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1. Risikofaktorer 
 
Konsernet blir gjennom sine aktiviteter eksponert mot ulike typer risiko. Konsernet har inndelt 
risikofaktorene i fire hovedgrupper; markedsrisiko, finansiell risiko, operasjonell risiko og øvrige 
risikoområder. Konsernet har som policy å redusere risikofaktorene til et minimum, hensyntatt 
sikringskostnader 
 
Markedsrisiko 
 
I tilknytning til Konsernets kraftproduksjon er det knyttet risiko til prisutviklingen i kraftmarkedet 
og framtidig produksjonsvolum.  Risikoen knyttet til kraftpris gjelder først og fremst omsetning av 
kraftproduksjonen i Norge der fri kraftproduksjon omsettes på kraftbørsen NASDAQ OMX. 
Produksjonen i Baltikum er mindre eksponert mot markedsmessige svingninger.  I Litauen selges 
produksjonen til vedtatt feed in tariff. I Estland er deler av inntektene knyttet til salg av kraft som 
normalt omsettes på kontrakter med horisont på 1 til 2 år, kontraktene kan ha noen variable 
elementer i prisingen.  I tillegg til markedspris mottas produksjonsstøtte etter kjente rammer. 
 
Finansiell risiko 
 
Valutarisiko 
Vardar er eksponert for valutarisiko i forhold til euro. Dette gjelder både løpende salgsinntekter i 
valuta samt balanseposter som vil få endret verdi i norske kroner når valutakursen endrer seg.  For 
å motvirke dette har Vardar etablert en styregodkjent modell for styring av valutarisiko. I korthet 
går denne ut på at aktiva i balansen i valuta sikres mot tilsvarende gjeldsposter i samme valuta for 
å eliminere virkningen av kursendringer. Tilsvarende sikres framtidige kontantstrømmer gjennom 
valutaderivater innenfor en tidshorisont på 10 år. Her er det ikke krav om 100 % sikring, men 
sikringen skal ligge innenfor en øvre og nedre grense for perioden samlet sett. Da Vardar ikke 
gjennomfører sikringsbokføring i IFRS sammenheng, vil sikringsstrategien sikre kontantstrømmer 
og verdiendringene på valutaderivatene vil føre til svingninger i resultatet. 
 
Salg av kraft i Litauen gjøres i den lokale valutaen Litas som har en fast kursrelasjon mot euro.  
Det er derfor ikke benyttet valutaderivater for å sikre disse salgsinntektene i Litas.   
  
Renterisiko 
Renterisikoen er knyttet til endringer i fremtidig rentenivå, og påvirker først og fremst nivået på 
Konsernets fremtidige rentekostnader.  For å motvirke denne risikoen har Vardar en blanding av 
fast og flytende rente i sin låneportefølje. Konsernet har rammer for sikring knyttet til durasjon.   
 
Likviditetsrisiko 
Likviditetsrisiko oppstår dersom det ikke er samsvar mellom kontantstrøm og løpende 
operasjonelle og finansielle forpliktelser. Vardar har en god langsiktig finansiering av sin 
virksomhet gjennom ansvarlig lån fra eier samt lån i obligasjonsmarkedet.  I tillegg har Konsernet 
en trekkfasilitet på 300 millioner norske kroner for å sikre tilgjengelig likviditet på kort sikt. 
Trekkfasiliteten gjør det mulig å utnytte sertifikatmarkedet aktivt som et element i finansieringen.   
 
Kredittrisiko 
Kredittrisiko er knyttet til risiko for at en motpart ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine 
forpliktelser. Konsernets salg av kraft produsert i Norge går via kraftbørsen NASDAQ OMX, i tillegg 
til rettighetshavere av kraft fra kraftverkene Usta og Nes.  Rettighetshaverne anses som solide, og 
risikoen for manglende oppgjør minimal.  Handel med finansielle kraftkontrakter cleares som 
hovedregel via NASDAQ OMX. Dette innebærer at NASDAQ OMX trer inn som juridisk motpart og 
garanterer for oppgjør, hvilket gjør at motpartsrisikoen blir redusert betydelig.   
 
Salg av kraft produsert i utlandet skjer hovedsakelig til statseide selskaper.  Risikoen for at disse 
selskapene i Estland, Litauen og Latvia ikke gjør opp for seg anses som liten. 
 
 
Operasjonell risiko 
 
Operasjonell risiko er definert som risiko for tap som følge av mangelfulle interne prosesser, 
menneskelige feil, systemfeil eller eksterne hendelser. Den operasjonelle risikoen er i hovedsak 
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knyttet til Konsernets produksjonsanlegg, og konsernet kjøper disse tjenestene.  Når det gjelder 
kraftproduksjonen i Uste Nes AS kjøpes disse tjenestene fra E-CO, som har lang erfaring og 
beredskapsplaner.  For vindkraftselskapene er dette ivaretatt gjennom driftsavtalene i de enkelte 
parkene, mens det for Hønefoss Fjernvarme og Øvre Eiker Fjernvarme ivaretas gjennom interne 
rutiner og beredskapsplaner. 
 
Tjenester forbundet med IKT kjøpes fra Energiselskapet Buskerud (EB), og risikoen er inkludert i 
de overordnede beredskapsplanene til EB.  Dette omfatter både tilgjengeligheten av IKT-verktøy og 
sikkerheten i forhold til misbruk av informasjon fra konsernets databaser og analyseverktøy.  
 
Forsikringsrisiko 
 
Konsernet har en operativ risikoeksponering relatert til ødeleggelser i egne anlegg som følge av for 
eksempel naturskader og brann. Konsernet har forsikret dette med forskjellige egenandeler samt 
stop-loss dekninger. I tillegg har Konsernet ansvarsforsikring som dekker eventuell 
skadeerstatning overfor tredjemanns liv og eiendom når skaden ikke er voldt av ansatte med 
forsett.  
 
Øvrige risikofaktorer 
 
Konsernets rammebetingelser påvirkes av politiske beslutninger, blant annet regelverket for 
skatter og avgifter, pålegg fra NVE, endringer i regler for minstevannføring, hjemfallsordning samt 
endringer i generelle rammevilkår for både i Norge og deler av EU. Endringer i lover og regler kan i 
vesentlig grad påvirke konkurransevilkårene. 
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2. Ansvarlige 
 
Vardar AS bekrefter at opplysningene i Registreringsdokumentet så langt Vardar AS kjenner til er i 
samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra Registreringsdokumentet 
som er av en slik art at det kan endre betydningsinnholdet, og at de ansvarlige har truffet alle 
rimelige tiltak for å sikre dette.  

 
Drammen, 09.01 2013 

 
 

 
Vardar AS 
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3. Definisjoner 
 
Med mindre annet fremgår av sammenhengen skal ord og uttrykk som benyttes i dette 
Registreringsdokumentet ha følgende betydning: 
 
 
Låntaker / Selskapet / 
Utsteder  - Vardar AS 
 
Konsernet / Vardar - Vardar AS med datterselskaper 
 
EB    - Energiselskapet Buskerud AS 
 
NVE   - Norges vassdrags- og energidirektorat 
 
kW   - kilowatt 
 
MW   - megawatt, = 1.000 kW 
 
GWh   - gigawatt timer = 1.000.000 kWh 
 
TWh   - terrawatt timer = 1.000.000.000 kWh 
 
  



Vardar AS, 09.01 2013 
 
Registreringsdokument 

Side 7 
 

4. Revisorer 
Selskapets revisor har for perioden det er gitt historisk finansiell informasjon i dette 
Registreringsdokumentet vært PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 1621, 3007 Drammen, 
Norge. 
 
PricewaterhouseCoopers AS er medlem av Den norske Revisorforening. 
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5. Opplysninger om utsteder 
 
Selskapets registrerte navn er Vardar AS.  Selskapet er registrert i Foretaksregisteret i 
Brønnøysund med organisasjonsnummer 977 028 442. Selskapet er et aksjeselskap. 
Forretningsadresse er Øvre Eikervei 14, 3048 Drammen, Norge. Postadresse er Postboks 4091 
Gulskogen, 3005 Drammen, Norge.  Telefon +47 32 20 14 00. Vardar AS ble stiftet 12. desember 
1996. Selskapet er underlagt norsk lov, herunder Aksjeloven. 
 
Vardar AS er et konsern med formål å foreta lønnsomme og langsiktige investeringer innen 
produksjon av energi basert på fornybare energikilder, med vann, vind og bio som 
kjernevirksomhet. Selskapet investerer i Norge og de baltiske stater. 
 
I tillegg til kjernevirksomheten har Vardar strategier innenfor områdene innovasjon og 
forretningsutvikling. Aktivitetene innen disse områdene er rettet mot utvikling av teknologier for 
utnyttelse av fornybare energikilder samt vurdering av mindre investeringer innenfor Selskapets 
kompetanseområde i andre geografiske områder. 
 
Vardar AS er morselskap i Konsernet. Det er totalt 37 ansatte i Vardar konsernet, fordelt på Vardar 
AS, Uste Nes AS, Hønefoss Fjernvarme AS og Nelja Energia med datterselskaper. Konsernet har en 
samarbeidsavtale med Energiselskapet Buskerud AS når det gjelder administrative tjenester som 
regnskap og IT. Den operative virksomheten finner sted i en rekke hel- og deleide datterselskaper 
samt i felleskontrollerte og tilknyttede virksomheter.  

Vardar AS er finansiert ved utbytte og renter på ansvarlige lån til datterselskaper og tilknyttede 
selskaper. Det er ingen formelle restriksjoner på kontantstrøm fra datterselskapene. 
Kontantstrømmen fra det felleskontrollerte selskapet EB til Vardar består av renter på ansvarlig lån 
og utbytte. Samlet sett er disse kontantstrømmene av vesentlig betydning for Vardar. Det 
ansvarlige lånet forrentes etter prinsippet om armlengdes rente som gjenspeiler markedsforhold og 
risiko. All rente er betalbar og forfaller til betaling hvert år. Utbytte fastsettes av styret i EB 
innenfor avtalte rammer og gjeldende lovgivning. Utbyttet vil normalt øke med økt resultat i EB. 

Selskapet er således avhengig av andre selskaper i Konsernet. 
 
Organisasjonskart Vardar AS 

 
 
HISTORIKK 
Utgangspunktet for Vardar AS er Buskerud fylkeskommunes utbygging av et regionalt kraftnett i 
Buskerud som startet i 1919 og senere vannkraftutbyggingen i fylket som startet med byggingen 
av Mykstufoss kraftverk i Numedal på begynnelsen av 1960-tallet. Denne kraftstasjonen hadde sitt 
første driftsår i 1964. I perioden fra 1970 til 1983 ble det bygd og satt i drift ytterligere fire nye 
kraftverk og kjøpt to. 
 
Energiloven, som ble satt i verk fra 1991, ble startskuddet for en omfattende restrukturering i 
energibransjen. Virksomheten var organisert som aksjeselskap fra 1.1.1991 og etter ytterligere 
restruktureringer ble forretningsområdene nett og kraftproduksjon omdannet til egne AS. Videre 
restruktureringer på slutten av 90-tallet/begynnelsen av 2000, førte til at Drammen kommunes 
engasjement i kraftsektoren ble samordnet med fylkeskommunens gjennom ulike fusjoner. 
Samordningen førte til dannelse av Energiselskapet Buskerud (EB), og Vardar AS ble som et 
resultat av denne prosessen 50% eier av EB, med Drammen kommune som den andre eieren. 
I tillegg til indirekte eierskap til vannkraftproduksjon via EB som totalt eier ca 2,5 TWh produksjon 
knyttet til vannkraft, eier Vardar datterselskapet Uste Nes AS som disponerer 2/7 av produksjonen 
i hhv Usta og Nes kraftverker i Hallingdal. Øvrige eiere i disse verkene er E-CO Vannkraft (E-CO 
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Energi) og Øvre Hallingdal Kraftproduksjon (Akershus Energi). Vardars totale eierandel i vannkraft 
utgjør en produksjon på i underkant av 2.000 GWh i året, hvorav i underkant av 100 GWh utgjør 
konsesjonskraftrettigheter kjøpt fra Buskerud fylkeskommune for en periode på 40 år. 
 
I 2001 kjøpte Vardar Kvalheim Kraft AS sammen med Østfold Energi og bygget vindparken 
Mehuken I. Vindkraft ble med dette et nytt satsningsområde for Vardar. Samarbeidet med Østfold 
Energi ble utvidet vesentlig i 2006 da partene i samarbeid med Dong Energy stiftet 
vindkraftselskapet Zephyr AS. Selskapet har fokusområde innen prosjektutvikling, bygging og drift 
av vindkraftanlegg for eierne, og har blant annet bygd ut Mehuken II, bygger for tiden ut Midtfjellet 
vindkraft, og har fått to konsesjoner for ytterligere utbygging i Norge. Disse konsesjonene er 
imidlertid anket og ikke rettskraftige. Vardar etablerte i 2009 det heleide datterselskapet Vardar 
Boreas som eierredskap for vindkraft Norge.  Utover det som allerede er nevnte har Vardar Boreas 
eierinteresser i Sula Kraft og Haram Kraft, hvorav sistnevnte selskap har rettskraftig konsesjon for 
utbygging av vindkraft. 
   
Datterselskapet Vardar Eurus ble stiftet i 2004, og har Baltikum og Nordvest Russland som sitt 
satsningsområde innen fornybar energi. Selskapets første vindpark i Estland, OÜ Pakri Tuulepark, 
ble satt i drift allerede i 2005. Vardar Eurus har investert i samarbeid med lokale investorer, og 
med virkning fra og med 01.01.2012 ble investeringene samordnet i selskapet Nelja Energia AS.  
Vardar Eurus eier i overkant av 60% av selskapet, som har interesser i vindkraft i alle de Baltiske 
landene, og er en av de ledende aktørene i Estland og Litauen.  
 
Vardars forretningside er å bidra til å øke tilgangen på ren, fornybar energi. Som ett ledd i dette 
ble Øvre Eiker Fjernvarme satt i drift i 2003. Datterselskapet driver et biobasert fjernvarmeanlegg i 
Vestfossen. Satsingen på bioenergi ble økt gjennom realiseringen av Hønefoss Fjernvarme i 2006, 
som står for utbygging og drift av fjernvarmevirksomheten i Hønefoss.   
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6. Hovedvirksomhet 
 
Konsernets forretningsområder er organisert i en rekke datterselskapet og tilknyttede selskaper, og 
omfatter virksomhetsområdene: Vannkraft, Energiselskapet Buskerud (EB), Bioenergi, Vindkraft 
Norge, Vindkraft utlandet og Eiendom. 
 
Konsernet er i tillegg aktiv innen innovasjon og forretningsutvikling. Ordet ”vardar” har utspring fra 
varde, og skal gi assosiasjoner om noe som er varig, trygt og sikkert. 
 
VANNKRAFT 
 
Vardar sin vannkraftportefølje er organisert gjennom det heleide datterselskapet Uste Nes AS. 
Dette selskapet eier 2/7 av produksjonen i 2 kraftverk beliggende i Hallingdal, nemlig kraftverkene 
Usta og Nes. Anleggene ble i hovedsak bygget i perioden 1962-67, med ferdigstillelse av Usta og 
Nes i henholdsvis 1965 og 1967. Vardars samlede andel utgjør i overkant av 600 GWh pr. år.  I 
tillegg til andelene fra Uste og Nes, har Vardar kjøpt rettighetene til uttak av kosesjonskraft fra 
Buskerud fylkeskommune for en periode på 40 år.  Dette utgjør i underkant av 100 GWh. 
 
Deleierskapet i disse kraftverkene er forankret i en sameieavtale med E-CO Vannkraft AS og Øvre 
Hallingdal Kraftproduksjon AS, der de andre deltagerne eier henholdsvis 4/7 og 1/7. 
 
Organisasjonskart vannkraft 
 

 
 
Området vannkraft kjennetegnes av at det er ligger betydelige realverdier til grunn for 
virksomheten. Strategien er å ta vare på disse verdiene og videreutvikle dem i et langsiktig 
perspektiv. 
 
Den frie kraftproduksjonen fra Usta og Nes kraftverker omsettes via den nordiske kraftbørsen, 
NASDAX OMX.  Dette utgjør totalt ca 400 GWh inkl. konsesjonskraftrettighetene. NASDAX OMX er 
motpart i alle avtaler og er ansvarlig for oppgjøret. Deres regelverk gir en meget begrenset 
motpartsrisiko. Risikoen knyttet til endringer i kraftpris og valutakurs ivaretas av Vardar 
konsernets risikostyring.  Det resterende kvantumet fra Usta og Nes er knyttet opp til evigvarende 
avtaler som ble inngått ved idriftssettelse av stasjonene. 
 
Produksjonsverkene 
 
Usta 
Usta kraftverk ligger ved Kleivi i Hol kommune. Det utnytter fallene nedenfor Ustevassdraget. 
Magasinene i vassdraget er Finsvatn, Nygårdvatn, Ørteren, Ustevatn og Rødungen. De to 
aggregatene er utstyrt med Francis-turbiner og utnytter en brutto fallhøyde på 540 m. 
Totalproduksjon midlere årsproduksjon: 780 GWh. 
 
Nes 
Nes er et kraftverket i Hallingdal. Kraftverket utnytter fallet mellom Strandefjorden og 
Hallingdalselva ved Nes. Tilløpstunnelen til Nes har en lengde på over tre mil og et tverrsnitt på vel 
8x8 meter. Dette er en av de største kraftverkstunneler i verden. Også sideelver på begge sider av 
Hallingdalselva tas inn i tilløpstunnelen. De fire aggregatene i Nes kraftverk er utstyrt med Francis-
turbiner og utnytter en brutto fallhøyde på 285 m. Totalproduksjon midlere årsproduksjon: 1330 
GWh. 
 
 
ENERGISELSKAPET BUSKERUD 
 
Energiselskapet Buskerud AS, som er blant Norges største regionale kraftkonsern, eies 50 % av 
Vardar AS og 50 % av Drammen Kommune. 
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Selskapet består av virksomhetsområdene produksjon, infrastruktur, entreprenør og tjenester. 
 
EB Kraftproduksjon disponerer en middelproduksjon på ca. 2,5 TWh. Selskapet forestår driften av 
21 hel- og deleide kraftverk i Drammens- og Numedalsvassdragene. 
 
Organisasjonskart Energiselskapet Buskerud 
 

 
 
 
VINDKRAFT NORGE 
 
Vindkraft Norge består det heleide datterselskapet Vardar Boreas AS. Selskapet har som formål å 
investere i og eie vindkraftprosjekter i Norge. Vardar Boreas har flere tilknyttede selskaper i Norge, 
og gjennom disse selskapene eierinteresser i en prosjektportefølje bestående av operative 
vindkraftverk, prosjekt under bygging og en prosjektportefølje under utvikling. 
 
Organisasjonskart Vindkraft Norge 
 

 
 
Kvalheim Kraft 
Vardar var tidlig ute med sin satsning på vindkraft og har gjennom selskapet Kvalheim Kraft 
produsert vindkraft siden 2001. Kvalheim Kraft eier og driver i dag vindparkene Mehuken I og II i 
Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane. Mehuken I består av fem vindturbiner på til sammen 4,25 
MW. Mehuken II, som består av 8 turbiner med en samlet ytelse på 18,4 MW, stod ferdig høsten 
2010. Kvalheim Kraft økte med dette sin årlige produksjon fra ca 12 GWh til 65 GWh. Mehuken II 
ble bygget med investeringsstøtte fra Enova. 
 
Midtfjellet Vindkraft 
I september 2011 kjøpte Vardar seg inn i selskapet Midtfjellet Vindkraft, og økte med dette sitt 
engasjement innen vindkraft i Norge betydelig. Midtfjellet Vindkraftprosjekt ligger i Fitjar kommune 
i Hordaland. Fase 1 av prosjektet bygges med investeringsstøtte fra Enova, og fremdriften i 
prosjektet er som forventet.  Flertallet av turbinene har kommet i drift i løpet av inneværende år. 
Fase 2 av prosjektet er et vindkraftverk som vil få inntekter fra det norsk-svenske 
sertifikatmarkedet. Begge faser av Midtfjellet vil være ferdigstilt våren 2014. Installert kapasitet i 
anlegget vil være 110 MW med forventet årsproduksjon på ca. 350 GWh, tilsvarende forbruket til 
17.500 husstander. 
 
Haram Kraft AS 
Høsten 2009 mottok Haram Kraft rettskraftig konsesjon for planene for et vindkraftverk på 
Haramsøy i Haram kommune i Møre og Romsdal. Konsesjon er på inntil 66 MW installert effekt. 
Prosjektet har utfordrende vindforhold og det pågår innsamling av vinddata fra en 80 m høy 
målemast i området. 
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Zephyr AS 
For å styrke sin satsning på vindkraft i Norge, gikk Vardar i mars 2006 sammen med Østfold Energi 
og danske DONG Energy og stiftet vindkraftselskapet Zephyr. Zephyr har som formål å utvikle, 
bygge og drifte vindkraftproduksjon. Per oktober 2012 hadde Zephyr søkt konsesjon på 
vindkraftprosjekt med en planlagt installert kapasitet på ca 1000 MW. Selskapet fikk sin første 
konsesjon på Remmafjellet i Snillfjord kommune i 2012. 
 
Sula Kraft AS 
Vardar er også medeier i et vindkraftprosjekt på Ytre Sula i Solund kommune i Sogn og Fjordane. 
Ytre Sula er ei øy med svært gode vindforhold for etablering av vindkraft. Konsesjonssøknad ble 
sendt til NVE i juni 2011. Planene omfatter et vindkraftanlegg med installert effekt på inntil 140 
MW med tilhørende nettløsning. 
 
VINDKRAFT UTLAND 
 
Vardar Eurus 
Vindkraft Utland består av datterselskapet Vardar Eurus AS. Vardar eier 90 % av selskapet og 
Nordic Environment Finance Corporation, NEFCO eier de resterende 10 %. Selskapet har som 
formål å investere i og eie produksjonsanlegg for fornybar energi i Baltikum og Nordvest Russland. 
Vardar Eurus har investert i samarbeid med lokale investorer i Baltikum siden 2004, og med 
virkning fra og med 01.01.2012 ble investeringene samordnet i selskapet Nelja Energia AS.  Vardar 
Eurus eier i overkant av 60% av selskapet, som har eierinteresser i en vindkraftprosjektportefølje 
bestående av operative vindparker, prosjekter under bygging og utvikling i Estland, Litauen og 
Latvia, i tillegg til engasjement innen biogassprosjekter i Estland.  Nelja Energia er en av de 
ledende aktørene i Estland og Litauen.  
 
Organisasjonskart Vindkraft i utlandet 
 

 
 
Prosjekter 
 

 

Vindparker Eierandel
Land Park MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh %

Pakri 18    53    18    53    60,1724
Viru Nigula 24    64    24    64    60,1724
Tooma 8      22    16    45    24    67    60,1724
Vanaküla 9      24    9      24    60,1724
Hiiumaa Offshore 700  700  60,1724
Virtsu 1 1      3      1      3      60,1724
Virtsu 2 7      16    7      16    60,1724
Virtsu  3 7      18    7      18    60,1724
Esivere 8      21    8      21    60,1724
Paldiski 23    67    23    67    60,1724
Aseri 24    71    24    71    60,1724
Ojaküla 7      20    7      20    60,1724

Lativia Dundaga 50    130  50    130  60,1724
Sudenai 14    36    14    36    60,1724
Mockiai 12    38    12    38    60,1724
Ciuteliai 39    113  39    113  60,1724
Silute (greenfield) 100  287  100  287  60,1724
Silale 14    36    14    36    60,1724
Silale II 12    43    12    43    60,1724
Baltic Energy Group 400  400  

Biogass prosjekter
Oisu 1,2 MW el + 1,2 MW varme
Vinni 1,36 MW el + 1,4 MW varme

Estland

Planlegging Bygging Drift Totalt

Estland

Litauen
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BIOENERGI 
 
Vardars satsing innenfor bioenergi skjer i all hovedsak gjennom de heleide datterselskapene 
Hønefoss Fjernvarme AS og Øvre Eiker Fjernvarme AS. I fjernvarmeanleggene varmes vann opp 
ved å brenne miljøvennlig biomasse. Det varme vannet sendes i rør ut til kundene via isolerte 
fjernvarmerør. 
 
Organisasjonskart Bioenergi 

 

 
 
 
Hønefoss Fjernvarme 
Fyrsentralen i Hønefoss benytter rå skogsflis hentet i de store skogene i Ringeriksregionen. 
Anlegget har en installert effekt på 7,7 MW og leverer pr. i dag fjernvarme til kunder syd for 
Hønefoss Bru.  
 
 
 
 
Øvre Eiker Fjernvarme 
Vardar har siden 2003 eid og driftet Øvre Eiker Fjernvarme i Vestfossen i tett samarbeid med Øvre 
Eiker Energi AS, og overtok i løpet av 2012 100% av eierskapet. Anlegget i Vestfossen brenner flis 
og har en ytelse på 840 kW.  
 
EIENDOM 
 
Segmentet Eiendom består av datterselskapet Vardar Eiendom AS, og er konsernets redskap for 
utvikling av eiendomsporteføljen. 
 
Organisasjonskart Eiendom 
 

 
 
Eiendomsporteføljen består av to kontorbygg og ett kombinert administrasjons- og 
produksjonslokale. Vardar Eiendom AS har som mål å ha fornøyde leietakere og jobber aktivt for å 
opprettholde gode relasjoner gjennom god løpende kommunikasjon med våre kunder. 
 
Øvre Eikervei 14 
Eiendommen er totalt på ca. 15.000 kvm med kontorbygg, og stor parkeringsplass.  
Vardar AS holder til i dette kontorbygget i tillegg til flere langsiktige leietakere. 
 
Dronninggt. 15 
Eiendommen i Drammen sentrum består av et kontorbygg med utleibart areal på ca. 2.400 m2  
Bygget er fullt utleid med langsiktige leietakere. 
 
Åsveien 6 
Eiendommen, beliggende i Hurum, inneholder et kombinert produksjons og kontorlokale som i 
mange år er blitt leid ut til en leietaker som drifter hele bygget. I tilknytning til eiendommen er det 
også en ubebygd tomt på ca 4000 m2. 
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7. Styre, ledelse og tilsynsorganer 
 
SELSKAPETS STYRE: 
 
Svein Marfi - Styreleder 
Stilling: Seksjonssjef i Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV 
 
Geir Lae Solberg - Nestleder 
Stilling: Adm. direktør i selskapet Brinor AS 
 
Tone Heimdal Brataas - Styremedlem  
Stilling: Innehaver og daglig leder i selskapet Brataas Regnskap og Kontorservice 
 
Bjørg Totland - Styremedlem   
Stilling: Daglig leder i selskapet Senter for eiendomsfag AS 
 
Hans Olav Rostveit - Styremedlem 
Stilling: Advokat og partner i advokatfirmaet Mageli ANS 
 
SELSKAPETS LEDELSE: 
 
Johannes Rauboti - Administrerende direktør 
Ansvarsområde: Administrerende direktør 
 
Kristin Ankile - Direktør vindkraft Norge 
Ansvarsområde: Vindkraft Norge 
 
Tor Ottar Karlsen Direktør HR og samfunnskontakt 
Ansvarsområde: Forretningsutvikling og samfunnskontakt, HR. 
 
Egil Smevoll - Innovasjonssjef 
Ansvarsområde: Innovasjon 
 
Iren Bogen - Økonomisjef 
Ansvarsområde: Økonomi og finans konsern samt vindkraft utlandet 
 
Sølvi B. Bestvold - Daglig leder Vardar Eiendom 
Ansvarsområde: Eiendom, administrasjon, valuta 
 
Kjetil Bockman - Daglig leder Hønefoss Fjernvarme og Øvre Eiker Fjernvarme 
Ansvarsområde: Hønefoss Fjernvarme og Øvre Eiker Fjernvarme 
 
VALGKOMITÉ 
Selskapet har ingen valgkomité. A-aksjonæren utpeker og velger samtlige av de aksjonærvalgte 
styremedlemmene i selskapet. 
 
BEDRIFTSFORSAMLING 
Selskapet har ingen bedriftsforsamling, da antallet ansatte er vesentlig lavere enn 200. 
 
Personene i styret og ledelsen kan nås på adressen til Selskapet, Øvre Eikervei 14, 3048 
Drammen, Norge. 
 
Det ingen interessekonflikter mellom de forpliktelser personene nevnt over har overfor Selskapet, 
og deres private interesser og/eller andre forpliktelser. 
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8. Større aksjeeiere 
 
Selskapets aksjekapital er kr. 268.561.000 fordelt på 49.550 aksjer hver pålydende kr. 5.420, 
fordelt på to aksjeklasser, A og B. Aksjeklasse A består av 496 aksjer a kr. 5.420, til sammen kr. 
2.688.320.  Aksjeklasse B består av 49.054 aksjer a kr. 5.420, til sammen kr. 265.872.680. 
Ulikheten mellom aksjeklassene består i at aksjeklasse B ikke skal ha stemmerett eller rett til 
utbytte. For øvrig er aksjene likestilt. 
 
Buskerud Fylkeskommune eier samtlige A-aksjer i Selskapet. 
 
Følgende kommuner eier B-aksjer: 
 

 

Antall Eierandel

Drammen 7 863      16,03 %
Lier 6 441      13,13 %
Kongsberg 5 921      12,07 %
Ringerike 5 739      11,70 %
Nedre eiker 4 930      10,05 %
Røyken 3 973      8,10 %
Øvre eiker 3 954      8,06 %
Hurum 2 924      5,96 %
Modum 1 737      3,54 %
Sigdal 1 128      2,30 %
Hole 922         1,88 %
Flesberg 554         1,13 %
Ål 471         0,96 %
Hol 461         0,94 %
Gol 442         0,90 %
Krødsherad 373         0,76 %
Nes 353         0,72 %
Rollag 309         0,63 %
Nore og uvdal 265         0,54 %
Hemsedal 191         0,39 %
Flå 103         0,21 %
Sum 49 054   100,00 %
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9. Finansiell informasjon 
 
Konsernregnskapet til Vardar AS er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting 
Standards (IFRS). Årsregnskapet til Selskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god 
regnskapsskikk. 
 
Den historiske finansielle informasjonen er inkorporert ved henvisning:  
 

 
 
http://www.vardar.no/aarsrapporter/cms/30 
http://www.vardar.no/delaarsrapporter/cms/31 
 
Den årlige historiske finansielle informasjonen er revidert, halvårsrapportene er ikke revidert. 
 
Det foreligger ingen vesentlige endringer i konsernets finansielle stilling eller markedsstilling som 
er skjedd siden utløpet av siste regnskapsperiode som det er offentliggjort delårsinformasjon for. 
 
Det har ikke er skjedd en vesentlig forverring i utsteders framtidsutsikter siden datoen for de sist 
offentliggjorte reviderte regnskapene. 
 
Det foreligger ingen forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker de siste 12 måneder 
(herunder alle saker som er anlagt eller varslet og som Selskapet har kjennskap til), som kan få 
eller som i den senere tid har hatt vesentlig innvirkning på Selskapet og/eller Konsernets finansielle 
stilling eller lønnsomhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 2010 1 halvår 2012 1 halvår 2011
Vardar AS
Resultatregnskap Side 43 Side 64
Eiendeler Side 44 Side 65
Egenkapital og gjeld Side 44 Side 65
Kontantstrømanalyse Side 45 Side 66
Noter Side 48 - 54 Side 67 - 75

Vardar AS - konsern
Resultatregnskap Side 8 Side 26 Side 6 Side 6
Eiendeler Side 9 Side 27 Side 7 Side 7
Egenkapital og gjeld Side 9 Side 27 Side 7 Side 7
Kontantstrømanalyse Side 10 Side 28 Side 8 Side 8
Noter Side 12 - 42 Side 42 - 62 Side 10 - 16 Side 9 - 10
Regnskapsprinsipper Side 12 - 19 Side 31 - 41 Side 10 - 11 Side 9
Revisjonsberetning Side 55 - 56 Side 76 - 77

Regnskapsrapporter
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10. Dokumentasjonsmateriale 
 
Følgende dokumenter (eller kopier av dem) er tilgjengelige for eventuelt innsyn i løpet av 
registreringsdokumentets gyldighetstid: 
 

(a) utsteders stiftelsesdokument og vedtekter; 
 
(b) alle rapporter, brev og andre dokumenter, historisk finansiell informasjon, vurderinger og 

ekspertuttalelser som er utarbeidet på anmodning fra utsteder, som helt eller delvis inngår 
i registreringsdokumentet, eller som det vises til i registreringsdokumentet; 

 
(c) historisk finansiell informasjon om utsteder eller, dersom det dreier seg om et konsern, 

historisk finansiell informasjon om både utsteder og utsteders datterselskaper for hvert av 
de to regnskapsårene forut for offentliggjøringen av registreringsdokumentet. 

 
 
Disse kan ses hos Selskapet, Øvre Eikervei 14, 3048 Drammen, Norge, evt www.vardar.no 
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11. Kryssreferanseliste 
 
I kapittel 9 av Registreringsdokumentet er finansiell informasjon inkorporert ved henvisning som 
følger: 
 

 
 
Informasjon om 2011 er inkorporert ved henvisning fra Vardar AS – Årsrapport 2011  
Informasjon om 2010 er inkorporert ved henvisning fra Vardar AS – Årsrapport 2010  
Informasjon om 1. halvår 2012 er inkorporert ved henvisning fra Vardar AS – halvårsrapport 2012 
Informasjon om 1. halvår 2011 er inkorporert ved henvisning fra Vardar AS – halvårsrapport 2011 
 
Regnskapsrapportene finnes her:  
http://www.vardar.no/aarsrapporter/cms/30 
http://www.vardar.no/delaarsrapporter/cms/31 
 
 
 
 
 

2011 2010 1 halvår 2012 1 halvår 2011
Vardar AS
Resultatregnskap Side 43 Side 64
Eiendeler Side 44 Side 65
Egenkapital og gjeld Side 44 Side 65
Kontantstrømanalyse Side 45 Side 66
Noter Side 48 - 54 Side 67 - 75

Vardar AS - konsern
Resultatregnskap Side 8 Side 26 Side 6 Side 6
Eiendeler Side 9 Side 27 Side 7 Side 7
Egenkapital og gjeld Side 9 Side 27 Side 7 Side 7
Kontantstrømanalyse Side 10 Side 28 Side 8 Side 8
Noter Side 12 - 42 Side 42 - 62 Side 10 - 16 Side 9 - 10
Regnskapsprinsipper Side 12 - 19 Side 31 - 41 Side 10 - 11 Side 9
Revisjonsberetning Side 55 - 56 Side 76 - 77

Regnskapsrapporter


