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IFRS 2012 2011 2010 2009  2008 

Resultat – Konsern

Driftsinntekter 616 634   344 664 322 731 385 345 309 651

EBITDA 116 770 156 651 181 795 211 402 20 437

Driftsresulltat 41 307 127 275 156 391 181 567 -1 736

Resultat før skatt 220 728   201 679 244 367 396 142 12 432

Årsresultat 206 536 156 337 182 048 338 450 359

Balanse – Konsern

Total kapital 6 165 443  4 270 693 3 910 409 3 740 949 3 510 217

Egenkapital 2 457 876 1 821 095 1 634 329 1 650 358 1 436 231

Egenkapitalandel 39,9 % 42,6 % 41,8 % 44,1 % 40,9 %

Egenkapitalandel inkl. ans.lån 48,1 % 54,5 % 54,8 % 56,5 % 54,2 %

Egenkapitalrentabilitet 14,0 % 9,0 % 11,1 % 21,9 % 0,0 %

Årsresultat – virksomhetsområder (NGAAP) 2012 2011 2010 2009  2008 

Vannkraft 58 928  57 093 46 307 39 736 108 156

Bioenergi -24 251 -8 575 -7 033 -8 583 -11 499

Vind Utlandet 152 672   40 916 11 251 13 612 23 480

Vind Norge* -9 035 -1 608 249 1 129 14

Eiendom 974 345 379 577 -215

EB (IFRS, tilknyttet selskap) 216 292 254 818 275 624 358 270 402 628

Årsresultat Vardar (før og etter skatt) Egenkapital Vardar

Egenkapitalrentabilitet Vardar

Buskerud Fylkeskommune Kommunene 
i Buskerud
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Øvre Eiker Fjernvarme AS

VINDKRAFT 
NORGE 
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Nøkkeltall

Økonomisk 5 års oversikt

Selskapsstruktur
1 % A-aksjer 99 % B-aksjer

Beløp i 1000 NOK.
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MAI 
Det ble fattet investerings-
beslutning for fase 2 av 
Midtfjellet Vindkraft. Mens 
fase 1 blir bygget med 
støtte fra Enova, vil 
Midtfjellet fase 2 bli det 
første store vindkraft-
prosjektet i Norge med 
el-sertifikater.

OKTOBER 
Vindparken Aseri nordvest 
i Estland, fikk godkjennelse 
fra estiske myndigheter. 
Parken har en installert 
effekt på 24 MW, og vil gi 
65 GWh ren fornybar 
energiproduksjon pr. år.

NOVEMBER 
Zephyr fikk konsesjon for 
å bygge og drive Tellenes 
vindkraftverk i Sokndal 
kommune i Rogaland. Det 
er gitt konsesjon for et 
vindkraftverk med installert 
effekt på 200 MW. 

SEPTEMBER 

Vindparken Cuiteliai vest i 
Litauen, kom i prøvedrift. 
Parken har en installert 
effekt på 39,1 MW, og vil 
gi 108 GWh ren fornybar 
energiproduksjon pr. år.

JUNI
Zephyr fikk konsesjon for å 
bygge og drive Remmafjellet 
vindkraftverk i Snillfjord 
kommune i Sør-Trøndelag. 
Det er gitt konsesjon for et 
vindkraftverk med installert 
effekt på 130 MW. 

JUNI
Byggingen av biogass-
anlegget Oisu i Estland 
startet. Prosjektet vil gi oss 
kompetanse på produksjon 
av el og varme fra biogass. 
Oisu vil produsere ca 8,4 
GWh fornybar energi pr. år 
og like mye varme.

AUGUST 
Montasje av vindmøller 
startet på Midtfjellet fase 1, 
med første produksjon på 
nett i september. I løpet av 
desember var 21 vindmøller 
med total installert effekt på 
52,5 MW montert på fjellet.

Vardar er et konsern hvor den operative delen av virksomheten skjer gjennom 
datterselskaper og tilknyttede selskaper.

Visjon
Utvikling av verdier gjennom aktivt eierskap.

Konsernets hovedfokus er investeringer innen produksjon av energi basert på fornybare 
energikilder. Vardars satsning innenfor fornybar energi omfatter investeringer innen vannkraft, 
bioenergi og vindkraft – alle med energibærere som har sin opprinnelse i solenergi. Vardar 
har også noe engasjement innen utviklingsprosjekter knyttet til fornybar energiproduksjon. 
Selskapets investeringer skal bidra til å utvikle grønne verdier, og være en bidragsyter for å 
møte globale klimautfordringer.

Forretningside
Vardar skal bidra til å øke tilgangen på ren, fornybar energi.

Vardar skal være et miljøfokusert konsern. I tillegg til de klimamessige gevinstene som 
realiseres gjennom selskapets investeringer, skal virksomheten kjennetegnes ved en høy
miljømessig og etisk standard.

Selskapet har en langsiktig horisont for sine eierskap, og en forventning om at fornybar energi 
som følge av internasjonale klimamål vil få økt verdi og betydning. Visjonen om å utvikle 
verdier gjennom aktivt eierskap, forutsetter  en tilfredsstillende lønnsomhet for å gjennomføre 
investeringer.

Året sett under ett

Høydepunkter

2012
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Prosjektporteføljen Vardar har eierinteresser i, består av alt fra et prosjekt med endelig 
konsesjon til prosjekter på et noe tidligere stadium. Størstedelen av porteføljen består imidlertid 
av prosjekter hvor vi venter konsesjon i relativt nær framtid. Vi har dessuten i 2012 mottatt 
konsesjon fra NVE på to prosjekter. 

Inntektssiden for et vindkraftverk i dagens regime består av salgsinntekter på salg av ordinær 
kraftproduksjon samt inntekter på salg av el-sertifikater. Prisdannelsen på begge produktene 
skjer i et marked med tilhørende markedsrisiko. Vardar er positiv til innføringen av el-sertifikater 
som virkemiddel for å nå målet om økt fornybar energiproduksjon, men vi må samtidig erkjenne 
at det er betydelig risiko både i kraftmarkedet og i sertifikatmarkedet. Vi forventer at den 
situasjonen vi ser i dag med lave priser i elektrisitetsmarkedet vil vedvare de nærmeste årene. 
Over tid vil dette bety redusert inntjening fra vannkraftvirksomheten. 

Svakere inntjening generelt vil være et forhold som nødvendiggjør spesielt stor respekt for 
risikoelementer knyttet til nye investeringsbeslutninger. Vardar er allerede i gang sammen med 
sine partnere å bygge fase 2 på Midtfjellet, det første store prosjektet som er basert på el-
sertifikater. Gjennom dette har vi tatt en viktig posisjon. Framtidige prosjekter må i likhet med 
Midtfjellet vise tilfredsstillende lønnsomhet med realistiske forutsetninger i et noe depressivt 
marked. 

Det blir spennende å se i årene som kommer om Vardar og andre sentrale aktører innenfor 
vindkraft i Norge finner det forsvarlig å gjennomføre investeringer slik at myndighetenes 
målsetting kan oppnås.

Vindkraft Norge – kommer investeringene?
Vardar er godt posisjonert for å ta del i investeringer innenfor området vindkraft Norge. 
Dels gjennom eierskapet i Zephyr og dels gjennom direkte engasjementer, har Vardar 
betydelige andeler i en stor prosjektportefølje som vil være realistisk å gjennomføre i perioden 
fram til 2020. 

Daglig leder
Johannes Rauboti
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«Røyk» 
– fra pipa på Follum igjen!

Vardar, som eier Hønefoss Fjernvarme, var lenge i forhandlinger med Viken Skog 
i forkant av deres kjøp av Follum og etablering av Treklyngen. Bakgrunnen for 
interessen var ønske om å utvikle energirelatert virksomhet på Follum, og nå er første 
ledd i denne utviklingen en realitet.  

Hønefoss Fjernvarme varmer i dag opp 
Hønefoss by ved hjelp av mulitbrenselkjelen 
på Follum. I tillegg ser vi på muligheter for 
etablering av ny energirelatert virksomhet 
der målet vil være å tilby tilgang på damp, 
varme og strøm til de som ønsker å etablere 
seg på området. 

Gammel kjærlighet ruster ikke
Hønefoss Fjernvarme tok over eierskapet 
til multibrenselkjelen i 2012, og har siden 
overtagelsen jobbet målrettet for en 
problemfri oppstart av kjelen. Arbeidet 
har blitt ledet av prosjektleder Eigil 
Søndergaard, i samarbeid med Ole Martin 
Flaten og Anders Sørli. Det har blitt utført 
teknisk tilstandsrapport av kjelen, som 
bekrefter at gammel kjærlighet ikke ruster. 

Kjelen har en teknisk tilstand som tilsier at 
den kan holdes i drift de nærmeste årene. 
Utover dette er det utført et omfattende 
vedlikeholdsarbeid på slitasjedeler. En 
del funksjoner hang tett sammen med 
papirfabrikken, og disse har blitt erstattet 
for å kunne bruke kjelen til oppvarming av 
Hønefoss by. 

Multibrenselskjelen har kapasitet på ca 35 
MW, nesten 5 ganger så mye som biokjelen 
på Hvervenmoen. Når vi nå har tatt i bruk 
multibrenselskjelen på Follum innebærer 
dette at det i perioder ikke vil være 
varmeproduksjon på Hvervenmoen. Alle 
kunder vil da få varme fra Follum, og det er 
mer å ta av. «Alle skal få!» gjelder også for 
fjernvarmen.

Fra venstre: Anders Sørli (HFV), Jan Rødhammer (Follum Drift AS) og Eigil Søndergaard (HFV). 
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Bilde Midtfjellet

Midtfjellet
– montasje av vindmøller i fase 1 

2012 har vært et travelt år på Midtfjellet. I alt har det blitt bygget 27 km veg på fjellet, 
støpt og klargjort fundamenter for vindmøllene, og i august startet montasjen 
av vindmøllene i fase 1.

Gjennom året har det vært hektisk anleggs-
virksomhet for å legge til rette for transport 
og montasje av vindmøller på Midtfjellet. 
Det er bygget 27 km veg og fundamenter er 
støpt og klargjort for montasje. Allerede 
våren 2012 ble det besluttet å gå videre 
med fase 2 av prosjektet, med tanke på å få 
til en optimal anleggsvirksomhet totalt sett.

Samtidig med byggingen av vindparken har 
Sunnhordaland Kraftlag bygget en ny 300 kV 
linje fra Børtveit i Stord til Midtfjellet. 
Strømmen fra vindparken leveres rett på 
sentralnettet via en transformator inne i 
vindparkområdet. Trafo-området utgjør 12 
mål og inneholder både transformatorbygg 
og stasjonsbygg for parken. Det er gravd 
grøfter og lagt ned 30 km med kabler for å 
koble alle vindmøllene på nettet. På det
meste har det vært ca 70 arbeidere og 
nesten 40 maskiner i sving på Midtfjellet. 

I midten av august startet turbin-
leverandøren Nordex med montasje av 
de første vindmøllene. Turbinene ble 
transportert i flere deler, fra havna på 
Eldøyane på Stord og til Fitjar. Til sammen 
ble det kjørt over 200 spesialtransporter opp 
til fjellet. Høsten 2012 var svært vindfull på 
Midtfjellet, og førte til flere perioder med 
stillstand i arbeidene. Til tross for dette 
klarte leverandøren som planlagt å reise 
alle 21 møllene før jul, og på slutten av året 
leverte 5 av de strøm inn på nettet. Fase 
1 skal etter planen være i full produksjon 
sommeren 2013, med en årsproduksjon på 
ca 180 GWh. 

Fase 1 på Midtfjellet bygges ut med 
investeringsstøtte fra Enova. 
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Paldiski Tuulepark 
– endelig i drift

Sommeren og høsten 2012 satte Vardarkontrollerte Nelja Energia i drift turbinene på 
Paldiski Tuulepark. Dette er sammen med en liten vindpark i Kunda de siste vindkraft-
prosjektene selskapet gjennomfører i Estland i denne omgang. 

Paldiski Tuulepark markerer på mange måter 
avslutningen på en investeringsepoke i 
Estland. Estland har kommet langt i forhold 
til nasjonale målsettinger for fornybar energi 
i denne omgang, ikke minst på grunn av 
Vardars satsing gjennom Nelja Energia.

Paldiski Tuulepark er en vindpark bestående 
av 9 turbiner, hver på 2,5 MW med navhøy-
de 85 meter og rotordiameter 100 meter.  
Dette er vårt første prosjekt med GE som 
turbinleverandør. Med sin samlede effekt på 
22,5 MW forventes denne vindparken å 
produsere ca 68 GWh årlig. Vindparken 
ligger i umiddelbar geografisk nærhet av 
Pakri Tuulepark som var den aller første 
investeringen Vardar gjorde i utlandet. 
Ringen er derfor sluttet, her startet det og 
her avsluttes investeringsprogrammet 

i alle fall i denne omgang. Nå kommer 
vi mer over i en ny fase i Nelja Energias 
utvikling med fokus på drift og avkastning 
på den betydelige kapitalen som er investert 
i landet.

I Estland er det fortsatt betydelige 
uutnyttede vindressurser både onshore og 
offshore. Når Estland får behov for det, 
kan en større del av disse evigvarende 
ressursene tas i bruk. Dette kan danne 
grunnlaget for nye investeringsprogram, 
men inn til videre vil vårt engasjement i nye 
prosjekter være fokusert i andre områder.  
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Biogass 
– fra husdyrgjødsel

13. juni 2012 startet byggingen av Oisu Biogas i Estland. Prosjektet er ett av to 
biogassanlegg hvor Vardar har eierinteresser via Nelja Energia. Nelja Energia vil etter 
ferdigstillelse av utbyggingen først og fremst ha en finansiell rolle.

Investeringen gjøres i samarbeid med lokale 
bønder, som både har eierandeler i Oisu 
Biogas og vil være ansvarlig for den daglige 
driften i anlegget. Utnyttelse av energi og 
varme i husdyrgjødsel er bakgrunnen for 
satsningen. Totalt vil til sammen ca 8.500 
kyr og griser produsere 120.000 tonn 
gjødsel pr. år, noe som skal gi en produksjon 
av fornybar energi tilsvarende 8,4 GWh pr. 
år. I tillegg produseres det like mye varme.  
Den totale kostnadsrammen for anlegget er 
4,9 mill euro, hvorav ca. 20% dekkes av 
støtte fra EUs regionale utviklingsfond.

Energien som produseres i anlegget mates 
inn på nettet og det er inngått avtale om 
salg til kraftselskapet Eesti Energia.  
Varmen vil transporteres i rør og 
hovedsakelig bli solgt til Oisu kommune.

Biogassanlegget vil gi positive ringvirkninger 
for lokalmiljøet, blant annet da prosessene 
i anlegget vil bidra til at den karakteristiske 
svovellukten fra gjødselen blir svakere, og 
luftkvaliteten i regionen blir dermed bedre.

Prosessen å komme fra gjødsel til kraft og 
varme skjer i lufttette gjæringstanker. For 
at gjæringen og dermed produksjonen skal 
foregå optimalt, er det viktig med riktige 
blandingsforhold og temperatur. God daglig 
drift av anlegget er derfor en viktig 
suksessfaktor. I Nelja Energias investeringer 
legges det vekt på lokal forankring, og 
gårdbrukernes medeierskap i biogass-
anleggene er et ledd i så måte. 
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Kraftpriser 
Vardarkonsernets inntekter og resultat er i stor grad avhengig av kraftprisen i det nor-
diske markedet. Prisen på ulike kraftkontrakter blir notert i Euro på kraftbørsen Nasdaq 
OMX. Kraftprisen er mer volatil enn svingningene på andre energibærere som olje, 
gass og kull. Høy volatilitet innebærer høy risiko. For å skape større grad av forut-
sigbarhet i kontantstrømmene fra driften, styres Vardar gjennom sine risikorammer. 

Nord Pool Spot AS stiller daglig spotpris på 
kraft for neste døgn. Den nordiske spotprisen
er en likevektspris pr. time mellom tilbudt 
kraft fra produsentene og etterspørsel fra 
forbrukere de neste 24 timer. Tilbud og 
etterspørsel bestemmes av ulike faktorer 
som temperatur, nedbør, magasinfylling og 
vindhastighet.

På kraftbørsen Nasdax OMX omsettes kraft 
på terminkontrakter for dager, uker, kvartaler 
og år. En terminkontrakt er en avtale om 
kjøp og salg av kraft til avtalt pris og tidsrom. 
Dersom en produsent ikke sikrer sin 
fremtidige produksjon gjennom 
terminkontakter, vil den bli solgt til spotpris 
på produksjonstidspunktet. 

Avgjørende for beslutningen om prissikring i 
Vardar, er de vedtatte sikringsrammene samt 
forventningene til den fremtidige prisutviklin-

gen. Det finnes en rekke firmaer som tilbyr 
ulike analyser på kraftprisutvikling fremover 
i tid. Disse baseres gjerne på en fremskriv-
ning av en normal utvikling av vannmagasin, 
snømengder, vind og forbruk. I tillegg er det 
en rekke andre drivere som påvirker prisen 
på kraft og som det tas hensyn til i en pris-
prognose; kapasiteten i nettet, prisene på 
alternative energikilder som kull, gass og 
olje, CO² kvoter, forventninger om nye in-
vesteringer innen kraftproduksjon, prisen på 
kraft utenfor Norden og ikke minst den 
generelle økonomiske utviklingen både i 
Norden, Europa og verden for øvrig. Med så 
mange faktorer som kan dra i ulike retninger, 
er det viktig for Vardar å følge dette tett. 

Vardars sikringsstrategi er nærmere 
beskrevet i note 1 i konsernregnskapet for 
Vardar 2012.

2012 – i korte trekk
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Embretsfoss 4
Hensynet til miljøet står i fokus når EB og E-CO bygger den nye kraftstasjonen 
Embretsfoss 4 i Modum kommune. Prosjektet er en av de største vannkraftut-
byggingene som pågår i Norge. Ved ferdigstillelse våren 2013, vil vannet som 
passerer bli bedre utnyttet og gi mer miljøvennlig fornybar energi enn fra de 
gamle stasjonene i Embretsfoss.

Det er en stor utfordring å skaffe nok energi 
og samtidig ta vare på miljøet, men 
Embretsfoss 4 er et viktig bidrag. 
Investeringen på 700 millioner kroner vil gi 
økt produksjon på 120 GWh uten negative 
miljøkonsekvenser, tilsvarende 
energiforbruket til 6.000 familier. 

Miljøtiltak på tomten og miljøet i elven
I norsk vannkraftsammenheng er 
Embretsfoss et utstillingsprosjekt, spesielt 
med hensyn til elveøkologi og bærekraft, og 
det gjennomføres en rekke tiltak til beste 
for miljøet. “Det er ryddet opp i området 
etter over 100 års industrivirksomhet, og 
dette innebærer bl.a. bortkjøring og 
forsvarlig deponering av flere tusen 
kubikkmeter forurenset masse,” forteller 
Erik Andersen, daglig leder i EB 
Kraftproduksjon. “Det er også satt i verk en 
rekke tiltak for å gjøre utbyggingen så skån-

som som mulig for fisk og andre dyrearter. 
Kraftstasjonen ligger i en av Østlandets 
beste fiskeelver, derfor er det lagt ned mye 
arbeid i å ivareta fiskeinteressene i området 
bl.a. ved etablering av hvileplasser, tilret-
telegging av gyteplass, oppvekstområder 
og fisketrapp. Det er spesielt lagt til rette et 
oppvandringsløp for ål,” fortsetter han.

Utnytter vannet bedre
Kraftverkene på Embretsfoss er i dag rene 
elvekraftverk som innebærer at man må 
utnytte det vannet som renner i elven til 
energiproduksjon eller lede det forbi. Vann 
som ledes forbi, betyr tap av ren energi som 
kunne vært utnyttet uten utslipp og 
ytterligere inngrep i naturen. Det er dette 
vannet som nå skal utnyttes for å få full 
effekt av naturressursene.
Embretsfoss 4 eies av EB og E-CO med 
50 % hver.
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Buskerud fylkeskommune har vedtatt en 
eierstrategi for Vardar som innebærer et 
tydelig signal om at konsernet skal utvikles 
videre med sikte på oppnå en positiv 
verdiutvikling. Samtidig representerer 
eierskapet i dag en stor verdi som forventes 
å gi en akseptabel årlig direkteavkastning. 

Det kan lett oppstå målkonflikter mellom 
disse to overordnede målene og en av 
styrets viktigste oppgaver i et selskap som 
Vardar er å balansere disse ulike hensyn 
mot hverandre. Vardar har gjennomgått en 
betydelig utvikling de siste 10 årene. 
I tillegg til å realisere store gevinster 
gjennom aktiv deltagelse i restruktureringen 
av den tradisjonelle kraftnæringen, har 
Vardar utviklet seg til å bli en anerkjent 
aktør innenfor forretningsmessig utnyttelse 
av nye fornybare energikilder. Spesielt 
gjelder dette vindkraft hvor Vardar 
kontrollerer en portefølje av operative 
vindparker i Baltikum. Dette har gitt 
selskapet en unik mulighet for å etablere 
en sentral posisjon også innen vindkraft i 
Norge. 

”Beslutningen som et tidligere styre i 
Vardar fattet om å satse i Baltikum krevde 
mot, men ikke overmot. Vi må erkjenne at 
forretningsmessig risiko og avkastningskrav 

henger nøye sammen,” sier styreleder 
Svein Marfi. ”Vi skal ha en håndterbar 
risiko innenfor kjernevirksomheten, 
dette er helt nødvendig for å tilfredsstille 
overordnende avkastningskrav. Samtidig 
skal vi så langt som mulig avdekke 
risikofaktorer på områder hvor vi har mer 
begrenset kompetanse og hvor økt risiko 
ikke nødvendigvis innebærer økt langsiktig 
avkastning.” 

Vardar hadde ikke hatt den posisjonen og 
verdien selskapet har i dag om ikke styret 
hadde hatt mot til å tenke utradisjonelt. 
”En videre utvikling av virksomheten fram 
mot 2020 vil by på en vanskelig, men 
også spennende balansegang mellom ulike 
hensyn. Dette er styret klar over og vi ser 
fram til å ta denne utfordringen,” 
avslutter Svein Marfi. 

Styrets rolle i Vardar
Styret i et selskap utgjør bindeleddet mellom eierne og administrasjonen, og 
må se sammenhengen mellom selskapets strategi og den strategien eierne har 
med sitt eierskap. I Vardar er det Buskerud fylkeskommune, eneste 
A-aksjonær, som har den fulle økonomiske interessen knyttet til eierskapet. 
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Vardar
Marked, strategi og fremtidsutsikter

Marked
Vardar konsernet opererer i energimarkedet 
i Norge og de baltiske landene. Norge 
og Estland er knyttet til den nordiske 
kraftbørsen, og derigjennom euro som 
valuta. Markedet i Estland er delvis 
deregulert, mens det i Litauen fortsatt er et 
regulert energimarked.

Forretningsområdene vannkraft og vind 
Norge omsetter produsert energi på 
Nord Pool Spot. Som et ledd i konsernets 
risikostyring, foretas prissikring av vannkraft 
via kraftbørsen Nasdaq OMX. Konsernet har 
en strategi for kontantstrømssikring, med tre 
års horisont. Siden Vardars vannkraft består 
av magasinkraftverk, er det utfordrende 
regnskapsmessig å foreta sikringsbokføring. 
Alle endringer i markedsverdien på 
fremtidige sikringsinstrumenter føres derfor 
over resultatregnskapet.

Foreløpig har produksjonen fra 
forretningsområdet vind Norge kommet 

fra vindparkene på Mehuken. Begge disse 
parkene er bygd med investeringsstøtte, 
det samme gjelder utbyggingen av 
Midtfjellet fase I som ble startet høsten 
2011. Energiproduksjonen fra disse parkene 
kvalifiserer derfor ikke til el-sertifikater. 
Fase 2 av Midtfjellet Vindkraft vil imidlertid 
være en del av det felles sertifikatmarkedet 
med Sverige, og vil starte produksjon i løpet 
av 2013. Vardar har forventninger til at 
sertifikatmarkedet vil kunne gi lønnsomme 
investeringer innen vindkraft i Norge i 
framtiden.

Forretningsområdet vind utlandet forholder 
seg til valutaene euro og litas. Kraft 
produsert i Estland omsettes i spotmarkedet 
eller via bilaterale avtaler, i tillegg 
kommer et støttebeløp pr. kWh utbetalt 
fra myndighetene. Det har gjennom 2012 
pågått politiske diskusjoner rundt støtten til 
produksjon av fornybar energi, og slik det nå 
ser ut vil det bli innført en feed-in tariff med 
premie, der myndighetene betaler støtte 
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tilsvarende avviket som oppstår mellom 
markedspris og feed-in tariffen. 

I Litauen er det vedtatt endret støttesystem 
i løpet av 2012. Endringen omfatter bare 
framtidige prosjekter, og påvirker således 
ikke de investeringene som allerede er 
gjennomført. Våre gjennomførte prosjekter 
i Litauen mottar en feed in tariff i parkens 
første 12 leveår, deretter forventes 
markedspris. Eventuelle nye investeringer i 
Litauen vil komme på bakgrunn av tilslag på 
anbudsprosesser, der den prisen som er lagt 
til grunn i det vinnende anbudet gis som en 
feed-in tariff for 12 år.  

Forretningsområdet Bioenergi og Eiendom 
omsetter sine produkter gjennom bilaterale 
avtaler, der markedsbetingelser ligger til 
grunn. Når det gjelder forretningsområdet 
EB, vises det til Energiselskapet Buskeruds 
årsrapport for 2012.

Strategi
Vardar skal bidra til å øke tilgangen på ren 
fornybar energi. 

Dette gjøres gjennom direkte investeringer 
i prosjekter som produserer ren fornybar 
energi, men også gjennom begrenset 
deltakelse innen innovasjonsprosjekter. Ved 

å delta i forsknings- og utviklingsprosjekter 
innenfor fornybar energiproduksjon og 
beslektet virksomhet ønsker Vardar å gi sitt 
bidrag til at klimautfordringene kan møtes.

Vardars strategi er forankret hos eierne. 
Vardar ønsker å gjennomføre sin strategi 
sammen med gode samarbeidspartnere, 
og ser nytten av å spille på lag og bygge 
kompetanse sammen med lokale aktører der 
Vardar driver sin virksomhet.

Konsernet blir gjennom sine aktiviteter 
eksponert mot ulike typer risiko, og har 
delt risikofaktorene inn i fire hovedgrupper; 
markedsrisiko, finansiell risiko, operasjonell 
risiko og øvrige risikoområder. Finansiell 
risiko er knyttet til valuta, rente, likviditet, 
kreditt og kapitalstyring. Konsernet har 
som policy å redusere risikofaktorene til et 
minimum, hensyntatt sikringskostnader. 
Vardar har en etablert strategi for 
risikostyring, med det formål å støtte opp 
om verdiskapningen i konsernet, skape 
størst mulig grad av forutsigbarhet i 
kontantstrømmene, og sikre en fortsatt solid 
finansiell plattform. Risikostyringen har klart 
definerte rammer, systemer for oppfølging 
og rapporteringsrutiner. For nærmere 
informasjon om konsernets risiko vises til 
note 1 i årsregnskapet 2012.

Fremtidsutsikter
Vardar er godt posisjonert for videre 
ekspansjon og verdiutvikling innen sin 
kjernevirksomhet. 

Loven om et felles svensk norsk sertifikat- 
marked fastsetter et mål om utbygging 
av ny fornybar energi. En del av dette vil 
komme fra vindkraft. Vardar har et stort 
engasjement innen vind Norge, med en 
portefølje av prosjekter på ulike stadier. 
De fleste er under utvikling, men Vardar 
har også eierinteresser både i prosjekter 
som er klare for investeringsbeslutning og 
under bygging. Prosjekter på ulike stadier 
gjør oss godt posisjonert for å ta del i 
sertifikatmarkedet.

Vardar forventer at videre vekst og 
utvikling innen vind utland vil skje gjennom 
den operative driften i Nelja Energia. 
Avkastningen på investeringen i utlandet 
vil i framtiden kunne bidra til å finansiere 
eventuelle nye investeringer i Norge.
 
Vardar ser noe større begrensinger for 
muligheter for videre vekst innen området 
bioenergi i Norge, og fokus legges på å 
utnytte den spisskompetansen som er 
etablert innen dette feltet til å optimalisere 
driften av eksisterende anlegg. 

Fornybar energi 
kommer fra 

kilder som har 
kontinuerlig 

tilførsel av ny 
energi, der 

ressursene ikke 
tømmes innenfor 
menneskehetens 

tidsskala.
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Produksjon Økonomisk utvikling Produksjon Økonomisk utvikling 
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VARDAR AS

Uste Nes AS

Organisasjonskart

100 %

 

 

 

 

VARDAR AS 

Energiselskapet Buskerud AS 

Vannkraft-
produksjon Infrastruktur Marked Ny Fornybar 

Energi 
Konsern- 

funksjoner 

Organisasjonskart

50 %

Vannkraft
Vardars heleide datterselskap Uste Nes AS eier 2/7 av produksjonen i 
vannkraftverkene Usta og Nes i Hallingdal. Anleggene har produsert ren 
fornybar energi siden 1960-tallet.

Verkene er organisert i et sameie med 
E-CO Energi AS og Øvre Hallingdal 
Kraftproduksjon AS, der E-CO forestår 
driften av anleggene iht. avtale mellom 
deltakerne i sameiet. Usta kraftverk 
ligger ved Kleivi i Hol kommune. Det 
utnytter fallene nedenfor Ustevann. De to 
aggregatene er utstyrt med Francis-turbiner 
og utnytter en brutto fallhøyde på 540 m. 
Total midlere årsproduksjon: 780 GWh.

Nes er det største 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 
8 x 8 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. Total 
midlere årsproduksjon: 1330 GWh.

I tillegg til eierandeler i disse to 
kraftverkene har Uste Nes kjøpt Buskerud 
fylkeskommunes rettigheter til uttak av 
konsesjonskraft, med en tidshorisont på 
40 år. Transaksjonen ble gjort i 2002 til 
markedsmessige betingelser.

Uste Nes AS oppnådde i 2012 en produksjon 
på 713 GWh, om lag 100 GWh mer enn 
normalproduksjonen. Mye nedbør og høy 
magasinfylling bidro til dette. Konsernets 
risikostyring førte til at relativt lave kraft-
priser ikke hadde stor negativ påvirkning på 
resultatet.

Energiselskapet Buskerud
Vardar eier 50% av aksjene i Energiselskapet Buskerud (EB). EBs mål er å 
bidra til en mer effektiv og bærekraftig energiforsyning i Buskerud-regionen 
og naturlig tilstøtende områder. 

Målsetningen skal nås gjennom å realisere 
samfunns- og bedriftsøkonomiske fordeler 
ved operativt og eiermessig samarbeid. 
EB har forretningsområdene Vannkraft-
produksjon, Infrastruktur, Marked, Ny 
Fornybar Energi og Konsernfunksjoner.

Vannkraftproduksjon består av datter-
selskapene EB Kraftproduksjon AS og engros 
virksomheten i EB Handel AS, samt de 
tilknyttede selskapene Hadeland Kraft AS 
og Hellefoss Kraft AS. Det heleide datter-
selskapet EB Kraftproduksjon AS har en 
midlere årsproduksjon på ca. 2.340 GWh. 

Infrastruktur omfatter EBs aktiviteter 
innen kraftnett og fjernvarme og består av 
datterselskapet EB Nett AS samt de tilknyt-
tede selskapene Hadeland Energi AS, Hade-
land Energinett AS og Drammen Fjernvarme 
AS. EB har bl.a. eierskap til ca 80% av 
regionalnettet i Buskerud Fylke (målt etter 

avkastningsgrunnlag), og distribusjonsnettet 
i Drammen, Kongsberg og Nedre Eiker. 

Marked består hovedsakelig av de tidligere 
områdene ”Tjenester” og ”Entreprenør”, og 
omfatter datterselskapene Entreprenør-
holding AS, EB Strøm AS, EB Kundeservice 
AS samt de tilknyttede selskapene 
Nettpartner Holding AS, Hadeland og 
Ringerike Bredbånd AS og Hadeland Strøm 
AS. Det tilknyttede selskapet Viken EB 
Skagerak Fibernett AS rapporteres under 
dette forretningsområde fra 2013.

Ny Fornybar Energi består av de 
tilknyttede selskapene Norsk Grønn Kraft 
AS og Miljøvarme VSEB AS og deleierskapet 
i Zephyr AS og Midtfjellet Vindkraft AS. EB 
har som ambisjon å delta i utviklingen av ny 
fornybar energi i Norge, primært gjennom 
partnerskap med andre aktører. 
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Organisasjonskart Produksjon Økonomisk utvikling Organisasjonskart Produksjon Økonomisk utvikling 

VARDAR AS

Vardar Boreas AS

Kvalheim 
Kraft DA

Midtfjellet 
Vindkraft AS

Haram 
Kraft AS Zephyr AS Sula 

Kraft AS

33,3 %

100 %

16,7 % 17,5 % 16,7 % 25 %
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VARDAR AS 

Vardar Eurus AS 

Nelja Energia AS 

90 %
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Vindkraft i utlandet
Gjennom datterselskapet Vardar Eurus hvor Vardar eier 90%, investeres det 
i ren fornybar energi i Baltikum. Det nordiske miljøinvesteringsfondet NEFCO 
eier de resterende 10% i Vardar Eurus.

Vardars forretningsidè og Buskerud fylkes-
kommunes engasjement i Estland, la grunn-
laget for dagens virksomhet i Baltikum. I 
2012 ble vårt engasjement slått sammen i 
datterselskapet Nelja Energia AS, som i dag 
eier operative vindparker i Estland og Litau-
en med en årlig produksjon på ca 625 GWh 
ren fornybar energi. I tillegg eies en vind-
kraftportefølje under utvikling, og prosjekter 
innen fornybar energiproduksjon fra bio-
masse og offshore vindkraft. Nelja Energia 
har bygget opp og er i dag deleier av Nordic 
Power Management som driver med energi-
rådgivning og energiomsetning i Baltikum. 

Som investor er det viktig at det er forut-
sigbare rammebetingelser før investerings-
beslutning fattes. I Estland har det gjennom 
hele 2012 pågått en politisk prosess for end-
ring av støttenivået til fornybar energi. Det 

ligger nå an til at det kommer en ny modell 
der investor sikres en samlet fast energipris 
gjennom en kombinasjon av spotpris og 
produksjonsstøtte. Den politiske prosessen 
rundt lovendringen er ikke avsluttet og det 
er fortsatt en viss usikkerhet knyttet til de 
overordnede rammene. I 2012 ble ramme-
betingelsene i Litauen endret, og det er nå 
innført anbudsprosesser. Dette gjelder nye 
prosjekter, og vinner av anbudsrundene er 
garantert fast feed-in tariff i parkens første 
12 leveår, en tidsperiode tilsvarende det 
gamle systemet.

2012 var preget av bygging og ferdigstillelse 
av vindparker i både Litauen og Estland. 
Året hadde tilnærmet normale vindressurser, 
og Vardar Eurus leverte et resultat i henhold 
til forventningene, ser en bort fra resultat-
effekten av fusjonen.

Vindkraft i Norge
Vardars satsning på vindkraft i Norge er organisert gjennom 
datterselskapet Vardar Boreas AS. Gjennom utbyggingen på Midtfjellet 
fortsetter den offensive satsningen på vindkraft i Norge.

Vardar kjøpte i 2011 en andel i Midtfjellet 
Vindkraft AS. Året 2012 har vært preget av 
stor aktivitet på Midtfjellet i Fitjar kommune. 
I august startet montasje av 21 turbiner 
på totalt 52,5 MW, og i løpet av desember 
var alle på plass. Våren 2012 ble det fat-
tet beslutning om utbygging av fase 2, som 
omfatter ytterligere 23 turbiner (57,5 MW) 
med montasje i 2013. Fase 1 bygges ut med 
investeringsstøtte fra Enova, mens fase 2 er 
berettiget til el-sertifikater.

Vardar er en av eierne i Kvalheim Kraft som 
består av vindparkene Mehuken I og II. 
Mehuken I har vært i drift siden 2001 og 
Mehuken II startet å produsere i slutten av
2010. Til sammen produseres det om lag 65 
GWh årlig fra anleggene i Vågsøy kommune.

Selskapet Zephyr som Vardar eier sammen 
med Østfold Energi, DONG Energy og EB 

Kraftproduksjon har siden etableringen i 
2006 utviklet en betydelig portefølje med 
vindkraftprosjekter. I løpet av 2012 fikk 
selskapet konsesjon fra NVE på to prosjekter 
på til sammen 330 MW. I tillegg har selska-
pet konsesjonssøknader på ytterligere ca 
500 MW til behandling hos NVE.

Haram Kraft AS er et selskap med retts-
kraftig konsesjon for utbygging av inntil 66 
MW i Haram kommune. Vardar Boreas økte 
sin eierandel i Haram Kraft i 2012 da 
svenske E.ON solgte seg ut av selskapet.

I porteføljen ligger også eierskap i Sula Kraft 
AS, som har konsesjonssøkt et prosjekt på 
140 MW i Solund kommune.

Vardar Boreas leverte i 2012 et noe lavere 
resultat enn forventet som følge av ned-
skrivning av anleggene på Mehuken.

60 %
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Organisasjonskart Utleiegrad 

Organisasjonskart

Produksjon Økonomisk utvikling 
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VARDAR AS

Hønefoss Fjernvarme AS Øvre Eiker Fjernvarme AS
100 % 100 %

VARDAR AS

Vardar Eiendom AS

Øvre Eikervei 14 Dronningt. 15 Åsveien 6A Åsveien 6B

99,2 %

Bioenergi
Vardars satsing innenfor bioenergi skjer gjennom det heleide datterselskapet 
Hønefoss Fjernvarme (HFV). I tillegg til anleggene på Hønefoss har HFV nå 100 % 
eierskap av Øvre Eiker Fjernvarme AS. I fjernvarmeanleggene våre varmer vi opp 
vann ved forbrenning av biomasse. Det varme vannet sendes så ut til kundene 
via isolerte fjernvarmerør og brukes til å varme opp bygg og tappevann.

Hønefoss Fjernvarme har hatt et spennende
og krevende år, mye grunnet Norske Skog 
sin avvikling av papirproduksjon på Follum. 
Som en konsekvens av nedleggelsen på 
Follum overtok HFV utstyret knyttet til 
dampproduksjon. Dette gjelder primært en 
20 MW elkjele og en 35 MW Multibrensel-
kjele (MBK). HFV varmer Hønefoss by fra 
Follum om vinteren og fra Hvervenkastet om 
sommeren. Med overtagelsen av anleggene 
på Follum har vi en vesentlig større varme-
kapasitet enn dagens behov og er rigget for 
videre vekst. Primærbrensel til MBK er bark 
og returtre, men grunnet ustabil tilgang på 
bark i 2012 er det utført en del testing av al-
ternativt brensel. Med et sammenhengende 
fjernvarmenett fra Follum til Hvervenkastet,
og varmeproduksjon i begge ender får vi 
stor leveransesikkerhet og kapasitet.

HFV tok over 100 % av aksjene i Øvre Eiker
Fjernvarme høsten 2012, med aktivitet i 
Vestfossen. Anlegget får felles 
administrasjon og tekniske rådgivere med 
HFV, mens daglig oppfølging skjer gjennom 
innleie av lokal bistand.

HFV solgte totalt 35,6 GWh varme og kjøling
i 2012, en økning på 29 % fra 2011. Lave
kraftpriser gjennom året har imidlertid gitt
noe svakere resultat enn forventet. En 
verdivurdering av forretningsområdet basert 
på fremtidige forventninger har ført til en 
nedskrivning av verdiene med 18,4 mnok i 
2012.

Eiendom
Vardar Eiendom AS har som mål å utvikle eiendomsporteføljen gjennom 
lønnsom drift og positiv verdiutvikling. Eiendomsbransjen er kjennetegnet 
ved at det ligger betydelige verdier til grunn som først realiseres ved et 
eventuelt salg. 

De siste årenes fokus på mer kostnads-
effektiv drift har vært vellykket og har gitt 
en positiv effekt på resultatet i Vardar 
Eiendom. Eiendomsutvikling er en langsiktig 
prosess og prosjektarbeidet med å avdekke 
utviklingsmulighetene i porteføljen fortsetter. 
Driftsmessig består eiendomsporteføljen av 
to kontorbygg i Drammen, samt et kombi-
nert administrasjons- og produksjonsbygg 
og en ubebygd tomt i Hurum.

Eiendommene har gode og stabile 
leietagere, og byggene har en høy utleie- 
grad. Målet er å ha fornøyde kunder og det 
jobbes aktivt for å opprettholde gode 
relasjoner gjennom god kommunikasjon 
med leietagerne. 

Driftsmessig følges eiendommene tett opp 
gjennom rutinemessige egenkontroller og 
bruk av serviceavtaler på tekniske 
installasjoner. I løpet av det siste året er 
bygget i Dronningt. 15 blitt koblet opp mot 
Drammen Fjernvarme og elektrokjelen som 
var der tidligere er blitt fjernet. Det er fore-
tatt radonmålinger i byggene og målingene 
viser verdier langt lavere enn grenseverdi-
ene for å anbefale tiltak på 100 Bq/m3.

Virksomhetsområdet vil fortsette å jobbe
aktivt med å redusere driftskostnadene og
arbeide videre med spennende muligheter
innenfor prosjektet Eiendomsutvikling. 
Forretningsområdet leverte i 2012 et resultat  
som var noe bedre enn forventet.
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Innovasjon
Vardar ønsker sammen med vår eier Buskerud fylkeskommune å ligge i front 
innenfor utvikling av ny fornybar energi.
Innovasjon er derfor et naturlig satsningsområde for Vardar.

Innovasjon er viktig
I dag baseres en svært stor andel av ver-
dens energiforbruk på fossile energibærere. 
I følge FN’s klimapanel er dette hoved-
årsaken til den globale oppvarmingen som er 
påvist. For å bremse denne utviklingen, må 
fornybar energi erstatte de fossile energikil-
dene. Skal dette målet nås, kreves det høy 
innovasjonstakt. Å skape innovasjon er alltid 
lettere når flere fagmiljøer og kompetanse-
områder samles og jobber sammen. Vardar 
har derfor valgt å utøve mye av sin 
innovasjonsvirksomhet som aktiv deltakende 
eier i forskjellige innovasjonsselskaper. 
Vardar er i dag medeier i Kongsberg 
Innovasjon og Papirbredden Innovasjon i 
Norge, og i Marble Invest i Estland.

Vind
Vardars deltakelse i innovasjon innenfor 
vindkraft skjer først og fremst gjennom vårt 
eierskap i Kongsberg Innovasjon (KI). KI er 
engasjert i flere prosjekter med mål om å 
forbedre eksisterende teknologi eller utvikle 
ny teknologi for vindkraftindustrien. Vardar 
holder også kontakt med andre miljøer som 

arbeider med utvikling av nye former for ut-
nyttelse av vindkraften. 

Bioenergi
Vardar gjennom Hønefoss Fjernvarme har 
overtatt multibrenselskjelen på Follum etter 
at papirfabrikken ble nedlagt. Denne benyt-
tes til å forsyne Hønefoss med fjernvarme. 
Sammen med det norske selskapet toCircle 
har vi startet et forprosjekt for å undersøke 
mulighetene for å produsere elektrisk kraft 
ved hjelp av damp fra denne kjelen.

Innovasjon i Baltikum
En ulempe med vindkraft er at vinden ikke 
kan lagres. Når det ikke blåser, produseres 
det ikke strøm. Marble Invest arbeider bl.a. 
med løsninger for å balansere vindkraft.

Forskning og utvikling
Vardar ønsker å holde tett kontakt med 
forsknings- og utviklingsmiljøer innen ny 
fornybar energi. Vi går derfor fra tid til 
annen inn som partner i forsknings- og 
utviklingsprosjekter, og deltar nå i et prosjekt 
innenfor Forskningsrådets Energix-program. 
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1000 tonn
Vannkraft

Vindkraft
 

Bioenergi

Beregningsgrunnlag: 
Totalproduksjon i 
Vardars produksjons-
selskaper.

Besparelser i CO² utslipp fordelt på 
Vardars virksomhetsområder:

I Stortingsmelding nr. 10 (2008-2009) 
Næringslivets samfunnsansvar i en global 
økonomi, er samfunnsansvar definert på 
følgende måte: 

”Regjeringen legger til grunn en forståelse 
av samfunnsansvar som innebærer at 
bedrifter integrerer sosiale og miljømessige 
hensyn i sin daglige drift og i forhold til sine 
interessenter. Samfunnsansvar innebærer 
hva bedriftene gjør på en frivillig basis 
utover å overholde eksisterende lover og 
regler i det landet man opererer.”

Vardar har som mål å opptre som en 
ansvarlig samfunnsaktør, skape tillit og 
troverdighet til konsernets virksomhet og 
framstå som en attraktiv samarbeidspartner. 
Målet skal nås gjennom:
• Produksjon av ren fornybar energi som
 bidrar til en bærekraftig utvikling 
• Klar og god eierstyring og selskapsledelse
 for å fremme størst mulig verdiskaping  
 over tid 
• Forretningsdrift med lavest mulig   
 belastning på det ytre miljøet 

• Å legge til grunn økonomiske, 
 miljømessige og sosiale hensyn når 
 beslutninger treffes 
• Anerkjente etiske retningslinjer

Samfunnsansvar ses på som en del av den 
langsiktige verdiskapningen, og er en inte-
grert del av konsernets operative virksomhet.  

Miljø
Vardar har gjennom sitt eierskap til selskaper 
som produserer ren fornybar energi spart 
miljøet for CO2 utslipp tilsvarende utslipp fra 
om lag 1,5 millioner biler i 2012, basert på 
en årlig kjørelengde på 20 000 km og et ut-
slipp på 115g/km. Til sammenligning fantes 
det i 2010 i henhold til Statistisk sentralbyrå 
2,8 mill biler i Norge. 

Samfunn og miljø

Vardar har ansvaret for de samfunnsmessige konsekvensene som følger av 
virksomheten, både med hensyn til klima, miljø og sosiale forhold.

����

���
��
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Beløp i 1000 NOK.

IFRS

Noter 2012 2011

Salgsinntekter 3 616 634   344 664

Sum driftsinntekter 616 634  344 664

Varekjøp 3 218 829  96 143 

Lønn og andre personalkostnader 18 25 071  12 576

Avskrivninger 5 75 463 29 376 

Nedskrivninger 5 148 298 -

Andre gevinster (tap) - netto 17 9 967  19 122

Andre driftskostnader 19 97 699  60 172 

Sum driftskostnader 575 327 217 389 

Driftsresultat 41 307 127 275

Finansielle poster 20 -126 153 -54 499 

Inntekt på investeringer i felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper 7 305 574  128 903

Netto finansposter 179 421   74 404

Resultat før skattekostnad 220 728 201 679

Skattekostnad 21 14 192  45 342 

Resultat 206 536 156 337

Årsresultatet henføres til:

Aksjonærene i morselskapet 230 472  154 564 

Minoritetsinteresser -23 936 1 773

Utvidet resultatregnskap konsern

Andel av utvidet resultat i felleskontrollert virksomhet -26 558 102 658

Resirkulering av omregningsdifferanse 27 497 -

Omregningsdifferanse -49 710 -14 228

Årets totalresultat 157 765  244 767 

Totalresultatet henføres til:

Aksjonærene i morselskapet 214 519    244 079 

Minoritetsinteresser -56 754   688 

Balanse Vardar konsern
Beløp i 1000 NOK.

Resultat Vardar konsern
IFRS

Noter 2012 2011

Utsatt skatt 15 18 937 1 621

Goodwill 4    33 477    25 973 

Fallretter 4  3 142  3 142

Konsesjonsrettigheter 4  404 440 -

Sum immaterielle eiendeler 459 996 30 736

Investeringseiendommer 6    95 500     85 000 

Maskiner, inventar mv. 5 340 6 032 

Kraftstasjoner 5 2 801 463 1 183 864

Anlegg under utførelse 5  -  -

Sum varige driftsmidler  2 897 303  1 274 896

Investeringer i felleskontrollerte og tilknyttede selskaper 7 1 517 001 1 632 689

Ansvarlig lån 10 469 411 468 237

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg 8 9 442  9 680

Rettigheter konsesjonskraft 8 127 485  163 249

Andre langsiktige fordringer 10  195 612  242 726

Sum finansielle anleggsmidler 2 318 951 2 516 581 

Sum anleggsmidler  5 676 250  3 822 213 

Varelager 11 2 653  1 595 

Kundefordringer 9   14 928   20 944

Andre fordringer 9  146 148  101 747

Derivater 17 99 800  62 195

Kontanter og bankinnskudd 12  225 664  261 999 

Sum omløpsmidler 489 193 448 480

Sum Eiendeler  6 165 443  4 270 693 
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Kontantstrømoppstilling Vardar konsern
IFRS

Noter 2012 2011

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Kontantstrømmer fra driften 22 378 601 251 054

Periodens betalte skatt -45 879 -42 505

Periodens betalte renter -176 125 -103 610

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 156 597 104 939

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Kjøp av datterselskap (fratrukket overtatte kontanter) 78 011

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -435 534 -94 914

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 0

Utbetalinger på langsiktige lånefordringer -120 448 -165 488

Innbetalinger på langsiktige lånefordringer 3 125 35 872

Utbetalinger utbytte fra TS/FKV 60 000 77 861

Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak -19 829 -31 269

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -434 675 -177 938

Kontantstrøm fra finanseringsaktiviteter   

Opptak lån 879 375 370 000

Nedbetaling lån -582 148 -143 879

Utbytte betalt til ikke kontrollerende eier -1 783 0

Utbytte -53 700 -58 000

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 241 744 168 121

Netto kontantstrøm for perioden -36 335 95 122

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 261 999 166 877

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 12 225 664 261 999

Beløp i 1000 NOK.

Svein Marfi
Styreleder 

Geir Lae Solberg
Nestleder

Hans Olav Rostveit
Styremedlem

Bjørg Totland
Styremedlem

Tone Heimdal Brataas
Styremedlem

Johannes Rauboti
Administrerende direktør

Balanse Vardar konsern

Drammen, 30.04.2013

Beløp i 1000 NOK.

Noter 2012 2011

Innskutt egenkapital 13  617 061  617 061

Opptjent egenkapital 24 1 353 092 1 192 631

Minoritetsinteresser 487 723 11 403 

Sum egenkapital 2 457 876 1 821 095 

Pensjonsforpliktelser 16  9 282  6 040 

Utsatt skatt 15,21  170 266 180 428

Minoritet med salgsopsjon 26 120 611 124 057

Gjeld til kredittinstitusjoner 14 2 536 937  1 491 542 

Ansvarlig lånekapital 14  507 500  507 500

Sum langsiktig gjeld  3 344 596  2 309 567

Gjeld til kredittinstitusjoner 14 105 314 -   

Leverandørgjeld 12 54 380 29 288 

Betalbar skatt 29 296 42 562 

Skyldige offentlige avgifter 21 13 278 8 101

Derivater  129 931  33 100 

Annen kortsiktig gjeld 17  30 772  26 980 

Sum kortsiktig gjeld 362 971 140 031 

Sum Gjeld og Egenkapital 6 165 443  4 270 693
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