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IFRS 2011 2010 2009  2008  2007 

Resultat - Konsern

Driftsinntekter 344 664 322 731 385 345 309 651 238 531

EBITDA 156 651 181 795 211 402 20 437 109 646

Driftsresulltat 127 275 156 391 181 567 -1 736 88 929

Resultat før skatt 201 679 244 367 396 142 12 432 159 646

Årsresultat 156 337 182 048 338 450 359 117 323

Balanse - Konsern

Total kapital 4 269 072 3 910 409 3 740 949 3 510 217 3 666 165

Egenkapital 1 821 095 1 634 329 1 650 358 1 436 231 1 509 520

Egenkapitalandel 42,7 % 41,8 % 44,1 % 40,9 % 41, 2 %

Egenkapitalandel inkl. ans.lån 54,5 % 54,8 % 56,5 % 54,2 % 53,9 %

Egenkapitalrentabilitet 9,0 % 11,1 % 21,9 % 0,0 % 8,2 %

Årsresultat - virksomhetsområder (NGAPP) 2011 2010 2009  2008  2007 

Vannkraft 57 093 46 307 39 736 108 156  45 533 

Bioenergi -8 575 -7 033 -8 583 -11 499 -8 051

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

Vind Norge* -1 608 249 1 129 14 -360

Eiendom 345 379 577 -215 7 307

EB (IFRS, tilknyttet selskap) 254 818 275 624 358 270 402 628 138 716

Årsresultat Vardar (før og etter skatt) Egenkapital Vardar

Egenkapitalrentabilitet Vardar

Buskerud Fylkeskommune Kommunene 
i Buskerud

VARDAR AS

VANNKRAFT

Uste Nes AS

ENERGISELSKAPET 
BUSKERUD

(EB)

BIOENERGI
Hønefoss Fjernvarme AS
Øvre Eiker Fjernvarme AS

VINDKRAFT 
NORGE 

Vardar Boreas AS

VINDKRAFT 
UTLANDET

Vardar Eurus AS

EIENDOM
Vardar Eiendom AS

VARDAR I 2011
Økonomisk 5 års oversikt s 2
Nøkkeltall  s 3
Visjon og foretningsidé s 4
Høydepunkter 2011 s 5
Innledning av daglig leder  s 6
 
ARTIKLER 
Grønt lys for fornybar energi i Norge s  8
Midtfjellet – anlegget igangsatt s  10
Nye prosjekter i de baltiske landene s  12
Utvikling av Vardars eiendomsportefølje s  14
Mekanisk grevling i Follumåsen s  16
Fusjon - styrker Vardar Eurus sin 
posisjon i Baltikum s 18

MARKED, STRATEGI 
OG FREMTIDSUTSIKTER s   20

VARDARS VIRKSOMHETSOMRÅDER 
FORNYBAR ENERGI
Vannkraft s  22
Energiselskapet Buskerud s  23
Vindkraft Norge s  24
Vindkraft utlandet s 25
Bioenergi s  26

ANNEN VIRKSOMHET
Eiendom s  27
Innovasjon s  28
Samfunn og miljø s 30

REGNSKAP
Resultatregnskap s  32
Balanse s  33
Kontantstrømoppstilling s  35
  
ÅRSBERETNING OG REGNSKAP MED NOTER 
– se Vardar Årsregnskap 2011 for styrets 
årsberetning og komplett regnskap med noter. 

Opphavsrett foto se baksiden av brosjyren. 

Nøkkeltall

Økonomisk 5 års oversikt

Selskapsstruktur
1 % A-aksjer 99 % B-aksjer

Beløp i 1000 NOK.
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Vardar er et konsern hvor den operative delen av virksomheten skjer gjennom datterselskaper 
og tilknyttede selskaper. 

Visjon    
Utvikling av verdier gjennom aktivt eierskap.

Den vesentligste delen av konsernets virksomhet omfatter investeringer innen produksjon 
av energi basert på fornybare energikilder. I tillegg har Vardar engasjement innen 
utviklingsprosjekter knyttet til fornybar energiproduksjon og beslektet virksomhet. Aktiviteten i 
konsernet gjenspeiles i forretningsideen:

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, blant annet ut fra en forventning om 
at fornybar energi som følge av internasjonale klimamål vil få økt verdi og betydning. Med 
visjonen om å utvikle verdier gjennom aktivt eierskap, er tilfredsstillende lønnsomhet en 
forutsetning for å gjennomføre investeringer. 

JUNI 

Investeringsbeslutning 
og oppstart av utbygging 
av vindparken Paldiski i 
Estland. Parken har en 
installert effekt på 28 
MW, og vil gi en årlig 
produksjon på 67 GWh ren 
fornybar energi.

DESEMBER 
Hønefoss Fjernvarme kobler 
den nye varmesentralen 
som er bygd på Follum 
til sitt fjernvarmenett. 
Investeringen på 25 MNOK 
gir et sammenhengende 
fjernvarmenett fra Follum til 
Hvervenkastet.

DESEMBER 
Felles svensk-norsk 
elsertifiatmarked er på plass.

JUNI
Vardar Eurus åpnet sin 
2. vindpark i Litauen, 
Mockiai, lokalisert på 
østkysten av landet. Parken 
har en installert effekt på 
12 MW, og vil gi en årlig 
produksjon på 38 GWh ren 
fornybar energi.

SEPTEMBER 
Vindparken Vanaküla på 
østkysten av Estland, fikk 
godkjennelse fra estiske 
myndigheter. Parken har 
en installert effekt på 
9 MW, og vil gi 24 GWh ren 
fornybar energiproduksjon 
pr. år.

SEPTEMBER 
Vardar, Follum Industripark, 
Viken Skog, Norske Skog 
og Lindum stiftet selskapet 
Pan Innovasjon. Pan skal 
være en arena for skogbasert 
industri, og skal skape et 
industrielt innovasjonsmiljø 
basert på skogressurser og 
trevirke. 

SEPTEMBER 
Gangbrua over Begna i 
Hønefoss sentrum åpnes og 
elva kan nå krysses totalt 
adskilt fra motorisert trafikk. 
Brua ble til som et spleiselag 
mellom Ringerike kommunen, 
Ringeriks-Kraft, Hadeland 
og Ringerike Bredbånd og 
Hønefoss Fjernvarme.

SEPTEMBER
Vardar Boreas kjøpte seg 
inn i Midtfjellet Vindkraft, 
og byggingen av en 52 MW 
vindpark med investerings-
støtte fra Enova startet. 
Selskapet har konsesjon på 
ytterligere 52 MW, og samlet 
utbygging vil gi 350 GWh 
ren fornybar energi pr. år

Høydepunkter 2011
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Johannes

Fra den 1. januar 2012 kom det felles norsk svenske markedet for elsertifikater på 
lufta. Markedet skal bidra til en betydelig utbygging av ny fornybar energi i Norge, og 
vindkraft vil måtte utgjøre en betydelig andel om målsettingen på over 26 TWh samlet i 
Norge og Sverige skal nås. 

Økt verdi i vindkraftporteføljen

I Vardar har vi arbeidet aktivt over flere år med å posisjonere selskapet for investerings-
muligheter innen onshore vindkraft i Norge. Målsettingen i sertifikatlovgivningen er ambisiøs og 
dersom det skal være mulig å nå målet, vil vindkraft måtte utgjøre en betydelig del av den nye 
energiproduksjonen.

For å få tilgang til sertifikater, må prosjektene gjennomføres og komme i drift før 2020. Vardar 
har gjennom sitt engasjement i Zephyr eierskap til en betydelig prosjektportefølje under 
utvikling, hvor de aller fleste prosjektene som eventuelt får konsesjon vil kunne gjennomføres 
innen denne tidsfristen. I tillegg til dette har Vardar eierandel i Haram Kraft som allerede har 
rettskraftig konsesjon. 

Forretningsområdet “Vindkraft Norge” fikk dessuten et betydelig løft da vi i 2011 overtok aksjer i 
Midtfjellet Vindkraft fra Dong Energy. Midtfjellet Vindkraft er et prosjekt som delvis gjennomføres 
med investeringsstøtte fra Enova (fase 1) og delvis under sertifikatregimet (fase 2). 
Vardar sin samlede posisjon innen vindkraft i Norge er unik og dersom myndighetene skal nå 
sine målsettinger ligger det godt til rette for at en rekke av de prosjektene vi er involvert i vil 
framstå som attraktive investeringsmuligheter. 

Den største utfordringen vindkraftaktørene står overfor vil kunne vise seg å være finansiering 
av samlet sett svært store investeringer. Å skaffe til veie nødvendig kapital for å kunne oppfylle 
myndighetenes mål, vil derfor kunne vise seg å bli utfordrende selv om sertifikatregimet skulle 
vise seg å gjøre prosjektene lønnsomme. 

I Vardar vil vi prioritere å benytte tilgjengelige investeringsmidler på de mest lønnsomme 
prosjektene og gjerne de som kan realiseres tidlig i perioden. 

Daglig leder 
Johannes Rauboti
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- Det vil bli flere vindmøller langs kysten når det grønne 
sertifikatmarkedet skaper bedre rammevilkår for ny, 
fornybar energi, smiler Kristin Ankile direktør for vindkraft  
Norge hos Vardar.

prosjektene realiseres først, uavhengig 
av om produksjonsanlegget ligger i Norge 
eller Sverige. Mens Sverige har betydelige 
muligheter for å øke sin elproduksjon basert 
på bioenergi, så har Norge en god del 
vannkraftanlegg som kan bygges ut, særlig 
småkraftanlegg. Begge land vil likevel måtte 
bygge ut og produsere vindkraft for å nå de 
fastsatte målene i elsertifikatmarkedet.

I 2011 ble det produsert 1,2 TWh vindkraft i 
Norge. Om halvparten av det totale målet på 
26,4 TWh ny fornybar energi skal bygges ut 
i Norge, vil produksjonen fra vindkraft måtte 
økes med flere hundre prosent i 2020. 

Vardar er godt posisjonert innen vindkraft i 
Norge med eierskap i flere prosjekt som kan 
bygges ut med elsertifikater innen 2020.

Loven om elsertifikater ble vedtatt i 
Stortinget i juni. I løpet av året ble det 
oppnådd enighet med EU om Norges 
fornybarmål under Fornybardirektivet. 
Dette gir Norge en målsetning om 67,5 
% fornybarandel innen 2020. Med denne 
forutsetningen på plass kunne Riksdagen 
vedta nødvendig lovendring i Sverige for å 
inkludere Norge i et felles elsertifikatmarked. 

Elsertifikater er en markedsbasert ordning 
der godkjente produksjonsanlegg får 
sertifikater i henhold til faktisk produksjon. 
Sertifikatene selges til elsertifikatpliktige 
kraftleverandører og kraftforbrukere, som 
må kjøpe elsertifikater etter hvor mye kraft 
de selger eller forbruker. Elsertifikatmarkedet 
er en teknologinøytral støtteordning 
som bidrar til at de mest lønnsomme 

Grønt lys 
for fornybar energi i Norge

På slutten av 2011 falt omsider de siste brikkene på plass og det felles 
elsertifikatmarkedet med Sverige kunne tre i kraft fra nyttår. Med dette er rammeverket 
for Norges fornybarsatsning på plass. Målsetningen er at elsertifikatmarkedet skal 
frembringe 26,4 TWh med ny fornybar produksjon i Norge og Sverige innen 2020.
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Midtfjellet
Anleggsarbeidene igangsatt 

Den 28. september var det offisiell markering av starten på anleggsarbeidene på 
Midtfjellet. Da hadde arbeidene allerede pågått i noen uker og 1400 m ny veg anlagt 
i fjellet. Styreleder Tommy Fredriksen fra Østfold Energi fikk æren av å fyre av den 
første salven.

Representanter fra Fitjar kommune, 
grunneiere og entreprenører var med 
under markering av anleggsstarten. Fitjar 
Kraftlag har utviklet prosjektet på Midtfjellet 
siden midten av 1990-tallet, og fikk i 2008 
rettskraftig konsesjon på å bygge ut inntil 
150 MW på Midtfjellet. Daglig leder i Fitjar 
Kraftlag, Ole Vidar Lunde, var derfor svært 
fornøyd med endelig å være i gang med en 
utbygging av prosjektet.

Fase 1 av utbyggingen på Midtfjellet 
innebærer bygging av ca 20 km vei, oppstil-
lingsplasser for kran og fundamenter for 21 
vindmøller. Store deler av anleggsarbeidene 
må stå ferdig i august 2012, når montasje 
av vindmøllene skal starte. Fase 1 skal etter 
planen være i full produksjon i april 2013, 
med en årsproduksjon på ca 180 GWh. 

Fase 1 bygges ut med støtte fra Enova. 
Samtidig med byggingen av vindparken vil 
Sunnhordaland Kraftlag bygge en ny 300 kV 
linje fra Børtveit i Stord til Midtfjellet.

Det er det tyske selskapet Nordex som skal 
levere vindmøllene til Midtfjellet Vindpark. 
Det er inngått avtale om levering av 21 
vindturbiner til fase 1 av prosjektet. Det 
er også gjort opsjon på leveranse av 
vindturbiner til fase 2.

Fase 2 av prosjektet på Midtfjellet vil være 
berettiget til elsertifikater i det felles norsk-
svenske markedet for elsertifikater. Nå 
arbeides det for at Midtfjellet fase 2 skal 
besluttes våren 2012, med montering av 
turbiner og full produksjon fra anlegget i 
løpet av 2013.

Bilde Midtfjellet
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Nye prosjekter
i de baltiske landene

Forretningsområdet Vindkraft i Utlandet har i løpet av 2011 fortsatt å vokse, og har 
både hatt byggestart, idriftsettelse, og offisiell åpning av vindparker. Investeringene har 
også dette året foregått i Estland og Litauen. Mulighetene for å komme i gang i Latvia 
er foreløpig ikke til stede på grunn av mangelfullt støttesystem for fornybar energi. 

Vardar har eierinteresser i 9 vindparker i 
Estland som produserer ren fornybar energi. 
I løpet av 2011 ble vindparken Vanaküla på 
vestkysten av landet godkjent. Dette 
innebærer at parken er berettiget til å motta 
støtte fra myndighetene. Godkjennelsen 
hadde virkning fra september 2010, og er den 
7. av Vardars parker som har blitt godkjent.

I løpet av året ble vindparken Aseri koblet til 
nettet, og kom i prøvedrift. Parken ligger langs 
kysten nordøst for hovedstaden Tallinn, og 
forventes å bli godkjent i løpet av 2012. I til-
legg startet bygging av vindparken Paldiski 
langs vestkysten av landet og Ojaküla nær 
Aseri, begge parkene forventes å bli koblet til 
nettet i 2012. Ojaküla er en vindpark som byg-
ges med investeringsstøtte fra EU, denne par-
ken vil derfor ikke motta produksjonsstøtte. 

I Litauen var det i 2011 offisiell åpning 
av vindparken Mockiai på vestkysten av 
landet. Parken var i normal drift fra og med 
januar og ligger på et område med gode 
vindressurser. I tillegg ble vindparken Silale 
koblet til nettet, og er i prøvedrift. Som alle 
involverte prosjekter i Litauen ligger også 
denne vest i landet, men litt lenger fra kysten 
enn de andre parker. Det ligger an til spesielt 
god produksjon på østlige vinder i dette 
området.

Forretningsområdet Vindkraft Utlandet er i 
ferd med å realisere den prosjektportefølje 
som i dag ligger i selskapene. Ved ferdigstil-
lelse av pågående byggeaktivitet har Vardar 
innen dette forretningsområdet siden byg-
gestart i 2005 fått eierinteresser i produksjon 
av 500 GWh ren fornybar energi pr. år.
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Utvikling 
av Vardars eiendomsportefølje

Vardar har eiendommer med spennende utviklingsmuligheter. Mens det de siste årene 
har vært fokusert på å fylle kontorbyggene med leietakere, er tiden nå kommet for å 
se på muligheter for videre utvikling av dette virksomhetsområdet. 

formål mens eiendommen på Gulskogen kan 
passe både til næring og bolig. Området i 
Hurum der tomten ligger er i utvikling med 
god infrastruktur og sentral beliggenhet i 
forhold til Oslo og Drammen. Eiendommen på 
Gulskogen har en unik beliggenhet ved 
Drammenselven med kort vei til butikker, tog 
og buss. Det er veldig god tilgjengelighet 
dersom man kommer med bil og det er alltid 
ledig gratis parkeringsplasser. Eiendommens 
naboer er boliger på den siden og Gulskogen 
Gård, en lystgård og prakteiendom eid av 
Drammens Museum på den andre.

Målet er at arbeidet i løpet av 2012 skal mun-
ne ut i en revidert strategi for eiendomsutvik-
lingen i Vardar. Det er tidlig i arbeidet enda 
men allerede nå ser vi konturene av spennen-
de prosjekter og muligheter både i egen regi 
eller eventuelt i samarbeid med andre.”

Vardar er stolt av å ha oppnådd så godt som 
100% utleiegrad i løpet av de siste årene 
til tross for et vanskelig marked. Årsaken til 
dette er Drammens-eiendommenes sentrale 
beliggenhet og stabile og gode leietakere. 

For å lære mer om eiendomsmarkedet i 
Drammensområdet og for å analysere mu-
ligheter ble det i 2011 opprettet en arbeids-
gruppe med representanter fra ulike virk-
somhetsområder i Vardar. Gruppen har hatt 
møter med meglere og andre aktører innen 
nærings- og boligbransjen for å få et erfa-
ringsgrunnlag det kan jobbes videre med.

”Det er på Gulskogen i Drammen og i for-
bindelse med tomten i Hurum vi ser for oss 
de største utviklingsmulighetene”, sier Sølvi 
Bestvold, daglig leder i Vardar Eiendom. 
”Tomten i Hurum er regulert til nærings-
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Mekanisk grevling
i Follumåsen

I løpet av 2011 bygget Hønefoss Fjernvarme en ny varmesentral i tilknytning til Follum 
fabrikker. Det ble også lagt ned 5 kilometer fjernvarmerør, noe som ga en sammen-
hengende hovedtrase fra Hvervenmoen til Follum. En av de største utfordringene var 
å bore en 180 meter lang tunell gjennom Follumåsen for å legge DN 300 rør fram til 
varmesentralen. 

holdt igjen rørene etter hvert som de ble 
sveiset på (bilde 3).

Hele operasjonen gikk som planlagt og tok 
ca. en uke. Prosjektet ble meget vellykket 
både kostnads- og tidsmessig. Alternativet 
hadde vært en mye lengre rørtrase over 
eller rundt åsen for å komme fram til Follum. 
Prosjektet ga Hønefoss Fjernvarme verdifull 
kompetanse i forhold til videre utbygging.

Bildet 1 viser en av borekronene som ble 
brukt ved boring av fjernvarmetraseen. Det 
var nok kanskje en og annen grevling som 
satt morgenkaffen i halsen når de møtte på 
denne borrekrona…

Prøveboringen startet opp i mars og 
spenningen var stor med tanke på hva som 
befant seg av utfordringer inne i åsryggen. 
Det så ikke ut til å være fjell eller så harde 
masser i området at boringen ikke kunne 
gjennomføres. Boring av selve rørtraseen 
ble vellykket, og de store varerørene som 
skal beskytte fjernvarmerørene ble trukket 
gjennom.

For å få en kortest mulig anleggsperiode 
ble det jobbet fra syv om morgenen til 
syv om kvelden. På Morgenbøens område 
sto det en semitrailer med 16 meter lange 
fjernvarmerør som ble heist på plass, og 
sveiset på ett og ett (bilde 2). 
På Follumsiden sto det en rigg som trakk/
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Fusjon
– styrker Vardars posisjon i Baltikum 

Vardar Eurus sine eierandeler i Baltiske selskaper samordnes med de øvrige 
eierne og samles i ett selskap. Vardar Eurus vil bli majoritetseier i det nye sel-
skapet, med en eierandel på i overkant av 60%. Eierstrukturen i Vardar Eurus 
påvirkes ikke av omstruktureringen.

opprettholde og videreutvikle et allerede 
stort engasjement.

Det forventes at fusjonen vil gi nye 
muligheter for innhenting av kapital til nye 
investeringer.

”Samordningen styrker Vardar Eurus sin 
satsning innen fornybar energi i Baltikum 
og gir selskapet en kontrollerende posisjon. 
Transaksjonen vil dessuten til en viss grad 
være risikoavdempende ved at Vardar Eurus 
sine verdier fordeles på flere prosjekter. Det 
blir spennende å fortsette utviklingen av 
Nelja Energia”, sier Johannes Rauboti som er 
styreleder i selskapet.

Siden 2005 har Vardar Eurus investert i 
fornybar energi i Baltikum sammen med 
lokale investorer samt EBRD. Samarbeidet 
har resultert i en total investering på ca 
350 mill €, og vil gi 500 GWh ren fornybar 
energi pr. år. Gjennom opparbeidet erfaring, 
anså partene det som en styrking for videre 
utvikling å samordne eierskapet i de ulike 
prosjektselskapene og operatørselskapet, 
og fusjonen ble den 21. mars i år en realitet.

Det fusjonerte selskapet får navnet Nelja 
Energia, som allerede er et godt forankret 
navn i Baltikum. Selskapet har i tillegg til 
13 egne ansatte, 28 personer i 
datterselskaper eller tilknyttede selskaper. 
Tettere knytningen mellom ansatte 
og eiendeler ses på som viktig for å 
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Vardar
Marked, strategi og fremtidsutsikter

det vil bidra til å gjøre norske vindkraftprosjek-
ter lønnsomme, og eventuelle nye investerings-
beslutninger innen utbygging av vindkraft i Nor-
ge blir gjort med bakgrunn i dette markedet.

Forretningsområdet vind utlandet forholder seg 
til valutaene euro og litas. Kraft produsert i Est-
land omsettes til markedspris eller via bilaterale 
avtaler, i tillegg til utbetalt støtte fra myndig-
hetene. Det foregår politiske diskusjoner om 
nivået på støttebeløpet som inntil nå har ligget 
på i overkant av 50% av oppnådd salgspris. Det 
arbeides fra investorenes side aktivt for at en 
endring i rammebetingelsene ikke skal ha til-
bakevirkende kraft og påvirke allerede vedtatte 
investeringer. I Litauen mottas en garantert 
feed in tariff i parkens første 12 leveår, deretter 
forventes markedspris. Også i Litauen ses det 
på endring av dagens nivå, men i denne disku-
sjonen har det ikke vært snakk om endringer 
som påvirker allerede vedtatte beslutninger.

Forretningsområdet Bioenergi og Eiendom om-
setter sine produkter gjennom bilaterale avta-
ler, der markedsbetingelser ligger til grunn. Når 
det gjelder forretningsområdet EB, vises det til 
Energiselskapet Buskeruds årsrapport for 2011.

Marked
Vardar konsernet opererer i energimarkedet i 
Norge og de baltiske landene. Norge og Estland 
er knyttet til den nordiske kraftbørsen, og deri-
gjennom 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 kraft produsert fra segmentet 
vannkraft, hovedsakelig via kraftbørsen Nas-
daq OMX. Konsernet har en strategi for kon-
tantstrømssikring, med 3 års horisont. Siden 
Vardars vannkraft består av magasinkraftverk, 
er det utfordrende regnskapsmessig å foreta 
sikringsbokføring. Alle endringer i markedsver-
dien på fremtidige sikringsinstrumenter føres 
derfor over resultatregnskapet.

Foreløpig har produksjonen fra forretningsom-
rådet vind Norge kommet fra vindparkene på 
Mehuken. Begge disse parkene er bygd med 
investeringsstøtte, det samme gjelder utbyggin-
gen av Midtfjellet fase I som ble startet høsten 
2011. Energiproduksjonen fra disse parkene 
kvalifiserer derfor ikke for grønne sertifikater. 
Vardar har forventninger til at sertifikatmarke-

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 deltakelse innen innovasjons-
prosjekter. Ved å delta i forsknings- og 
utviklingsprosjekter innenfor fornybar energipro-
duksjon og beslektet virksomhet ønsker Vardar å 
gi sitt bidrag til at klimautfordringene kan møtes.

Strategien 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 spe-
sielt med lokale aktører der hvor Vardar driver 
sin virksomhet.

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, der finansiell 
risiko er knyttet til valuta, rentenivå, likvidi-
tetsrisiko, kredittrisiko og risiko knyttet til kapi-
talstyring. Konsernet har som policy å redusere 
risikofaktorene til et minimum, hensyntatt sik-
ringskostnader. Vardar har klare rammer for 
risikostyring og det er etablert strategier, syste-
mer og rapporteringsrutiner for en samlet risik-
ostyring av konsernet. Risikostyringen i Vardar 
skal støtte opp om verdiskapningen i konsernet 
og sikre en fortsatt solid finansiell plattform. 
Formålet med risikostyringen er å skape større 
grad av forutsigbarhet i kontantstrømmene.

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, og har 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 det nye 
sertifikatmarkedet.

Den nylig gjennomførte fusjonen som skjedde 
under vind utlandet i 2012, gir nye muligheter 
for videre vekst og utvikling innen dette 
området. Det forventes at videre utvikling av 
dette forretningsområdet hovedsakelig skjer 
uten ytterligere finansielle bidrag fra Vardar, 
men snarere at denne virksomheten bidrar i 
finansieringen av eventuelle nye investeringer i 
Norge.

Vardar ser muligheter for videre utvikling og 
satsning på området bioenergi, og har utviklet 
spisskompetanse innen området. Dette setter 
Vardar i stand til å ha en aktiv rolle framover 
også innenfor dette forretningsområdet.
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Strategien for å oppfylle målsetningen er å 
realisere samfunnsøkonomiske og bedriftsø-
konomiske fordeler ved regionalt operativt 
og eiermessig samarbeid. EB har forret-
ningsområdene produksjon, infrastruktur, 
entreprenør og tjenester. 

Forretningsområde produksjon omfatter 
produksjon av ren fornybar energi fra vann 
i vassdragene i nedre Buskerud, og arbeider 
for en best mulig utnyttelse av ressursene. 
For å nå målet er det fokus på optimalisering 
av teknisk og hydrologisk drift, modernise-
ring og oppgradering av kraftanleggene, hel-
hetlig ressursforvaltning og samarbeid med 
andre kraftprodusenter. Det heleide datter-
selskapet EB Kraftproduksjon AS har en mid-
lere årsproduksjon på ca. 2.500 GWh. 

Forretningsområdet Infrastruktur arbeider 
for et bredt regionalt samarbeid om drift, 

utvikling og eierskap til energi- og kommuni-
kasjonsnett i Buskerud. I tillegg til kraftnet-
tvirksomhet har EB etablert virksomheter 
innen fjernvarme. Gjennom datterselskapet 
EB Nett eier EB regionalnettet i Buskerud og 
distribusjonsnettet i kommunene Drammen, 
Nedre Eiker og Kongsberg. 

Forretningsområdet entreprenør tilbyr el-
montasje og vedlikehold for energiselskap og 
større industriselskap. 

Gjennom forretningsområde tjenester tilbyr 
EB bredbåndstjenester over egen fiber
infrastruktur, og har ambisjoner om å bli den 
ledende leverandøren av innholdstjenester i 
Buskerudregionen innenfor energi- og 
kommunikasjonsnett. 

For mer informasjon om EB se www.eb.no.

Produksjon Økonomisk utvikling 

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

Verkene er organisert i et sameie med 
E-CO Energi AS og Øvre Hallingdal 
Kraftproduksjon AS, og 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 2011 en produksjon 
på rett i underkant av 700 GWh, om lag 90 
GWh mer enn normalproduksjonen. Mye 
nedbør og høy magasinfylling bidro til dette. 
Konsernets risikostyring førte til at relativt 
lave kraftpriser ikke hadde stor negativ 
påvirket på resultatet.

Produksjon Økonomisk utvikling 

Energiselskapet Buskerud
Vardar eier 50% av aksjene i det regionale energikonsernet 
Energiselskapet Buskerud (EB). EBs mål er å bidra til en mer effektiv og bære-
kraftig bransjeutvikling i Buskerud-regionen og naturlig tilstøtende områder. 
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100 %

VARDAR AS
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Organisasjonskart

50 %
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Vindkraft i utlandet
Gjennom datterselskapet Vardar Eurus investerer Vardar i ren fornybar 
energi i utlandet. Fram til nå har investeringene skjedd i Baltikum. 
Det nordiske miljøinvesteringsfondet NEFCO eier 10% i Vardar Eurus.

Vardars forretningside og eieren Buskerud 
fylkeskommunes engasjement i Estland, 
dannet grunnlaget for dagens virksomhet 
i Baltikum. Vardar Eurus har investert et 
betydelig beløp i Baltikum siden 2005. Dette 
har resultert i medeierskap i 12 operative 
vindparker som vil produsere 414 GWh ren 
fornybar energi pr år, 3 vindparker under 
bygging, flere prosjekter under utvikling, og 
oppbygging av en organisasjon som står for 
utvikling, prosjektledelse og drift av prosjek-
ter innen fornybar energi, energirådgivning 
og energiomsetning. 

I tillegg til investeringer innen vindkraft på 
land har vi prosjekter innen fornybar energi-
produksjon fra biomasse og offshore vind-
kraft. Engasjementet på offshore vind har 

i tillegg til tekniske løsninger utfordringer 
knyttet til lovgivning i de enkelte landene.

Som investor er det viktig at det er for-
utsigbare rammebetingelser når investe-
ringsbeslutning fattes. I Estland pågår en 
politisk prosess for endring av støttenivået 
til fornybar energi. 2011 har vært preget 
av ytterligere bygging og ferdigstillelse av 
vindparker i både Litauen og Estland. I sum 
var 2011 et år med normale vindressurser, 
og Vardar Eurus leverte et resultat i henhold 
til forventningene.

Organisasjonskart Produksjon Økonomisk utvikling 

Vindkraft Norge
Vardars satsning på vindkraft i Norge er organisert gjennom 
datterselskapet Vardar Boreas AS. Vardar fortsatte i 2011 sin offensive vind-
kraftsatsning i Norge gjennom kjøp av eierandeler i Midtfjellet Vindkraft AS. 

Sammen med Østfold Energi kjøpte Vardar
i september 2011 DONG Energy sin andel
i Midtfjellet Vindkraft AS. Samtidig ble det
fattet beslutning om utbygging av fase 1 på
Midtfjellet på total 52,5 MW. Fase 1 blir 
bygget ut med støtte fra Enova.

I slutten av november solgte Vardar 50%
av sin andel av Midtfjellet Vindkraft til EB
Kraftproduksjon. Fase 2 på Midtfjellet 
er klart for utbygging under det nye 
sertifikatmarkedet.

Gjennom Kvalheim Kraft har Vardar Boreas
eierskap til vindkraftanlegg i drift. Siden
Mehuken II ble satt i produksjon i slutten av
2010, produseres det om lag 65 GWh årlig
fra anleggene i Vågsøy kommune.

Vardar Boreas har eierskap i Haram Kraft 
AS, et selskapet med rettskraftig konsesjon 
for utbygging av inntil 66 MW i Haram 
kommune.

I 2011 gjennomførte Vardar og Østfold
Energi en samordning av sine vindkraft-
engasjement, og har etter dette like andeler 
i selskapene Haram Kraft AS og Sula Kraft 
AS. Sula Kraft har konsesjonssøkt et pro-
sjekt på 140 MW i Solund 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, og hadde ved utgangen 
av 2011 konsesjonssøkt over 1000 MW.

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 %

�

��

��

��

��

��

��

��

��

���

����

������������

���� ���� ���� ���� ����

����

�

��

���

���

���

���

����

����

����

�����

���� ���� ���� ���� ����

�����

�

��

��

��

��

��

��

���� ���� ���� ���� ����

��������� ��������������� ��������������������

����

����

����

����

����

����

����

���� ����

����VARDAR AS

Vardar Eurus AS

VINDKRAFT

Estland Latvia Litauen

TJENESTER

Nelja Energia OÜ

90 %

 

-2

-1

0

1

2
(mill kr)

-0,4

0,0

1,1

0,2

-1,6
2008 2009 2010 20112007



26

2011 – i korte trekk 2011 – i korte trekk

27

I 2011 har det vært hovedfokus på mer 
kostnadseffektiv drift og oppstart av et 
prosjekt for å se på utviklingsmulighetene 
i porteføljen. Driftsmessig består 
eiendomsporteføljen av to kontorbygg 
i Drammen, samt et kombinert 
administrasjons- og produksjonsbygg og en 
ubebygd tomt i Hurum.

Eiendommene har også i 2011 hatt en høy
utleiegrad. 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 det satt opp en ny
utvendig branntrapp på eiendommen i
Dronninggaten, og næringsbygget i Hurum
har fått utbedret taket.

2011 har vært det første hele driftsåret med
tett energioppfølging etter ombygginger av
varme og ventilasjon i Øvre Eikervei. 
Ombyggingen har ført til en reduksjon av 
energiforbruket med over 20% sett i forhold 
til tidligere år. Sammenlikningsgrunnlaget
er korrigert for temperatursvingninger.

Virksomhetsområdet vil fortsette å jobbe
aktivt med å redusere driftskostnadene og
arbeide videre med spennende muligheter
innenfor prosjektet Eiendomsutvikling.

Organisasjonskart Utleiegrad 

I fjernvarmeanleggene varmes varmt vann
opp ved å brenne miljøvennlig biomasse. 
Det varme vannet sendes ut til kundene
via isolerte fjernvarmerør og brukes
til å varme opp bygg og tappevann.

Fyrsentralen på Hvervenmoen i Hønefoss
benytter rå skogsflis hentet fra Ringerike.
Anlegget har en installert effekt på 7,7 MW. 
I løpet av 2011 er det bygget en ny 
varmesentral i tilknytning til Follum 
fabrikker med kapasitet på hele 22 MW. 
Med et sammenhengende fjernvarmenett 
fra Follum til Hvervenkastet, og 
varmeproduksjon i begge ender oppnås 
en stor leveransesikkerhet, fleksibel 
energiproduksjon, samt mulighet for å øke 
kundemassen betraktelig i årene fremover.

I 2011 er hovedrørnettet i Hønefoss by
ferdigstilt, og 5 km ny trase satt i drift.
Utfordringene ved krysning av elva i 
byen ble løst via den nye gangbrua, som 
resulterte i at alle hovedrørtraseene er 
knyttet sammen til et fjernvarmenett.

Primærmålgruppen for fjernvarme
er større bygg med vannbåren oppvarming.
I fase 2 av utbyggingen er borettslag den
største målgruppen og borettslag med til
sammen ca 630 leiligheter blir knyttet til
fjernvarmenettet i løpet av høst 2011/vår
2012. 2011 ble betydelig mildere enn 2010
og i gjennomsnitt brukte kundene derfor
ca 30% mindre fjernvarme. Totalt ble det 
solgt 29,1 GWh varme og kjøling i 2011 
innen dette segmentet.

Bioenergi
Vardars satsing innenfor bioenergi skjer i all hovedsak gjennom 
det heleide datterselskapet Hønefoss Fjernvarme AS. I tillegg eier Vardar 50% 
av Øvre Eiker Fjernvarme AS. 

Organisasjonskart Produksjon Økonomisk utvikling 

Eiendom
Vardars datterselskap Vardar Eiendom AS har som mål å utvikle 
eiendomsporteføljen med tanke på lønnsom drift og positiv verdiutvikling. Eien-
domsbransjen er kjennetegnet ved at det ligger betydelige verdier til grunn som 
først realiseres ved evt. salg. 
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VARDAR AS

Hønefoss Fjernvarme AS Øvre Eiker Fjernvarme AS
100 % 50 %

VARDAR AS

Vardar Eiendom AS

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

99,2 %
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Vardar tar samfunns- og miljøansvar. Sammen med vår eier 
Buskerud fylkeskommune har vi ambisjoner og visjoner innenfor utvikling av 
ny fornybar energi. Innovasjon er derfor et naturlig satsningsområde for Vardar.

Innovasjon

Innovasjon er nødvendig
Skal EU’s og verdens mål om at fornybare 
energikilder skal overta de fossile energi-
bærernes dominerende rolle i løpet av to-tre 
tiår nås, kreves det en høy innovasjonstakt. 
Å skape innovasjon er alltid lettere når flere 
fagmiljøer og kompetanseområder 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, 
Papirbredden Innovasjon og Pan Innovasjon 
i Norge, og Tehnoinvest i Estland.

Pan Innovasjon
Vardars deltagelse i selskapet Pan 
Innovasjon er nyeste satsning innenfor 
området innovasjon. Selskapet ble etablert 
14. september 2011 i samarbeid med andre 
sentrale aktører.  Pan skal være en arena 
for utvikling av skogbasert industri, og skal 
skape et industrielt innovasjonsmiljø basert 
på skogressurser og trevirke. En naturlig 
del av dette er utvikling av bioenergi, der 

produksjon av forskjellige typer brennstoff 
eller drivstoff er en mulighet. Også mer 
tradisjonell bioenergi som fjernvarme 
og kombinert varme/strøm-produksjon 
vil være aktuelt. Pans ambisjoner har 
skapt stor interesse både i industrien og 
hos myndighetene, og Vardar har store 
forventninger til aktiviteten framover.

Innovasjon i Baltikum
En ulempe med vindkraft er at vinden ikke 
kan lagres. Når det ikke blåser, produseres 
det ikke strøm. Innovasjonsarbeidet gjen- 
nom Tehnoinvest, dreier seg blant annet om 
å finne måter å balansere vindkraften på.

Forskning og utvikling
Vardar ønsker å holde tett kontakt med 
forsknings- og utviklingsmiljøer innenfor ny 
fornybar energi, og går derfor fra tid til 
annen inn som industriell partner i 
forsknings- og utviklingsprosjekter når disse 
ligger innenfor vår kjernevirksomhet. På 
denne måten deltar vi også i en generell 
utvikling innenfor fornybar energi.
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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 2011, 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 
2,9 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.

3110

298
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Balanse Vardar konsern
IFRS

Noter 2011 2010

Goodwill 4    25 973  25 311

Fallretter 4  3 142  3 142

Sum immaterielle eiendeler 29 115  28 453

Investeringseiendommer 6     85 000 82 020

Maskiner, inventar mv. 5 6 032 6 101

Kraftstasjoner 5 1 183 864 1 023 648

Anlegg under utførelse 5  - 96 772

Sum varige driftsmidler  1 274 896 1 208 541

Investeringer i felleskontrollerte og tilknyttede selskaper 7 1 632 689 1 436 733

Ansvarlig lån 10 468 237 467 167

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg 8  9 680 7 569

Rettigheter konsesjonskraft 8  163 249 252 273

Andre langsiktige fordringer 10  242 726 134 726

Sum finansielle anleggsmidler 2 516 581 2 298 468

Sum anleggsmidler  3 820 592 3 535 462

Varelager 11  1 595 2 045

Kundefordringer 9   20 944 63 587

Andre fordringer 9  101 747 105 649

Derivater 17  62 195 36 789  

Kontanter og bankinnskudd 12  261 999 166 877

Sum omløpsmidler 448 480 374 947

Sum Eiendeler  4 269 072 3 910 409

Resultat Vardar konsern
Beløp i 1000 NOK.

IFRS

Noter 2011 2010

Salgsinntekter 3   344 664 322 731

Sum driftsinntekter  344 664 322 731

Varekjøp  96 143  98 820

Lønn og andre personalkostnader 18  12 576 13 434 

Avskrivninger 5 29 376 25 404

Andre gevinster (tap) - netto 17  19 122 -31 962

Andre driftskostnader 19  60 172 60 644 

Sum driftskostnader 217 389 166 340

Driftsresultat 127 275 156 391

Finansielle poster 20 -54 499 -47 021

Inntekt på investeringer i felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper 7  128 903 134 997

Netto finansposter   74 404 87 976 

Resultat før skattekostnad 201 679 244 367

Skattekostnad 21  45 342 62 319

Resultat 156 337 182 048 

Årsresultatet henføres til:

Aksjonærene i morselskapet  154 564 180 985

Minoritetsinteresser 1 773 1 062

Utvidet resultatregnskap konsern

Andel av utvidet resultat i felleskontrollert virksomhet 102 658 -92 451

Omregningsdifferanse -14 228 -23 186

Årets totalresultat  244 767 66 411

Totalresultatet henføres til:

Aksjonærene i morselskapet    244 079 66 348 

Minoritetsinteresser   688 62

Beløp i 1000 NOK.
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Kontantstrømoppstilling Vardar konsern
IFRS

Noter 2011 2010

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Kontantstrømmer fra driften 22 251 054  156 222

Periodens betalte skatt -42 505 -39 276

Periodens betalte renter -103 610  -81 145

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 104 939  35 801 

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -94 914 0

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0  12 471

Utbetalinger på langsiktige lånefordringer -165 488 -8 320 

Innbetalinger på langsiktige lånefordringer 35 872 0 

Utbetalinger utbytte fra TS/FKV 77 861 126 391

Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak -31 269 -91 548

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -177 938  38 994

Kontantstrøm fra finanseringsaktiviteter  

Opptak lån 370 000 670 000

Nedbetaling lån -143 879 -506 649

Innløsning av IKE med salgsopsjon 0 -75 580

Utbytte -58 000 -40 000

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 168 121 47 771

Netto kontantstrøm for perioden 95 122 122 566

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 166 877 44 311

Valutagevinst/tap på kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrett 0 0

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 12 261 999 166 877

Beløp i 1000 NOK.

Noter 2011 2010

Innskutt egenkapital 13  617 061 617 061 
Opptjent egenkapital 24 1 192 631 1 006 553

Minoritetsinteresser 11 403 10 715

Sum egenkapital 1 821 095 1 634 329

Pensjonsforpliktelser 16  6 040 5 971

Utsatt skatt 15,21    178 807 177 108

Minoritet med salgsopsjon 26 124 057 124 085 

Gjeld til kredittinstitusjoner 14  1 491 542 1 121 421 

Ansvarlig lånekapital 14  507 500 507 500

Sum langsiktig gjeld  2 307 946 1 936 085

Sertifikatlån 14  -   40 000

Gjeld til kredittinstitusjoner 14 -   104 000

Leverandørgjeld 12 29 288 24 573

Betalbar skatt 42 562 42 505

Skyldige offentlige avgifter 21 8 101 19 310

Derivater  33 100 74 617

Annen kortsiktig gjeld 17  26 980 34 990

Sum kortsiktig gjeld 140 031 339 995

 

Sum Gjeld og Egenkapital  4 269 072 3 910 409

Svein Marfi
Styreleder 

Mette Lund Stake
Nestleder

Nils Peter Undebakke
Styremedlem

Linda Verde
Styremedlem

Lise Løff
Styremedlem

Johannes Rauboti
Administrerende direktør

Balanse Vardar konsern

Drammen, 27.04.2012

Beløp i 1000 NOK.
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