonsordninger eller etterlønnsordninger. Ledende ansatte har ingen bonusordninger. Annen godtgjørelse omfatter bilordning, mobiltelefon og bredbånd
til hjemmekontor. Pensjonsordninger er omtalt nedenfor.
Pensjonsordning for konsernsjef:
Konsernsjef gikk fra 1. januar 2020 over til inndkuddspensjon i samsvar med den generelle endringen i pensjonsordningene i konsernet. Konsersjefen sitt
pensjonsgrunnlag er begrenset av 12 G. Plikt til å fratre etter fylte 62 år om arbeidgiver ønsker. Konsernsjef kan etter eget ønske fratre med førtidspensjon
etter fylte 62 år med 66 % av pensjonsgrunnlaget opp til 12 G, uten avkorting for manglende tjenestetid. Førtidpensjonen utbetales til 67 år. Etter fylte 67 år
gjelder vedtektene i den generelle pensjonsordningen med tillegg av en mindre driftspensjonsordning.
Pensjonsordning for ansatte i konsernledelsen:
Inngår i konsernets generelle pensjonsordninger for ansatte der pensjonsgrunnlaget er begrenset av 12 G.
Se for øvrig note 15 for ytterligere spesifikasjon.
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Frts. Note 3: Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse og lån til ansatte med mer
Beløp i 1000 kr
Styret
Jan Erik Kjerpeseth, styreleder
Henrik Sætness, nestleder***)
Jon Vatnaland, nestleder**)
Astrid Farestveit Selsvold, styremedlem*)
Torun Revdal, styremedlem
Anne Gine Hestetun, styremedlem
Hege Økland, styremedlem
Lisa Nord Hopland, styremedlem
Morten Bildøy, styremedlem*)
Henning Villanger, styremedlem*)
Ole Schanke-Eikum, styremedlem***)
Roy Hammer, styremedlem***)
Therese Brekke Lekven, styremedlem***)
Arvid Andenæs, observatør
Ingeborg Dårflot, styremedlem**)
Svein Davidsen Raa, styremedlem*) **)
Randi Aardal Flo, styremedlem**)
Asbjørn Grundt, varamedlem for Torun Revdal og Ole Schanke-Eikum
Olav Martin Vik, varamedlem for Astrid F. Selsvold
Mona Røsvik Strømme, varamedlem for Anne Gine Hestetun**)
Arvid Wisløff, varamedlem for Torun Revdal**)
Arild Horsevik, varamedlem for Lisa Hopland
Malin Amundsen, varamedlem for Lisa Hopland**)
Ole Hieronymus Meyer, varamedlem for Randi Aardal Flo**)

Honorar 2020
230

150
125
125
125
135

73
73
125
77
94
24
4

Deltakelse på
styremøte
9
2
5
7
8
8
9
8
8
9
4
4
4
9
4
5
5
2
2
1
1
1

8
8

Det er avholdt 9 styremøter i 2020.
Styrets godtgjørelse er ikke resultatavhengig.
Styremedlemmer som er ansatt i Statkraft konsernet, mottar ikke styrehonorar.
*) Er i tillegg medlem av Revisjonsutvalget.
**) Fratrådt i 2020.
***) Tiltrådt i 2020.
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Note 4: Honorar til revisor
Beløp i 1000 kr
Honorar til revisor (kostnadsført)
Lovpålagt revisjon
Skatterådgivning
Andre attestasjonstjenester
Honorar annen bistand fra revisor
Sum

2020
772
106
171
3
1 053

Beløp ekskl. mva
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2019
738
135
430
1 303

Note 5: Andre driftskostnader
Beløp i 1000 kr
Kjøp av diverse tjenester
Verktøy, utstyr og materiell
Kostnader eiendom
Reise og transportmidler
IT og telekom
Markedsføring, informasjon
Andre driftskostnader
Andre driftskostnader

2020

2019

97 202
11 237
52 474
2 176
61 380
12 896
5 244
242 609

98 555
12 936
47 895
3 279
35 293
9 773
21 978
229 708
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Note 6: Varige driftsmidler
Beløp i 1000 kr
Transportmidler, Inventar,
Maskiner,
IT-utstyr/programv.

Tomt,
Bygg og anlegg

Anlegg under utførelse

Sum

Anskaffelseskost 01.01.2020
Tilgang ved kjøp av driftsmidler fra andre
Tilgang ved egentilvirkning av driftsmidler
Tilgang ved virksomhetsendringer*

313 523
14 715
5 868
704

206 791
17 233

7 783
12 284
798

528 098
44 232
6 666
63 843

Overført fra anlegg under utførelse
Avgang til anskaffelseskost
Avgang ved virksomhetsendringer*
Anskaffelseskost 31.12.2020

4 111
-9 581

127

-4 238

329 340

287 291

-1 472
15 154

-297 051
-685
1 510

-86 662
-6 077

-965

-383 713
-7 726
1 510

-296 226

-92 739

-965

-389 930

33 115

194 551

14 190

241 856

-13 091
-685

-6 276

-19 367
-685

657

6 153

6 810

3-33%
3-30 år
Lineær

2-20%
5-50 år
Lineær

Akkumulerte avskrivninger 31.12.2020
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.2020
Akkumulerte avskrivninger solgte driftsmiddel
Av-, nedskrivninger og
reverserte nedskrivninger 31.12.2020
Bokført verdi 31.12.2020

Årets ordinære avskrivninger
Årets nedskrivninger
Akkumulerte balanserte låneutgifter
Prosentsats for ordinære avskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

63 139

-9 581
-1 472
631 785

* Se note 23.
Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og
verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere.
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Note 7: Immaterielle eiendeler
Beløp i 1000 kr

Anskaffelseskost 01.01.2020
Tilgang ved kjøp av driftsmidler fra andre
Tilgang ved egentilvirkning av driftsmidler
Anskaffelseskost 31.12.2020
Akkumulerte avskrivninger 31.12.2020
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.2020
Av-, nedskrivninger og
reverserte nedskrivninger 31.12.2020
Bokført verdi 31.12.2020

Årets ordinære avskrivninger
Årets nedskrivninger
Prosentsats for ordinære avskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

Systemløsninger

Prosjekter i arbeid

Sum

487

551
152
47
751

1 038
152
47
1 238

-510

-438
-510

-438

-510

-948

49

241

290

-510

-162
-510

487
-438

-162

33 %
3 år
Lineær
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Note 8: Datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet
Beløp i 1000 kr
Datterselskaper
BKK Produksjon AS*
BKK Nett AS
BKK Elektrifisering AS**
BKK Varme AS
BKK Digitek AS
BKK EnoTek AS
BKK Elsikkerhet AS
Veilys AS
BKK Spring AS
BKK Tysneskraft AS
BKK Breiband AS
BKK Strøm AS
Vestlandsenergi AS***
Enivest AS****
Stemmeandel er lik eierandel

Anskaff.
tidspunkt
1996
1996
1994/2008
1997
2000
2015
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019
2020

Forretningskontor
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Tysnes
Tysnes
Bergen
Bergen
Førde

Eierandel
31.12.2020
100 %
100 %
100 %
51 %
100 %
71 %
90 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
70 %

Stemmeandel
i prosent
100 %
100 %
100 %
51 %
100 %
71 %
90 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
70 %

* BKK Produksjon AS eier 50,1 % av Tysso Kraftverk AS, 100 % av Kjøsnesfjorden Kraftverk AS og 60 % av Fossheim Energiverk AS.
** BKK Elektrifisering AS eier 100 % av Plug Holding AS. Se note 23. Videre eier BKK Elektrifisering AS 100 % av Bilkraft ApS og 100 % av Bilkraft Sverige AB, begge selskaper er nystiftet i 2020.
*** Selskapet har endret navn fra Kvinnherad Energi AS i 2020.
**** BKK AS har i 2020 gjennomført en mor-datter fusjon med Sunnfjord Energi AS. I forbindelse med fusjonen har BKK AS overtatt eierandel i underliggende selskaper. Se note 23.
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Frts. Note 8: Datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet
Datterselskap

BKK
Produksjon AS

BKK
Nett AS

BKK
Elektrifisering AS

BKK
Varme AS

Veilys AS

1 321 972

1 725 204

36 004

112 947

6 506

611 540
217 762
-7 236

633 583
188 420
-60 206
-306

-8 306
-53 487
-693

-292
-3 865
13

-5 242

-260 954
1 883 084

-300 000
2 186 694

202 449
175 967

Selskapene regnskapsføres etter egenkapitalmetoden
Inngående balanse 01.01.2020
Effekter av virksomhetsendringer
Andel årets resultat
Årets løpende estimatavvik vedr. pensjoner (etter skatt)
Årets av- /nedskrivning merverdi
Andre poster
Overføringer til/fra selskapet (utbytte, konsernbidrag)
Utgående balanse 31.12.2020

85

Herav saldo merverdi
Datterselskap

11 923

108 887

4 757
6 020

-2 212

BKK
Breiband AS

EE
Øvrig AS*

BKK
Enotek AS

BKK
Elsikkerhet AS

BKK
Spring AS

75 392

4 205

81 017

45 447

12 768

1 984

-110

-15 227
-10 047

3 989
-1 986

7 151

-4 095

5 417

Selskapene regnskapsføres etter egenkapitalmetoden
Inngående balanse 01.01.2020
Effekter av virksomhetsendringer
Andel årets resultat
Årets løpende estimatavvik vedr. pensjoner (etter skatt)
Årets av- /nedskrivning merverdi
Andre poster
Overføringer til/fra selskapet (utbytte, konsernbidrag)
Utgående balanse 31.12.2020

74 904

61 160

-150
-18 000
29 300

Herav saldo merverdi

36 056

-2 402

-150

-2 473

*EE Øvrig AS er avviklet i 2020.
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2 774
22 693

Frts. Note 8: Datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet
Datterselskap

Vestlandsenergi
AS

BKK
Digitek AS

BKK
Tysneskraft AS

Sunnfjord
Energi AS**

BKK Regnskapsservice AS***

145 881

126 230

2 568

1 351 054

484

-128 336
3 535

54 007
50 421
877

-7

-1 343 363
57

-63

-2 248
-4 000
14 833

382
-50 000
181 917

-328

-476

Selskapene regnskapsføres etter egenkapitalmetoden
Inngående balanse 01.01.2020
Effekter av virksomhetsendringer
Andel årets resultat
Årets løpende estimatavvik vedr. pensjoner (etter skatt)
Årets av- /nedskrivning merverdi
Andre poster
Overføringer til/fra selskapet (utbytte, konsernbidrag)
Utgående balanse 31.12.2020
Herav saldo merverdi

-7 748
-421
2 561

**BKK AS har i 2020 gjennomført en mor-datter fusjon med Sunnfjord Energi AS hvor BKK AS var overtagende part. Se note 23.
*** BKK Regnskapsservice AS er avviklet i 2020.

Datterselskap

BKK Strøm
AS

Plug Holding
AS****

10 000

25 147

-2 784

-23 543
-1 604

Enivest
AS*****

Sum
datterselskap

Selskapene regnskapsføres etter egenkapitalmetoden
Inngående balanse 01.01.2020
Effekter av virksomhetsendringer
Andel årets resultat
Årets løpende estimatavvik vedr. pensjoner (etter skatt)
Årets av- /nedskrivning merverdi
Andre poster
Overføringer til/fra selskapet (utbytte, konsernbidrag)
Utgående balanse 31.12.2020

5 082 826
198 436
3 351
-1 530

2 723
9 939

200 257

-6 273
394 281
-79 279
-12 057
-1 031
-420 251
4 958 216

****Plug Holding AS er i 2020 overdratt til BKK Elektrifisering AS som en del av virksomhetsoverdragelse. Se note 23.
*****BKK AS har i 2020 gjennomført en mor-datter fusjon med Sunnfjord Energi AS. I forbindelse med fusjonen har BKK AS overtatt eierandel i underliggende selskaper. Se note 23.
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Frts. Note 8: Datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet
Tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet
Selskapene regnskapsføres etter kostmetoden
Sunnhordland Kraftlag AS
Tafjord Kraft AS
Himal Power Ltd
Sognekraft AS
Sogn og Fjordane Energi AS
Mongstad Vekst AS
Bergen Fiber AS
Etrygg AS*
Stemmeandel er lik eierandel

Anskaff.
tidspunkt

Forretningskontor

1996/2000
1999
1999
2000
2001
2008
2016
2020

Leirvik
Ålesund
Nepal
Vik
Sandane
Mongstad
Bergen
Florø

Eierandel
31.12.2020
38,18 %
43,12 %
26,04 %
44,44 %
36,80 %
50,00 %
62,71 %
45,00 %

Stemmeandel
i prosent
38,18 %
43,12 %
26,04 %
44,44 %
36,80 %
50,00 %
62,71 %
45,00 %

*BKK AS har i 2020 gjennomført en mor-datter fusjon med Sunnfjord Energi AS. I forbindelse med fusjonen har BKK AS overtatt eierandel i underliggende selskaper. Se note 23.
Tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet
Selskapene regnskapsføres etter kostmetoden
Fjordkraft Holding ASA*
Sunnhordland Kraftlag AS
Tafjord Kraft AS
Himal Power Ltd **
Sognekraft AS
Sogn og Fjordane Energi AS
Mongstad Vekst AS
Bergen Fiber AS
Etrygg AS

Balanseført
verdi
31.12.2020
1 393 195
989 562
88 315
394 350
964 648
7 980
548 328
1 125
4 387 502

Mottatt
utbytte
2020
47 799
61 084
18 455
88 753
11 111
44 067

Inntekt
investering
TS og FKV
601 827
61 084
18 455
85 707
11 111
44 067

271 270

822 253

* BKK AS har i 2020 solgt aksjer i Fjordkraft Holding ASA og gjennom dette redusert sin eierandel til 7,59%. Selskapet er etter dette ikke lenger et
tilknyttet selskap av BKK AS. Inntekt på investering i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet inkluderer gevinst ved salg av aksjer. Se note 23.
** Inntekt på investering i tilknyttede selskap og FKV er redusert med avskrivning kostpris på 3,04 mill. kroner.
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Frts. Note 8: Datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet
Tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet
Selskapene regnskapsføres etter kostmetoden
Sunnhordland Kraftlag AS
Tafjord Kraft AS
Himal Power Ltd
Sognekraft AS
Sunnfjord Energi AS
Sogn og Fjordane Energi AS
Bergen Fiber AS
Mongstad Vekst AS
Etrygg AS

Selskapets
EK
31.12.2019 **
2 421 040
1 646 510
820 589
546 179
1 001 282
3 137 302
530 393
21 151
4 107

Selskapets
resultat
2019**
271 115
155 421
196 816
81 407
163 122
433 419
8 068
-1 914
589

** På tidspunkt for avleggelse av årsregnskapet til BKK AS foreligger ikke offisielle årsregnskaper 2020 for de tilknyttede selskapene. I tabellen
presenteres derfor egenkapital og resultat iht. selskapenes årsregnskaper for 2019.
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Note 9: Aksjer og andeler i andre foretak
Beløp i 1000 kr
Eierandel
Modalen Næringsbygg AS
Fjordinvest Sørvest AS*
Sarsia Seed AS**
Industriutvikling Vest AS
Øvrige aksjer og andeler
BKK Pensjonskasse - egenkapital***
Sum aksjer og andeler

7,3 %
21,9 %
14,5 %
10,0 %
< 10 %

Anskaffelseskost
500
14 100
6 103
250
264
82 928
104 145

Akkumulerte
nedskrivinger

Balanseført
verdi
500

-14 100
6 103
250
264
82 928
90 045

*Aksjene i Fjordinvest Sørvest AS ble nedskrevet til 0 i 2018.
**Tidligere nedskrivning i Sarsia Seed AS ble reverserst i 2020 som følge av realiserte investeringer i selskapet. Sarsia Seed AS
har i 2020 tilbakebetalt 1,5 mill. kroner av tidligere innbetalt aksjekapital samt innfridd lån, se note 12.
***Innskutt egenkapital i BKK Pensjonskasse:
Innbetalt egenkapital er ført til kostpris. Bokført verdi av selskapskapitalen (egenkapital) i regnskap for BKK Pensjonskasse for
2019 og 2020 var på hhv. 383,0 mill. kroner og 393,0 mill. kroner. Ifølge pensjonskassens vedtekter § 4-2 kan det betales utbytte
etter visse forutsetninger.
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Note 10: Finansposter
Beløp i 1000 kr
Finansinntekter
Renteinntekt konsernkontoordning DNB (se note 18)
Renteinntekter fra selskap i samme konsern (se note 18)
Annen renteinntekt
Andre finansinntekter
Finansinntekter

2020
14 699
141 098
55 315
54 945
266 057

2019
7 713
181 547
62 867
1 125
253 251

2020
-6 733

2019
-10 159
2 264
-559 289
255 267

Finanskostnader
Rentekostnad konsernkontoordning DNB (se note 18)
Årets resultatføring av ikke opptjent gevinst rentederivater (sikringsformål) (se note 22)
Annen rentekostnad
Renteinntekt egne obligasjonslån
Nedskrivning (-)/reversering av nedskrivning (+) finansielle anleggsmidler (se note 9 og 12)
Aktiverte rentekostnader
Annen finanskostnad
Finanskostnader

-7 574
-261 397

Andre finansposter
Årets resultatførte verdiendring renteinstrumenter (handelsformål)* (se note 11)
Årets resultatførte verdiendring valutainstrumenter (handelsformål)** (se note 11)
Årets resultatførte verdiendring markedsbaserte aksjer (se note 23)
Andre finansposter

2020
-21 093
-39 818
625 332
564 420

10 345

Inntekt på investering i datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet
Inntekt på investering i datter (se note 8)
Inntekt på investering i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet (se note 8)
Inntekt på investering i datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet

2020
383 595
822 253
1 205 848

2019
794 324
814 725
1 609 049

Netto finansposter

1 774 928

1 559 562

-430 344
175 700
7 554

* FRA kontrakter er vurdert til laveste verdis prinsipp.
** Vurdert til virkelig verdi.
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521
-1 687
-313 082

2019
2 818
7 527

Note 11: Finansielle instrumenter
A. Finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi etter RL § 5-8

Beløp i 1000 kr
Markedsbaserte valutainstrumenter

2020

2019

Inngående beholdning:
Virkelig verdi av valutainstrumenter 01.01.
Virkelig verdi 01.01

9 137
9 137

-5 003
-5 003

30 681
-39 818

7 527
6 613
9 137

Årets resultatførte verdiendring (se note 10)
Netto tilgang (+) / avgang (-) i året
Virkelig verdi 31.12
Utgående beholdning:
Anskaffelseskost
Virkelig verdi av valutainstrumenter 31.12.
Virkelig verdi 31.12

9 137
9 137

Markedsbaserte valutainstrumenter er en handelsportefølje av valutaterminkontrakter.
Virkelig verdi av valutaterminkontraktene beregnes på grunnlag av beregnet terminkurs for EUR NOK, løpetid for kontraktene og
avtalte valutabeløp. Terminkursen beregnes ut fra spotkursen på verdsettelsestidspunktet og markedsrentekurvene for hhv norske
renter og eurorenter.
BKK har ingen handelsportefølje av valutaterminkontrakter pr 31.12.2020.

169

Forts. note 11 Finansielle instrumenter
B. Finansielle instrumenter vurdert etter laveste verdi etter RL § 5-2

Beløp i 1000 kr
Renteinstrumenter vurdert etter laveste verdi's prinsipp

2020

Inngående beholdning:
Verdi i henhold til laveste verdis prinsipp 01.01
Laveste verdi 01.01
Årets resultatførte verdiendring (se note 10)
Netto tilgang (+) / avgang (-) i året
Laveste verdi 31.12

2019

-2 818
-2 818
-21 093
21 093

2 818

Utgående beholdning:
Anskaffelseskost
Verdi i henhold til laveste verdis prinsipp 31.12.
Laveste verdi 31.12.
Virkelig verdi 31.12

1 767

Renteinstrumenter etter laveste verdis prinsipp er en handelsportefølje av FRA (standardiserte Forward Rate Agreements).
Verdi av renteinstrumenter beregnes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi (kontrakter med samme løpetid og forfall vurderes samlet).
Virkelig verdi av markedsbaserte renteinstrumenter beregnes ved å neddiskontere fremtidige kontantstrømmer knyttet til avtalene. Diskonteringsrenten
hentes fra markedsrentekurven på verdsettelsestidspunktet.
BKK hadde ingen FRA-kontrakter i handelsporteføljen pr 31.12.2020.
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Note 12: Øvrige finansielle anleggsmidler
Beløp i 1000 kr
2020

2019
14 651
9 000
255 855

Sarsia Seed AS, ansvarlig lån*
Lån til Validér AS *
Utlån til andre
Andre langsiktige poster
Sum utlån til andre

824
824

279 506

Utlån til andre forfall innen 1 år
Utlån til andre forfall mer enn 1 år
Sum utlån

824
824

3 000
276 506
279 506

*Lån er innfridd i 2020.
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Note 13: Aksjekapital og aksjonærinformasjon
Alle beløp i noten er oppgitt i hele kr
Aksjekapitalen pr. 31.12.2020 består av følgende aksjeklasser:
Aksjeklasser
A-aksjer
B-aksjer
C-aksjer
Sum

Antall
74 000
49 230
24 475
147 705

Pålydende
1 850 000 000
1 230 750 000
611 875 000
3 692 625 000

Bokført
1 850 000 000
1 230 750 000
611 875 000
3 692 625 000

Aksjer i klasse A kan bare eies av kommuner og fylkeskommuner i fylkene Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland.
Aksjer i klasse B er fritt omsettelige.
Aksjer i klasse C kan bare eies av slike juridiske personer som til enhver tid kan eie aksjer i selskapet uten at selskapet etter konsesjonslovgivningen
mister rettigheter som en følge av at selskapet ikke lenger anses som "offentlig eiet".
Stemmerett: 1 stemme pr. aksje i alle tre aksjeklasser.
Ved overføring av aksjer har aksjeeiere i samme aksjeklasse forkjøpsrett. Aksjeeiere i andre aksjeklasser har forkjøpsrett dersom ikke aksjeeiere i
samme aksjeklasse gjør forkjøpsrett gjeldende.
Eierstruktur pr. 31.12.2020
Bergen kommune
Alver kommune
Øygarden kommune
Askøy kommune
Kvam herad
Voss Herad
Austrheim kommune
Vaksdal kommune
Gulen kommune
Høyanger kommune
Fedje kommune
Masfjorden kommune
Solund kommune
Hyllestad kommune
Fjaler kommune
Kvinnherad kommune
Sunnfjord kommune
Statkraft Industrial Holding AS
Tysnes Kraftlag AS
Etne Elektrisitetslag AS
Sum

A - aksjer
55 765
5 099
5 062
3 666
1 329
993
640
549
401
172
171
153

74 000

B - aksjer

46 202
2 511
517
49 230

C-aksjer

358
565
895
1 341
3 358
17 958

24 475
172

SUM
55 765
5 099
5 062
3 666
1 329
993
640
549
401
172
171
153
358
565
895
1 341
3 358
64 160
2 511
517
147 705

Eierandel
37,75 %
3,45 %
3,43 %
2,48 %
0,90 %
0,67 %
0,43 %
0,37 %
0,27 %
0,12 %
0,12 %
0,10 %
0,24 %
0,38 %
0,61 %
0,91 %
2,27 %
43,44 %
1,70 %
0,35 %
100,00 %

Note 14: Egenkapital
Beløp i 1000 kr
Aksjekapital
Egenkapital 31.12.2018
Årets endring i egenkapitalen 2019:
Estimatavvik vedrørende pensjoner i BKK AS
Tilgang egne aksjer
Avgang egne aksjer
Estimatavvik vedrørende pensjoner i DS ført etter EK-metoden
Virksomhetssammenslutning
Andre korreksjoner mot EK i DS
Årets resultat
Korrigert avsatt utbytte 2018
Foreslått ordinært utbytte for 2019
Egenkapital 31.12.2019
Årets endring i egenkapitalen 2020:
Estimatavvik vedrørende pensjoner i BKK AS
Estimatavvik vedrørende pensjoner i DS ført etter EK-metoden
Årets resultat
Virksomhetssammenslutning*
Korrigert avsatt utbytte 2019
Foreslått ordinært utbytte for 2020
Egenkapital 31.12.2020

Egne
Aksjer

3 692 625

Overkurs

1 033 028

Fond for
vurderingsforskjeller
926 137

-162 925
162 925

-383 315

3 692 625

1 033 028

542 822

Annen
EK

Sum

1 912 492

7 564 283

8 637
-803 022
807 627

8 637
-965 947
970 552
7 127
251 857
-23

7 127
251 857
-23
1 837 144
14
-600 000
3 421 854

10 270
-273 064

3 692 625

1 033 028

* Se note 23 for mer informasjon.
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269 758

-79 279
1 887 144
10 118
22
-800 000
4 450 129

1 453 829
14
-600 000
8 690 330

10 270
-79 279
1 614 081
10 118
22
-800 000
9 445 542

Note 15: Pensjonskostnader, -midler og forpliktelser
Konsernets pensjonsordninger
Selskapene i BKK-konsernet har to parallelle pensjonsordninger som oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon, og samsvarende tariffestede AFP-ordninger. Det er en
offentlig, kollektiv tjenestepensjonsordning (ytelsesplan) for personer som ble ansatt før 1. januar 2016. Personell ansatt etter nevnte dato og tidligere ansatte som valgte det innen 1. juni
2016, har tjenestepensjonsordning med innskuddsplan. Personell født i 1963 eller senere ble i 2019 besluttet overført til innskuddsordningen med virkning fra 1. januar 2020.
Påslagsordningen i ny offentlig tjenestepensjon, vedtatt av Stortinget i juni 2019, er derfor ikke innført.
Innskuddsplaner
Pensjonsordningen forvaltes av BKK Pensjonskasse. Innskuddssatsene som betales av arbeidsgiver, er 6,5 % av lønn opp til 7,1 G og 18 % for lønn mellom 7,1 G og 12 G.
Ytelsesplan i sikret (fondsbasert) ordning
Selskapene i BKK-konsernet har en offentlig, kollektiv ytelsesbasert pensjonsordning i BKK Pensjonskasse, som er lukket. Pensjonsordningen er en bruttoordning tilsvarende offentlige
ordninger. Den gir de ansatte en bestemt fremtidig pensjonsytelse (ytelsesplan) basert på antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder.
Ytelsesplanen omfatter alders-, uføre-, etterlatte- og barnepensjon. Alderspensjonen utgjør ved full opptjening 66% av pensjonsgrunnlaget for lønn opp til 12G. Alle født i 1943 eller senere vil
få pensjonen sin levealdersjustert, noe som kan føre til en pensjonsutbetaling som er mindre enn 66 % av pensjonsgrunnlaget.
Pensjonen reguleres i henhold til regelverket for offentlig pensjon. Ordningen finansieres ved at medlemmene innbetaler 2 % av pensjonsgrunnlaget. Øvrig pensjonspremie dekkes av BKK.
Avtalefestet pensjon og ytelsesplan i usikrede (ikke fondsbaserte) ordninger
De usikrede ordningene er lukket. De består av AFP (avtalefestet pensjon) for ansatte med ytelsespensjon (offentlig ordning), driftspensjonsordninger for enkelte med lønn over 12G samt
pensjon til tidligere ansatte i BKKs avviklede anleggsavdeling. Disse er presentert samlet under betegnelsen usikrede ordninger.
Det ytes ikke statstilskudd til AFP-ordningen for ansatte som er omfattet av offentlig, kollektiv pensjonsordning. Arbeidsgiver er dermed fullt ut ansvarlig for alle forpliktelser etter denne
ordningen og disse er forutsetningsvis inkludert i usikrede forpliktelser.
Ansatte som er omfattet av innskuddspensjonsordningen, har krav på privat AFP som er et livsvarig tillegg til alderspensjon fra Folketrygden, jf. AFP-tilskuddsloven kap. 2. Denne AFPordningen finansieres ved at staten gir tilskudd som utgjør 1/3 av pensjonen, mens arbeidsgiver dekker det resterende. AFT-ordningen regnskapsføres som en innskuddsordning. Ordningen
administreres av rettssubjektet Fellesordningen for avtalefestet pensjon. I 2020 utgjorde årlig tilskudd 2,5 % av lønn mellom 1 G og 7,1 G pr. ansatt i ordningen.
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Frts. Note 15: Pensjonskostnader, - midler og forpliktelser
Aktuarielle beregninger
Pensjonskostnaden er beregnet i henhold til IAS 19. Estimatavvik innregnes umiddelbart og føres mot egenkapitalen, mens planendringer inngår i årets resultatførte pensjonskostnad.
Aktuarberegningene er utført av aktuarer i Gabler Pensjonstjenester AS som også administrerer BKK Pensjonskasse.
Økonomiske forutsetninger
Diskonteringsrenten er satt med grunnlag i obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). BKK har vurdert OMF-markedet og konkludert med at det er tilstrekkelig likvid og har foretaksobligasjoner
av høy kvalitet. Det kvalifiserer derfor som grunnlag for referanserente i henhold til IAS 19.83. Det er ingen relativt klare markedsdata for fremtidig lønnsvekst og det er derfor et større
vurderingsrom enn for diskonteringsrenten. Estimat i nasjonalbudsjettet, samt fra Norges Bank og SSB støtter BKKs vurdering.
De økonomiske forutsetningene fremgår av tabell nedenfor. Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) har primo januar 2021 utgitt veiledende forutsetninger pr. 31. desember 2020 som har 0,2 %
høyere diskonteringsrente og 0,25 % høyere lønnsvekst og G-vekst enn BKKs forutsetninger. Nettoeffekten av NRS' forutsetninger ville ikke medført en vesentlig endring i forpliktelsen.
Det er utarbeidet sensitivitetsanalyser som viser konsekvensene for pensjonskostnader og -forpliktelser av å endre de viktigste parameterne. Resultatet er presentert i tabell nedenfor.
Endringen i kostnad gjelder pensjonskostnad i 2021, mens endring i forpliktelse gjelder per 31.12.2020.
Demografiske forutsetninger om dødelighet og uførhet
BKK anser dødelighetstabellen K2013BE som beste estimat for dødelighet i de aktuarielle beregningene per 31.12.2020. Betegnelsen K2013BE brukes som benevnelse på Finans Norges
beste estimat på dødelighetsgrunnlag, basert på Finanstilsynets gjeldende forsikringstekniske beregningsgrunnlag i kollektiv pensjonsforsikring (K2013). Uføretabeller er basert på K63.
Kurvet lønnsvekst
Forventet individuelt karrieretillegg i BKK sine pensjonsberegninger bygger på Gablers regresjonsmodell. Modellen bruker alder som en forklaringsvariabel for størrelsen på arbeidstakernes
individuelle karrieretillegg. Basert på historiske populasjonsdata i pensjonskassen er det utledet en tilpasset lønnskurve som viser at den gjennomsnittlige veksten i individuelt karrieretillegg
for ansatte i BKK er svakt fallende med alder. Beregninger viser at kurvet lønnsvekst gir lavere pensjonsforpliktelse enn lineær lønnskurve.
Pensjonsmidler i BKK Pensjonskasse
BKK Pensjonskasse fikk i 2020 en avkastning på 7,9% (392 mill. kroner) mot en indeksavkastning på 7,3 %. Meravkastningen i 2020 er ca. 35 mill. kroner i forhold til indeks. Aksjeeksponeringen
er 33,5 %. Forvaltningskapital per 31.12.2020 er 5,2 mrd. kroner.
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Frts. Note 15: Pensjonskostnader, - midler og forpliktelser
De aktuartekniske beregninger er utført i henhold til standard fra Den Norske Aktuarforening og bygger på følgende forutsetninger:

1. Diskonteringsrente
2. Forventet avkastning pensjonsmidler
3. Årlig forventet lønnsvekst inkl. karrieretillegg
4. Årlig forventet G-regulering
5. Årlig regulering av pensjoner under utbetaling
6. AFP-uttak
7. Demografiske forutsetninger om dødelighet og uførhet
8. Frivillig avgang

2019
2,30 %
2,30 %
2,50 %
2,25 %
1,50 %
25% ved 62 år
K2013 / K63
før 45 år - 4,5%
45 - 60 år - 2,0%
etter 60 år - 0%

2020
1,50 %
1,50 %
2,00 %
1,75 %
1,00 %
25% ved 62 år
K2013BE / K63
før 45 år - 4,5%
45 - 60 år - 2,0%
etter 60 år - 0%

Betegnelsen K2013BE står for Finans Norges beste estimat basert på Finanstilsynets gjeldene forskningstekniske beregningsgrunnlag i kollektiv pensjonsforsikring (K2013). K63 står for
uføretabeller fra 1963.

Beløp i 1000 kr
Sensitivitetsanalyse
Endring i pensjonskostnad
Endring i brutto pensjonsforpliktelse

Sensitivitetsanalyse
Endring i pensjonskostnad
Endring i brutto pensjonsforpliktelse

Endring diskonteringsrente
1%
-991
-97 975

-1 %
1 304
124 620

Endring i forventet G - regulering
1%
-1 %
605
-561
99 887
-81 570
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Endring forventet lønnsvekst
1%
559
20 752

-1 %
-531
-19 746

Frts. Note 15: Pensjonskostnader, - midler og forpliktelser
Beløp i 1000 kr

A. PERIODENS PENSJONSKOSTNAD
Årets pensjonsopptjening (service cost)
Arbeidsgiveravgift av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen
Forventet avkastning på pensjonsmidlene
Resultatført planendring
Resultatført oppgjør ved overgang til innskuddsordning
Medlemsinnskudd
Resultatført pensjonskostnad
Resultatført pensjonskostnad innskuddsordning
Sum resultatført pensjonskostnad
B. BALANSEFØRT PENSJONSFORPLIKTELSE
Brutto pensjonsforpliktelse ved periodens slutt
Midler ved periodens slutt
Balanseført pensjonsforpliktelse inkl arb.g.avgift
C. AVSTEMMING PENSJONSFORPLIKTELSE
Pensjonsforpliktelse i inngående balanse
Resultatført pensjonskostnad
Estimatavvik ført direkte mot egenkapital
Virksomhetsendringer*
Innbetalinger inkl arb.g.avg
Utbetalt pensjon over drift ekskl arb.g.avg
Balanseført pensjonsforpliktelse ved periodens slutt
D. MEDLEMSSTATISTIKK
Antall aktive ytelsesordning
Antall innskuddsordning
Antall oppsatte (tidligere ansatte med opptjente rettigheter)
Antall pensjonister

Sikret
ordning

Usikrede
ordninger

3 212
453
10 517
-11 184

728
103
2 740

2020

2019

3 940
556
13 257
-11 184

-469
6 100
15 457
21 557

11 412
1 609
15 387
-12 873
-20 884
-11 194
-1 140
-17 684
7 580
-10 104

113 059

632 337
544 411
87 926

586 191
481 214
104 976

104 976
6 100
-13 167
10 943
-13 703
-7 224
87 926

166 357
-17 684
-11 073

-25 134

122 649
3 570
-6 410
1 493
-1 019
-7 224
113 059

-25 676
-6 949
104 976

37

35

219
105

33

37
171
219
105

39
97
207
91

-469
2 530

3 570

2 530

3 570

519 278
544 411
-25 133

113 059

-17 673
2 530
-6 757
9 450
-12 684

*Se note 23.
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Note 16: Rentebærende gjeld og styring av kapitalstruktur
Generell informasjon
BKK kan ta opp lån i obligasjons- eller sertifikatmarkedet, eller gjøre direkte låneopptak fra finansinstitusjon eller andre. Både norske og utenlandske markeder og
institusjoner er aktuelle. Kapitalstrukturen skal ta høyde for at likviditeten i finansieringsmarkedene er volatil. Av kostnadshensyn vil det normalt være fordelaktig å låne
i kapitalmarkedene gjennom utstedelse av sertifikater og obligasjoner fremfor å låne i bankmarkedet.
BKK har som mål å opprettholde høy finansiell fleksibilitet for konsernet, og skal gjennom kjøp og salg av egne obligasjoner/sertifikater virke til god likviditet i BKKpapirene. Ubrukte beredskapsfasiliteter er med på å sikre den samlede finansielle fleksibiliteten.
Alle BKKs innlån løper med negativ pantsettelsesklausul.

Beløp i 1000 kr
Langsiktig rentebærende gjeld
Obligasjonslån
Egenbeholdning
Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum langsiktig rentebærende gjeld

2020
20 750 000
-10 829 000
1 545 000
11 466 000

2019
16 500 000
-8 925 000
1 545 000
9 120 000

2020

2019
1 200 000
371
1 200 371

Beløp i 1000 kr
Kortsiktig rentebærende gjeld
Sertifikatgjeld
Kassekreditt
Sum kortsiktig rentebærende gjeld

250
250

Gjennomsnittlig rentesats på innlån var i 2020 1,84 % .
Konsernet har trekkfasiliteter på til sammen 1 500 mill. kroner. Det er pr. 31.12.2020 ikke trukket på trekkfasilitetene.
Bankinnskudd, kontanter og lignende var pr. 31.12.2020 på 1.245 mill. kroner. Det vises ellers til note 21 vedrørende likvide midler.
Avdragsstruktur lånegjeld

Beløp i mill. kroner
År
2021
2022
2023
2024
2025
Forfall etter 5 år
Sum

Låneforfall
1 832
964
3 254
1 835
390
3 190
11 466
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Note 17: Skatt
Beløp i 1000 kr
Endring

2020

2019

Skattekostnad i resultatregnskapet
Betalbar overskuddskatt
Endring utsatt skatt alminnelig inntekt
Korreksjon tidligere år
Sum skattekostnad i resultatregnskapet

-48 796
7 975
294
-40 526

-53 613
12 470
23
-41 121

Avstemming av nominell skattesats mot effektiv skattesats
Resultat før skatt
Skattesats

1 573 555
22 %

1 412 709
22 %

346 182

310 796

-390 199
42
1 170
294
1 985
-40 526

-351 917

-3 %

-3 %

-48 796
53 104
-4 515
207

-53 613
53 613

9 765

26 130
-12 545
-87 159
-545
-74 120
22 %
-16 306

-7 789
-3 563
-103 663
-3 492
-118 507
22 %
-26 072

-169
9 597

-169
-16 475

-26 072

Forventet skattekostnad
Skatteeffekt av
Permanente forskjeller
Endring ikke balanseført utsatt skattefordel
Skattefri overføring
Korreksjon tidligere år
Skatteeffekt fusjon
Sum skattekostnad
Effektiv skattesats
Betalbar skatt i balansen
Betalbar overskuddskatt
Konsernbidrag
Kreditfradrag
Korreksjon tidligere år
Sum betalbar skatt i balansen

-41 121

Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og utsatt skatt
Alminnelig inntekt
Driftsmidler
Omløpsmidler/kortsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser
Andre langsiktige fordringer/forpliktelser
Sum midlertidige forskjeller alminnelig inntekt
Skattesats
Netto utsatt skattefordel (-)/utsatt skatteforpliktelse (+) alminnelig inntekt
Ikke regnskapsført utsatt skattefordel alminnelig inntekt
Netto regnskapsført utsatt skattefordel (-)/utsatt skatteforpliktelse (+) alminnelig inntekt

33 919
-8 982
16 504
2 947
44 388

Spesifikasjon av endring i netto regnskapsført utsatt skattefordel (-)/utsatt skatteforpliktelse(+)
Endring utsatt skatteforpliktelse (+)/utsatt skattefordel (-) estimatavvik pensjoner innregnet i egenkapitalen
Endring utsatt skatteforpliktelse (+)/utsatt skattefordel (-) fusjon
Endring utsatt skatteforpliktelse (+)/utsatt skattefordel (-) innregnet i årsresultat
Endring utsatt skatt i perioden

2 358
-737
7 975
9 597
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2 436
12 470
14 906

Note 18: Transaksjoner og mellomværende med nærstående parter
Pr 31.12.2020 er 50,1 % av aksjene i selskap eiet av kommuner i Vestland fylke, hvorav Bergen kommune eier 37,75 %. Tysnes og Etne Kraftlag AS eier tilsammen 2,05%. Resterende
43,44 % er eiet av Statkraft Industrial Holding AS, et selskap eiet 100 % av Statkraft SF gjennom Statkraft AS. Statkraft SF er et 100 % statseid foretak. Oversikt over eiere fremgår av
note 13.
Alle datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet som angitt i note 8 er nærstående parter av BKK. I tillegg er tilknyttede selskaper av døtre og døtre av
tilknyttede selskaper, nærstående parter av BKK AS. BKK Pensjonskasse er også nærstående part av BKK AS. BKK Pensjonskasse er nærmere omtalt i note 9 og 15.
Personer som angitt i note 3 og som inngår i konsernets ledelse og styre er også nærstående parter av BKK AS. Transaksjoner mellom selskapet og medlemmer av styret omfatter
vedtatt styrehonorar og ordinære reiseutgifter.
Utover de transaksjoner som angis i denne note og note 3, er det ikke transaksjoner eller utestående av betydning med nærstående parter.
Alle transaksjoner med nærstående parter er inngått til markedsmessige vilkår.
Kortsiktige fordringer på nærstående parter kommer fra salg av varer og tjenester. Kortsiktig gjeld til nærstående parter kommer fra kjøp av varer og tjenester samt
mellomværende knyttet til finansiering gjennom konsernkonto og langsiktige utlån.
Lån til tilknyttet selskap har en avdragsfri periode og rente er avtalt Nibor pluss et markedsmessig risikopåslag. Oppgjør skal bestå av vederlag i kontanter.

Beløp i 1000 kr
Negative beløp = inntekter, positive beløp = kostnader
Resultatmessige transaksjoner med nærstående parter
Transaksjoner
Salg av administrative tjenester
Salg av andre varer og tjenester
Leieavtaler
Renter på utlån
Renteinntekter konsernkontoordning DNB
Sum inntekter

Tilhører regnskapslinje
Andre driftsinntekter
Andre driftsinntekter
Andre driftsinntekter
Finansinntekter
Finansinntekter

Kjøp av diverse varer og tjenester
Kjøp av diverse varer og tjenester
Kjøp av diverse varer og tjenester
Kjøp av diverse varer og tjenester
Rentekostnader konsernkontoordning DNB
Sum kostnader

Varige driftsmidler
Varekostnad
Lønnskostnader
Andre driftskostnader
Finanskostnader

Datter / Konsern
2020
-120 189
-81 523
-40 649
-141 098
-14 699
-398 158

2019
-108 378
-74 382
-38 669
-181 547
-7 713
-410 687

297
5
7
13 150
6 733
20 190

16 352
875
-407
9 609
10 159
36 589

Tilknyttede og Felleskontollerte
selskaper*
2020
2019
-29 022
-35 259
-7 777
-11 501
-452
-454

-37 251

-47 213

1 249

8 900

1 249

8 900

*Tilknyttede og felleskontrollerte selskaper inkluderer i tillegg til Tilknyttede selskap av BKK AS, også Tilknyttede selskap av Datter og Datter av Tilknyttede selskap.
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Frts. Note 18: Transaksjoner og mellomværende med nærstående parter
Resultatmessige transaksjoner med nærstående parter

Eiere

Transaksjoner
Salg av andre varer og tjenester
Leieavtaler
Sum inntekter

Tilhører
regnskapslinje
Andre
driftsinntekter
Andre driftsinntekter

2020

2019

-401
-401

-404
-404

Kjøp av diverse varer og tjenester
Sum kostnader

Andre driftskostnader

1 503
1 503

2 198
2 198

Mellomværende med nærstående parter

Forhold til motparten

Motpart
BKK Breiband AS
BKK Digitek AS
BKK Elektrifisering AS
BKK Elsikkerhet AS
BKK EnoTek AS
BKK Nett AS
BKK Produksjon AS
BKK Spring AS
BKK Strøm AS
BKK Tysneskraft AS
BKK Varme AS
Enivest AS
Veilys AS
Vestlandsenergi AS
Sunnfjord Energi AS
Plug Holding AS
Sum fordringer på konsernselskaper

Datter
Datter
Datter
Datter
Datter
Datter
Datter
Datter
Datter
Datter
Datter
Datter
Datter
Datter
Datter
Datterdatter

Fjordkraft Holding ASA
Tafjord Kraft AS
Bergen Fiber AS
Sum fordringer på tilknyttede selskaper

Tilknyttet selskap**
Tilknyttet selskap
Tilknyttet selskap

Kortsiktige fordringer*
2020
143
227 207
230 573
18 968
21 237
376 310
1 390 958
44 397
2 042
38
157 997
554
43 717
12 733
146 985
2 673 859

2019
78
99 567
60 894
1 087
28 508
364 662
1 053 386
5 098
-15
2 107
27 778
43 253
91 230
1 889
4
1 779 525

Langsiktige fordringer
2020

2019

275 000

275 000

3 050 000
3 658 000
25 000

3 550 000
2 800 000
25 000

790 000
160 000
10 000

9 000
790 000
10 000
950 000

15 000
7 983 000

8 409 000

113 400

113 400

113 400

113 400

640
3 858
3 858

739
1 378

*Inkl. utbytte/konsernbidrag for 2020 og 2019 på hhv kr 706 555 999,- og kr 1 271 718 277,- samt mellomværende konsernkontoordning for 2020 og 2019 på hhv kr 1 918 902 190,og kr 462 456 397,- . Se note 21.
**BKK AS har i 2020 solgt aksjer i Fjordkraft Holding ASA og gjennom dette redusert sin eierandel til 7,59%. Selskapet er etter dette ikke lenger et tilknyttet selskap av BKK AS. Se
note 23.
Kortsiktige fordringer på tilknyttede selskaper inngår delvis i postene kundefordringer og andre kortsiktige fordringer.
Lån til datterselskap er innvilget uten pant i selskapenes eiendeler, men med klausul om negativ pantsettelse.
Lån til Tafjord Kraft AS er innvilget med klausul om negativ pant.
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Frts. Note 18: Transaksjoner og mellomværende med nærstående parter
Mellomværende med nærstående parter

Forhold til motparten

Motpart
BKK Breiband AS
BKK Digitek AS
BKK Elektrifisering AS
BKK Elsikkerhet AS
BKK EnoTek AS
BKK Nett AS
BKK Produksjon AS
BKK Regnskapsservice AS
BKK Spring AS
BKK Strøm AS
BKK Tysneskraft AS
BKK Varme AS
EE Øvrig AS
Enivest AS
Veilys AS
Vestlandsenergi AS
Sunnfjord Energi AS
Plug Holding AS
Fossheim Energiverk AS
Kjøsnesfjorden Kraftverk As
Sum gjeld til konsernselskaper*

Datter
Datter
Datter
Datter
Datter
Datter
Datter
Datter
Datter
Datter
Datter
Datter
Datter
Datter
Datter
Datter
Datter
Datterdatter
Datterdatter
Datterdatter

Kortsiktig gjeld*
2020
-102
-7 251
-223 211
-58 113
-1 872
-58 437
-14
-3 556
-6 167
-3 662
-651
-167
-6 127
-218

-107
-62 685
-432 340

Langsiktig gjeld
2019
-3 921
-2 352
-23 052
-55 472
-577
-1 110 059
-8
-232
-2 918
-9 973
-15 148
-2 573
-1 752

2020

2019
-345

-51 185
-187

-618
-377

-51 372

-1 340

-7 527
-7 125
-265 410
-47

-1 508 146

* Inkl. skyldig utbytte/konsernbidrag for 2020 og 2019 på hhv kr 233 173 810,- og kr 168 542 905,- samt mellomværende konsernkontoordning for 2020 og 2019 på hhv kr 126 997
617,- og kr 1 251 269 367,- . Se note 21.
Mellomværende med nærstående parter

Langsiktige fordringer
Kortsiktige fordringer

Eiere
2020

2019

129

126

Kortsiktig gjeld

Tilknyttede og Felleskontrollerte
selskaper*
2020
2019
44 000
2 012
4 435
-5

* Mellomværende med Tilknyttede selskap av Datterselskap og Datterselskap av Tilknyttede selskap.
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-84 279

Note 19: Pantstillelser og garantier
BKK AS tar ikke opp lån med særskilt sikkerhet i selskapets eiendommer, og alle innlån løper med klausul om negativ pantsettelse.
BKK AS har kjøpt en garanti hos DNB Bank ASA på kr 75 mill. kroner som sikkerhet for skattetrekk for ansatte i konsernet, herunder 12 mill. kroner som sikkerhet for skattetrekk
for ansatte i selskapet.
Aksjonæravtale mellom BKK AS og BIR AS av 13.03.2000 regulerer finansieringen av BKK Varme AS. I perioden fra 01.01.2005 frem til 01.01.2035 har BKK AS rett, men ingen plikt
til å dekke BKK Varme AS sitt finansieringsbehov til betingelser tilsvarende BKK Varme AS sin gunstigste oppnåelige markedsrente, uten påslag av noen art. Se også note 21. I
avtalen er BKK AS villig til å stille nødvendig kapital til BKK Varme AS sin rådighet i henhold til godkjent forretningsplan og vedtatte budsjetter. BIR AS har gitt BKK AS en
selvskyldnergaranti på inntil 600 mill. kroner for BIR AS sin forholdsvise andel av lån til BKK Varme AS.
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Note 20: Hovedtall fra datterselskapenes regnskaper
Beløp i 1000 kr
BKK
Produksjon AS

BKK
Nett AS

BKK
Digitek AS

BKK
Varme AS

BKK
Breiband AS

BKK
Strøm AS

BKK
Elsikkerhet AS

1 306 189
-892 298
-252 531
413 891
-93 278
-102 850
217 762

1 949 476
-1 658 668
-300 734
290 808
-48 872
-53 516
188 420

331 113
-263 138
-64 513
67 976
-3 298
-14 256
50 421

179 258
-168 370
-46 239
10 888
-20 563
2 096
-7 579

27 083
-24 606
-4 275
2 477
76
-568
1 984

2 429
-6 029
-224
-3 601
32
785
-2 784

35 892
-30 489
-79
5 402
288
-1 258
4 432

816 372
7 248 324
8 064 695

2 638
6 008 847
6 011 486

94 614
657 377
751 991

5 050
1 134 129
1 139 179

32 747
32 747

5 261
5 261

1 876
1 876

22 571
217 632
240 203

84 511
590 616
675 128

14 191
27 588
41 779

871
58 064
58 935

150
10 866
11 016

6 318
2 293
8 611

62 386
1 297
63 682

8 304 898

6 686 613

793 770

1 198 115

43 763

13 872

65 558

Innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Sum egenkapital

917 711
965 373
1 883 084

1 753 228
421 544
2 174 772

113 149
69 244
182 392

89 000
128 842
217 842

31 274
7 574
38 848

9 939

4 984
27 739
32 722

Langsiktig konserngjeld
Annen langsiktig gjeld m.v.
Sum langsiktig gjeld

3 658 000
783 373
4 441 373

3 050 000
429 731
3 479 731

275 000
33 962
308 962

790 000
3 432
793 432

Kortsiktig konserngjeld
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

1 400 373
580 068
1 980 441

401 234
630 877
1 032 111

249 564
52 852
302 416

158 800
28 041
186 841

640
4 275
4 915

2 499
1 434
3 933

19 039
9 062
28 101

8 304 898

6 686 613

793 770

1 198 115

43 763

13 872

65 558

Regnskap 2020
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Driftskostnader
Herav av- og nedskrivninger
Driftsresultat
Netto finansposter
Skattekostnader
Resultat etter skatt
Balanse pr. 31.12.2020
Eiendeler:
Investering i DS og TS
Andre anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Konsernfordringer
Andre omløpsmidler
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Egenkapital og gjeld:

Sum egenkapital og gjeld
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9 939

4 734
4 734

Forts. Note 20: Hovedtall fra datterselskapenes regnskaper
Beløp i 1000 kr
BKK
Elektrifisering AS

BKK
EnoTek AS

33 350
-96 467
-27 267
-63 116
-5 423
15 053
-53 487

493 476
-516 139
-23 170
-22 662
-724
2 009
-21 377

Eiendeler:
Investering i DS og TS
Andre anleggsmidler
Sum anleggsmidler

67 300
188 652
255 952

Konsernfordringer
Andre omløpsmidler
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler

BKK
Spring AS

Veilys AS

Vestlandsenergi
AS

BKK
Tysneskraft AS

Enivest AS

-3 331
9 700
782
7 151

43 954
-49 934
-3 472
-5 979
-741
1 479
-5 242

39 981
-37 043
-7 571
2 938
-629
1 226
3 535

113
-188
-38
-75
66
2
-7

190 963
-161 849
-42 582
29 114
-4 054
-5 570
19 490

87 053
87 053

72 995
72 995

53 685
53 685

10
20 137
20 147

225 002
24 194
249 196

38 707
147 770
186 477

3 556
15 834
19 391

6 127
5 287
11 414

602
23 389
23 991

3 677
16
3 693

1 520
20 549
22 070

505 147

273 530

92 386

65 098

44 138

3 693

385 463

175 967

15 542
7 151
22 693

6 020

175 967

77 839
11 395
89 234

6 020

13 905
1 255
15 160

816
1 744
2 561

18 359
80 794
140 942

25 000

10 000

5 779
5 779

68 506
68 506

25 000

10 000

3 036
3 034

816
816

30 833
30 833

Kortsiktig konserngjeld
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

288 501
34 901
323 402

21 822
93 970
115 791

44 400
292
44 692

49 047
32
49 078

19 933
6 011
25 944

54
263
317

3 389
50 299
53 688

Sum egenkapital og gjeld

505 147

273 530

92 386

65 098

44 138

3 693

385 463

Regnskap 2020
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Driftskostnader
Herav av- og nedskrivninger
Driftsresultat
Netto finansposter
Skattekostnader
Resultat etter skatt

-3 331

Balanse pr. 31.12.2020

363 393
363 393

Egenkapital og gjeld:
Innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Langsiktig konserngjeld
Annen langsiktig gjeld m.v.
Sum langsiktig gjeld
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Note 21: Likvide midler
BKK konsernet har organisert bankkontoene sine i en konsernkonto i DNB Bank ASA og har en kassekredittramme på totalt 500 mill. kroner. BKK AS er bankens motpart på
vegne av alle datterselskaper i konsernet. Alle selskapene i konsernet som deltar i konsernkontosystemet er solidarisk ansvarlige for oppfyllelsen av konsernets forpliktelser
overfor DNB Bank ASA og herunder kreditt, renter og omkostninger.
Det enkelte datterselskaps bankkonti som inngår i ordningen presenteres som mellomværende med morselskapet BKK AS. BKK AS viser den totale beholdning som sitt
bankinnskudd i balansen med motpost mellomværende med datterselskapene, ref. note 18.
Ved en konsernkonto overføres kredittrammen til konsernet slik at tilgjengelig likviditet er summen av likviditet i konsernet pluss 500 mill. kroner. Kassekreditten er tilgjengelig
for alle selskapene i konsernkontosystemet. I tillegg til kassekredittrammen på 500 mill. kroner i tilknytning til konsernkontoordningen, kommer en kortsiktig trekkrettighet på 1
000 mill. kroner i DNB Bank ASA.
Følgende selskaper inngår i konsernkontosystemet:
BKK AS
BKK Digitek AS
BKK Elsikkerhet AS
BKK Elektrifisering AS
BKK Enotek AS
BKK Nett AS
BKK Produksjon AS
BKK Spring AS
BKK Strøm AS
BKK Tysneskraft AS
BKK Varme AS
Kjøsnesfjorden Kraftverk AS
Plug Holding AS
Vestlandsenergi AS
Veilys AS
Bankinnskudd, kontanter og lignenede utgjør 1 245 mill. kroner per 31.12.2020.
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Note 22: Styring av finansiell risiko
BKK AS opererer i en virksomhet som innebærer risiko på mange områder. Risikostyring handler ikke om å fjerne risiko, men å ta riktig risiko ut fra konsernets risikovilje og evne, kompetanse, soliditet og utviklingsplaner. Hensikten med risikostyringen er å identifisere trusler og muligheter for selskapet, og å styre risiko mot et akseptabelt nivå slik
at det gis rimelig sikkerhet for at selskapets målsetninger oppnås.
BKK AS har en helhetlig tilnærming til konsernets finansielle risikoer. Målsetningen er å styre svingningene i resultatet etter skatt for BKK AS (morselskapet) innenfor en
overordnet ramme fastsatt av styret i BKK AS. Den overordnede risikorammen danner i neste omgang grunnlaget for rammene knyttet til konsernets styring av risiko i forhold
til bl.a. kraftomsetning, valuta og rentebinding.
Markedsrisiko
Rentesvingninger påvirker BKKs kontantstrøm og resultat på flere måter. I tillegg til å påvirke finanskostnadene, påvirker rentesvingninger bl.a. inntektsrammen for
nettvirksomheten, grunnrenteskatten for produksjonsvirksomheten og pensjonskostnadene. Konsernets finansstrategi er innrettet mot en helhetlig styring av renterisiko. Det
betyr at rentesvingningenes samlede effekt på BKK AS sitt resultat legges til grunn ved fastsettelse av rammer for rentebinding i innlånsporteføljen. Selskapet har per
31.12.2020 ingen rentebytteavtaler inngått med sikringsformål.
BKK AS har valutaeksponering gjennom investeringer i selskaper som har funksjonell valuta ulik NOK, herunder Himal Power. BKK Produksjon har inntekter fra kraftsalg i euro og
BKK AS har noe valutaeksponering mot euro gjennom handelsportefølje valuta. BKK AS har ingen valutakontrakter pr 31.12.2020.
Kredittrisiko
Plassering av overskuddslikviditet medfører kredittrisiko. Kredittrisikoen relatert til overskuddslikviditet reduseres ved å velge banker med høy kredittrating, samt at det er
fastsatt rammer for eksponering mot enkeltmotparter ved plassering i bankinnskudd og rentebærende verdipapirer.
Det er videre heftet kredittrisiko til utlån til tilknyttede selskaper og andre, samt salg av varer og tjenester. BKK har oppfølgingsrutiner for at utestående fordringer innbetales i
henhold til avtale.
Likviditetsrisiko
Likviditetsrisikoen begrenses gjennom en balansert kapitalstruktur. Eksponering for likviditetsrisiko følges løpende opp av finansavdelingen. Likviditetsstyringen er innrettet
mot at konsernet til en hver tid skal ha en likviditetsreserve som minst dekker forventet likviditetsbehov de neste seks månedene. Ubrukte trekkfasiliteter er med på å sikre den
finansielle fleksibiliteten, se note 16 og 21.
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Note 23: Store enkeltransaksjoner
I 2020 gjennomførte BKK AS følgende store enkelttransaksjoner:
Salg av aksjer i Fjordkraft Holding ASA
I juli 2020 solgte BKK aksjer i Fjordkraft Holding ASA, og reduserte eierandelen fra 15,23% til 7,59%. Salget medførte en regnskapsmessig gevinst på 554 mill. kroner. Gevinsten
inngår i regnskapslinjen inntekt på investering i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet. Etter nedsalget er Fjordkraft Holding ASA behandlet som en finansiell eiendel
og blir innregnet til virkelig verdi med verdiendring over resultatregnskapet. Regnskapsmessig gevinst som følge av overgang fra tilknyttet selskap innregnet i henhold til
kostmetoden til virkelig verdi er beregnet til 552 mill. kroner. Gevinsten inngår i regnskapslinjen andre finansposter.
Fusjon med Sunnfjord Energi AS
Det ble i 2020 gjennomført en omorganisering av Sunnfjord Energi AS hvorav driften ble overført til ulike datterselskaper i BKK konsernet.
05.12.2020 ble det gjennomført en mordatterfusjon mellom Sunnfjord Energi AS og BKK AS. Eiendeler, rettigheter og forpliktelser som relaterer seg til restvirksomheten ble
ved denne fusjonen overdratt til BKK AS.
Fusjonen ble gjennomført til regnskapsmessig konsernkontinuitet og som mordatterfusjon etter forenklede regler i aksjeloven. Regnskapsmessig virkningstidspunkt var
01.11.2020. Bakgrunnen for den ovennevnte fusjonen er forenkling av konsernets selskapsstruktur.
Virksomhetsoverdragelse elektrifisering
01.04.2020 ble elektrifiseringsvirksomheten i BKK AS overdratt til BKK Elektrifisering AS for 33 mill. kroner. Virksomhetsoverdragelsen omfattet blant annet 9 ansatte, tilhørende
avtaler og rettigheter og aksjepost i Plug Holding AS.
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Note: 24 Spesielle hendelser
Utviklingen av COVID 19-utbruddet er en spesiell og krevende situasjon for oss alle, og BKK tar situasjonen svært alvorlig. BKK gjennomfører smittetiltak i tråd med
myndighetenes råd og anbefalinger, blant annet bruk av hjemmekontor for kontoransatte, men tiltakene har ikke vært i veien for tilnærmet normal drift ved BKKs lokasjoner i
2020.
Utbruddet av COVID 19 medførte våren 2020 stor usikkerhet knyttet til den makroøkonomiske utviklingen, med store bevegelser i energipriser, aksjekurser, kredittspreader,
renter og valutakurser til følge. Utover i 2020 ble bevegelsene i de finansielle markedene mindre, selv om COVID 19-situasjonen fortsatt preger den makroøkonomiske
situasjonen.
BKKs sikringsstrategier har fungert som forventet gjennom 2020, og har jevnet ut virkningene som svingninger i kraftpriser, valutakurser og renter har for konsernet under ett.
Finansforvaltningen har også fungert etter hensikten, hvor selskapet gjennom 2020 har hatt tilstrekkelige likviditetsreserver dersom tilgangen til nye låneopptak i sertifikat- og
obligasjonsmarkedet skulle bli begrenset i en periode på grunn av finansiell uro.
Hvordan COVID 19 vil påvirke den makroøkonomiske situasjonen og energimarkedene på medium til lang sikt er fortsatt usikkert. I 2020 ble kraftprisene i Norden presset ned
av et stort hydrologisk overskudd, som følge av en mild og våt vinter, som ga en større effekt på BKKs økonomiske resultater i 2020 enn utbruddet av COVID 19. Den
hydrologiske situasjonen i Norden normaliserte seg imidlertid etter årsskiftet, noe som førte til en økning i kraftprisene i starten av 2021.
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Vår ref.:

12675532

Dato: 22.04.2020

Erklæring om årsregnskapet og årsberetningen for 2020 i samsvar med verdipapirhandelloven § 5-5 annet ledd nr. 3
Vi erklærer etter beste overbevisning at:
•

Konsernregnskapet for 2020 er utarbeidet i samsvar med IFRS som fastsatt av EU, med krav til tilleggsopplysninger som følger av regnskapsloven, samt at

•

Årsregnskapet for morselskapet for 2020 er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge, samt at

•

Regnskapsopplysningene gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet, samt at

•

Årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til foretaket og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer
foretakene står overfor.
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Til generalforsamlingen i BKK AS
UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert BKK AS' årsregnskap, som består av:
•

•

selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper, og
konsernregnskapet, som består av oppstilling av finansiell stilling per 31. desember 2020, resultatregnskap,
utvidet resultatregnskap, oppstilling over endringer i egenkapital og kontantstrømsanalyse for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:
•
•

•

er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter.
gir det medfølgende selskapsregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til BKK 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 det medfølgende konsernregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til konsernet BKK AS per
31. desember 2020 og av konsernets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per
denne datoen i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU.

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
og konsernet 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.
Sentrale forhold ved revisjonen
Sentrale forhold ved revisjonen er de forhold vi mener var av størst betydning ved revisjonen av årsregnskapet for
2020. Disse forholdene ble håndtert ved revisjonens utførelse og da vi dannet oss vår mening om årsregnskapet som
helhet. Vi konkluderer ikke særskilt på disse forholdene.
Sentrale forhold identifisert i revisjonen er:
• Nedskrivninger

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities
(collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally
separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and
related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see
www.deloitte.no to learn more.
© Deloitte AS

Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av Den
norske Revisorforening
Organisasjonsnummer: 980 211 282
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Nedskrivninger
Beskrivelse av sentrale forhold

Hvordan vår revisjon adresserte sentrale forhold

Balanseført verdi av immaterielle eiendeler, varige
driftsmidler og investeringer i tilknyttede selskaper og
felleskontrollerte virksomheter beløper seg per 31.
desember 2020 til NOK 23 406 millioner.

Vi har vurdert BKK sin nedskrivningsprosess og vurdert
design og implementering av kontroller knyttet til
nedskrivningsprosessen av immaterielle eiendeler, varige
driftsmidler og investeringer i tilknyttede selskaper og
felleskontrollerte virksomheter.

I note 3 og note 20 i BKK sitt konsernregnskap beskriver
BKK nedskrivningsprosessen og estimatene som foretas i
den forbindelse.
Ved regnskapsavleggelse tas det stilling til om det
foreligger indikatorer på verdifall på eiendeler. Hvor det
foreligger indikatorer på verdifall beregnes gjenvinnbart
beløp og eiendelen nedskrives dersom balanseført verdi
overstiger gjenvinnbart beløp.
Ved vurdering av om det foreligger indikator og ved
beregning av gjenvinnbart beløp, må ledelsen gjøre
skjønnsmessige vurderinger og utarbeide estimater.

Vi har utfordret ledelsens vurdering av hvorvidt det
foreligger indikasjoner på nedskrivningsbehov for disse
eiendelene.
For eiendeler hvor det er identifisert indikasjon på
verdifall er dokumentasjon som fastsetter gjenvinnbart
beløp vurdert.
Vi har vurdert om de tilknyttede noteopplysningene i
konsernregnskapet er dekkende.

På grunn av regnskapspostenes størrelse, kompleksiteten
knyttet til nedskrivninger og graden av skjønn som
ledelsen må utføre er nedskrivninger identifisert som
sentralt forhold i revisjonen.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra
årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige
informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere
hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet
oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.
Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere
det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.
Styrets og konsernsjefens ansvar for årsregnskapet
Styret og konsernsjefen (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder
for at det gir et rettvisende bilde, for selskapsregnskapet i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk
i Norge, og for konsernregnskapet i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU.
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 må ledelsen ta standpunkt til selskapets og konsernets evne til fortsatt drift og på
tilbørlig måte opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn
for selskapsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. Forutsetningen om fortsatt drift
skal legges til grunn for konsernregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle konsernet eller legge
ned virksomheten, eller ikke har noe realistisk alternativ til dette.
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Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen 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.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi
profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:
•

•

•
•

•

•

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller
utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter
revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig
feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes
utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger
eller overstyring av internkontroll.
opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om
effektiviteten av selskapets og konsernets interne kontroll.
evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende
noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av
regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til
hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets og konsernets evne til fortsatt drift. Dersom
vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder
oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert
på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan
imidlertid medføre at selskapet og konsernet ikke fortsetter driften.
evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt
årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende
bilde.
innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle informasjonen til enhetene
eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en mening om det konsoliderte regnskapet. Vi er
ansvarlige for å lede, følge opp og gjennomføre konsernrevisjonen. Vi alene er ansvarlige for vår
revisjonskonklusjon.

Vi kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll blant annet om det planlagte omfanget
av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning
som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.
Vi gir dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll en uttalelse om at vi har etterlevd relevante etiske krav
til uavhengighet, og om at vi har kommunisert og vil kommunisere med dem alle relasjoner og andre forhold som med
rimelighet kan tenkes å kunne påvirke vår uavhengighet, og, der det er relevant, om tilhørende forholdsregler.
Av de sakene vi har kommunisert med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, tar vi standpunkt til
hvilke som var av størst betydning for revisjonen av årsregnskapet for den aktuelle perioden, og som derfor er sentrale
forhold ved revisjonen. Vi beskriver disse sakene i revisjonsberetningen med mindre lov eller forskrift hindrer
offentliggjøring av saken, eller dersom vi, i ekstremt sjeldne tilfeller, beslutter at en sak ikke skal omtales i beretningen
siden de negative konsekvensene av en slik offentliggjøring med rimelighet må forventes å oppveie allmennhetens
interesse av at saken blir omtalt.
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Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen og i
redegjørelsene om foretaksstyring og samfunnsansvar om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget
til resultatdisponering 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 regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Bergen, 22. april 2021
Deloitte AS

Gry Kjersti Berget
(sign.)
statsautorisert revisor

Regnskap for samfunnsansvar
Organisasjonsprofil
102-8 Informasjon om ansatte og andre som arbeider for organisasjonen
Antall ansatte

2016

2017

2018

2019

2020

Bergen

880

823

808

842

957

Alver*

117

111

103

107

75

Masfjorden

42

36

33

37

34

Modalen

4

3

3

3

3

Samnanger

7

7

6

4

4

92

Vaksdal

87

73

65

58

Ålesund

25

26

27

29

Volda

32

37

35

32

Tysnes

18

16

17

Etne

11

12

10

Kvinnherad

31

Fjaler

9

Gulen

7

Haugesund

3

Hyllestad

23

Høyanger

3

Solund

3

Sunnfjord**
Totalt

81
1 142

1 124

1 118

1 148

1 379

2016

2017

2018

2019

2020

* Tidligere Lindås, Radøy og Meland kommune, ** Tidligere Førde, Naustdal, Gaular og Jølster kommune
Andre ansattforhold
Andel kvinner, %

23,8

22,2

22,7

23

22,4

Andel deltidsansatte, %

7,2

3,8

4,9

3

3,3

Andel midlertidige ansatte, %

1,0

1,1

1,1

1

1,3

Antall innleide årsverk

42

70

110

113

112,18

Antall lærlinger

49

41

40

36

54
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EU1 Installert effekt fordelt på energikilde
Effekt, MW

2016

2017

2018

2019

2020

Gasskraft*

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

Vannkraft

1 715

1 786

1 786

1 924

1 924

Fjernvarme

220

220

167

171

173

Nærvarme**

10,3

13,4

12,4

14,0

14,5

1 955,9

2 030,0

1 976,0

2 119,6

2 122,1

Totalt

* Kollsnes kogenereringsverk forbrenner avfallsgass fra Gasnor sin LNG-produksjon på Kollsnes
** Nærvarmeanlegg i Vadmyra, Stend, Lyderhorn, Tertnes i Bergen kommune, Rong i Øygarden og Os Sjøfront i Os kommune

EU2 Netto kraftproduksjon fordelt på energikilde
Produksjon, GWh

2016

2017

2018

2019

2020

Vannkraft

7 833

6 947

7 572

5 809

8 695

Gasskraft

51,7

53,6

49,2

48,2

38,0

Varmekraft*

21,9

27,0

26,2

26,6

25,9

249,0

248,6

276,2

262,3

237,0

Fjernvarme**
Nærvarme
Totalt

8,8

14,3

15,2

17,3

16,9

8 164,4

7 290,5

7 938,8

6 163,4

9 012,8

2017

2018

2019

2020

*Strøm produsert av spillvarme fra avfallsforbrenning.
**Produsert fra energimiks som består av 90% spillvarme fra avfallsforbrenning, inkludert Rong Nærvarme

EU4 Lengde luftlinjer og kabler
Kilometer

2016

Luftlinjer

8 110

8 210

8 710

8 611

11 100

Jordkabler

8 283

8 486

8 820

8 970

10 574

194

228

Sjøkabler
Fiber*
Totalt

16 587

16 924

207

212

251

2 500

2 800

2 900

20 237

20 593

24 825

*Fiber er for første gang inkludert i rapporteringen fra 2018, og inkluderer ikke konsoliderte selskap for 2020.
Rapportert lengde luftlinjer, jordkabler og sjøkabler i 2020 inkluderer Sunnfjord Energi og Kvinnherad Energi etter fusjon i 2019, dette reflekterer betydelig økning i rapportert lengde.
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EU5 Tildeling og sletting av CO2-kvoter
2016

2017

2018

2019

2020

Frivillige CO2-kvoter

4 193

3 285

3 565

3 949

5 686

Pålagte CO2-kvoter

35 389

34 528

27 876

24 016

19 130

Tildelte CO2-kvoter (vederlagsfrie kvoter)

14 020

11 898

9 697

4 196

3 322

BKK Produksjon og BKK Varme har årlig kvoteplikt for utslipp fra Kollsnes kogenereringsverk og fjernvarmeanlegget i Bergen. Selskapene får også tildelt en del vederlagsfrie kvoter. Det er leverandøren av spillgass til
kogenereringsverket på Kollsnes som kjøper kvoter til BKK for utslipp i forbindelse med produksjon, ettersom BKK utnytter avfallsgass som ellers ville gått direkte til fakling. Slik reduseres samtidig CO2-utslippene.
BKK kompenserer med klimakvoter (frivillig CO2-kvoter) for resterende klimagassutslipp knyttet til direkte forbruk i virksomheten (scope 1 -drivstoff, olje, klimagasser), i tillegg til klimagassutslipp ifbm.
tjenestekjøring, flyreiser og helikoptertjenester (scope 3). Kvotene BKK kjøper er standard EUA-kvoter fra det europeiske kvotemarkedet. BKK sletter også opprinnelsesgarantier for eget strømforbruk (scope 2).
Indikator 305-1 2 3 viser oversikt over BKK sitt direkte (scope 1) og indirekte utslipp (scope 2 og 3) av klimagasser.
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Økonomi
201-1 Fordeling av økonomisk verdiskaping
BKK tilfører staten, eier- og vertskommuner på Vestlandet store verdier. Gjennom utbytte, kjøp og salg av tjenester og overføringer til det offentlige i form av skatter og avgifter, er BKKs bidrag til fellesskapet
betydelig. I tillegg kommer lønn og sosiale ytelser til ansatte, vederlag til leverandører, investeringer i ny infrastruktur mm.
Fordeling av økonomisk verdiskaping

2016

2017

2018

2019

2020

Eiere: Utbytte til aksjonærer
Kommuner: Utbetalt eiendomsskatt, naturressursskatt og
konsesjonsavgift
Ansatte: Brutto lønn og sosiale ytelser

450

505

529

770

600

259

266

250

259

288

811

760

797

893

1 346

Långivere: Rentekostnader obligasjonslån

303

280

245

277

204

2016

2017

2018

2019*

2020

204 Innkjøp fra lokale leverandører
Antall leverandører fra Vestland fylke

557

607

677

989

1143

Totalt innkjøp i Vestland fylke, mill.kr.

382,25

482,06

615,28

729,20

717,44

* I 2019 ble data for Hordaland og Sogn og Fjordane slått sammen til Vestland fylke som følge av fylkessammenslåing.
Det er i rapporten for 2020 foretatt en kvalitetssikring av datagrunnlaget for innkjøp fra lokale leverandører. De historiske tallene er oppdatert som følge av dette.

EU12 Transmisjons- og distribusjonstap i prosent av total energi
2016

2017

2018

2019

2020

Tap fra nett til kunder, %

4,56

4,61

4,57

4,31

4,81

BKK reelt nettap, %

3,61

3,54

3,42

3,78

3,85

15

15

15

15

11

Distribusjonstap fjernvarmenett, %

Årsrapport 2020

198

Energi & miljø
301-1 Materialforbruk
Materialforbruk
Olje (liter)

2016

2017

2018

2019

2020

29 752

39 373

19 386

29 852

21 019

Bensin (liter)

69 880

67 411

57 231

32 727

24 479

Diesel (liter)

778 127

798 838

843 767

835 030

952 821

64

25

45

38

110,25

305

2 232

5 167

SF6-gass (kg)
Flis (m3)
Propan (kg)*

6 108

4 159

1003,78

855,6

* Forbruk av propan ble inkludert i regnskap for samfunnsansvar i 2019, historiske data er ikke rapportert grunnet tilgjengelighet av tilfredsstillende datagrunnlag.

302-1 2 Direkte og indirekte energiforbruk
Direkte kjøpte primær energikilder - innkjøpt til
kraftproduksjon, GWh

2016

2017

2018

2019

2020

Spillvarme fra avfallsforbrenning

245,1

253,8

270,2

246,9

248,6

Gass til nærvarme og fjernvarme

14,9

11,8

13,8

10,2

1,4

2016

2017

2018

2019

2020

118,23

112,23

122,0

91,4

157,1

30,2

32,1

30,7

34,7

39,5

BKK nettap

385,5

374,5

367,6

357,6

381,5

Indirekte energiforbruk, GWh**

2016

2017

2018

2019

2020

10,0

10,4

9,5

0,8

0,8

0,7

Produsert og direkte forbrukt energi, GWh
Vannkraft - eget forbruk*
Fjernvarme og nærvarme el-forbruk

Strømforbruk i egne bygg (kontor, lager, verksted, hytter)
Fjernvarme til egne bygg

*BKK sletter opprinnelsesgarantier for eget strømforbruk i kraftstasjonene og internt nettap i kraftverkene.
** Indirekte energiforbruk er introdusert i regnskap for samfunnsansvar i 2020, historisk data før 2018 er ikke rapportert grunnet tilgjengelighet av tilfredsstillende datagrunnlag. Alt strømforbruk er
opprinnelsesgarantert.
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302-4 Reduksjon av energiforbruk
Bruk av bil i BKK
Antall km kjørt med elbil fra bilpool

2016

2017

2018

2019

2020

10 417

19 442

30 484

98 634

73 178

Antall km kjørt med ladbare hybridbiler fra bilpool

34 867

32 546

26 426

40 626

28 421

Antall km kjørt med BKK elbil utenom bilpool
Omtrentlig redusert utslipp basert på km kjørt med elbil fra
bilpool, kg CO2

69 797

99 796

132 048

138 451

74 512

6 979

9 979

14 951

45 699

36 887

2016

2017

2018

2019

2020

23

33

52

168

338

Korona-pandemien har ført til mindre ferdsel, og derav redusert bruk av biler fra BKK sin bilpool.

302-5 Initiativer for energieffektive produkter og tjenester
Antall plusskunder med egen avtale om nettleie
For mer informasjon, se våre nettsider
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303-2 Vannkilder betydelig påvirket av vannuttak
Anadrom strekning, km

2016

2017

2018

2019

2020

Teigdalselva

9,3

9,3

9,3

9,3

9,3

Ekso*

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Daleelva

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

Bolstadelva**

3,4

3,4

3,4

3,4

10,7

Modalselva

8,4

8,4

6,4

6,4

6,4

Matreelva

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

Samnanger-vassdraget
Gloppelva/Breimsvassdraget

5,3

Jølstra

8,2

Daleelva i Sunnfjord

5,6

Bøelva

2,3

Frøysetvassdraget

6,7

Mysterelv (Ekso)

0,8

Ortnevikvassdraget

4,8

Bjordalselva

2,4

Førdeelva

0,9

Austrebotnelva

2,5

Ikjefjordselva

2,3

Indre Oppedalselva
Totalt

0,25
47,6

47,6

45,6

45,6

94,9

*Mysterelv også påvirket og anadrom
**Inkluderer også Evangervatnet for rapportert strekning i 2020
Ny vassdrag som fremkommer av rapportert strekning i 2020 inkluderer tidligere Sunnfjord Energi, overføring fra Sogn til Matre og Modalen, samt Yndesdalsvassdraget som er overført til Kløvtveit kraftverk.
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Klimaregnskap
Klimaregnskapet til BKK er basert på metodikken benyttet i GHG-protokollen; en anerkjent metode for beregning av klimafotavtrykket. Klimaregnskapet er inndelt i tre nivåer (scopes) som består av både direkte og
indirekte utslippskilder:
•
•
•

SCOPE 1 Direkte utslipp fra kilder eid eller kontrollert av bedriften- obligatorisk rapportering
SCOPE 2 Indirekte utslipp fra produksjon av innkjøpt elektrisk kraft eller varme/kjøling - obligatorisk rapportering
SCOPE 3 Frivillig rapportering av andre indirekte utslipp knyttet til innkjøpte varer eller tjenester.

I henhold til GHG-protokollen skal selskap benytte en såkalt todelt rapportering for elektrisitet (scope 2). Det vil si at utslippene beregnes på to ulike måter; ut fra et fysisk perspektiv (lokasjonsbasert) og ut fra et
markedsbasert perspektiv

305-1 2 3 Utslipp av klimagasser
Direkte utslipp - Scope 1
BKK firmabiler

2016

2017

2018

2019

2020

1 722

1 725

1 933

1 907

2 143

27 174

27 743

24 982

24 553

19 281

Fjernvarme (innfyrt naturgass)

2 812

2 185

2 434

1 951

176

Fjernvarme (innfyrt olje)

1 320

261

724

181

6

Nærvarme (innfyrt olje)

8

8

158

0

14

356

353

289

274

288

1 526

593

1051

889

2 514

Kollsnes kogenereringsverk (gass og oljeforbruk)

Anleggsmaskiner/aggregat
Gasser (brannhemmende, SF6)
Propan*

3

3

Total CO2-ustlipp Scope 1

34 918

32 868

31 571

29 759

24 424

Indirekte utslipp - Scope 2

2016

2017

2018

2019

2020

Lokasjonsbasert
Elektrisitetsforbruk i kontor-, lager og verkstedsbygg

159

182

171

159

175

Elektrisitetsforbruk fjern- og nærvarme

514

546

521

590

672

2010

1908

2074

1554

2671

12

11

17

10

7

2 694

2 647

2 783

2 313

3 525

Elektrisitetsforbruk i kontor-, lager og verkstedsbygg

0

0

0

0

0

Elektrisitetsforbruk fjern- og nærvarme

0

0

0

0

0

Strømforbruk egne kraftverk
Forbruk av fjernvarme
Total CO2-ustlipp scope 2 lokasjonsbasert

Markedsbasert

Strømforbruk egne kraftverk

0

0

0

0

0

Total CO2-ustlipp scope 2 markedsbasert

0

0

0

0

0
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Indirekte utslipp - Scope 3

2016

2017

2018

2019

2020

Flyreiser

158

153

204

214

67

Helikopter

266

300

353

606

573

111

111

104

95

84

600

703

535

564

661

1 515

1 427

Tjenestekjøring med egen bil
Avfall**
Total CO2-ustlipp scope 3
Utslipper av klimagasser per scope

2016

2017

2018

2019

2020

34 918

32 867

31 001

29 719

24 149

Indirekte utslipp (lokasjonsbasert)

2 682

2 636

2 766

2 303

3 518

Indirekte utslipp (markedsbasert)

0

0

0

0

0

535

564

661

1515

1427

38 147

36 078

35 015

33 586

29 376

Scope 1

Direkte utslipp

Scope 2
Scope 2
Scope 3

Andre indirekte utslipp

Totalt CO2-utslipp

* CO2-utslipp knyttet til forbruk av propan ble introdusert i klimaregnskapet for 2019, historiske data er ikke rapportert grunnet tilgjengelighet av tilfredsstillende datagrunnlag.
**CO2-utslipp knyttet til avfall er introdusert i klimaregnskapet for 2020, historiske data før 2019 er ikke rapportert grunnet tilgjengelighet av tilfredsstillende datagrunnlag.
BKK har som må å kutte CO2-utslippene (scope 1,2 og 3) med minst 50% innen 2030 sammenlignet med utslippsnivået i 2019 (baseline) minus utslippene fra Kollsnes kogenereringsverk. BKK har forpliktet seg til
klimanøytralitet gjennom FNs Climate Neutrality Now initiativ, og kompenserer med frivillige klimakvoter utover årlig kvoteplikt , se EU5 Tildeling og sletting av CO2-kvoter for detaljer.
Klimautslipp fra Kollsnes kogenereringsverk er redusert i 2020 som følge av lavere produksjon dette året, i tillegg til konsekvenser av korona-pandemien.
Utslipp av SF6-gass har økt i 2020 grunnet to uønskede hendelser og registrering av mindre utslipp over flere å.
Korona-pandemien har medført et vesentlig kutt i antall flyreiser og CO2-utslipp som følge av dette.

305-7 Andre utslipp til luft
Utslipp til luft
BKKs bilpark (NOx)
Sum nær- og fjernvarme (NOx)

2016

2017

2018

2019

2020

4

4

2

2

2,5

3

3

16

18

11

Kollsnes kogenereringsverk (NOx)

40

41

40

28

24

Totalt tonn NOx

47

48

58

48

37,5

Kollsnes kogenereringsverk (CO)

50

53

51

51

37

Totalt tonn CO

50

53

51

51

37
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306-1 Avfall
2016
Farlig avfall, tonn*
Total avfallsmengde, tonn
Sorteringsgrad, %

2017

2018

2019

2020

270

199

249

170

75

1 921

1 679

2 286

1 455

1 676

87

86

87

83

87

2016

2017

2018

2019

2020

7

7

23

19

9*

306-3 Utilsiktede utslipp

Antall miljøhendelser med uønsket utslipp til ytre miljø

* To av disse hendelsene er kategorisert som alvorlig. Dette gjaldt lekkasje av SF6-gass ved transformatorstasjon i Salhusveien og koblingsanlegg ved Steinsland kraftverk

BKK 1 (Tidligere G4-EN27) Tiltak for å redusere miljøpåvirkning av virksomheten
Antall fisk, rogn og yngel
Brunørret satt ut i vatn
Plantet øyerogn

2016

2017

2018

2019

2020

6 200

0

55 000

840

4 700

681 700

380 100

334 000

236 000

404 000

Plantet øyerogn*

59 760

101 900

74 000

38 200

101 500

Utsetting av yngel i elv

271 300

403 500

340 600

109 300

47 500

Utsetting av yngel i elv*

24 300

35 000

59 000

255 800

6 000

BKK har pålegg om fiskeutsetting i flere reguleringsmagasin og planting av øyerogn og utsetting av yngel i elver. I tillegg er BKK økonomisk bidragsyter for lokal kultivering i elver vi påvirker (*)

Årsrapport 2020

204

Arbeid og mennesker
401-1 Nyrekrutteringer og turnover
Nyrekrutteringer

2016

2017

2018

2019

2020

Antall nyansatte

20

42

60

92

103

Andel ansatte (%)

1,8

3,9

5,6

8,5

8,6

4

3

12

22

27

20

7

20

24

26
35

Antall kvinner
Andel kvinner av nyansatte (%)
Gj.sn. alder for nyansatte kvinner

23

31

36

32

Gj.sn alder for nyansatte menn

30

35

36

34

37

Gj.sn. alder nyansatte

28

34

36

34

36

2016

2017

2018

2019

2020

Turnover
Antall turnover (utenom pensjon)

21

23

27

27

27

Andel ansatte (%)

1,9

2,1

2,5

2,5

2,2

Antall kvinner
Andel kvinner (%)

8

8

2

4

7

3,0

3,2

0,8

1,6

2,6

Gj.sn. alder for turnover-kvinner

41

43

48

40

41

Gj.sn alder for turnover-menn

42

37

41

35

38

Gj.sn. alder all turnover

42

39

41

36

39

2016

2017

2018

2019

2020

3,8

2,3

2,7

2,4

2,3

Gjennomsnittlig utetid (minutter) per kunde

2016

2017

2018

2019

2020

System Average Interruption Duration Index

169

80

155

94

82

Produktansvar
EU28 Frekvens av strømbrudd
Gjennomsnittlig antall avbrudd per kunde
System Average Interruption Frequency Index

EU29 Gjennomsnittlig varighet for strømbrudd
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BKKs GRI indeks
Indikator

Beskrivelse

Referanse / Respons

Rapporteringsstatus

ORGANISASJONSPROFIL
102-1

Navn på organisasjon

BKK AS

Rapportert

102-2

Viktigste merkevarer, produkter og tjenester

Årsberetning, Vår organisasjon, Vår forretningsmodell

Rapportert

102-3

Lokalisering av organisasjonens hovedkontor

Bergen, Norge

Rapportert

102-4

Land som organisasjonen har virksomhet i

Norge (Virksomhet i Nepal gjennom eierskap i selskapet Himal Power Ltd)

Rapportert

102-5

Eierstruktur og selskapsform

Årsberetning

Rapportert

102-6

Markeder

Årsberetning

Rapportert

102-7

Organisasjonens størrelse

Årsberetning

Rapportert

102-8

Arbeidsstyrken og ansettelsesforhold

Årsberetning, Regnskap for samfunnsansvar

Rapportert

102-9

Beskrivelse av selskapets leverandørkjede

102-10

Vesentlige endringer i rapporteringsperioden,
herunder størrelse, struktur og eierskap

Årsberetning

Rapportert

102-11

Hvordan føre-var-prinsippet anvendes i organisasjonen

Årsberetning

Rapportert

102-12

Eksterne initiativ

Våre viktigste bidrag til FNs bærekraftsmål

Delvis rapportert

102-13

Medlemskap i organisasjoner

Våre viktigste bidrag til FNs bærekraftsmål

Delvis rapportert

102-14

Uttalelse fra selskapets øverste leder

Konsernsjefens forord

Rapportert

102-15

Sentrale påvirkninger, risiko og muligheter

Årsberetning, Sentrale påvirkninger for vår verdiskapning

Rapportert

Ikke rapportert

STRATEGI
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ETIKK OG INTEGRITET
102-16

Visjoner, verdier, etiske retningslinjer og prinsipp

Årsberetning, Vår visjon, Vår strategi
Etikk i BKK - bkk.no

Rapportert

102-17

Varslingskanal for potensielle brudd på etiske retningslinjer

Etikk i BKK - bkk.no

Rapportert

Foretaksstyring

Årsberetning

Rapportert

STYRING
102-18

INTERESSENTDIALOG
102-40

Interessentgrupper som organisasjonen er i dialog med

Våre interessenter

Rapportert

102-41

Ansatte med kollektive avtaler

BKK har kollektive lønnsavtaler med arbeidstakerorganisasjonene som har
forhandlingsrett

Delvis rapportert

102-42

Prinsipp for identifisering og utvalg av interessentgrupper

Våre interessenter

Rapportert

102-43

Samhandling med interessentgrupper

Våre interessenter

Rapportert

102-44

Tema fremmet av interessentgrupper

Våre interessenter, Vesentlige tema for vår verdiskapning

Rapportert

RAPPORTERINGSPRAKSIS
102-45

Virksomheter inkludert i konsolidert finansielt regnskap

Årsregnskap

Rapportert

102-46

Prosess for å definere rapportens innhold

Global Reporting Initiative, Integrert rapportering, Vesentlighetsanalyse

Rapportert

102-47

Oversikt over vesentlige tema

Vesentlige tema for vår verdiskapning

Rapportert

102-48

Endringer i tidligere rapporterte data

Årsregnskap, Regnskap for samfunnsansvar

Rapportert

102-49

Vesentlige endringer i omfang, avgrensinger av rapporten eller målemetoder

Årsregnskap, Regnskap for samfunnsansvar

Rapportert

102-50

Rapporteringsperiode

2020

Rapportert

102-51

Dato for publisering av forrige rapport

21. April 2020

Rapportert

102-52

Rapporteringssyklus

Årlig

Rapportert

102-53

Kontaktpersoner for rapporten

Christian Askvik-Hansen, BKK AS. Daniel Syslak, BKK AS.
E-post: christian.askvik-hansen@bkk.no daniel.syslak@bkk.no

Rapportert
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102-54

Rapporteringsnivå

GRI Core

Rapportert

102-55

GRI-indeks

Denne tabellen

Rapportert

102-56

Praksis for ekstern verifisering av rapporten

Ikke ekstern verifisering av ikke-finansiell del av integrert rapport

Rapportert

G4 ENERGIBRANSJEN
G4-EU1

Installert effekt fordelt på energikilde

Regnskap for samfunnsansvar

Rapportert

G4-EU2

Netto kraftproduksjon fordelt på energikilde

Regnskap for samfunnsansvar

Rapportert

G4-EU4

Lengde luftlinjer og kabler

Regnskap for samfunnsansvar

Rapportert

G4-EU5

Tildeling av Co2-kvoter

Regnskap for samfunnsansvar

Rapportert

G4-EU12

Transmisjons- og distribusjonstap i prosent av total energi

Regnskap for samfunnsansvar

Rapportert

Styring og ledelsessystem for økonomi

Årsberetning

Rapportert

ØKONOMI
103 1-3

Økonomisk verdiskaping
201-1

Fordeling av økonomisk verdiskaping

Regnskap for samfunnsansvar

Rapportert

201-2

Økonomiske konsekvenser og muligheter som følge av klimaendringene

Årsberetningen, Sentrale påvirkninger for vår verdiskapning,
Vi jobber for å skape en bærekraftig fremtid

Delvis rapportert

201-3

Pensjonsordninger

Årsberetning, Årsregnskap

Rapportert

201-4

Økonomisk støtte fra myndighetene

Ikke rapportert

Indirekte økonomisk påvirkning
203-1

Investeringer i infrastruktur og tjeneste til nytte for samfunnet

Vi jobber for å skape en bærekraftig fremtid

Rapportert

204-1

Innkjøp fra lokale leverandører

Regnskap for samfunnsansvar

Rapportert
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Anti-korrupsjon
205-1

Forretningsenheter som er risikovurdert med hensyn til korrupsjon

Ikke rapportert

205-2

Opplæring og kommunikasjon om policy og prosesser knyttet til
antikorrupsjon

Ikke rapportert

205-3

Bekreftede antikorrupsjons-saker og gjennomførte tiltak

Ikke rapportert

ENERGI, KLIMA OG MILJØ
103 1-3

Styring og ledelsessystem for energi, klima og miljø

Årsberetning

Delvis rapportert

Materialforbruk

Regnskap for samfunnsansvar

Rapportert

302-1

Direkte energiforbruk

Regnskap for samfunnsansvar

Rapportert

302-2

Indirekte energiforbruk

Regnskap for samfunnsansvar

Rapportert

302-4

Reduksjon av energiforbruk

Regnskap for samfunnsansvar

Rapportert

302-5

Initiativer for energieffektive produkter og tjenester

Regnskap for samfunnsansvar

Rapportert

303-2

Vannkilder betydelig påvirket av vannuttak

Regnskap for samfunnsansvar

Rapportert

304-1

Infrastruktur/anlegg i landskapsvernområder eller andre spesielt
myndighetsbeskyttede områder

Ikke rapportert

304-2

Betydelig påvirkning på biologisk mangfold i myndighetsbeskyttede områder

Ikke rapportert

304-4

Rødlistearter med leveområde berørt av virksomheten

Ikke rapportert

BKK 1

Tiltak for å redusere miljøpåvirkningen av virksomheten

Materialforbruk
301-1
Energi

Berørte vassdrag
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Rapportert

Utslipp til luft
305-1

Direkte utslipp av (drivhus-) klimagasser (scope 1)

Regnskap for samfunnsansvar

Rapportert

305-2

Indirekte utslipp av (drivhus-) klimagasser (scope 2)

Regnskap for samfunnsansvar

Rapportert

305-3

Andre relevant indirekte utslipp av (drivhus-) klimagasser (scope 3)

Regnskap for samfunnsansvar

Rapportert

305-5

Tiltak for å redusere klimagassutslipp og oppnådde reduksjoner

Regnskap for samfunnsansvar

Rapportert

305-7

Andre utslipp til luft

Regnskap for samfunnsansvar

Rapportert

Avfall og utslipp til vann
306-2

Avfallsmengder og avfallshåndtering

Regnskap for samfunnsansvar

Rapportert

306-3

Utilsiktede utslipp

Regnskap for samfunnsansvar

Rapportert

Etterlevelse
307-1

Bøter og ikke-finansielle sanksjoner for manglende overholdelse av
miljølovgivning og reguleringer

Ikke rapportert

Leveranse
G4-EU28

Frekvens av strømbrudd

Regnskap for samfunnsansvar

Rapportert

G4-EU29

Gjennomsnittlig varighet av strømbrudd

Regnskap for samfunnsansvar

Rapportert

Styring og ledelsessystem for samfunn

Årsberetning

Delvis rapportert

Nyrekruttering og turnover

Årsberetning, Regnskap for samfunnsansvar

Rapportert

Skader, yrkesrelaterte sykdommer og fravær

Årsberetning

Rapportert

SAMFUNN
103 1-3

Ansettelsesforhold
401-1

Helse og sikkerhet
403-2

Årsrapport 2020
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Opplæring
404-2

Kompetanseutvikling og læring

G4-EU21

Beredskap- og kriseplaner, og trening samt oppfølgingsplaner

Systematisk arbeid med kompetanseutvikling og læring

Delvis rapportert
Ikke rapportert

Mangfold og likestilling
405-1

Mangfold i styre og arbeidsstyrke

Årsberetning, Regnskap for samfunnsansvar

Rapportert

G4-EU16

HMS politikk og krav knyttet til egen og underleverandørenes ansatte

Årsberetning, HMS ligger til grunn for alt vi gjør

Rapportert

Menneskerettigheter
412-1

Årsrapport 2020

Forretningsenheter som er vurdert med hensyn til menneskerettigheter

Ikke rapportert
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