Årsrapport 2009

grønn
Vi leverer kraft
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Kort historikk

Høydepunkter 2009

1919

Elektrisitet Forsyningen i Buskerud ble etablert.

MARS

1955

Beslutning om kjøp av fallrettigheter for Mykstufoss
kraftverk.

Vardar støttet idretts- og kulturarrangement
i Buskerud, høydepunkt i 2009 var
sponsing av skiflygning i Vikersund.

1962-1967

Utbygging av Uste og Nes kraftverk.

1970-1976

3 nybygde kraftverk satt i drift.

MAI

Åpning av prosjektet HyNor
– Hydrogenveien Oslo og Stavanger.

1980-1983

Kjøp av Geithusfoss og Embretsfoss fra Union AS.

1983

Idriftsettelse av det siste heleide kraftverk; Pikerfoss
kraftverk.

JUNI

1991

Omdanning til aksjeselskap.

Offisiell åpning av 1. vindpark i Litauen
– Sudenai. Parken består av 7 turbiner og
har en årlig produksjon 36 GWh.

1999-2001

Omstrukturering med fusjon av selskapets Produksjonsvirksomhet (eks. Uste og Nes kraftverk); Nettvirksomhet
og Entreprenørvirksomhet med Drammen kommune.

AUGUST

1997

Etablering av Kvalheim Kraft AS

Byggestart Mehuken II, vindpark i Sogn
og Fjordane fylke med totalt 8 turbiner og
en årlig produksjon på 53 GWh.

2001

Idriftssettelse av Norges første vindmøllepark Mehuken I.

OKTOBER

2002

Navnebytte til Vardar AS.

2003

Øvre Eiker Fjernvarme AS satt i drift.

2004

Etablering av Vardar Eurus AS; Investeringer i fornybar
energiproduksjon i Baltikum og Nordvest Russland.

Dannelse av Follum Energisentral,
forbrenningsanlegg med potensiale
for omdannelse av 100.000 tonn
husholdnings- og industriavfall til 300
GWh.

2005

Idriftsettelse av første vindmøllepark i Baltikum, Estland
– OÜ Pakri Tuulepark.

2006

Etablering av Zephyr AS; Vindkraftselskap; Investeringer
i Norge.

2007

Første hele driftsår for Hønefoss Fjernvarme AS.

2008

Konsesjon ble gitt for Mehuken II.

DESEMBER Endelig konsesjon til Haram Kraft AS for
bygging av vindkraftanlegg på
Haramsfjellet, i Møre og Romsdal fylke.
Konsesjonen tillater bygging av en
vindpark med total installert effekt på inntil
66 MW, noe som kan gi en produksjon på
inntil 200 GWh.

Nøkkeltall Vardar
Årsresultat Vardar (NGAAP)

Egenkapital Vardar

Egenkapitalrentabilitet Vardar
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Visjon, mål og strategi

Innhold

Vardar er et holdingselskap med visjon å utvikle verdier
for eier gjennom aktivt eierskap knyttet til selskapets
investeringer.
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Vardar AS – Utvikling av verdier gjennom aktivt eierskap.
Forretningsideen definerer selskapets kjernevirksomhet:

– Vardar AS skal bidra til å øke
tilgangen på ren, fornybar energi.
Innenfor energiproduksjon har Vardar utelukkende fokus
på fornybar energi.
Selskapet har en langsiktig horisont for sine eierskap
blant annet ut fra en forventning om at “grønn” energi
vil få en økt realverdi i tiden som kommer. Endringer i
eierstrukturen i datterselskaper og tilknyttede selskaper
gjennomføres når dette kan bidra til å oppnå
strategiske mål og vekstambisjoner for selskapene.
Ved siden av de økonomiske målene har Vardar en
klar miljøprofil.
Selskapets investeringer skal bidra til å utvikle “grønne”
verdier og være en bidragsyter og redskap for å møte
klimautfordringene. Derfor vil Vardar også investere
i forsknings- og utviklingsprosjekter innenfor fornybar
energiproduksjon og beslektet virksomhet.
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33

Opphavsrett foto på baksiden av årsrapporten.

Vardar konsern
Resultat etter skatt – fordelt på virksomhetsområder (NGAAP)
(mill kr)

76,5

75,6
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Salgsinntekter
– fordelt på virksomhetsområder
Vannkraft

Bioenergi

Norge

Vindkraft

Andre

Utlandet
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Salgsinntekter
– fordelt på geografiske områder

44,4
39,8
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13,6
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-8,6

- 0,1
Vannkraft

EB

Vindkraft
Norge

Vindkraft
Utlandet
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0,6
Eiendom Finans eks. EB Resultat

Bioenergi
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Menneskene i Vardar
Vardars administrasjon er lokalisert i eget bygg på Gulskogen i Drammen, mens
Hønefoss Fjernvarme holder til i lokalene til Ringeriks-Kraft i Hønefoss. Til sammen
er det en entusiastisk gjeng med fokus på fornybar energi og eiendomsforvaltning!
Vardars satsningsområder innen fornybar
energi spenner fra prosjektering til bygging
og langsiktig drift av store og avanserte
anlegg. Kompetansen besittes lokalt i administrasjonen og gjennom selskaper knyttet til
konsernet, og er både av teknisk og økonomisk karakter. Prosjektstyring, økonomioppfølging og senere markedsføring og kommersialisering beherskes i egen organisasjon, i
tillegg til nødvendig analysekompetanse for å
vurdere videre ekspansjon og nysatsning.
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selskaper som eies av Vardar vært en viktig
brikke for å få på plass rammebetingelser
og å øke interessen for satsning på fornybar
energi.

Vardars kompetanse blir også lagt merke til
hos myndigheter og aktuelle samarbeidspartnere, og spesielt i forbindelse med etableringen av satsningen i Baltikum har Vardar og

I Norge har kompetansen blant annet bidratt
til utvikling av flere vindkraftprosjekter, pågående bygging av en vindpark, og bygging av
fjernvarme. Vardar har en unik kompetanse
og erfaring innenfor varmeområdet, og driftsog prosjektmiljøet på Hønefoss benyttes som
et ressurssenter når Vardar involveres i flere
prosjekter innen dette området. Vardar leier
dessuten ut og drifter egne kontorlokaler ved
hjelp av egen kompetanse på eiendomsforvaltning i Vardar Eiendom.

Vardar AS
Fra venstre foran: Kristin Ankile, Johannes Rauboti, Iren Bogen og
Sølvi Bestvold. Fra venstre bak: Bjørn Husemoen, Øystein Eskerud og
Tor Ottar Karlsen.

Lor ipsum ad modolore delenit inim nit lor iure molobor iurem
ingFjernvarme
el iure coreetue
Hønefoss
AS vullamc mmodit praessequat. Duis doloree
ummolore
blamcon velestrud
Fra venstre
foran: faciliqui
Eigil Søndergaard
og Kjetilmod
Bockmann.
Fra venstre bak: Ole Matin Flaten, Morten Søberg og Gudbrand
Bergsund.

En mer
fokusert strategi…
Vardar har i løpet av det siste året arbeidet
mye med selskapets strategiske plattform.
I dette arbeidet er det lagt vekt på å
rette blikket framover. Selskapet har
vært igjennom en omfattende utvikling i
årene som har gått og denne utviklingen
har bidratt til å sikre og videreutvikle
aksjonærenes verdier i tråd med selskapets
visjon. Dette i seg selv er likevel ikke noe
bevis på at denne oppskriften er den beste for
framtiden.
Når framtidssenarioer skal beskrives, kan det
synes som om utfallsrommet kan være ganske
stort, i alle fall hvis vi forsøker å se mange
år inn i krystallkula. Vardar har fått etablert
en dynamisk strategi som gir selskapet
muligheter for å utvikle virksomheten videre
innen områder som er attraktive for eier. Nye
investeringer vil bli vurdert løpende innenfor
områdene bioenergi og vindkraft.
Vardar er en godt etablert aktør innen
fornybar energiproduksjon både i Norge og
Baltikum. Dette gir gode muligheter til å styre
aktivitetene mot de beste prosjektene, der
rammebetingelsene er de mest attraktive.

Dette er store porsjekter som vil ta tid å
realisere og vi tror derfor at en oppfyllelse
av det løftet som ligger i forretningsideen i
stor grad vil skje gjennom nye investeringer i
Baltikum de første årene.
For å lykkes godt også i tiden som kommer,
må vi opprettholde en virksomhet som
kjennetegnes av dyktige medarbeidere,
profesjonelle samarbeidspartnere og en god
finansiell plattform. I Vardar skulle vi ha de
beste forutsetninger for å klare dette.

Jeg vil ønske alle i Vardar lykke til med
spennende utfordringer i årene som kommer.

Vardar går inn i framtiden med en ny og mer
fokusert forretningside,

– Vardar AS skal bidra til å øke
tilgangen på ren, fornybar energi

Daglig leder
Johannes Rauboti

En betydelig økning av fornybar
kraftproduksjon i Norge, vil ikke være
forsvarlig med mindre overføringskapasiteten
i kraftnettet økes betraktelig, både flere steder
innad i Norge og fra Norge mot utlandet.
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Vardar AS
Vardar AS avlegger regnskapet etter norsk regnskapsstandard - NGAAP.
2009 endte med et resultat etter skatt på 76,5 MNOK.
Resultatet er noe lavere enn en kan forvente
i et normal år. Dette kommer som følge av
lite vind i de baltiske landene i 2009, noe
som gir dårligere resultat i Vardar Eurus
enn forventet. For vannkraftproduksjonen
i Norge har produksjonen vært noe bedre
enn normalproduksjonen. Uste Nes leverer
et resultat som er i tråd med et normal år,
gitt variasjoner som følge av kraftpris og
valutaendringer. Det samme gjelder for
Energiselskapet Buskerud (EB). Vardar eier
50% av kraftkonsernet EB, som er en viktig
bidragsyter til Vardar resultat. I løpet av 2009
har EB fått 100% eierskap til datterselskapet
EB Kraftproduksjon – selskapet som bidrar
mest til EBs resultat.
Vardar er et selskap med en utviklingsstrategi,
og foretar store investeringer innen fornybar
energi. Enkelte av investeringene er i
prosjekter som fortsatt er under utførelse,

Selskapsstruktur
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for eksempel investeringene i Hønefoss
Fjernvarme. Etablering av fjernvarme er
en langsiktig investering, og i henhold til
forretningsmodellen som ligger til grunn
for investeringsbeslutningen, vil satsningen
generere negative resultater de første
driftsårene. Resultatet for 2009 er bedre enn
forventet.
Vardars eierskap innen eiendom bidro
til resultatet i henhold til forventningene.
Eiendomsmassen var i 2009 tilnærmet fullt
utleid.
Vardar konsern AS avlegger regnskap i
henhold til internasjonal regnskapsstandard
– IFRS. Resultatet for året ble på 338,4
MNOK. For nærmere informasjon vises det
til årsregnskapene og styrets beretning lenger
bak i årsrapporten.

Økonomisk 5 års oversikt
NGAAP

Resultat - Konsern

Beløp i 1000 NOK.

2009

2008

2007

2006

2005

Driftsinntekter

285 344

309 651

245 331

205 102

191 069

Driftsresultat

106 887

128 594

93 066

57 393

60 642

36 809

35 888

31 975

29 403

25 996

143 696

164 482

125 041

86 796

86 638

76 490

152 088

84 743

75 421

68 293

2 960 125

2 907 270

2 626 435

2 531 844

2 298 646

Avskrivninger
EBITDA
Årsresultat
Balanse - Konsern
Anleggsmidler
Omløpsmidler

179 102

146 248

521 999

126 799

409 864

1 451 113

1 458 190

1 279 418

1 184 407

1 115 967

104 953

118 268

67 914

44 485

43 167

Langsiktig gjeld

1 560 727

1 391 658

1 344 039

1 387 855

1 420 616

Kortsiktig gjeld

127 387

203 669

524 976

86 381

171 929

3 139 227

3 053 517

3 148 433

2 658 643

2 708 512

76 490

152 088

84 742

73 876

67 951

Egenkapitalandel (%)

41,7

43,4

42,1

43,6

43,1

Egenkapitalandel inkl. anslån (%)

56,5

59,0

60,8

65,6

68,5

5,7

12,0

7,2

6,7

6,5

39 736

108 156

45 533

34 309

40 129

-8 500

-11 409

-8 148

-165

-181

-193

-1 458

-2 924

13 612

23 480

11 612

5 168

-1 244

577

-215

7 307

-706

-691
2005

Egenkapital
– hvorav minoritet

Total kapital
Nøkkeltall - Vardar AS
Årsresultat

Egenkapitalrentabilitet (%)
Årsresultat - Datterselskaper
Uste Nes AS
Hønefoss Fjernvarme AS
Øvre Eiker Fjernvarme AS
Vardar Eurus AS
Vardar Eiendom AS

IFRS

2009

2008

2007

2006

Driftsinntekter

Resultat - Konsern

285 345

309 651

238 531

278 861

Driftsresulltat

181 567

-1 736

88 929

142 286

29 835

22 173

20 717

18 269

EBITDA

211 402

20 437

109 646

160 555

Årsresultat

338 450

359

117 323

139 849

Anleggsmidler

3 557 174

3 482 693

3 047 635

2 936 665

Omløpsmidler

183 772

262 592

550 357

138 613

1 650 358

1 436 231

1 509 520

1 408 767

9 591

11 307

68 171

44 746

Langsiktig gjeld

1 620 980

1 789 120

1 125 655

1 548 937

Kortsiktig gjeld

469 611

519 938

962 819

117 574

3 740 949

3 745 289

3 597 994

3 075 278

Avskrivninger

Balanse - Konsern

Egenkapital
– hvorav minoritet

Total kapital
Nøkkeltall - Vardar
Årsresultat

338 450

359

117 323

139 849

Egenkapitalandel (%)

44,1

38,3

42,0

45,8

Egenkapitalrentabilitet (%)

21,9

0,0

8,0

9,9

Produksjon (GWh)

2009

2008

2007

2006

2005

Uste Nes AS

627,0

722,0

758,0

559,0

646,0

11,9

11,8

11,2

11,9

13,3

2 407,0

2 618,0

2 584,0

2 369,0

2 397,0

25,6

20,4

16,1

3,4

3,1

2,6

2,4

2,4

98,7

74,3

48,5

42,7

37,7

Kvalheim Kraft DA
EB Kraftproduksjon AS
Hønefoss Fjernvarme AS
Øvre Eiker Fjernvarme AS
Vardar Eurus AS
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Vardars virksomhetsområder
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VIRKSOMHETSBEKRIVELSE
Vannkraft
Energiselskapet Buskerud
Bioenergi
Vindkraft Norge
Vindkraft Utlandet

Beløp i 1000 NOK.

Virksomhetsområde Nøkkeltall
Vannkraft*

Driftsinntekter
EBITDA
Resultat
Andel av brutto
driftsintekter

2009

2008

2007

Virksomhetsbeskrivelse

230 153
125 345
39 736

252 599
140 748
108 156

185 773
98 348
45 533

Vardars egen vannkraftproduksjon
består av det heleide datterselskapet Uste Nes AS. Selskapet
eier 2/7 av produksjonen
i kraftverkene Usta og Nes
i Hallingdal – Buskerud.

Andel av
produksjon

������
������

Energiselskapet Buskerud

Andel av
resultat
������

������

���

Driftsinntekter
EBITDA
Resultat

������

������

���

1 630 000
893 000
358 000

1 394 444
710 089
402 628

���

1 127 345
515 186
138 717

Inngår i felleskontrollert virksomhet i NGAAP-regnskapet med
75,6 MNOK i 2009.

Bioenergi

Driftsinntekter
EBITDA
Resultat
Andel av brutto
driftsintekter

14 512
693
-8 665

Vindkraft Norge

7 246
-4 449
-8 341
Andel av
resultat

Andel av
produksjon
������

������

��

������

9 311
-2 293
-11 590

Driftsinntekter
EBITDA
Resultat

������

��

������

3 720
-4 242
-3 344

������

3 992
1 657
41

����

2 698
-322
-1 081

Tallene omfatter Kvalheim Kraft AS/DA (100%). Hele virksomhetsområdet inngår i felleskontrollert virksomhet.

Vindkraft Utlandet

Driftsinntekter
EBITDA
Resultat
Andel av brutto
driftsintekter

35 666
28 057
13 612
Andel av
produksjon

Eiendom

���

Driftsinntekter
EBITDA
Resultat
Andel av brutto
driftsintekter

3%

32 199
-1 988
11 612
Andel av
resultat

������

������
������

41 667
34 267
23 480

������

������
������

���

7 405
3 107
577

���

7 143
2 728
-215

Eiendom

17 079
12 946
7 307
Andel av
resultat

Energiselskapet Buskerud eies 50%
av Vardar og 50% av Drammen
kommune. Selskapet består av
virksomhetsområdene produksjon,
infrastruktur, entreprenør og
tjenester, herunder salg av
energi og bredbåndstjenester til
sluttbrukere.

Vardar AS har satset på utvikling
av bioenergiprosjekter i selskapets
naturlige hjemmeområde,
Buskerudregionen. Det største og
mest avanserte fjernvarmeanlegget
Vardar AS har bygd er Hønefoss
Fjernvarme AS. Fjernvarmesentralen
på Hønefoss er basert på rå
skogsflis som gir fornybar og
CO²-nøytral energi.
Vardar AS har flere vindkraftprosjekter under utvikling i Norge
i samarbeid med ulike partnere.
Den største satsningen i Norge skjer
gjennom Zephyr AS, som Vardar
har etablert sammen med danske
Dong Energy, Østfold Energi og EB.
Operativ vindkraftproduksjon er
fortsatt begrenset til 50% eierskap
i Kvalheim Kraft AS/DA, gjennom
Vardar Boreas AS.
Vindkraft utlandet omfatter Vardar
Eurus. Selskapets strategi er
investering i fornybar energi i
Baltikum og Nordvest Russland.
Det er aktiviteter i alle de tre
baltiske landene, hovedsaklig innen
vindkraft.

Vardar Eiendom AS er datterselskap
av Vardar AS. Et av selskapets
hovedoppgaver er å sørge for
effektiv drift og utleie av egne
eiendommer.

1%

Da de enkelte datterselskaper avlegges i NGAAP, er de benyttede nøkkeltall basert på dette prinsippet. * Nøkkeltall iht. IFRS (EB).
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Vannkraft
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VIRKSOMHETSBEKRIVELSE
Vannkraft
Energiselskapet Buskerud
Bioenergi
Vindkraft Norge
Vindkraft Utlandet
Eiendom

Vardars vannkraftproduksjon består av det heleide datterselskap Uste Nes AS.
Selskapet eier 2/7 av produksjonen i kraftverkene Usta og Nes, øvrige eiere er
E-CO Energi AS 4/7 og Akershus Energi AS 1/7. Vardars andel av
produksjonen i Usta og Nes kraftverker utgjør i overkant av 600 GWh pr. år.
Anleggene ble i hovedsak bygget i perioden 1962-67, med ferdigstillelse av Usta
og Nes i henholdsvis 1965 og 1967.
E-CO Energi forestår driften av anleggene i
henhold til avtale mellom deltakerne i
sameiet. Anleggene har i 2009 fremstått
med stor tilgjengelighet, og har hatt en god
driftssituasjon.

Organisasjonskart Vannkraft
���������
100%

�����������

Høydepunkter 2009
• Ferdigstillelse av ny dam ved Stolsvatn, som
er del av reguleringsanleggene som blant
annet Nes kraftverk utnytter. Prosjektet har
hatt en total kostnadsramme på i størrelsesorden 150 MNOK.

Økonomi
Forretningsområdet Vannkraft leverte i 2009
er resultat på 40 MNOK etter skatt, mot
108 MNOK i 2008. Endringen fra 2008
kommer av endrede rutiner for resultatføring
av sikringsinstrumenter som benyttes ved
sikring av kraft omsatt i EUR. Tidligere år har
dette vært regnskapsført i morselskapet, mens
det med virkning fra og med 2009 føres i
forretningsområdet Vannkraft. Produksjonen
for året ble på 627 GWh mot 722 GWh i
2008. Dette har også resultateffekt.

Nøkkeltall Vannkraft
Driftsinntekter:
EBITDA:
Resultat:

230 153
125 345
39 736

Beløp i 1000 NOK.

Økonomisk utvikling Vannkraft
���������
���
���
���
���
���
���
���
���
���
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���������������
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Produksjon Vannkraft
���

���

���

Vannkraft
Norge er verdens sjette største vannkraftprodusent
og den største i Europa. Den norske
vannkraftindustrien har lange tradisjoner og har
opparbeidet seg en unik kompetanse. I tillegg
har myndighetene gjennom 100 års erfaring
utviklet ekspertise i å regulere og forvalte
vannkraftressursene.
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VIRKSOMHETSBEKRIVELSE
Vannkraft
Energiselskapet Buskerud
Bioenergi
Vindkraft Norge
Vindkraft Utlandet
Eiendom

Marked
Rundt halvparten av Vardars andel av
produksjonen fra Usta og Nes kraftverker kan
selges fritt i markedet, resten er knyttet opp til
evigvarende avtaler inngått ved oppstart av
virksomheten. Den frie produksjon omsettes
gjennom den nordiske kraftbørsen Nord
Pool.
Nord Pool 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 sitt eget risikosystem.
Strategi
Området vannkraft kjennetegnes av at det
ligger betydelige realverdier til grunn for
virksomheten. Det å ta vare på disse verdiene
og videreutvikle dem i et langsiktig perspektiv
er derfor kjernen i selskapets nedfelte
strategi.

Kraftproduksjon Uste Nes
i forhold til elforbruk i Drammen

63%
Totalt forbruk
av strøm i
Drammen
i 2009:
ca. 1.000 GWh

Kraftproduksjon
2009
Uste Nes
627 GWh

Vannkraft i Europa
Østerike 7%
Norge 24%

Tyskland 5%
Spania
6%
Frankrike
12%

Øvrige 13%

Miljøregnskap
“Dersom kraftproduksjonen i 2009 for Usta og
Nes kraftverker skulle erstattes av produksjon
fra et konvensjonelt kullkraftverk, ville CO²
utslippene økt med ca. 564 300 tonn”.

Italia 7%
Sveits 7%
Tyrkia 7%

Sverige 12%
Kilde: Eurostat for år 2007.

Produksjonsselskapene
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Usta maskinhall.

Foss i Lya rett oppstrøm bekkeinntak for Nes kraftverk.

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 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 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

VIRKSOMHETSBEKRIVELSE
Vannkraft
Energiselskapet Buskerud
Bioenergi
Vindkraft Norge
Vindkraft Utlandet
Eiendom

Ny dam Stolsvatn
Byggingen av ny dam Stolsvatn ble startet i 2005 og er nå ferdigstilt, etter
fire hektiske byggsesonger. Prosjektledelsen er spesielt stolte av løsningen med
etableringen av et tjern i steinbruddet.
En av de største utfordringene ved prosjektet
har vært å finne stein til steinfyllingsdammen
som skulle bygges. Tidligere har det vært
vanlig å etablere steinbrudd i magasinet
og drive dette mot land. Landskapet ved
Stolsvatnet har en slik karakter at denne
måten å gjøre arbeidet på ville gi stor
utfordring. Derfor ble det lett etter alternativer,
der etterbruk var et viktig utvelgelseskriterium.
Med dette som utgangspunkt kom tjernet
“Bruddtjern” på tegnebordet, der det i såret
etter uttak av steinmassen ble laget et kunstig
tjern.

Et bruddtjern er født
Bruddtjernet ble plassert og formet for å få et
kvalitetsmessig godt landskapsbilde. To
bekker er tatt inn i tjernet, innløp og utløp er

lagt til rette for gyting og naturlig gytestein er
plassert på strategiske plasser for å få til
naturlig gyting. Dybden i tjernet er variert
med tanke på bunndyr, og det er kjørt tilbake
noe organisk masse for at Bruddtjernet skal
bli et godt fisketjern. I tillegg er det laget
ørekytesperre.

Nes
Usta

Dam Strandefjorden.

Nes kraftverk er utstyrt med Francis-turbiner og utnyter en brutto fallhøyde
på 285 m.
Totalproduksjon midlere årsproduksjon: 1330 GWh.
Kilde: E-CO Energi AS.
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Energiselskapet
Buskerud
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VIRKSOMHETSBEKRIVELSE
Vannkraft
Energiselskapet Buskerud
Bioenergi
Vindkraft Norge
Vindkraft Utlandet
Eiendom

Energiselskapet Buskeruds mål er å bidra til en mer effektiv og bærekraftig
energiforsyning i Buskerud-regionen og i naturlig tilstøtende områder. Dette
skal skje gjennom realisering av samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske
fordeler ved regionalt operativt og eiermessig samarbeid. Selskapet som består av
forretningsområdene produksjon, infrastruktur, tjenester og entreprenør, er lokalisert
i Drammen, og eies 50% av Drammen kommune og 50% av Vardar AS.
Forretningsområdet Produksjon arbeider for
en best mulig utnyttelse av ressursene i
vassdragene i nedre Buskerud. Normal kraftproduksjon i året ligger på ca 2.500 GWh,
noe som tilsvarer 30% av den samlede
energiproduksjonen i Buskerud.
Infrastruktur omfatter virksomheter innen
kraftnett, miljøenergi og fibernett. Forretningsområdet arbeider for et bredt regionalt samarbeid om drift, utvikling og eierskap til energiog kommunikasjonsnettet i Buskerud.
Tjenester satser på å bli den ledende
leverandøren av innholdstjenester i
Buskerudregionen innen energi- og kommunikasjonsnett.
Entreprenør har som ambisjon å være blant
de ledende entreprenørvirksomhetene på
Østlandet, og tilbyr el-montasje og
vedlikehold for energiselskap og større
industriforetak.

Organisasjonskart
Energiselskapet Buskerud
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50%
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Nøkkeltall Energiselskapet Buskerud
Driftsinntekter:
EBITDA:
Resultat:

1 630 000
893 000
358 000

Beløp i 1000 NOK.

Økonomisk utvikling EB
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Høydepunkter 2009
• Tilbakekjøp av 30% eierandel i
EB Kraftproduksjon fra E-CO Energi
• Beslutning om bygging av kraftstasjonen
Embretsfoss IV. Stasjonen skal stå ferdig
i 2013, og vil øke EBs kraftproduksjon
med120 GWh.
• Oppstart av bygging av fiberinfrastruktur i
Øvre Eiker
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EB avlegger fom 2006 regnskap etter regnskapsprinsippene i IFRS. For tidligere år gjelder regnskapsprinsippene i NGAAP.

Produksjon EB
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Økonomi
Forretningsområdet EB kommenteres på s 17.
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VIRKSOMHETSBEKRIVELSE
Vannkraft
Energiselskapet Buskerud
Bioenergi
Vindkraft Norge
Vindkraft Utlandet
Eiendom

Marked
Virksomhetsområdene i EB opererer innen
markeder, som er regulert av myndighetene
innen noen virksomhetsområder og
det frie markedet på andre områder.
Kraftproduksjonen selges via den nordiske
kraftbørsen Nord Pool, mens kraft til
sluttbruker selges i henhold til inngåtte avtaler.
Det samme gjelder for bredbåndstjenester og
entreprenør.
Fremtidsutsikter marked
Det forventes at EUs 20% krav til andel av
fornybar energi innen 2020, vil øke
energiprisen på sikt. Prisen på bredbåndstjenester vil variere avhengig av antall
tilbydere, men det ventes en betalingsvillighet
for gode produkter. Det fokuseres på kvalitet
innen alle virksomhetsområdene, og
konkurransedyktige priser.

Inntekter pr virksomhetsområde
(MNOK – IFRS)
Produksjon
702

Entrepenør
159
Øvrige
94

Tjenester
151

Årsresultat før finans- og inntektskatt
pr virksomhetsområde
(MNOK – IFRS)
Produksjon 455

Strategi
”EBs strategi er å realisere samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske fordeler
ved regionalt operativt og eiermessig
samarbeid i regionen.”

Infrastruktur 165

Entrepenør
9
Tjenester
-12
Øvrige
-1

Miljøregnskap
“Dersom kraftproduksjonen i 2009 for Energiselskapet Buskerud skulle erstattes av produksjon fra et konvensjonelt kullkraftverk, ville CO²
utslippene økt med ca 2 166 300 tonn.”

Infrastruktur
524

EB’s kapitalstruktur innebærer finansiering på morselskapsnivå
derfor rapporteres forretningsområdene resultat før finans- og
inntektsskatt.

Forretningsområder

PRODUKSJON
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INFRASTRUKTUR

TJENESTER

ENTREPENØR

VIRKSOMHETSBEKRIVELSE
Vannkraft
Energiselskapet Buskerud
Bioenergi
Vindkraft Norge
Vindkraft Utlandet
Eiendom

EB 2009
EB avlegger konsernregnskap for 2009 etter regnskapsprinsippene i IFRS
(International Financial Reporting Standard), godkjent av EU pr 31.12.2007.
Konsernet består av Energiselskapet Buskerud AS, dets datterselskaper og
tilknyttede selskaper. Resultatet etter skatt for 2009 ble 358,3 MNOK, hvorav
Vardars andel utgør 138,9 MNOK. Hovedsakelig kommer resultatet i konsernet
fra forretningsområdet produksjon. Finansiering skjer på morselskapsnivå, så
forretningsområdene rapporterer kun resultat før finans og inntektsskatter.
Forretningsområdet Produksjon
består av datterselskapet EB Kraftproduksjon
AS (100% eid) og de tilknyttede selskapene
Hadeland Kraft AS, Hellefoss Kraft AS,
Godfarfoss Kraft AS og Norsk Grønnkraft
AS. EB Kraftproduksjons andel av samlet
årsproduksjon i eide kraftverk har i snitt
de siste 10 årene vært 2 419 GWh.
I 2009 ble produksjonen på 2 523
GWh. EB Kraftproduksjon har en aktiv
porteføljeforvaltning og risikostyring, der
pris- og valutarisikoenstyres. I 2009 fikk
Produksjon et resultat før finans og
inntektsskatt på 454,6 MNOK.
Forretningsområdet Infrastruktur
omfatter EBs aktiviteter innen kraftnett,
miljøenergi og fibernett, og består av
datterselskapene EB Nett AS (73% eid) og
EB Fibernett AS (100% eid av EB Nett) og de
tilknyttede selskapene Hadeland Energi AS,
Drammen Fjernvarme AS, Miljøvarme VSEB
AS og 2VK Invest AS.
EB Nett eier regionalnettet i Buskerud, i tillegg
til distribusjonsnett i Kongsberg, Drammen og
Nedre Eiker. Dette selskapet har ca 55 600
nettkunder ved utgangen av 2009. For 2009
leverer Infrastruktur et resultat før finans og
inntektsskatt på 164,8 MNOK.
Forretningsområde Tjenester
består av datterselskapene EB Kontakt AS
(100% eid), EB Kundeservice AS (100%
eid av EB Nett) og EL-Tilsynet AS (51% eid
av EB Nett) samt eierskap i det tilknyttede

selskapet Hadeland Energi Bredbånd AS
og i flere mindre selskaper som støtter opp
under EBs tjenesteproduksjon. I 2009 fikk
Tjenester et resultat før finans og inntektsskatt
på -12 MNOK, noe som er i tråd med
gjeldende planer for forretningsområdet.
EB Kundeservice ivaretar EBs kundefront for
nettjenester, strøm og bredbånd. EB Kontakt
har ved utgangen av året i overkant av
16 450 bredbåndskunder.
Forretningsområde Entreprenør
består av datterselskapene EB Energimontasje
AS (66% eid), Hadeland NettPartner AS
(100% eid av EB Energimontasje) og
EB Elektro AS (60% eid). I tillegg inngår
de tilknyttede selskapene B-Tek AS og
NordiConsult AS i forretningsområdet. I
2009 fikk Entreprenør et resultat før finans og
inntektsskatt på 8,9 MNOK.
I tillegg til forretningsområdene har EB
konsernfunksjoner som ivaretar fellesoppgaver innen finans og regnskap, IKT, risikostyring, personal-/organisasjonsutvikling
og informasjon/samfunnskontakt, samt eiendomsdrift.
Den dominerende risikoen for EBs økonomiske utvikling er knyttet til fremtidig kraftprisnivå. Det er etablert en prissikringsstrategi
med tilhørende risikorammer og rapporteringsrutiner for å avdempe de resultatmessige
konsekvensene av prisvariasjoner i kraftmarkedet.
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Bioenergi
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VIRKSOMHETSBEKRIVELSE
Vannkraft
Energiselskapet Buskerud
Bioenergi
Vindkraft Norge
Vindkraft Utlandet
Eiendom

Vardars satsning innenfor bioenergi skjer gjennom 50% eierskap i Øvre Eiker
Fjernvarme AS og det heleide datterselskapet Hønefoss Fjernvarme AS. Øvre
Eiker Fjernvarme ble stiftet i 2003, mens Hønefoss Fjernvarme ble etablert i 2007.
Selskapene eier og drifter fjernvarmeanleggene henholdsvis i Vestfossen og på
Hønefoss. Fjernvarmeanlegg kjennetegnes ved at vann benyttes som medium for
energileveringen.
Øvre Eiker Fjernvarme
Øvre Eiker Fjernvarme AS driver et biobasert
fjernvarmeanlegg beliggende i Vestfossen.
Anlegget har en installert effekt på 840
kW og forsyner Vestfossen sentrum med
miljøvennlig fjernvarme. Kundeporteføljen
omfatter offentlig og privat virksomhet,
og undervarme for stedets lokale
idrettsbane. Kundemassen er økt i 2009
og det er en positiv trend. Med basis i
gitt konsesjon, har man i 2009 arbeidet
med beslutningsgrunnlaget for levering av
fjernvarme til ny ungdomsskole og etablerte
bygg i Hokksund sentrum.
Hønefoss Fjernvarme
Anlegget i Hønefoss består av en varmesentral med installert effekt på 7,7 MW, som
benytter rå skogsflis som brensel. Anlegget
leverer fjernvarme til kunder syd for Hønefoss
bru. Selskapet er nå i full gang med fase 2
av utbyggingen som er området på nordsiden
av Hønefoss Bru. Nye fjernvarmerør er lagt i
store deler av hovedferdselsåren Hønengaten.
Disse skal knyttes til resten av rørnettet via den
nye gang- og sykkebroen som skal bygges i
2010.
Follum Energisentral
Høsten 2009 etablerte Vardar, Ringerikskraft
og Norske Skog Follum ett selskap som
planlegger et større avfallsforbrenningsanlegg
på Ringerike. Her vil Hønefoss Fjernvarme
spille en viktig rolle gjennom distribusjon av
varmen fra anlegget.
Høydepunkter 2009
• Oppstart av fjernvarmeanlegget på
AkA Arena.
• Ferdigstillelse av ny trase på sydsiden av
Hønefoss Bru.

Organisasjonskart Bioenergi
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Nøkkeltall Bioenergi
Driftsinntekter:
EBITDA:
Resultat:

14 512
693
-8 665

Beløp i 1000 MNOK.

Økonomisk utvikling Bioenergi
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Produksjon Bioenergi
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VIRKSOMHETSBEKRIVELSE
Vannkraft
Energiselskapet Buskerud
Bioenergi
Vindkraft Norge
Vindkraft Utlandet
Eiendom

Økonomi
Forretningsområdet Bioenergi fikk i 2009
et underskudd på 8,5 mnok. Hovedsakelig
skyldes dette store grunninvesteringer i
forhold til solgt energi, da realisering av
kundepotensialet vil ta tid. Etablering av
fjernvarme er en langsiktig investering, og
resultatet for 2009 er i henhold til forretningsmodellen som ligger til grunn for investeringsbeslutningen.

Marked
Primærmålgruppen for fjernvarme er større
offentlige og private bygg. Eiere av bygg
som pr. i dag har oljefyr og vannbårent
anlegg, velger ofte å kutte ut oljefyren og
koble seg til fjernvarmenettet. I fase 2 i
Hønefoss er borettslag spesielt viktige kunder.
Derfor har vi etablert en sentralavtale med
Ringerike Boligbyggelag.

Energiproduksjon – Hønefoss Fjernvarme AS
Bio 81%

Olje 12%
Elektrisitet
7%

I 2009 ble 81% (ca 21 GWh) av energien produsert fra skogsflis, 12%
ble produsert på olje mens resterende 7% ble produsert på elektrisk
kraft. Elektrisk kraftforbruk ved Hønefoss fjernvarme stammer fra
100% fornybare energikilder (”EB miljøstrøm”).

Totalt kundegrunnlag i Hønefoss
- fordelt på eksisterende og potensielle kunder Hønefoss Fjernvarme
Potensielle
kunder
39,0 GWh

Offentlige kunder
9,6 GWh
Næringsbygg,
leiligheter
6,1 GWh
Privat
0,3 GWh

Strategi
Hønefoss Fjernvarme har som mål å være
en profesjonell aktør innen forretningsområdet bioenergi og fjernvarme i Ringerike
kommune. Selskapet har som formål å
produsere og distribuere varmeenergi basert
på fornybare energikilder.

Miljøregnskap
I 2009 brukte Hønefoss Fjernvarme 7700 tonn
flis for å produsere ca 25,6 GWh. Tilsvarende
energi fra fyringsolje ville krevd 2.7 mill liter.
Forbrenning av denne oljen ville gitt et utslipp
på ca 7000 tonn CO².

Prosjektaktiviteter
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Oppvarming Aka Arena

Hønengata

I januar 2009 ble energileveransene til det nye stadionanlegget i
Hønefoss åpnet. Fra januar har miljøvennlig oppvarming sørget for
optimale treningsforhold for alle fotballag i Ringeriksdistriktet. 1. sesong
på ny stadion endte med opprykk til tippeligaen for Hønefoss Ballklubb.

Hønengata er hovedtransportåren gjennom Hønefoss. Sommeren
2009 ble det startet et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen,
Ringerike kommune og Hønefoss fjernvarme for å utbedre infrastruktur
og gateutforming. Dette har vært den trase i Hønefoss med mest aktivitet
i 2009.

VIRKSOMHETSBEKRIVELSE
Vannkraft
Energiselskapet Buskerud
Bioenergi
Vindkraft Norge
Vindkraft Utlandet
Eiendom

Ringbo BBL inngikk sentralavtale med
Hønefoss Fjernvarme AS i 2009
Ringbo BBL fremforhandlet en sentralavtale for sine borettslag i Hønefoss om leveranser av fjernvarme i 2009. Avtalen sikrer Ringbos borettslag meget gode betingelser på fjernvarmeleveranser fra Hønefoss Fjernvarme.
Ved å inngå en slik avtale viser Ringbo at de
er et grønt boligbyggelag med fokus både på
miljøet og økonomi. Det at en stor aktør som
styrer ca 2000 boenheter er så positive til
fjernvarme vil kunne gi stor effekt på luftkvaliteten i Hønefoss.
For det enkelte borettslag som vurderer
fjernvarme er det en ekstra trygghet at
avtaleverket er fremforhandlet og kvalitetssikret av boligbyggelaget sentralt. Til nå har
5 borettslag knyttet seg til avtalen. Blant disse
er Nansenveien Borettslag som er det største i
Hønefoss med 167 leiligheter.

Samarbeidet med Ringbo BBL er viktig for
Hønefoss Fjernvarme i fase 2 av fjernvarmeutbyggingen. På nordsiden av elva ligger det
mange borettslag som i dag har oljefyring og
som følgelig er meget aktuelle som fjernvarmekunder.

Bioenergi
Bioenergi er energi med opphav i materiale som er dannet ved igangværende biologiske prosesser - til forskjell fra
fossil energi, som fås fra biologisk materiale dannet på et tidligere stadium i jordas historie. Bioenergi omfatter ved,
skogsflis, hogstavfall, halm, torv, avfall fra treforedlingsindustri, treindustri, kornavrens etc. og er CO² nøytralt.

Miljøvarme AS
Hønefoss Fjernvarme AS

Øvre Eiker Fjernvarme AS

Gang og sykkelbro over Begna
Hønefoss Fjernvarme, Ringerike kommune, Ringeriks-Kraft og Hadeland
og Ringerike Bredbånd har et behov for å krysse Begna i Hønefoss sentrum med infrastruktur. Dette har resultert i et samarbeidsprosjekt for å
bygge en infrastrukturbro over elva. Broprosjektet ble politisk behandlet
i 2009, og vil påbegynnes i 2010. Prosjektet vil fremstå som en bro for
gående og syklende, og vil føre til sammenhengende gangvei fra nord til
sør langs elva.
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ARTIKLER
Byggestart Mehuken II
Mer miljøvennlig vannkraft
til Nedre Buskerud
Fornybar energi i Baltikum

Byggestart Mehuken II

MEHUKEN II
MEHUKEN I

22

Mehuken vindpark var med sine fem vindturbiner Norges største da den åpnet i
2001. Nå utvides parken til tretten turbiner, noe som vil øke årsproduksjonen fra
12 til 65 GWh. Etter utbyggingen vil Vågsøy kommune være selvforsynt med
fornybar energi. Produksjon av energi fra Mehuken II starter i løpet av høsten 2010.
Fornyingsminister Heidi Grande Røys og
ordfører i Vågsøy kommune, Roger Silden,
stod for den offisielle markeringen av
anleggsstart på Mehuken II 10. august.
Daglig leder i Kvalheim Kraft AS, Olav
Rommetveit holdt et interessant innlegg
om prosjektet for de nesten 70 fremmøtte.
Flere politikere uttrykte stor glede over
at andre byggetrinn nå er i gang.
Vindkraftutbyggingen er viktig for Sogn og
Fjordane, fordi den bl.a gir mulighet for økt
industrietablering i Måløy-regionen.
Anleggsarbeider og legging av kabelnett
Etter første spadetak i august har det vært
stor aktivitet på Mehuken, sier prosjektleder
Kristin Ankile fra Vardar. Det er opparbeidet
ca 3 km ny vei, lagt ned ca 1 km med
høyspentkabler samt startet arbeidet med
turbinpunkt- og kranoppstillingsplasser.
Bygging av nytt driftsbygg og transformator
sentralt på området er også påbegynt.
I første halvdel av 2010 skal det bygges
fundamenter for turbinene, slik at alt
anleggsarbeid er ferdigstilt når turbinene
ankommer med skip til Måløy havn ca 1/7.
- Det er viktig at all montasje og løft av
turbindeler utføres før høststormene setter inn
og vanskeliggjør operasjonene, understreker
Kristin Ankile.
Prøvetransport på smale veier
Turbinene er store konstruksjoner og det er
utfordrende å transportere delene på smale
og svingete veier. Høsten 2009 ble det utført
prøvetransport med en modell av generatoren
som er den bredeste lasten. Størst spenning
var det knyttet til strekningen langs fjellet ved
Refvikvatnet, men transporten passerte med
tilfredsstillende margin.
Tilsvarende prøvetransport vil bli utført våren
2010 med en modell av en 35 m lang vinge.

Strenge miljøkrav
Mehuken II utbyggingen er underlagt svært
strenge miljøkrav. Disse er nedfelt i en egen
Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) som
er godkjent av NVE og Vågsøy kommune.
I denne forbindelse er det utarbeidet en
designmanual for å sikre at Mehuken II
bygges på en måte som ivaretar landskapshensyn og terrengbehandling.
Området rundt Mehuken skal fortsatt være
et attraktivt rekreasjonsområde og de nye
veiene vil gi området økt tilgjengelighet.

Etter grovplanering og anlegg av kabelgrøft legges massene med
torva opp tilbake på veiskulderen. Toppdekke på veien legges til slutt.

Vindturbinfundamentene skal flukte med øvrig terreng for å oppnå
en god visuell forankring i landskapet.

Fakta om Mehuken
• Eier Kvalheim Kraft DA som eies av kraftselskapene
Vardar AS og Østfold Energi AS. Drift Zephyr AS.
• Kostnadsramme utbygging Mehuken II ca 240 MNOK.
• Støtte fra Enovas vinkraftprogram 93 MNOK.
• Tårnhøyde dagens turbiner 50 m. Tårnhøyde nye
turbiner 64 m, rotordiameter 71 m.
• De nye turbinene produserer tre ganger så mye energi
som de gamle turbinene.
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Vindkraft Norge
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VIRKSOMHETSBEKRIVELSE
Vannkraft
Energiselskapet Buskerud
Bioenergi
Vindkraft Norge
Vindkraft Utlandet
Eiendom

Vardars satsning på vindkraft i Norge skjer gjennom eierskap i Vardar Boreas AS,
Zephyr AS, Haram Kraft AS og Sula Kraft AS. På Mehuken i Sogn og Fjordane fylke
har Kvalheim Kraft DA – et deleid selskap under Vardar Boreas, produsert vindkraft
siden 2001, og i 2009 var det byggestart for utvidelse av parken. Vardars øvrige
vindkraftengasjement i Norge består av vindkraftprosjekter under utvikling.
Vardar solgte i 2009 50% av sin andel i
vindkraftselskapet Zephyr til Energiselskapet
Buskerud. De øvrige eierne er Østfold Energi
og DONG Energy. Gjennom 2009 har
Zephyr videreutviklet sin portefølje av
vindkraftprosjekter. Ved utgangen av 2009
hadde selskapet 9 meldte prosjekter og var i
gang med å forberede konsesjonssøknad for
flere av disse.
Haram Kraft AS mottok i slutten av 2009
rettskraftig konsesjon etter ankebehandling
hos Olje- og energidepartementet. På Sula
Kraft sitt prosjekt på Ytre Sula ble det
arbeidet videre med å utrede konsekvenser
og forberede konsesjonssøknad.

Organisasjonskart Vindkraft Norge
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Nøkkeltall Vindkraft Norge
Driftsinntekter:
EBITDA:
Resultat:

3 720
-4 242
-3 344

Beløp i 1000 NOK.

Økonomisk utvikling Kvalheim Kraft DA

Høydepunkter 2009
• Kvalheim Kraft startet utbygging av vindkraftverket Mehuken II.
• Haram Kraft AS mottok rettskraftig
konsesjon for bygging av 66 MW vindkraft
på Haramsøy i Haram kommune.

Økonomi
Forretningsområdet Vindkraft Norge fikk i
2009 et resultat på –0,1 MNOK, hvorav
Kvalheim Kraft med eneste operative
vindpark utgjorde -1,6 MNOK. Gjennom
året har det vært gearhavari på 3 av de
5 operative møller, noe som gjenspeiles i
resultatet. Resultatet i Kvalheim Kraft er det
svakeste året i selskapets 8-årige historie.
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Produksjon Kvalheim Kraft DA
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Tallene omfatter Kvalheim Kraft AS/DA (100%).
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VIRKSOMHETSBEKRIVELSE
Vannkraft
Energiselskapet Buskerud
Bioenergi
Vindkraft Norge
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Eiendom

Marked
I Norge opererer vindkraft under Enovas vindkraftprogram. Dette programmet er et treårig
program som løper ut 2010 og som har til
hensikt å oppfylle regjeringens målsetning om
3 TWh kontraktsfestet vindkraft innen 2010.
Høsten 2009 ble det inngått avtale mellom
Norske og Svenske myndigheter om å etablere et felles marked for grønne sertifikater
fra 1. januar 2012. Som en overgangsordning vil investeringsstøtte bli opprettholdt.

Vindkraft under utvikling i Norge
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Nedgangen i 2009 skyldes salg av en eierandel til EB.

Fornybar energi i Norge
Strategi
Vardar har som strategi å øke sin vindkraftproduksjon i Norge. Utvikling av nye prosjekter skal primært skje gjennom Zephyr AS.
Zephyr har som formål å utvikle, bygge ut og
drive vindkraftanlegg i Norge sør for Nordland fylke.
Miljøregnskap
Dersom kraftproduksjonen i Kvalheim Kraft
i 2009 skulle erstattes av tilsvarende produksjon fra et konvensjonelt kullkraftverk, ville
dette medført utslipp av ca 10 600 tonn CO².

Energibruk,
ikke fornybar
98,5 TWh

Varme
fra fornybar
1,4 TWh

Elektrisitet
fra fornybar
120,6 TWh

Annen bruk
fornybar 12,6 TWh

Tall fra 2005 viser at Norge har en andel på ca 58% fornybar energi
av sitt totale energiforbruk. Dette er energiforbruk til elektrisitet,
varme/kjøling og transport. Energibruken i olje- og gassutvinning
er holdt utenom. For at EUs mål om 20% fornybar-andel skal nås
vil alle land som omfattes av direktivet få krav til økning av sin
fornybarandel. Kravet til økt fornybarandel i Norge vil fastsettes
gjennom forhandlinger mellom Norge og EU. Kilde: SSB og NVE.

Vindkraftselskapene

Visualisering av vindkraftverket på Haramsfjellet sett fra Flemsøya.

Visualisering fra Ytre Sula vindkraftverk sett fra Sperrefjellet.

Zephyr AS

og Haram Kraft fikk innvilget rettskraftig konsesjon for utbygging av
vindkraftanlegg på Haramsøy i Møre og Romsdal.

Det deleide vindkraftselskapet Zephyr har som formål å utvikle, bygge og
drive vindkraftanlegg i Norge. Selskapet har i dag ni vindkraftprosjekter
under utvikling fra Nord Trøndelag i nord til Rogaland i sør.
Haram Kraft AS
Olje- og energidepartementet avsluttet i 2009 sin ankebehandling
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Sula Kraft AS
På Ytre Sula i Sogn og Fjordane utvikler Vardar et vindkraftprosjekt i
samarbeid med Sunnfjord Energi og Vestavind Kraft. Ytre Sula ligger helt
ute i havgapet og har flotte vindforhold for vindkraft.

VIRKSOMHETSBEKRIVELSE
Vannkraft
Energiselskapet Buskerud
Bioenergi
Vindkraft Norge
Vindkraft Utlandet
Eiendom

Økt vindkraft i Norge?
I Norge støttes vindkraftprosjekter gjennom Enovas vindkraftprogram. Denne
støtteordningen som innebærer investeringsstøtte, er et treårig program som løper
ut 2010 og som har til hensikt å oppfylle regjeringens målsetning om 3 TWh
produksjon.
Ved utløpet av 2009 hadde Enova gitt støtte
til ca 1,6 TWh vindkraft i Norge, og det
gjenstår dermed å oppfylle halve målet som
ble satt av regjeringen for 10 år siden. Enova
har 3 Mrd NOK total til fordeling innen dette
programmet. Det er kun vindkraftprosjekter
med rettskraftig konsesjon som kan søke om
investeringsstøtte.
Høsten 2009 ble det annonsert at Norge og
Sverige vil få et felles marked for grønne sertifikater fra 1. januar 2012. Sverige har hatt
et velfungerende marked for grønne sertifikater siden 2003. Hensikten med sertifikatene
er å gjøre ny produksjon av fornybar energi
lønnsom ved at alle selskaper som selger
kraft til sluttkunder forpliktes til å kjøpe en
viss mengde grønne sertifikater ved kjøp av
kraft til dekning av sine leveringsforpliktelser.
De to landene har så langt bare blitt enige
om prinsippene for et felles sertifikatmarked.
Markedet skal være teknologinøytralt. Det er
forventet at det nasjonale målet for Norge vil
bli ca 13 TWh innen 2020, og at små vann-

kraftverk og vindkraft vil måtte utgjøre størstedelen av dette. Dette er i samsvar med EUs
fornybardirektiv, noe regjerningen har bekreftet vil bli gjort gjeldene også for Norge.
I påvente av markedet for grønne sertifikater
fra 2012 vil ordningen med investeringsstøtte
gjennom Enova bli videreført.
En økning av fornybarandelen i henhold til
EUs fornybardirektiv medfører ambisiøse målsetninger innen så vel energieffektivisering,
energiomlegging og ny energiproduksjon.
I tillegg til bedre rammebetingelser, vil det
også kreves store investeringer i infrastruktur
både innenlands og mot utlandet. Skal det
være mulig å nå denne målsetningen i 2020,
må Norge raskt ta grep for å sikre gode
nasjonale handlingsplaner for etablering av
rammebetingelser for ny fornybar energi og
for investering i ny infrastruktur. Det endelige
målet for Norge vil bestemmes gjennom forhandlinger mellom Norge og EU.

Innvordfjellet
Remmafjellet
Geitfjellet
Haram
Mehuken I/II
Bremangerlandet
Guleslettene
Ytre Sula

Vindturbiner på Mehuken I.

Kvalheim Kraft DA

Holmafjellet

Vardar har gjennom Kvalheim Kraft hatt produksjon av vindkraft siden
2001. På Mehuken i Vågsøy kommune produserer 5 turbiner ca 12
GWh pr år med vindkraft. Kvalheim Kraft fikk i 2008 innvilget støtte fra
Enova for utvidelse av anlegget med 8 nye turbiner. Anleggsarbeidene
startet opp i 2009 for å klargjøre for montasje av turbiner i 2010. Etter
utvidelsen vil det produseres ca 65 GWh vindkraft pr år på Mehuken.

Duefjellet

Vardars samlede vinkraftengasjement i Norge:
I drift/under utbygging

Zephyr prosjekter

Andre Vardar prosjekter.
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Vindkraft Utlandet
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Vardars satsning på fornybar energi i utlandet skjer hovedsakelig gjennom
datterselskapet Vardar Eurus AS. Vardar eier 70% av selskapet, mens Nordic
Environment Finance Corporation, NEFCO eier 30%. Vardar Eurus AS har som mål
å investere i fornybar energi i Baltikum og Nordvest Russland.
Hovedsakelig skjer satsningen på fornybar
energi i Vardar Eurus gjennom investering
i vindkraft. Investeringene foretas stort sett
sammen med det estiske investeringsfondet
Freenergy AS. Gjennom operatørselskapet
OÜ Nelja Energia i Estland, skjer utvikling,
implementering og drift av prosjektselskapene.
Høydepunkter 2009
• Offisiell åpning av vindparken Sudenai i
Litauen. Sudenai er den første vindparken
som er godkjent i landet.
• Byggestart av vindparken Mockiai i Litauen.
Parken består av 6 Enercon turbiner á
2 MW, og det forventes en årlig
produksjon på ca 38 GWh.
• Bygging av vindparken Vanaküla i Estland.
Parken består av 3 WinWind turbiner á
3MW, og det forventes en årlig
produksjon på i underkant av 25 GWh.
• Bygging av vindparken Tooma i Estland.
Parken består av 8 Enercon turbiner á
2MW, og det forventes en årlig
produksjon på i underkant av 45 GWh.
• Investeringsstøtte til biogass prosjekter
innvilget.
Økonomi
Forretningsområdet Vindkraft Utlandet viser i
2009 et resultat på 13,2 MNOK. Resultatet er
preget av et år med lite vind. Det kom endringer i lovverket vedrørende omregningsdifferanser gjeldende fra om med 2008 etter at dette
regnskapet var fastsatt, og dette har dermed
resultateffekt i 2009. Krav om resultatføring av
finanskostnader i byggeperioden i Litauen gir
ikke samsvar mellom inntekter og kostnader i
prosjektet som kom i drift i 2009. Forretningsområdet eier forøvrig mange prosjekter under
bygging eller utvikling. Investering i vindkraftprosjekter er en langsiktig investering, der det
forventes enkelte år med lave resultater.

Organisasjonskart Vindkraft Utlandet
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Nøkkeltall Vindkraft Utlandet
Driftsinntekter:
EBITDA:
Resultat:

35 666
28 057
13 612

Beløp i 1000 NOK.

Økonomisk utvikling Vindkraft Utlandet
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Produksjon Vindkraft Utlandet
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Marked
Rammebetingelsene for fornybar energi i
Estland og Litauen er kjente og gir mulighet
for lønnsomme prosjekter også i framtiden. I
Latvia er det fortsatt usikkert hva betingelsene
vil bli, men signalene tyder på at de vil bli
akseptable. Den internasjonale finanskrisen
påvirker betingelsene for finansiering
av investeringene, men Vardar Eurus og
Freenergy oppfattes som solide investorer,
og mulighetene for opptak av lån er så langt
ikke påvirket i vesentlig grad. Prisnivået på
vindturbiner kan i det siste se ut til å være
noe fallende og dette gir gode muligheter for
investorer med tilgang på kapital.

Vardar Eurus’ posisjon i Baltikum
Andel av installert effekt i Estland
Andre
35%

Vardar
Eurus 45%

Samarbeidspartnere 20%

Andel av installert effekt i Baltikum
Andre
53%

Vardar
Eurus 31%

Fremtidsutsikter marked
EUs mål om at 20 % av energiforbruket
skal komme fra fornybar energi innen 2020,
vil mest sannsynlig bidra til å opprettholde
attraktive rammebetingelser.

Samarbeidspartnere 16%

Miljøregnskap

Strategi
Vardar Eurus AS har som formål å planlegge,
bygge ut og drive anlegg for produksjon av
fornybar energi i Baltikum og Nordvest
Russland.

Vindkraftproduksjonen i Estland bidro til å
spare miljøet for 109 000 tonn CO² i 2009.

Oversikt vindkraft Vardar Eurus

v

Estland

v

Latvia

v

Viru-Nigula
•TALLINN

Pakri
Hiiuma Offshore
Vanaküla

Aseri

Tooma
Esivere,Virtsu I, Virtsu II,Virtsu III

Litauen

Sudenai

Dundaga

Lithuania
Offshore
•RIGA

Mockiai
Silute
•VILNIUS

Vindkraftprosjekter i Estland.
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Vindkraftprosjekter i Latvia.

Vindkraftprosjekter i Litauen.
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Vardar Eurus vindkraftprosjekter i Baltikum

Vindpark

Land

Selskap

Status

MW

MWh/y

Eierandeler
-FE/VE/
andre*

53 000

10/90

32,90%

Kapasitet

Pakri

Estland

OÜ Pakri Tuulepark

I drift

18,4

Virtsu I

Estland

OÜ Roheline Ring Tuulepargid

I drift

1,2

3 440

75/25

32,70%

Virtsu II

Estland

OÜ Roheline Ring Tuulepargid

Bygging

6,9

16 163

75/25

26,70%

Esivere

Estland

OÜ Roheline Ring Tuulepargid

I drift

8

20 863

75/25

29,80%

Viru-Nigula Estland

OÜ Viru-Nigula Tuulepark

I drift

24

64 400

0/100

30,60%

Tooma

Estland

OÜ Tooma Tuulepark

Bygging

24

67 277

50/50

32,00%

Vanaküla

Estland

OÜ Vanaküla Tuulepark

Bygging

9

24 020

0/100

30,50%

Virtsu III

Estland

OÜ Roheline Ring Tuulepargid

Utvikling

6,9

18 073

75/25

29,90%

Aseri

Estland

OÜ Aseriaru Tuulepark

Utvikling

24

71 061

50/50

33,80%

Hiiumaa
Offshore

Estland

OÜ Hiiumaa Offshore Tuulepark

Utvikling

700

Dundaga

Latvia

UAB Enercon SIA

Planlegging

50

130 000

50/50

29,70%

Sudenai

Litauen

UAB Vejo Elektra,
UAB Lariteksas

I drift

14

35 566

50/50

29,00%

Mockiai

Litauen

UAB Eurolanas, UAB Iverneta

Bygging

12

38 205

50/50

36,30%

Silute

Litauen

UAB Silute Vejo Projektai

Planlegging

100

287 490

50/50

32,80%

Silale

Litauen

Planlegging

14

40 846

50/50

33,30%

Lithuania
Offshore

Litauen

Planlegging

400

UAB Baltic Energy Group

Totalt eks.
offshore

312,4

45/45/10

20/20/60
870 404

31,43%

* Freenergy (FE), Vardar Eurus (VE)

Vindparken Pakri på nordvestkysten av Estland.
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ARTIKLER
Byggestart Mehuken II
Mer miljøvennlig vannkraft til Nedre Buskerud
Fornybar energi i Baltikum

Mer miljøvennlig vannkraft
til Nedre Buskerud
Embretsfoss kraftstasjon i Modum kommune skal utvides. Investeringer på
730 MNOK vil øke strømproduksjon med 120 GWh. Det tilsvarer energiforbruket
til 6.000 husstander og vil være et bidrag til å redusere klimagass- utslippene fra
fossile kraftverk i utlandet.
EB og E-CO i Oslo har i felleskap vedtatt
utvidelsen av Embretsfoss kraftstasjon.
Selskapene skal investere ca. 730 MNOK
i det nye kraftverket. Det nye kraftverket
Embretsfoss IV vil sammen med Embretsfoss III
produsere i alt 330 GWh i året.
Kraftverkene vil være eid av et eget selskap,
Embretsfoss kraftverkene DA.
EB og E-CO vil hver eie 50 prosent i
selskapet. Utbyggingen starter etter planen
medio første kvartal 2010 og det vil ta ca
3,5 år å ferdigstille anlegget.

Positivt med samarbeid
Da E-CO Vannkraft i juni solgte sin eierandel
på 30 prosent i EB Kraftproduksjon til EB,
inngikk det i salgsavtalen en opsjon som ga
E-CO en rett til å kjøpe inntil 50 prosent i
kraftverkene i Embretsfoss. E-CO har besluttet
å benytte seg av denne opsjonen.
- Salget av E-COs eierposisjon i EB
Kraftproduksjon var motivert ut fra et ønske
om å vokse i posisjoner med kontroll
over kraftproduksjonen fremfor i indirekte
eierposter. E-COs inntreden i Embretsfoss
kraftverk DA er en konsekvens av denne
strategien, sier administrerende direktør
Odd Øygarden i E-CO Vannkraft.
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- Av finansielle og kompetansemessige
grunner er det positivt for EB å samarbeide
med E-CO om utvidelsen av Embretsfoss
kraftstasjon, sier Pål Skjæggestad,
konsernsjef i EB.
Forurensning på den gamle industritomten er
fjernet og området blir forskjønnet og åpnet
opp for publikum.
Embretsfoss I var det opprinnelige kraftverket
som ble bygget i 1916 og tatt ut av drift og
revet i 1954. I 1921 satte Union (senere
Norske Skog) i drift Embretsfoss II med tre
turbiner - til sammen ca 9 MW. Embretsfoss
III ble satt i drift i 1954 med en turbin på ca
18 MW. Produksjonsvannet for Embretsfoss
kraftverkene kommer fra Tyrifjorden og
Krøderen. Embretsfoss II er i dårlig stand og
det er behov for en betydelig reinvestering. I
den sammenheng er det planlagt et helt nytt
kraftverk – Embretsfoss IV med en installert
effekt på ca 50 MW.

ARTIKLER
Byggestart Mehuken II
Mer miljøvennlig vannkraft
til Nedre Buskerud
Fornybar energi i Baltikum

Fornybar energi i Baltikum
OÜ Nelja Energia (Nelja betyr fire) – satser på fornybar energi og forvalter
vindkraftparker og biomasse prosjekter i de baltiske landene. Nelja Energia er
et estisk registrert selskap, stiftet 20.12.2005. Hovedaktiviteten i selskapet er å
utvikle prosjekter innen fornybar energi i tillegg til omsetning av kraft i det baltiske
markedet.
Nelja Energia eies av fire selskaper. Tre
estiske; OÜ Solarcom, OÜ Atradius, OÜ
Freenergy og det norske selskapet Vardar
Eurus AS. De tre estiske selskapene eies i
hovedsak av private investorer. Freenergy
eies også av den europeiske banken for
gjenoppbygging og utvikling (EBRD med
35%). Eierne bidrar på ulik måte med
sine kunnskaper, erfaring og ferdigheter til
selskapets beste. Særlig viktig er de estiske
selskapenes bidrag til kunnskap og lokal
forankring. Vardar Eurus og Freenergy
gjennom EBRD tilfører internasjonal erfaring
og finansiell styrke.
Nelja Energia satser særlig på fire
fornybare energikilder; vind, vann, sol og
biomasse. Hovedfokuset er på vind, den
raskest voksende fornybare energikilden
i Baltikum. I dag forvalter Nelja Energia
flere vindparkprosjekter i Estland, Latvia og
Litauen. Totalt landbasert vindkraft kapasiteten
i drift er 100 MW og nye 250 MW under
planlegging.
De største vindparkene Nelja Energia drifter
i Estland er Pakri og Viru-Nigula. Pakri har
vært i drift siden 2005, mens Viru-Nigula ble
lansert i 2008. Nelja Energia satser offshore
ved utvikling av vindparken Hiiumaa, med en
total kapasitet på 700 MW. Det planlegges
installasjon av ca 200 vindmøller, hver med
en kapasitet på 3-5 MW.
OÜ 4E Biofond er et investeringsselskap som
er utviklet av Nelja Energia, med fokus på
kraftproduksjon basert på biogass som gir en
kombinasjon av varme og strøm (CHP). Det er
store naturressurser (ved, torv, dyrkbar jord)

og en gunstig lovgivning (feed-in tariffer)
i Estland som gir mulighet for lønnsom
utbygging og drift av biogass enheter og
CHPs. For tiden har Nelja Energia to biogass
CHP prosjekter under utvikling i Estland
– Oisu og Vinni. Anslått elektrisk kapasitet
på Oisu er 0,7 MW, og kapasiteten av
varmeenergi er 0,74 MW. Beregnet årlig
produksjon av varmeenergi fra Oisu er
5,9 MWh, med en total investering på
2,6 MEUR. Anslått elektrisk kapasitet på
Vinni er 1,1 MW, og kapasiteten av varmeenergi er 1,7 MW. Beregnet årlig produksjon
av varmeenergi er 6,5 MWh, med en total
investering på 3,4 MEUR.
Foruten det som allerede er nevnt er Nelja
Energia også engasjert i teknologisk utvikling
av prosjekter knyttet til fornybar energi. Disse
anses som venture capital prosjekter. Det
første prosjektet under utvikling omfatter et
pumpekraftverk der overskuddskraft fra vindparken kan benyttes til å fylle et vannreservoar som brukes til å balansere vindkraften.

33

Eiendom
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VIRKSOMHETSBEKRIVELSE
Vannkraft
Energiselskapet Buskerud
Bioenergi
Vindkraft Norge
Vindkraft Utlandet
Eiendom

Vardar Eiendom AS er et datterselskap av Vardar AS. Et av selskapets
hovedoppgaver er å sørge for effektiv drift og utleie av egne eiendommer.
Dette gjøres ved at selskapet forvalter eiendomsverdiene og yter driftstjenester
til leietagerne. Selskapet skal utvikle en eiendomsportefølje som kan gi
grunnlag for lønnsom drift på kort sikt og positiv verdiutvikling på lengre sikt.
Eiendomsporteføljen består av to kontorbygg i Drammen og et kombinert
administrasjons- og produksjonsbygg i Hurum.

2009 har vært ett rolig og stabilt år for
eiendomsdriften i Vardar Eiendom. Det har
vært små endringer både på eiendommene
og i leietakermassen.

Organisasjonskart Eiendom
���������
99,2%
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I Vardar Eiendom er det meste utleid det er
bare eiendommen i Øvre Eikervei 14 som
har ledige arealer ved utgangen av 2009.
Arealene består av noen få kontorer som det
arbeides aktivt for å fylle med leietakere.
Driftsmessig har også 2009 forløpt uten store
problemer, eiendommene er godt vedlikeholdt
og blir rutinemessig fulgt opp gjennom
egenkontroll og bruk av serviceavtaler på
tekniske installasjoner.
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Nøkkeltall Eiendom
Driftsinntekter:
EBITDA:
Resultat:

7 405
3 106
577

Beløp i 1000 NOK.

Økonomisk utvikling Eiendom

Høydepunkter 2009
• Det er inngått avtale med EB om
bygging av ladestasjon for elbiler i
Øvre Eikervei 14.
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Økonomi
Forretningsområdet Eiendom leverer i 2009
et resultat på 0,6 MNOK etter skatt. Normal
drift av forretningsområdet genererer stort sett
et 0 resultat. Området representerer som de
andre skjulte verdier som ikke framkommer i
NGAAP regnskapet. Dette vil først vises ved
en eventuell realisasjon.
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VIRKSOMHETSBEKRIVELSE
Vannkraft
Energiselskapet Buskerud
Bioenergi
Vindkraft Norge
Vindkraft Utlandet
Eiendom

Marked
Vardar Eiendom henvender seg kun til markedssegmentet for næringseiendommer, og
har med sin høye utleiegrad ikke vært negativt utsatt for de endringer som har fulgt den
ennå vedvarende finanskrisen. Porteføljen av
leietagere består av solide firmaer og leieavtalene har i hovedsak lenger løpetid enn 3 år.

Strategi
På samme måte som i kraftbransjen er
eiendomsbransjen kjennetegnet av at det
ligger betydelige realverdier til grunn for
virksomheten. Det å ta vare på disse verdiene
og videreutvikle dem i et langsiktig perspektiv er kjernen i selskapets nedfelte strategi.
Vardar Eiendom har som mål å ha fornøyde
kunder og jobber aktivt for å opprettholde
gode relasjoner gjennom god kommunikasjon
med våre kunder.

Eiendommene
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Eiendommen i Øvre Eikervei har idyllisk beliggenhet ved Drammenselva.

De nyoppussede kontorlokalene i Drammen sentrum er pr i dag fult utleid.

Øvre Eikervei 14

Dronninggt. 15

Eiendommen på Gulskogen er et rent kontorbygg, og har et stabilt
inntektsgrunnlag med leiekontrakter som løper fra 3 mnd til 7 år. Flere
av leietagerne er offentlige virksomheter. Beliggenheten i Drammen er
sentral, med gode parkeringsforhold på egne områder. Tomteområdet gir
også mulighet for å utbygging.

Eiendommen ligger på Bragernes i Drammen med kort avstand til
sentrum og alle hovedveier. Leietagerne er offentlige og private
virksomheter med gjenværende kontraktstid fra 3 til 7 år.

VIRKSOMHETSBEKRIVELSE
Vannkraft
Energiselskapet Buskerud
Bioenergi
Vindkraft Norge
Vindkraft Utlandet
Eiendom

Energimerking av bygninger
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Norges vassdrags- og energidirektorat
vedtok 18. desember 2009 med hjemmel i
energiloven en ny energimerkeforskrift. Med
bakgrunn i forskriften er det fra 1. juli 2010
krav om obligatorisk energimerking for alle
boliger og bygninger som skal selges eller
leies ut. Alle yrkesbygg over 1000 m² skal
alltid ha gyldig energiattest. Det er eier av
bygget som har ansvaret for å gjennomføre
energimerkingen.
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Bygninger står for opp mot 40 prosent av
Norges totale energibruk. Energimerking er
et konkret miljøtiltak for å øke bevisstheten
om energibruken og hva som kan gjøres for
å få mere energieffektive bygninger. Det kan
bidra til at samlet energiforbruk i boliger og
bygninger går ned og miljøet spares ved at
behovet for å bygge ut ny energi blir mindre.
Fristen for å ha gjennomført energimerkingen
første gang er 1. januar 2012.
Energimerking av yrkesbygg skal gjøres av
en ekspert. Hvis bygningen markedsføres
gjennom megler, skal det komme frem hvilken
karakter bygget har fått. Energimerket viser
bygningens energistandard og beregnes
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Figuren viser karakterskalaen for energimerkingen.

uavhengig av hvordan de som eier/leier
bygget bruker bygningen. Som kjøper eller
leietaker bør du kreve å få se energiattesten.
Attesten kan samtidig gi en indikasjon
på hvilken byggteknisk tilstand bygget er
i. Vardar Eiendom startet prosessen med
energimerking av bygningene høsten 2009.
Målet er å komme så høyt som mulig på
karakterskalaen.
Kilde energimerking.no

Åsveien 6A
Eiendommen ligger på Sætre i Hurum tett inntil hovedveien til Østfold.
Beliggenheten er en viktig faktor for en bedrift med mye transport
og daglig utkjøring til kunder. Bygget er et kombinert kontor- og
produksjonsbygg med kun en leietager, Tre Trapp AS.
Leietager har selv ansvaret for den daglige oppfølgingen av eiendommen.
Vardar Eiendom AS

Åsveien 6B
Eiendommen er en ubebygd tomt på Sætre i Hurum hvor det på litt sikt er
planlagt å oppføre et utleiebygg. Tomta er naboeiendommen til
Åsveien 6A med beliggenhet inntil motorveien i Hurum.
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Samfunn og miljø
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Samfunns- og miljøansvar har alltid vært en del av Vardars virksomhet. Vardar
ønsker å være en veiviser – en varde – når det gjelder produksjon av fornybar
energi. Forskning blir dermed en naturlig oppgave.

Satsning på miljøvennlig energi
Fylkeskommunen i Buskerud har visjoner når
det gjelder forskning på fornybar energi.
Følgende prosjekter som Vardar er engasjert i
har fått tildelt midler:
• Utviklingsprosjektet HyNor, Hydrogenveien
fra Oslo til Stavanger.
• Videreutvikling av brenselcelleteknologi
• Utvikler sammen med Sintef muligheter for
mindre kombinerte varme- og kraftanlegg
basert på biobrensel.
• Utvikler sammen med Talinn Universitet
hydrogen/brenselcelle basert varme og
strøm til boliger og næringsliv.
HyNor - Hydrogenveien Oslo-Stavanger
Hydrogenveien mellom Oslo og Stavanger,
som åpnet 11. mai 2009, er en av de
første og lengste i sitt slag i verden.
Drammen et naturlig stopp på ruten
En av tankstasjonene langs den nye
hydrogenveien er i Drammens området. Her
har Vardar i samarbeid med Lindum Ressurs
og Gjenvinning arbeidet med å utvinne
hydrogen fra organisk avfall. ”Søppel” skal
bli til hydrogen og snart vil det være mulig å
tanke hydrogen produsert i Drammen.
Hydrogensamfunnet
- en miljøvennlig drøm
eller virkelighet i nær fremtid?
Bjørn Husemoen, fra Vardar tror ikke
at hydrogenalderen ligger så langt frem i tid
som enkelte hevder.
– Det er ikke lenge før bilene vi kjøper
er drevet med brenselsceller til erstatning for
bensin og diesel. Bilindustrien signaliserer
at teknologien er på vei, men før vanlige
billister kan kjøre hydrogendrevne biler, må

kostnaden ned og tilgjenglighet på hydrogen
opp, sier han.
Forskere spår at innen ti år vil biler
basert på ny teknologi overta 10-15% av
bilmarkedet, og i løpet av 40 år vil trolig
forbrenningsmotoren være ute av bruk.
Hydrogendrevne kjøretøy har lenge vært
en drøm, blant miljøvernere, teknologer og
energipolitikere. En energibærer som kan
fremstilles fra en rekke kilder og som ved
bruk ikke gir andre utslipp enn rent
vann og varme, kan virke som løsningen på
grunnleggende miljøutfordringer.

Vardars nye hydrogenbil.

Hydrogenbil
Vardar har sammen med Lindum Ressurs og
Gjenvinning leaset en Mazda XR8 med wankelmotor som
benytter hydrogen som drivstoff. Så lenge hydrogenet
fremstilles med bruk av fornybar energi, er bilen helt
forurensningsfri.
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avfallet samtidig som vi utnytter energien som
er i det til å produsere strøm og varme, vil
dette være miljøøkonomisk optimalt.
Forskning på småskala cogenerering
Vardar deltar i et forskningsprogram
sammen med Sintef og andre norske
kraftselskaper. Planen er å utvikle flere
mindre kraftverk basert på biobrensel for
produksjon av strøm og varme. Målet er
å oppnå en økning i produksjonen på
10 MW på 2-3 år.

Illustrasjonsfoto Follum Energisentral.

Fra avfall til energi
– ny energisentral i Ringerike
I oktober 2009 dannet samarbeidspartnerne
Norske Skog, Ringeriks Kraft og Vardar
selskapet som har som formål å produsere
energi fra husholdnings- og industriavfall.
Etter 1. juli 2009, er det ikke lenger
anledning for kommunene i Norge
å deponere nedbrytbart avfall. Derfor blir
tusenvis av tonn med søppel transportert fra
vårt område til forbrenningsanlegg i Sverige.
Follum Energisentral har planer om å brenne
100 000 tonn avfall og omdanne dette til
energi tilsvarende 300 GWh. Dette vi i så
fall gi en årlig energiproduksjon som kan
varme opp 20 000 boliger.
Tor Ottar Karlsen i Vardar mener dette
er en viktig satsning. - Siden vi bygger ut
fjernvarmenettet i Hønefoss, er dette et
særdeles spennende prosjekt for Vardar. Hvis
vi kan bidra både til kortere fraktdistanser for

Hydrogen fra vindkraft
Vardar AS har en rekke vindparker og
vindkraftprosjekter både i Norge og de
Baltiske stater. Vi ønsker å se på muligheten
for produksjon og lagring av hydrogen
ved hjelp av blant annet vindkraft. Dersom
det lykkes vil hydrogen kunne benyttes til
energiproduksjon ved hjelp av brenselceller.
I denne sammenheng har Vardar samarbeid
med Tallinn Tekniske Universitet i Estland.

Tallinn Tekniske Universitet i Estland.

Nye satsningsområder
Fra avfall til energi

Hydrogentanker

Hydrogen brenselcellemotor

Hydrogentanker

�������������������

���

������

���

�����

��������������

�����

������

3%
���������������
�����������

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

40

�����������������

Brenselcelleteknologi
Vardar jobber aktivt med forskning og utvikling innenfor hydrogen
og brenselceller. Brenselceller med hydrogen som drivstoff gir ingen
klimagassutslipp, forutsatt at hydrogenet er produsert med grønn energi.
Dette kan på sikt være med på å redusere den globale forurensningen
betraktelig. Brenselceller ble med stor suksess brukt til å drive busser
under sommer-OL i Kina 2008.

Fornybar framtid
Vardar ønsker å bidra i arbeidet med å rekruttere
ungdom til energibransjen. Sommeren 2009
hospiterte derfor en ung rumensk
jente Madalina Bonta, hos Vardar.
Hun er 20 år gammel og studerer
”Earth and Space Sience” ved Jakobs
University i Bremen.
Madalina benyttet tiden i Vardar til å sette seg inn norske regler for fornybar energi og EU’s
regelverk. Hun fulgte også Vardars daglige arbeid med grønn energi og var bl.a med som en av
Vardars representanter ved åpning av ny vindpark i Litauen. Videre ga hun en utfyllende rapport
om lovgivning, grønne sertifikater og utvikling av fornybar energi i Romania.
Etter oppholdet i Norge går hun nå i gang med studiet ”Resources and Enviroment” ved samme
universitet. – Vi vil jo alltid bruke energi. Da er det om å gjøre at den er grønn og fornybar, sier
den miljøbevisste unge kvinnen.

Vardar sparer miljøet for CO² utslipp tilsvarende utslipp fra om lag 1 200 000 biler i året,
basert på årlig kjørelengde på 20 000 km og et utslipp på om lag 115 g/km.

Besparelser i CO² utslipp fordelt på
Vardars virksomhetsområder:
������

1000 tonn
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Vindkraft offshore
Vardar ønsker å øke kompetansenivået og erfaringsgrunnlaget rundt
vindkraftproduksjon offshore, og det jobbes blant annet med prosjekter
i tilknytning til satsningen i Baltikum. I tillegg til tekniske løsninger er det
utfordringer knyttet til lovgivning i de enkelte landene innen dette feltet.

Vannkraft

Vindkraft

Bioenergi

Beregningsgrunnlag: Totalproduksjon i
Vardars produksjonsselskaper.
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Markedsforhold og risiko
Vannkraft
Uste Nes AS omsetter sin frie kraftproduksjon
på den nordiske kraftbørsen Nord Pool
– Europas største og mest likvide
markedsplass for omsetting av fysiske og
finansielle kraftkontrakter. Nord Pool er
ansvarlig for det fysiske oppgjøret for all
kraft handlet via børsen, og motpartsrisikoen
er ivaretatt via kravet til medlemskap.
For Uste Nes AS er det derimot risiko
knyttet til faktorer som tilsig, endringer i
rammebetingelser, havari og kraftpriser.
Endringer i kraftpriser er den dominerende
risikofaktoren, og gjennom aktiv
porteføljeforvaltning innenfor styregodkjente
risikorammer avdempes risikoen. Formålet er
å skape forutsigbart resultat for selskapet etter
skatt.

Vindkraft Norge
7. september 2009 inngikk Norge og
Sverige en Intensjonsavtale om oppstart av et
felles grønt sertifikatmarked fra 01.01.2012.
Grønne sertifikater er en finansieringsordning
for subsidiert utbygging av fornybare
energiformer, bygd på markedsmekanismer
og benyttes for å nå målsettingen om
produksjon av fornybar energi. Fram til et
eventuelt sertifikatmarked er på plass, vil en
ordning med investeringsstøtte administrert av
Enova bli opprettholdt. Det er kun
vindkraftprosjekter med rettskraftig konsesjon
som kan søke om investeringsstøtte.
Det er fortsatt usikkerhet rundt hvordan
rammebetingelsene for utbygging av vindkraft
i Norge vil bli, selv om intensjonsavtalen med
grønne sertifikater er inngått. Vardar
har til tross for denne usikkerhet valgt
å videreføre arbeidet med utvikling av
vindkraftprosjekter i Norge. Den norske
regjering har bekreftet at EUs fornybardirektiv
også skal gjelde for Norge. Skal Norge
bidra til å oppfylle målet om at 20% av alt
energiforbruk innen elektrisitet, oppvarming
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og transport skal komme fra fornybar energi
innen 2020, vil Norge være avhengig av å
innføre tilfredsstillende rammebetingelser for
vindkraft og annen ny fornybar energi.

Vindkraft utland
Gjennom Vardar Eurus er det ved utgangen
av 2009 operativ drift i Estland og Litauen.
For Vardar Eurus er det risikoelementer knyttet
til flere forhold eksempelvis kraftpris, vind/
produksjon, valuta og finansiering.
I Estland selges kraftproduksjonen til
markedspris, og i tillegg utbetales det
produksjonsstøtte. I Litauen er det “feed in”
tariff på vindkraft.
Produksjonsstøtten i Estland er foreløpig
gjeldende for 12 år fra idriftsettelse av
parken, mens tariffen i Litauen er gjeldende
til 2020. Dette gir forutsigbarhet knyttet til de
framtidige inntektene. EUs krav til andel av
fornybar energi, gir dessuten forventninger
om attraktive støttesystemer også i framtiden.
Risiko knyttet til vindhastighet og produksjon
anses som liten over hele investeringens
levetid, men vil i enkelte år kunne påvirke
resultatene betydelig. Vardar Eurus er en
langsiktig strategisk investor som vil være
kapitalisert for å møte enkelte år med svakere
resultater.
I leverandørkontraktene inngås normalt
langsiktige drifts- og vedlikeholdsavtaler
med garantert tilgjengelighet og forutsigbare
driftskostnader.
Investeringene foretas i euro, mens oppgjør
for produsert kraft skjer helt eller delvis i lokal
valuta. Siden både estisk og litauisk valuta
er fast knyttet til EUR, anses valutarisikoen
som begrenset. Det har imidlertid vært
spekulasjoner rundt devaluering av lokale
valutaer i Baltikum. Det er ikke praktisk mulig
å sikre valutainntekter i Baltikum over lang tid
mot EUR og det ville være uforholdsmessig
dyrt å lånefinansiere prosjekter i lokal valuta.
Etter en samlet vurdering er det derfor så
langt bestemt at det ikke skal foretas aksjoner

for å sikre framtidige inntekter i lokal baltisk
valuta mot euro. Vardar Eurus er derfor
eksponert for et eventuelt tap som følge av
en eventuell devaluering av estisk kroon
eller litauiske Litas. De fleste prosjektene er
imidlertid robuste med god lønnsomhet og
de vil ved en devaluering på eksempelvis
20% fortsatt tilfredsstille selskapets
avkastningskrav. Det ligger an til at Estland
fra 2011 vil gå over til EUR, og
valutarisikoen i landet faller da bort.
Endringene i den finansielle situasjonen som
skjedde høsten 2008, har påvirket
mulighetene for lånefinansiering av
investeringene.
Midler finnes i markedet, men er dyrere enn
før finanskrisen. Den generelle nedgangen
i rentenivået kompenserer imidlertid for de
økte marginene. Alt i alt regner vi ikke med
at situasjonen i finansmarkedet vil påvirke
den videre utviklingen av Vardar Eurus i
særlig stor grad.

Bioenergi
Regjeringens bioenergistrategi skal legge
grunnlaget for å nå det målet om 14 TWh
ny bioenergi i 2020. For å nå denne
målsetningen må rammebetingelsene for
bioenergi bedres. Pr i dag er det stor
usikkerhet rundt strømpris. Gitt dagens lave
strømpris er det mange Bioenergiprosjekter
som ikke vil realiseres grunnet dårlig
lønnsomhet. NVE innvilget 33 konsesjoner for
fjernvarme i 2009. Hvis alle disse realiseres
vil det gi 1,2 TWh ny varmeproduksjon.
Målet for 2010 er at fjernvarmen skal levre 6
TWh varmeenergi.

gjør at endringen trer i kraft 01.07.2012.
Målsettingen med endringene er å gjøre
rammebetingelsene for bioenergi bedre, og
dermed mer konkurransedyktig. Usikkerheten
til strømprisen vil stadig være avgjørende for
utbygging av fjernvarme. Finanskrisen har
bidratt til at pris på fossilt brensel er lav, og
dette medvirker til lav strømpris og lav pris på
fyringsolje.
På Hønefoss er det en positiv markedsutvikling, men det vil fremdeles gå
flere år før kundepotensialet på 55 GWh/år
er realisert.

Valuta
Uste Nes sitt salg av kraft til Nord Pool
skjer i EUR, noe som skaper en risiko
knyttet til valuta. For å ta høyde for dette
har Vardar utarbeidet et rammeverk for
fremtidig kontantstrømssikring. Rammeverket
definerer en øvre og en nedre grense for
sikringen, der graden av sikring er høyest de
nærmeste årene og avtagende utover i tid.
Investeringene i Vardar Eurus blir sikret mot
valutasvingninger ved å etablere tilsvarende
gjeldsposter i EUR.

Rente
Vardar har etablert et rammeverk for
rentesikring av låneporteføljen, hvor
gjennomsnittlig rentesikring skal ligge mellom
ett og fire år.

NVE vedtok i 2009 endringer i forskriften for
utkoblbar kraft. Hovedendringen i forskriften
er at nettselskapene ikke lenger plikter å tilby
tariffer for utkoblbart forbruk.
Nettselskapene er imidlertid pliktig til å tilby
det i en Overgangsordning på 3 år, noe som
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Styrets årsberetning for 2009
Vardar AS er et holdingselskap som arbeider etter en langsiktig målsetting om å
maksimere verdier gjennom en utviklingsstrategi.
Selskapet har følgende visjon:

Vardar AS – Utvikling av verdier
gjennom aktivt eierskap.
Selskapets eierposisjoner kan deles inn i
følgende fem hovedgrupper:
•
•
•
•
•

Vannkraft
EB
Vindkraft
Bioenergi/Fjernvarme
Eiendom

Disse områdene utgjør selskapets
kjernevirksomhet.

Selskapet har følgende forretningsidé:

– Vardar AS skal bidra til å øke
tilgangen på ren, fornybar energi.
Området vannkraft består av det heleide
datterselskapet Uste Nes AS. Uste Nes AS
eier 2/7 av sameiet Uste og Nes kraftverker i
Hallingdal.
Vardar eier 50% av aksjene i det regionale
energikonsernet Energiselskapet Buskerud
(EB). EB har betydelig regional virksomhet i
Buskerudregionen innen vannkraftproduksjon,
kraftnett, entreprenør og fiberbredbånd.
Innen vindkraft eier Vardar AS vindkraftselskapet Kvalheim Kraft AS sammen med
Østfold Energi Produksjon AS, samt 1/6
av aksjene i selskapet Zephyr AS som
har som foremål å utvikle, bygge og eie
anlegg for produksjon av vindkraft i Norge.
Vardar AS er dessuten direkte medeier i
vindkraftprosjektene Haram Kraft AS og Sula
Kraft AS.
Vardar AS eier datterselskapet Vardar
Eurus AS sammen med Nordic Environment
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Finance Corporation, NEFCO. Selskapet
har som formål å investere i og eie
produksjonsanlegg for fornybar energi i
Baltikum og Nordvest Russland. Vardar Eurus
AS eier datterselskapene OÜ Pakri Tuulepark
(90%), OÜ Viru-Nigula Tuulepark (100%)
og OÜ Vanaküla Tuulepark (100%). Vardar
Eurus AS eier 25,15 % av driftsselskapet
OÜ Nelja Energia. Dette selskapet har
som formål å utvikle og realisere prosjekter
samt drifte operative anlegg på vegne av
investorer. I tillegg til datterselskapene,
har Vardar Eurus AS eierandeler i flere
felleskontrollerte og tilknyttede selskaper, av
disse er selskapene Roheline Ring OÜ, UAB
Vejo Elektra og UAB Lariteksas i operativ
drift. Øvrige felleskontrollerte selskaper eier
prosjekter på ulike stadier, der også noen er i
prøvedrift ved utløpet av beretningsåret.
Innenfor bioenergi/fjernvarme eier Vardar
AS 100% av aksjene i Hønefoss Fjernvarme
AS. Anlegget er basert på rå skogsflis som
hovedenergikilde. Infrastrukturen knyttet
til anlegget vil bli videre utbygget i tiden
som kommer og nye kunder vil bli tilknyttet
løpende. Vardar eier videre 50 % av aksjene
i Øvre Eiker Fjernvarme AS, som driver et lite
fjernvarmeanlegg i Vestfossen. Fjernvarmen
produseres i en biobrenselsentral som er
bygget for bruk av ulike typer biobrensel.
Øvre Eiker Fjernvarme har konsesjon på
utbygging av fjernvarme i Hokksund.
Datterselskapet Vardar Eiendom AS er
konsernets redskap for utvikling av konsernets
eiendomsportefølje.
Vardar AS har forretningskontor i Drammen
kommune.
I samsvar med regnskapslovens § 3-3
bekreftes det at forutsetningene om fortsatt

drift er til stede. Årsoppgjøret er derfor avlagt
under denne forutsetning som baseres på
selskapets resultatprognoser for år 2010
og årene fremover. Selskapet er i en sunn
økonomisk og finansiell stilling.
Vardar AS avlegger konsernregnskapet etter
IFRS, mens datterselskapenes regnskaper
avlegges etter NGAAP. Vardar konsern har
en risikostyring som omfatter kraftporteføljen,
valuta og renter for å øke forutsigbarheten i
kontantstrømmene. Det er i IFRS regnskapet
valgt å føre endringer i verdiene på
kraftderivater og finansielle derivater mot
resultatregnskapet. På grunn av dette, vil
konsernresultatet fra år til år variere mer enn
det som var tilfelle da også konsernresultatet
ble avlagt etter NGAAP.

Uste Nes AS
Selskapet eier 2/7 av kraftverkene Uste og
Nes i Hallingdal som er et sameie mellom
E-CO Vannkraft AS (4/7), Øvre Hallingdal
Kraftproduksjon (Akershus Kraft) (1/7) og
Uste Nes AS.
Resultatet i Uste Nes AS ble i år 2009 39,7
MNOK og egenkapitalen er ved utgangen
av året 644 MNOK. Uste Nes AS prissikrer
sin framtidige produksjon gjennom inngåelse
av terminkontrakter. En vesentlig del av
produksjonen er sikret i 2009 og 2010 og
en mindre del i 2011. Denne risikostyringen
gir en større grad av forutsigbarhet i resultatet
etter skatt selv om markedsprisene gjennom
året varierer. Styret er etter forholdene tilfreds
med resultatet i Uste Nes AS.

Energiselskapet Buskerud AS
Vardar AS eier 50% av aksjene i
Energiselskapet Buskerud AS som er
et regionalt energikonsern. Konsernet
består blant annet av datterselskapene EB
Kraftproduksjon AS, EB Nett AS, EB Kontakt
og EB Energimontasje AS.
Energiselskapet Buskerud fikk etter NGAAP
et resultat på 198,4 MNOK og majoritetens
andel utgjorde 151,1 MNOK. Styret er

tilfreds med resultatet og utviklingen i
Energiselskapet Buskerud.

Vardar Eurus AS
Vardar AS eier 70% av aksjene i Vardar
Eurus AS. De resterende 30% eies av
NEFCO. Vardar Eurus konsern har betydelige
investeringer i fornybar energi i Baltikum,
men en vesentlig andel av investeringene
knytter seg til investeringer i vindparker som
enten er under bygging eller i prøvedrift.
Omfanget av den operative virksomheten har
økt i 2009 ved at selskapets første vindpark
i Litauen kom i ordinær drift. Ved utgangen
av 2009 var flere nye prosjekter enten
under bygging eller i prøvedrift. Det ventes
derfor en betydelig økt operativ virksomhet
også i løpet av 2010. Vardar Eurus AS
fikk et overskudd på 13,6 MNOK i 2009
mot 23,4 MNOK i 2008. Den negative
resultatutviklingen i forhold til 2008 skyldes
at 2009 var et år med vesentlig svakere
vindressurser enn et normalår.
I tillegg synliggjøres ikke reell verdiskapning
når vindparkene er i prøveproduksjon. Tatt i
betraktning disse forhold er styret tilfreds med
resultatet og utviklingen i Vardar Eurus AS.
Vardar AS har den 12. januar inngått avtale
med minoritetsaksjonær (NEFCO) om kjøp av
20% av aksjene i Vardar Eurus AS.

Hønefoss Fjernvarme AS
Året 2009 er det tredje året Hønefoss
Fjernvarme avlegger årsregnskap. Selskapet
fikk et underskudd på 8,5 MNOK. Resultatet
er ca 3 MNOK bedre enn budsjett og det
ventes fortsatt resultatforbedring etter hvert
som flere varmekunder knyttes til og de ulike
installasjoner blir bedre utnyttet.

Vardar Eiendom AS
Selskapet fikk i 2009 et overskudd på
NOK 577 000 etter skatt. Resultatet er noe
bedre enn forventet i alt vesentlig som følge
av et lavere rentenivå enn forutsatt.
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Økonomisk resultat
Vardars selskapsregnskap etter NGAAP
viser et overskudd på 76,5 MNOK etter skatt
i 2009 mot 152,1 MNOK året før.
Styret er etter forholdene tilfreds med
resultatet.
Styret foreslår at årets resultat etter skatt på
76,5 MNOK for Vardar AS disponeres på
følgende måte:
Avsatt til utbytte 40,0 MNOK.
Overført fra annen egenkapital 78,0 MNOK.
Overført til fond for vurderingsforskjeller
-41,7MNOK.
Selskapets frie egenkapital pr. 31.12.2009
var 218 MNOK.
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i
Vardar AS etter NGAAP utgjør 165 MNOK.
Vardar avlegger offisielt konsernregnskap
etter IFRS og oppnådde i 2009 et overskudd
etter skatt på 338,4 MNOK mot 0,4 MNOK
2008.
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i
Vardar konsern utgjør 127 MNOK mot 124
MNOK i 2008. Avvik mot driftsresultat skyldes
i hovedsak periodisering av finansielle poster.

Kapitalstruktur
Vardar konsern har ved årsskifte en samlet
balanse etter IFRS på 3 741 MNOK med en
egenkapital på 1 641 MNOK, tilsvarende
tall for 2008 var 3 745 og 1 425 MNOK.
Styret vurderer egenkapitalen og likviditeten i
selskapet som tilfredsstillende.

Finansiell risiko
Markedsrisiko for Vardar er i alt vesentlig
knyttet til utviklingen i markedspris på elektrisk
kraft, utviklingen i kursrelasjonen mellom
NOK og EUR, samt utviklingen i rentenivået.
Vardar benytter en prissikringsstrategi for
kraftproduksjonen for å sikre forutsigbare

46

kontantstrømmer knyttet til framtidige
kraftinntekter. Denne sikringsstrategien
tilfredsstiller ikke kravet til sikringsbokføring
i henhold til IFRS og verdiendringene
på kraftderivatene føres derfor over
resultatregnskapet.
Vardar har betydelige verdier i EUR eller
annen valuta ekvivalent til EUR. Videre har
Vardar mesteparten av sine inntekter i EUR
gjennom salg av kraftproduksjon på den
nordiske kraftbørsen Nord Pool. Vardar
balanserer euroverdier mot tilsvarende
gjeldsposter slik at verdiene i Vardars
balanse ikke skal påvirkes av svingninger
i kursrelasjonen mellom NOK og EUR.
Videre sikres kontantstrømmene knyttet til
framtidige kraftinntekter gjennom inngåelse
av valutaterminer.
Vardar har gjennom Vardar Eurus operative
virksomheter i Estland og Litauen. Inntektene
fra disse virksomhetene er delvis i lokal
valuta som har fast kursrelasjon mot EUR. Det
er ikke gjennomført noen form for sikring av
disse inntektene mot EUR.
Vardar er til en viss grad eksponert for
endringer i rentenivået. Det er innført en
rentesikringsstrategi for å motvirke dette.
Vardar har kredittrisiko gjennom en del
lånefordringer, i alt vesentlig mot selskap som
er knyttet til Vardar eiermessig enten direkte
eller indirekte. En vesentlig del av dette er
ansvarlig lån til Energiselskapet Buskerud
som etter styrets oppfatning er i en sunn
økonomisk stilling. I tillegg finansierer
Vardar i noen tilfeller byggelån i forbindelse
med prosjektgjennomføring. Disse lånene
forutsettes refinansiert når prosjektene er
gjennomført.
Vardar har kortsiktige lån som forfaller i
2010. Vardar benytter sertifikatmarkedet
for kortsiktig finansiering. Selskapet har en
trekkfasilitet i bank som tjener som sikkerhet
for refinansiering. For øvrig når det gjelder
risiko, vises til note 1 i regnskapet.

Personalforhold, helse, miljø og sikkerhet
Ved årets utgang var det 9 ansatte totalt i
Vardar konsern, dvs i Vardar AS, Uste Nes
AS, Hønefoss Fjernvarme AS og Vardar Eurus
AS. Av de 9 ansatte er 3 kvinner. Konsernet
har en samarbeidsavtale med Energiselskapet
Buskerud AS når det gjelder administrative
tjenester.
Styret mener arbeidsmiljøet i bedriften er
godt, og har ikke funnet det nødvendig
å iverksette spesielle tiltak. Selskapet har
i sin personalpolitikk som mål å være en
arbeidsplass der det råder full likestilling
mellom kvinner og menn. Selskapets mål er at
det ikke skal forekomme forskjellsbehandling
grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn,
avansement, rekruttering, videreutvikling mm.
I styret for Vardar AS er 2 av de 5
styrerepresentantene som alle er
aksjonærvalgte, menn. I Uste Nes AS er 3 av
6 styremedlemmer kvinner. I Vardar Eurus AS
er 1 av 3 styremedlemmer kvinne. I Vardar
Eurus datterselskaper OÜ Pakri Tuulepark,
OÜ Vanaküla Tuulepark og OÜ Viru-Nigula
Tuulepark er 2 av de 4 aksjonærvalgte
styremedlemmer kvinner. Både i Vardar
Eiendom AS og i Hønefoss Fjernvarme AS
er det 1 kvinne blant de 3 styremedlemmene.
Sykefraværet i Vardar konsern for 2009 har
vært 68,6 dager. Dette utgjør 3,4% av total
arbeidstid i året. Det har i beretningsåret ikke
inntruffet ulykker eller vesentlige skader.
Selskapets virksomhet medfører i sin
alminnelighet lite forurensing av det ytre
miljø. Selskapet har heller ikke prosjekter
under planlegging eller utførelse som påvirker
miljøet utover det som naturlig
følger av tilsvarende virksomheter.

Utsiktene framover
Etter styrets oppfatning har Vardar AS en
meget god posisjon for videre verdiutvikling.
Selskapet arbeider aktivt innenfor området
fornybar energiproduksjon. Hovedsakelig

ligger de nye investeringene innenfor
forretningsområdene vindkraft og bioenergi/
fjernvarme.
Vindkraftproduksjon får stadig økende fokus,
og Vardar AS er engasjert i en betydelig
portefølje av prosjekter på ulike stadier,
både i Norge og utlandet. Økte målsettinger
for ny fornybar energiproduksjon har bidratt
til økt støtte fra myndighetene i Baltikum og
dermed bedret lønnsomheten på en del av
våre prosjekter i dette området.
Styret har derfor betydelige forventninger til
utviklingen av satsingen på fornybar energi
i utlandet. Her vil det bli satt spesiell fokus
på land og områder hvor lovgivning og
andre rammebetingelser er lagt til rette for at
investeringer i ny fornybar energi skal kunne
gi tilfredsstillende avkastning på
egenkapitalen innenfor akseptable
risikorammer. I løpet av året som kommer vil
flere vindparker, hvor Vardar AS gjennom
Vardar Eurus AS har betydelige eierandeler,
komme i drift.
I Norge har vi et midlertidig støttesystem
basert på investeringsstøtte, dette systemet
er planlagt for perioden fram til og med
2010. Det er etablert en intensjon om å
opprettet et felles svensk/norsk marked for
El-sertifikater fra 2012. Dersom dette kommer
på plass som forutsatt, er Vardar godt
posisjonert for å ta del i investeringer i norske
vindkraftprosjekter. Mot slutten av 2010
ventes vindparken Mehuken 2 som eies av
Kvalheim Kraft DA å komme i normal drift.
Innenfor bioenergi/fjernvarme har styret
forventninger til den videre utviklingen av
avfallsforbrenningsprosjektet på Follum
i samarbeid med Norske Skog ASA og
Ringerikskraft AS. I tillegg til dette vil Vardar
ha fokus på å videreutvikle Hønefoss
Fjernvarme AS og Øvre Eiker Fjernvarme AS.
Styret vil presisere at det normalt er knyttet
usikkerhet til vurderinger av fremtidige
forhold.
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Styreleder Svein Marfi.

Nestleder Mette Lund Stake.

Styremedlem Nils Peter Underbakke.

Styremedlem Linda Verde.

Styremedlem Lise Løff.

Administrerende direktør Johannes Rauboti.

Styret vil takke administrasjonen i konsernet for godt utført arbeid i 2009.

Drammen, 30.04.2010
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Svein Marfi
Styreleder

Mette Lund Stake
Nestleder

Nils Peter Undebakke
Styremedlem

Linda Verde
Styremedlem

Lise Løff
Styremedlem

Johannes Rauboti
Administrerende direktør

Resultatregnskap IFRS
Beløp i 1000 NOK.
KONSERN

IFRS
1. januar - 31. desember
Noter

Korrigert
2009

Korrigert
2008

Driftsinntekter
Energisalg

274 228

301 084

Leieinntekter

7 080

6 982

Andre driftsinntekter

4 037

1 585

285 345

309 651

Sum driftsinntekter

Driftskostnader
Energikjøp/varekjøp

78 912

86 048

18

12 602

10 079

5

29 835

22 173

Andre gevinster (tap) - netto

17

-67 615

148 491

Andre driftskostnader

19

50 044

44 596

Sum driftskostnader

103 778

311 387

Driftsresultat

181 567

-1 736

20

78 888

-123 522

7

135 687

137 690

396 142

12 432

57 692

12 073

338 450

359

Lønn og andre personalkostnader
Avskrivninger

Finansielle poster

Inntekt på investeringer i felleskontrollerte og tilknyttede selskaper

Resultat før skattekostnad

Skattekostnad

21

Årsresultat

Utvidet resultat
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg
Andel av utvidet resultat i felleskontrollert virksomhet
Omregningsdifferanser

Årets totalresultat

-

-

-5 135

119 090

-58 389

71 081

274 926

190 530

340 135

2 256

-1 685

-1 897

274 957

189 054

-31

1 476

Årsresultat henføres til:
- Aksjonærene i morselskapet
- Minoritetsinteresser

Totalresultat henføres til:
- Aksjonærene i morselskapet
- Minoritetsinteresser

Resultat pr aksje (i NOK pr aksje)

25

6 864
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Utvannet resultat pr aksje (i NOK pr aksje)

25

6 864
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Balanse IFRS
Beløp i 1000 NOK.
KONSERN

IFRS
31. desember
Noter

Korrigert
2009

Korrigert
2008

Korrigert
01.01.2008

EIENDELER
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Goodwill

4

Fallretter

4

Sum immaterielle eiendeler

28 076

30 605

23 321

3 049

3 049

3 049

31 125

33 654

26 370

74 986

66 557

73 578

Varige driftsmidler
Investeringseiendommer

6

Maskiner, inventar mv.

5

6 073

6 572

1 746

Kraftstasjoner

5

1 095 574

975 211

944 687

Anlegg under utførelse

5

Sum varige driftsmidler

88 237

242 962

176 589

1 264 870

1 291 302

1 196 600

1 411 666

1 366 644

1 085 348
395 950

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i felleskontrollerte og tilknyttede selskaper
Ansvarlig lån

7

487 580

395 950

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg

10
8

9 216

5 961

9 229

Rettighet konsesjonskraft

8

239 691

291 101

281 285

Andre langsiktige fordringer

10

113 026

97 999

52 854

Pensjonsmidler

16

-

82

-

2 261 179

2 157 737

1 824 665

3 557 174

3 482 693

3 047 635

1 639

285

489

Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Varelager

11

Fordringer
Kundefordringer

9

13 267

62 161

21 683

Andre fordringer

9

119 875

83 794

100 680

133 142

145 955

122 363

4 680

29 424

28 359

Sum fordringer

Derivater

20

Kontanter og bankinnskudd

12

Sum omløpsmidler

Sum Eiendeler

50

44 311

86 928

399 146

183 772

262 592

550 357

3 740 949

3 745 288

3 597 995

Beløp i 1000 NOK.
KONSERN

IFRS
31. desember
Noter

Korrigert
2009

Korrigert
2008

Korrigert
01.01.2008

GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital (49 550 á NOK 5 420,-)

13

268 561

268 561

268 561

Overkursfond

13

348 500

348 500

348 500

124 966

188 459

-236

Annen egenkapital ikke resultatført
Opptjent egenkapital

24

Minoritet
Sum egenkapital

898 740

619 404

609 694

1 640 767

1 424 924

1 226 519

9 591

11 307

11 728

1 650 359

1 436 231

1 238 247

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatt

167 926

148 716

182 328

Pensjonsforpliktelser

15,21
16

3 163

1 730

1 256

Minioritet med salgsopsjon

27

213 540

352 591

271 273

384 629

503 038

454 857

771 351

802 635

410 202

Sum avsetning for forpliktelser

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner

14

Ansvarlig lånekapital

14

Sum annen langsiktig gjeld
Sum langsiktig gjeld

465 000

483 447

531 869

1 236 351

1 286 082

942 071

1 620 980

1 789 120

1 396 928

Kortsiktig gjeld
Sertifikatlån

14

218 000

-

-

Gjeld til kredittinstitusjoner

14

100 000

100 000

400 000

Kassekreditt

12

-

102 879

447 512

23 778

18 319

15 806

21

33 628

35 980

20 754

7 181

12 723

9 770

20

54 854

190 137

39 303

32 170

59 900

29 674

Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldige offentlige avgifter
Derivater
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum Gjeld og Egenkapital

469 611

519 938

962 819

3 740 949

3 745 288

3 597 995

Drammen, 30.04.10

Svein Marfi
Styreleder

Mette Lund Stake
Nestleder

Nils Peter Undebakke
Styremedlem

Linda Verde
Styremedlem

Lise Løff
Styremedlem

Johannes Rauboti
Administrerende direktør
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Endring i konsernets egenkapital IFRS
Beløp i 1000 NOK.
Egenkapital tilordnet morselskapets aksjonærer

Korrigert

Noter

Egenkapital
31. desember 2007

Aksjekapital
268 561

Overkursfond
348 500

Annen
egenkapital
-236

Korrigert IB
Egenkapital
1. januar 2008

268 561

348 500

-236

Årsresultat

Opptjent
egenkapital

Sum

Minoritetsinteresser

Total
egenkapital

824 525 1 441 350

68 171 1 509 521

-214 831

-56 443

-214 831

609 694 1 226 519
2 256

2 256

-271 274

11 728 1 238 247
-1 897

359

Utvidet
resultatregnskap
Finansielle eiendeler
tilgjengelig for salg
Andel utvidet resultat
fra felleskontrollert
virksomhet
Omregningsdifferanser

119 090

69 605

69 605

1 476

71 081

2 256

190 951

-421

190 530

188 695

Sum utvidet resultat

119 090

119 090

Transaksjoner
med eierne
Utbytte for 2007

26

-15 000

-15 000

-15 000

Kapitalforhøyelse
fra minoritet

27

22 454

22 454

22 454

7 454

7 454

7 454

619 404 1 427 180

11 307 1 436 231

Sum transaksjoner
med eierne
Egenkapital
31. desember 2008

268 561

348 500

188 459

Årsresultat

340 135

340 135

-1 685

338 450

Utvidet
resultatregnskap
Finansielle eiendeler
tilgjengelig for salg
Andel utvidet resultat
fra felleskontrollert
virksomhet

-5 135

-5 135

-5 135

Omregningsdifferanser

-58 358

-58 358

-31

-58 389

Sum utvidet resultat

-63 493

340 135

276 642

-1 716

274 926

-60 798

-60 798

-60 798

-60 798

-60 798

-60 798

898 740 1 643 024

9 591 1 650 359

Transaksjoner
med eierne
Utbytte for 2008

26

Sum transaksjoner
med eierne
Egenkapital
31. desember 2009
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268 561

348 500

124 966

Kontantstrømoppstilling IFRS
Beløp i 1000 NOK.
KONSERN

IFRS
1. januar - 31. desember
Noter

2009

2008

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Kontantstrømmer fra driften

22

194 557

257 154

Periodens betalte skatt

-35 980

-23 999

Periodens betalte renter

--31 323

-108 289

127 254

124 866

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

-46 952

-44 755

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

-

-

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Utbetalinger på langsiktige lånefordringer (netto)

-106 657

-45 145

Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak

-17 785

-61 043

Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak

1 572

946

Mottatte renter
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-

28 109

-169 822

-121 888

--18 447

-48 442

Kontantstrøm fra finanseringsaktiviteter
Avdrag ansvarlig lån
Renter ansvarlig lån

-21 851

-37 018

Opptak lån

318 000

522 464

Nedbetaling lån

-114 074

-407 567

Utbytte

-60 798

-

102 830

29 437

Netto kontantstrøm for perioden

60 262

32 415

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse

--15 951

-48 366

44 311

-15 951

Netto kontantstrøm fra finanseringsaktiviteter

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

12
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Generelle regnskapsprinsipper IFRS
Vardar AS og dets datterselskaper investerer i og eier energirelatert virksomhet og
eiendom. Det er utelukkende fokus mot fornybar energi. Ved siden av virksomheten
i Norge investeres det gjennom Vardar Eurus i fornybar energi i Baltikum og
Nordvest Russland.
opplysninger vedrørende måling
av virkelig verdi og likviditetsrisiko,
herunder opplysninger om hvilke
verdsettelsesmetoder som benyttes ved
måling av virkelig verdi. Endringen
påvirker kun presentasjonen og ikke
resultat pr aksje.

Selskapet er et aksjeselskap registrert og
hjemmehørende i Norge med hovedkontor
Øvre Eikervei 14, 3048 Drammen.
Selskapet er notert på Oslo Børs med
obligasjonslån.
Konsernregnskapet ble vedtatt av selskapets
styre 30. april 2010.

•

IAS 1 Presentation of Financial
Statements (revidert). Den reviderte
standarden krever at inntekts- og kostnadsposter som tidligere ble ført direkte i
egenkapitalen nå skal presenteres i
utvidet resultatregnskap. I egenkapitaloppstillingen vises transaksjoner
med eiere og inntekts- og kostnadsposter
for seg, begge fordelt pr egenkapitalkategori som tidligere. Sammenligningstallene er endret slik at de er i overensstemmelse med revidert standard. Endringen påvirker kun presentasjonen og ikke
resultat pr aksje.

•

IFRS 2 Share-based Payment (endret)
er knyttet til innvinningsbetingelser
og kanselleringer. Endringen klargjør
at innvinningsbetingelsene er
begrenset til tjeneste- og
prestasjonsbetingelser. Andre
betingelser ved aksjebasert betaling
er ikke innvinningsbetingelser, men
skal inkluderes i virkelig verdi på
tildelingstidspunktet for transaksjoner
med ansatte og andre som leverer
lignende tjenester, og skal ikke påvirke
antallet tildelinger som forventes
innløst eller verdsettelsen av disse etter
tildelingstidspunktet. Alle kanselleringer,
enten utført av enheten eller av andre
parter, skal følge samme behandling
regnskapsmessig. Endringen har ikke
vesentlig påvirkning på regnskapet.

BASISPRINSIPPER
Konsernregnskapet er utarbeidet i samsvar
med International Financial Reporting
Standards (IFRS) som fastsatt av EU.
Konsernregnskapet er utarbeidet basert
på historisk kost prinsippet med følgende
modifikasjoner: verdiregulering av tomter og
bygninger, finansielle eiendeler tilgjengelig
for salg og finansielle eiendeler og
forpliktelser (herunder finansielle derivater)
vurdert til virkelig verdi over resultatet.
Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med
IFRS krever bruk av estimater. Videre krever
anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper
at ledelsen må utøve skjønn. Områder som
i høy grad inneholder slike skjønnsmessige
vurderinger eller høy grad av kompleksitet,
eller områder hvor forutsetninger og estimater
er vesentlige for konsernregnskapet, er
beskrevet i note 2.
(a) Nye og endrede standarder tatt i bruk i
konsernet
Konsernet har i 2009 tatt i bruk følgende nye
standarder og endringer:
•

IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures
(endret). Endringen krever ytterligere
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•

Låneutgifter knyttet til kvalifiserende
eiendeler med oppstartstidspunkt
1. januar 2009 eller senere blir
balanseført som en del avden aktuelle
eiendelens anskaffelseskost. Dette følger
av endringen i IAS 23 Borrowing Costs.
Tidligere resultatførte konsernet alle
låneutgifter. Sammenligningstallene er
ikke endret i tråd med overgangsreglene.
Endringen har ikke vesentlig påvirkning
på resultat pr aksje.

Standarden anvendes for oppkjøp der
oppkjøpstidspunktet er etter 1. januar
2010.
•

IAS 27 Consolidated and Separate
Financial Statements (revidert). Etter
revidert standard skal virkningen av alle
transaksjoner med ikke-kontrollerende
interesser føres i egenkapitalen når
det ikke er endring i kontroll. Slike
transaksjoner vil ikke lenger resultere
i goodwill eller gevinster eller tap.
Når kontroll opphører skal enhver
gjenværende interesse i enheten måles
til virkelig verdi, og gevinst eller tap
resultatføres.

•

IAS 38 Intangible Assets (endret).
Standarden er endret for å presisere
regnskapsføringen av immaterielle
eiendeler anskaffet ved virksomhetssammenslutninger som er tett knyttet til
øvrige eiendeler eller som gjelder flere
immaterielle eiendeler som er nært
knyttet sammen. Endringen har ikke
vesentlig påvirkning på regnskapet.

•

IFRS 5 Measurement of non-current
assets (or disposal group) classified
as held-for-sale (endret). Endringen
presiserer krav til tilleggsopplysninger
knyttet til anleggsmidler (eller
avhendingsgrupper) holdt for salg
eller avviklet virksomhet. Standarden
presiserer også at de generelle kravene
i IAS 1 fortsatt gjelder, spesielt punkt
15 (dekkende fremstilling) og punkt
125 (kilder til estimeringsusikkerhet).
Endringen forventes ikke å ha vesentlig
påvirkning på regnskapet.

•

IAS 1 Presentation of Financial
Statements (revidert). Endringen
presiserer at et potensielt oppgjør av en
forpliktelse ved utstedelse av egenkapital
ikke har betydning for klassifiseringen
som kortsiktig eller langsiktig forpliktelse.
Endringen tillater en forpliktelse å
bli klassifisert som langsiktig (gitt at
foretaket har en ubetinget rett til å utsette

(b) Standarder, endringer og fortolkninger til
eksisterende standarder som ikke er trådt i
kraft og hvor konsernet ikke har valgt tidlig
anvendelse
I årsregnskapet for 2010 og eller senere
vil følgende nye standarder, endringer og
fortolkninger til eksisterende standarder som
er utgitt være obligatoriske. Konsernet har
ikke valgt tidlig anvendelse for noen av disse.
•

•
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IFRIC 17 Distribution of Non-cash Assets
to Owners. Fortolkningen regulerer
regnskapsføring av nærmere definerte
tingsutdelinger til eierne. IFRS 5 er også
endret slik at eiendeler som skal deles
ut klassifiseres som “holdt for utdeling”
når de er tilgjengelige for utdeling i
nåværende tilstand og utdelingen er
svært sannsynlig. Endringen forventes
ikke å ha vesentlig påvirkning på
regnskapet.
IFRS 3 Business Combinations (revidert).
Oppkjøpsmetoden for virksomhetssammenslutninger har blitt vesentlig endret.
For eksempel skal alle vederlag ved
kjøp av virksomhet regnskapsføres til
virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet.
Betingede vederlag klassifiseres
normalt som gjeld og etterfølgende
verdiendringer resultatføres. Konsernet
kan for hvert enkelt oppkjøp velge om
eventuelle ikke-kontrollerende interesser
i det oppkjøpte selskapet skal måles
til virkelig verdi eller kun til andel av
nettoeiendelene eksklusive goodwill. Alle
transaksjonskostnader skal resultatføres.

oppgjøret ved å overføre kontanter eller
andre eiendeler minst 12 måneder etter
balansedagen) til tross for at motparten
kan kreve at foretaket når som helst må
gjøre opp i aksjer.
•

•

•

•

IFRS 2 (endret). Group Cashsettled and
Share-based Payments Transactions.
Endringen innarbeider tidligere IFRIC
8 og IFRIC 11. Det gis i tillegg noe
utvidet veiledning for klassifisering av
konsernutbetalinger som ikke var
dekket av IFRIC 11. Endringen
forventes ikke å ha vesentlig påvirkning
på regnskapet.
IFRS 9, Financial Instruments (gjelder
for årsregnskap som starter på
eller etter 1. januar 2013) erstatter
målereglene i IAS 39 for finansielle
eiendeler. Måling i IFRS 9 er bestemt
av selskapets forretningsmodell og
egenskapene til den enkelte finansielle
eiendel. En finansiell eiendel måles til
amortisert kost hvis målsetningen til
selskapets forretningsmodell er å holde
eiendelen for å motta kontraktsfestede
kontantstrømmer og kontantstrømmene
fra eiendelen kun representerer
avdrag og renter på utestående beløp.
Konsernet og morselskapet er ikke ferdig
med å vurdere effektene av IFRS 9.
IAS 24 Related Party Disclosures
(revidert) (gjelder for årsregnskap
som starter på eller etter 1. januar
2011). Endringen medfører lettelser i
informasjonskravene knyttet til transaksjoner med offentlige nærstående parter.
Selskapet har offentlige nærstående
parter. Endringen forventes ikke å ha
effekt på de noteopplysningene som
konsernet eller morselskapet skal gi
fremover.
IAS 32 Financial instruments:
Presentation (endring) (gjelder
for årsregnskap som starter på eller
etter 1. februar 2010). Endringen
innebærer at tegningsrettigheter i

emisjoner hvor tegningsrettigheter
tildeles alle eksisterende eiere i forhold
til hvor mye de eier før emisjonen og
hvor tegningskursen er et fast beløp i
valuta skal klassifiseres som egenkapital.
Endringen forventes ikke å ha effekt
på regnskapene til konsernet eller
morselskapet.
•

IFRIC 18 Transfers of Assets from
Customers (gjelder for eiendeler overført
fra kunder på eller etter 1. juli 2009,
godkjent av EU for overføringer i
årsregnskap som starter på eller etter
1. november 2009). IFRIC 18 krever
at et selskap som mottar en eiendel
fra en kunde skal vurdere hvorvidt
eiendelen oppfyller definisjonen av
en eiendel i rammeverket og i tilfelle
balanseføre eiendelen til virkelig verdi.
Inntektsføringen skal skje i samsvar med
IAS 18. Fortolkningen forventes ikke å
ha en vesentlig effekt på regnskapet til
konsernet eller morselskapet.

•

IFRIC 19 Extinguishing Financial
Liabilities with Equity Instruments (gjelder
for årsregnskap som starter på eller
etter 1. juli 2010). IFRIC 19 klargjør
den regnskapsmessige behandlingen
når en reforhandling medfører at
utestående forpliktelser konverteres helt
eller delvis til egenkapitalinstrumenter.
IFRIC 19 krever at det skal beregnes en
gevinst eller tap ved reforhandlingen.
Fortolkningen forventes ikke å ha
en vesentlig effekt på regnskapet til
konsernet eller morselskapet.

KONSOLDERINGSPRINSIPPER
(a) Datterselskaper
Datterselskaper er alle enheter (inklusive
foretak med avgrenset formål - Special
Purpose Entities) der konsernet har
bestemmende innflytelse på enhetens
finansielle og operasjonelle strategi,
normalt gjennom eie av mer enn
halvparten av stemmeberettiget kapital.
Ved fastsettelse av om det foreligger
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bestemmende innflytelse inkluderes effekten
av potensielle stemmerettigheter som kan
utøves eller konverteres på balansedagen.
Datterselskaper blir konsolidert fra det
tidspunkt kontroll er overført til konsernet og
blir utelatt fra konsolideringen når kontroll
opphører.
Oppkjøpsmetoden benyttes for
regnskapsføring ved kjøp av datterselskaper.
Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til
virkelig verdi av eiendeler som ytes som
vederlag ved kjøpet, egenkapitalinstrumenter
som utstedes, pådratte forpliktelser
ved overføring av kontroll og direkte
kostnader forbundet med selve oppkjøpet.
Identifiserbare oppkjøpte eiendeler, overtatt
gjeld og betingede forpliktelser overtatt eller
pådratt er regnskapsført til virkelig verdi på
oppkjøpstidspunktet, uavhengig av eventuelle
minoritetsinteresser. Anskaffelseskost som
overstiger virkelig verdi av identifiserbare
netto eiendeler i datterselskapet balanseføres
som goodwill. Hvis anskaffelseskost er
lavere enn virkelig verdi av netto eiendeler i
datterselskapet, resultatføres differansen på
oppkjøpstidspunktet.
Konserninterne transaksjoner,
mellomværende og urealisert fortjeneste
mellom konsernselskaper er eliminert.
Urealiserte tap elimineres, men vurderes
som en indikator på verdifall i forhold til
nedskrivning av den overførte eiendelen.
Regnskapsprinsipper i datterselskaper endres
når dette er nødvendig for å oppnå samsvar
med konsernets regnskapsprinsipper.
(b) Transaksjoner og minoritetsinteresser
Transaksjoner med minoritetsinteresser
behandles som transaksjoner med tredjepart.
Ved salg av aksjer i datterselskap til
minoritetsinteresser, resultatføres konsernets
gevinst eller tap. Ved kjøp av aksjer i
datterselskap fra minoritetsinteresser
oppstår goodwill. Goodwillen vil være
forskjellen mellom vederlaget og andelen av
regnskapsført egenkapital av datterselskapet
som kjøpes.
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(c) Tilknyttede selskaper
Tilknyttede selskaper er enheter der
konsernet har betydelig innflytelse, men
ikke kontroll. Betydelig innflytelse foreligger
normalt for investeringer der konsernet har
mellom 20 og 50 % av stemmeberettiget
kapital. Investeringer i tilknyttete selskaper
regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. På
kjøpstidspunktet regnskapsføres investering
i tilknyttede selskaper til anskaffelseskost.
Investeringer i tilknyttet selskap inkluderer
goodwill identifisert på oppkjøpstidspunktet,
redusert ved eventuelle senere nedskrivninger.
Konsernets andel av over- eller underskudd
i tilknyttede selskaper resultatføres og
tillegges balanseført verdi av investeringene
sammen med andel av ikke resultatførte
egenkapitalendringer. Konsernet resultatfører
ikke andel av underskudd hvis dette medfører
at balanseført verdi av investeringen blir
negativ (inklusive usikrede fordringer på
enheten), med mindre konsernet har påtatt
seg forpliktelser eller avgitt garantier for det
tilknyttede selskapets forpliktelser.
Konsernets andel av urealisert fortjeneste
på transaksjoner mellom konsernet og dets
tilknyttede selskaper elimineres. Det samme
gjelder for urealiserte tap med mindre
transaksjonen tilsier en nedskrivning av
den overførte eiendelen. Der det har vært
nødvendig er regnskapsprinsipper i de
tilknyttede selskaper endret for å oppnå
samsvar med konsernets regnskapsprinsipper.

SEGMENTINFORMASJON
Driftssegmenter rapporteres på samme måte
som ved intern rapportering til selskapets
øverste beslutningstaker. Selskapets øverste
beslutningstaker, som er ansvarlig for
allokering av ressurser til og vurdering
av inntjening i driftssegmentene, er blitt
identifisert som konsernledelsen.
OMREGNING AV UTENLANDSK VALUTA
(a) Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta
Regnskapet til de enkelte enheter i konsernet
måles i den valuta som i hovedsak

benyttes i det økonomiske område der
enheten opererer (funksjonell valuta).
Konsernregnskapet er presentert i NOK
som er både den funksjonelle valutaen og
presentasjonsvalutaen til morselskapet.

gir et rimelig estimat på de akkumulerte
virkninger av å bruke transaksjonskurs,
brukes transaksjonskursen).
(c) omregningsdifferanser føres direkte i
egenkapitalen og spesifiseres separat.

(b) Transaksjoner og balanseposter
Transaksjoner i fremmed valuta omregnes til
den funksjonelle valutaen til transaksjonskurs.
Realisert valutagevinst eller -tap ved
oppgjør og omregning av pengeposter i
fremmed valuta til kursen på balansedagen
resultatføres.

Omregningsdifferanser på nettoinvesteringen
i utenlandsk virksomhet og finansielle
instrumenter utpekt som sikring av slike
investeringer føres som del av utvidet resultat
og som egen post i egenkapitalen. Ved salg
av utenlandsk virksomhet omklassifiseres den
tilhørende omregningsdifferansen fra utvidet
resultat og over resultatet som en del av
gevinsten eller tapet ved salget.

Valutagevinster og -tap knyttet til lån,
kontanter og kontantekvivalenter
presenteres (netto) som finansinntekter
eller finanskostnader. Alle andre
valutagevinster og -tap presenteres
på linjen for andre (tap) gevinster.
Endring i virkelig verdi på obligasjoner og
sertifikater i fremmed valuta klassifisert som
tilgjengelig for salg splittes mellom virkningen
av valutaomregning av amortisert kost i fremmed valuta og andre endringer i balanseført
verdi. Valutaomregning av amortisert kost
resultatføres mens andre endringer i balanseført verdi føres i utvidet resultat.
Valutavirkningen på ikke-pengeposter
(både eiendeler og forpliktelser) inngår
som del av vurderingen av virkelig verdi.
Valutadifferanser på ikke-pengeposter, slik
som aksjer til virkelig verdi over resultatet,
resultatføres som en del av samlet gevinst og
tap. Valutadifferanser på aksjer klassifisert
som tilgjengelig for salg, inkluderes i
verdiendringen som føres mot utvidet resultat.
(c) Konsernselskaper
Resultatregnskap og balanse for
konsernenheter (ingen med hyperinflasjon)
med funksjonell valuta forskjellig fra
presentasjonsvalutaen regnes om på
følgende måte:
(a) balansen er regnet om til sluttkursen på
balansedagen.
(b) resultatregnskapet er regnet om til
gjennomsnittskurs (dersom gjennomsnitt ikke

Goodwill og merverdier ved oppkjøp av en
utenlandsk enhet behandles som eiendeler
og forpliktelser i den oppkjøpte enheten og
omregnes til balansedagens kurs.

IMMATERIELLE EIENDELER
(a) Goodwill
Goodwill er forskjellen mellom
anskaffelseskost ved kjøp av virksomhet og
virkelig verdi av konsernets andel av netto
identifiserbare eiendeler i virksomheten
på oppkjøpstidspunktet. Goodwill ved
oppkjøp av datterselskap er klassifisert som
immateriell eiendel. Goodwill ved kjøp
av andel i tilknyttet selskap er inkludert i
investeringen i tilknyttet selskap, og testes for
nedskrivning som en del av balanseført verdi
på investeringen. Goodwill testes årlig for
verdifall og balanseføres til anskaffelseskost
med fradrag av nedskrivninger. Nedskrivning
på goodwill reverseres ikke. Gevinst eller
tap ved salg av en virksomhet inkluderer
balanseført verdi av goodwill vedrørende
den solgte virksomheten.
For senere testing av behov for nedskrivning
av goodwill, blir denne allokert til aktuelle
kontantstrømgenererende enheter. Allokeringen skjer til de kontantstrømgenererende
enheter eller grupper av kontantstrømgenererende enheter som forventes å få fordeler fra
oppkjøpet hvor goodwill oppsto, identifisert i
henhold til driftssegmenter.
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(b) Fallrettigheter
Vannfallrettigheter er bokført til historisk
anskaffelseskostnad. Det foreligger ikke
hjemfallsrett, og vannfallrettigheter er derfor
vurdert til å være en tidsubegrenset eiendel
og avskrives ikke.
Konsesjonsavgiften representerer en
forpliktelse til fremtidige utbetalinger som
motytelse for den retten konsernet har til å
utnytte vannfall. For det tilfelle man har en
identifisert forpliktelse, vil dette representere
et vederlag for den rett/konsesjon man har
mottatt. Verdien av eiendelen på tidspunkt for
investering vil være tilsvarende verdien på
avsetningen for konsesjonsavgiftsforpliktelsen
på samme tidspunkt.

VARIGE DRIFTSMIDLER
Kraftstasjoner og andre varige driftsmidler
med unntak av investeringseiendommer
vurderes etter anskaffelseskostmodellen.
Dette innebærer at varige driftsmidler blir
ført i balansen til anskaffelseskost, fratrukket
akkumulerte ordinære avskrivninger og
eventuelle nedskrivninger. Ordinære
avskrivninger er basert på kostpris og
avskrivningene er fordelt lineært over
driftsmidlenes økonomiske levetid. Er
den virkelige verdi av et driftsmiddel
vesentlig lavere enn den bokførte verdi, og
verdinedgangen ikke kan forventes å være
av forbigående karakter, blir det foretatt
nedskrivning til virkelig verdi.
Alle driftsmidler har vært gjenstand
for dekomponering, slik at grupper av
driftsmidler med samme reinvesterings- og
vedlikeholdssyklus avskrives over samme
periode.
Følgende avskrivningssatser er benyttet:
• Vannkraftstasjoner dekomponert
0,66 – 2,5%
• Vindkraftverk 5%
• Fjernvarmeanlegg 2-6,66%
• Maskiner/Inventar mv 10-25%
• Tomter avskrives ikke
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Årets ordinære avskrivninger belastes årets
driftskostnader.
Påfølgende utgifter legges til driftsmidlenes
balanseførte verdi eller balanseføres
separat, når det er sannsynlig at fremtidige
økonomiske fordeler tilknyttet utgiften
vil tilflyte konsernet, og utgiften kan
måles pålitelig. Øvrige reparasjons- og
vedlikeholdskostnader føres over resultatet i
den perioden utgiftene pådras.
Driftsmidlenes utnyttbare levetid, samt
restverdi, vurderes på hver balansedag og
endres hvis nødvendig.
Når balanseført verdi på et driftsmiddel er
høyere enn estimert gjenvinnbart beløp,
skrives verdien ned til gjenvinnbart beløp.
Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig
verdi med fradrag av salgskostnader og
bruksverdi. Ved vurdering av verdifall,
grupperes anleggsmidlene på det laveste
nivået der det er mulig å skille ut uavhengige
kontantstrømmer (kontantstrømgenererende
enheter).
Investeringseiendommer vurderes til virkelig
verdi, med verdiendring over resultatet.
Eiendommene eies av konsernet.

SIKRINGSBOKFØRING OG FINANSIELLE
DERIVATER
Vardar anvender ikke sikringsbokføring.
Derivater som ikke kvalifiserer som for
sikringsbokføring blir ført til virkelig verdi
over resultatet som andre gevinster (tap),
eventuelt finansposter.

ANLEGGSMIDLER HOLDT FOR SALG
Anleggsmidler (eller avhendingsgrupper)
blir klassifisert som holdt for salg når deres
balanseførte verdi i hovedsak vil bli realisert
ved en salgstransaksjon og et salg er
vurdert som svært sannsynlig. Måling skjer
til laveste av balanseført verdi og virkelig
verdi fratrukket salgsutgifter, hvis balanseført
verdi i hovedsak skal realiseres ved en
salgstransaksjon og ikke fortsatt bruk.

RENTEUTGIFTER
Renter knyttet til tilvirkning av eiendeler
balanseføres der eiendelen kvalifiserer for
dette.

eller som ikke er klassifisert i noen annen
kategori. De inkluderes i anleggsmidlene
så sant ledelsen ikke har til hensikt å
selge investeringen innen 12 måneder fra
balansedagen.

FINANSIELLE EIENDELER
Konsernet klassifiserer finansielle eiendeler i
følgende kategorier: a) til virkelig verdi over
resultatet, b) lån og fordringer og c) eiendeler
tilgjengelige for salg. Klassifiseringen
avhenger av hensikten med eiendelen og
foretas ved anskaffelse.

Regnskapsføring og måling
Vanlige kjøp og salg av investeringer
regnskapsføres på avtaletidspunktet, som
er den dagen konsernet forplikter seg til å
kjøpe eller selge eiendelen. Alle finansielle
eiendeler som ikke regnskapsføres til
virkelig verdi over resultatet, balanseføres
første gang til virkelig verdi med tillegg av
transaksjonsutgifter. Finansielle eiendeler
som føres til virkelig verdi over resultatet
regnskapsføres ved anskaffelsen til virkelig
verdi og transaksjonsutgiftene resultatføres.
Investeringer fjernes fra balansen når
rettighetene til å motta kontantstrømmer
fra investeringen opphører eller når disse
rettighetene er blitt overført og konsernet
i hovedsak har overført all risiko og hele
gevinstpotensialet ved eierskapet. Finansielle
eiendeler tilgjengelig for salg og finansielle
eiendeler til virkelig verdi over resultatet
måles til virkelig verdi etter førstegangs
balanseføring. Utlån og fordringer måles i
senere perioder til amortisert kost ved bruk av
effektiv rente-metoden.

a) Finansielle eiendeler til virkelig verdi over
resultatet
Denne kategorien har to underkategorier:
i) finansielle eiendeler holdt for
handelsformål, og ii) finansielle eiendeler
som ledelsen initielt har valgt å klassifisere
til virkelig verdi over resultatet. En finansiell
eiendel klassifiseres i denne kategorien
dersom den primært er anskaffet med
henblikk på å gi fortjeneste fra kortsiktige
prissvingninger, eller dersom ledelsen
velger å klassifisere den i denne kategorien.
Derivater klassifiseres også som holdt for
handelsformål, med mindre de er en del
av en regnskapsmessig sikringsrelasjon.
Eiendeler i denne kategorien klassifiseres
som omløpsmidler hvis de holdes for
handelsformål, eller hvis de forventes
å bli realisert innen 12 måneder etter
balansedagen.
b) Lån og fordringer
Lån og fordringer er ikke-derivate finansielle
eiendeler med fastsatte betalinger som
ikke omsettes i et aktivt marked. Disse
klassifiseres som omløpsmidler med mindre
de forfaller mer enn 12 måneder etter
balansedagen. I så fall klassifiseres de som
anleggsmidler. Lån og fordringer klassifiseres
som kundefordringer og andre fordringer i
balansen.
c) Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg
er ikke-derivate finansielle eiendeler som
man velger å plassere i denne kategorien,

Gevinst eller tap fra endringer i virkelig verdi
av eiendeler klassifisert som “finansielle
eiendeler til virkelig verdi over resultatet”,
inkludert renteinntekt og utbytte, medtas
i resultatregnskapet under “Andre (tap)
gevinster “ i den perioden de oppstår. Utbytte
fra finansielle eiendeler til virkelig verdi over
resultatet er inkludert i andre inntekter når
konsernet har juridisk krav på utbytte.
Endringer i virkelig verdi på investering
i gjeldsinstrumenter i fremmed valuta
klassifisert som tilgjengelig for salg splittes i
valutaendring på amortisert kost i fremmed
valuta og annen endring. Valutadifferanser
knyttet til gjeldsinstrumenter resultatføres,
mens valutadifferanser i andre verdipapirer
inngår i verdiendringen som føres i utvidet
resultat.
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Når verdipapirer klassifisert som
tilgjengelig for salg selges eller nedskrives,
omklassifiseres samlet verdiregulering
som er ført i utvidet resultat over resultatet
som “Gevinst eller tap fra investeringer i
verdipapirer”.
Effektiv rente på rentebærende instrumenter
tilgjengelig for salg resultatføres under andre
inntekter i driftsresultatet. Utbytte på aksjer
tilgjengelig for salg føres over resultatet under
andre inntekter i driftsresultatet når konsernets
rett til utbyttet er fastslått.

VARER
Varer vurderes til det laveste av
anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi.
Anskaffelseskost beregnes ved bruk av
først-inn, først-ut metoden (FIFO). For ferdig
tilvirkede varer og varer under tilvirkning
består anskaffelseskost av utgifter til produktutforming, materialforbruk, direkte lønnskostnader, andre direkte kostnader og indirekte
produksjonskostnader (basert på normal
kapasitet). Lånekostnader medregnes ikke.
Netto realisasjonsverdi er estimert salgspris
fratrukket kostnader for ferdigstillelse og salg.
Anskaffelseskost for varer inkluderer gevinster
eller tap på sikring av kontantstrøm ved
råvarekjøp overført fra egenkapital.

KONTANTER OG
KONTANTEKVIALENTER
Kontanter og kontantekvivalenter består av
kontanter, bankinnskudd, andre kortsiktige,
lett omsettelige investeringer med maksimum
tre måneders opprinnelig løpetid og trekk
på kassekreditt. I balansen er kassekreditt
inkludert i lån under kortsiktig gjeld.

KUNDEFORDRINGER
Kundefordringer måles ved første gangs
balanseføring til virkelig verdi. Ved senere
måling vurderes kundefordringer til amortisert
kost fastsatt ved bruk av effektiv rente
metoden, fratrukket avsetning for inntruffet
tap. Avsetning for tap regnskapsføres
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når det foreligger objektive indikatorer
for at konsernet ikke vil motta oppgjør i
samsvar med opprinnelige betingelser.
Vesentlige økonomiske problemer hos
kunden, sannsynligheten for at kunden vil
gå konkurs eller gjennomgå økonomisk
restrukturering og utsettelser og mangler
ved betalinger (forfalt med mer enn 30
dager) ansees som indikatorer på at
kundefordringer må nedskrives. Avsetningen
utgjør forskjellen mellom pålydende og
gjenvinnbart beløp, som er nåverdien av
forventede kontantstrømmer, diskontert
med opprinnelig effektiv rente. Bokført
verdi av kundefordringene reduseres ved
bruk av en avsetningskonto, endringer
i avsetningen resultatføres som salgsog markedsføringskostnader. Når en
kundefordring er tapt, blir den ført mot
avsetningskontoen for tap på fordringer.
Eventuelle senere innbetalinger på tidligere
tapsførte fordringer resultatføres som salgsog markedsføringskostnader.

LEVERANDØRGJELD
Leverandørgjeld måles til virkelig verdi ved
første gangs balanseføring. Ved senere
måling vurderes leverandørgjeld til amortisert
kost fastsatt ved bruk av effektiv rente
metoden.

LÅN
Lån regnskapsføres til virkelig verdi når
utbetaling av lånet finner sted, med fradrag
for transaksjonskostnader. I etterfølgende
perioder regnskapsføres lån til amortisert
kost beregnet ved bruk av effektiv rente.
Forskjellen mellom det utbetalte lånebeløpet
(fratrukket transaksjonskostnader) og
innløsningsverdien resultatføres over lånets
løpetid.
Honorarer knyttet til etablering av
trekkrettigheter balanseføres i påvente av
låneopptak dersom det er sannsynlig at lån
blir trukket opp. Honoraret føres deretter
som del av anskaffelseskost på lånet.
Dersom det ikke anses sannsynlig at hele

eller deler av trekkrettigheten blir trukket opp
balanseføres honoraret som forskuddsbetalte
likviditetstjenester og kostnadsføres over
perioden rettigheten gjelder for.
Preferanseaksjer, med innløsningsplikt på
en gitt dato, klassifiseres som gjeld. Utbytte
på disse preferanseaksjene resultatføres som
rentekostnad.
Ved utstedelse av konvertible lån, hvor et fast
beløp kan konverteres til et fast antall aksjer,
beregnes virkelig verdi på gjeldsdelen ved
å benytte markedsrenten for et tilsvarende
ikke-konvertibelt lån. Beløpet klassifiseres
som gjeld og regnskapsføres til amortisert
kost inntil det utløper ved konvertering eller
forfaller på lånets forfallstidspunkt. Resten av
vederlaget allokeres til konverteringsopsjonen
og inkluderes i egenkapitalen, fratrukket
skatt.
Lån klassifiseres som kortsiktig gjeld med
mindre det foreligger en ubetinget rett til
å utsette betaling av gjelden i mer enn 12
måneder fra balansedato.

AKSJEKAPITAL OG OVERKURS
Ordinære aksjer klassifiseres som
egenkapital.
Utgifter som knyttes direkte til utstedelse av
nye aksjer eller opsjoner føres som reduksjon
av mottatt vederlag i egenkapitalen.
Ved kjøp av egne aksjer føres vederlaget,
inkludert eventuelle transaksjonskostnader,
til reduksjon i egenkapitalen (tilordnet
selskapets aksjonærer) inntil aksjene
blir annullert, utstedt på nytt eller solgt.
Dersom egne aksjer senere blir solgt eller
utstedt på nytt, føres vederlaget, fratrukket
direkte transaksjonskostnader og tilknyttete
skattevirkninger, som økning av egenkapital
tilordnet selskapets aksjonærer.

YTELSER TIL ANSATTE
Pensjonsforpliktelser
Morselskapet og datterselskapene Uste
Nes AS og Vardar Eurus AS har kollektiv
ytelsesbasert pensjonsordning som
inkluderer AFP i Buskerud Fylkeskommunale
Pensjonskasse (BFP). En ytelsesplan er
en pensjonsordning som definerer en
pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta
ved pensjonering, og som er finansiert
gjennom innbetalinger til forsikringsselskaper
eller pensjonskasser. Pensjonsutbetalingen er
normalt avhengig av en eller flere faktorer
slik som alder, antall år i selskapet og lønn.
Den balanseførte forpliktelsen knyttet til
ytelsesplaner er nåverdien av de definerte
ytelsene på balansedatoen minus virkelig
verdi av pensjonsmidlene, justert for ikke
resultatførte estimatavvik og ikke resultatførte
kostnader knyttet til tidligere perioders
pensjonsopptjening.
Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en
uavhengig aktuar ved bruk av en lineær
opptjeningsmetode. Nåverdien av de
definerte ytelsene bestemmes ved å
diskontere estimerte framtidige utbetalinger
med en diskonteringsrente med utgangspunkt
i renten på norske statsobligasjoner med
10 års løpetid. Gjennomsnittlig gjenværende
opptjeningstid for medlemmene av ytelsesplanene er beregnet til cirka 12 år.
Estimatavvik som skyldes ny informasjon eller
endringer i de aktuarmessige forutsetningene
utover det største av 10 prosent av verdien
avpensjonsmidlene eller 10 prosent av
pensjonsforpliktelsene, blir ført i resultatregnskapet over en periode som tilsvarer
arbeidstakernes forventete gjennomsnittlige
resterende ansettelsesperiode. Endringer i
pensjonsplanens ytelser kostnadsføres eller
inntektsføres løpende i resultatregnskapet,
med mindre rettighetene etter den nye
pensjonsplanen er betinget av at
arbeidstakeren blir værende i tjeneste i en
spesifisert tidsperiode (opptjeningsperioden).
I dette tilfellet amortiseres kostnaden knyttet til
endret ytelse lineært over opptjeningsperioden.
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Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi
og fratrukket i netto pensjonsforpliktelse
i balansen. Eventuell overfinansiering
balanseføres i den grad overfinansieringen
kan utnyttes eller tilbakebetales.
I tillegg til den kollektive ordningen
har administrerende direktør
førtidspensjonsordning over drift. Det vises til
note 16 for nærmere beskrivelse.
BETALBAR OG UTSATT SKATT
Skattekostnaden for en periode består av
betalbar skatt og utsatt skatt. Skatt blir
resultatført, bortsett fra når den relaterer
seg til poster som er ført direkte mot
egenkapitalen. Hvis det er tilfelle, blir skatten
også ført direkte mot egenkapitalen.
Skattekostnaden er beregnet i samsvar
med de skattemessige lover og regler
som er vedtatt, eller i hovedsak vedtatt av
skattemyndighetene på balansedagen.
Det er lovverket i de land der konsernets
datterselskaper eller tilknyttede selskap
opererer og genererer skattepliktig inntekt
som er gjeldende for beregningen av
skattepliktig inntekt. Ledelsen evaluerer
skatteposisjonene i konsernet for hver
periode, med hensyn på situasjoner
der gjeldende skattelover er gjenstand
for fortolkning. Basert på ledelsens
vurdering, foretas avsetninger til forventede
skattebetalinger.
Det er beregnet utsatt skatt på alle
midlertidige forskjeller mellom skattemessige
og konsoliderte regnskapsmessige verdier på
eiendeler og gjeld ved bruk av gjeldsmetoden. Dersom konsernet deltar i en
transaksjon om kjøp av en eiendel eller gjeld
som ikke er en del av en foretaksintegrasjon,
regnskapsføres ikke utsatt skatt på transaksjonstidspunktet. Utsatt skatt fastsettes ved
bruk av skattesatser og skattelover som er
vedtatt eller i det alt vesentlige er vedtatt på
balansedagen, og som antas å skulle benyttes når den utsatte skattefordelen realiseres,
eller når den utsatte skatten gjøres opp.
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Utsatt skattefordel balanse føres i den grad
det er sannsynlig at framtidig skattbar
inntekt vil foreligge, og at de midlertidige
forskjellene kan fratrekkes i denne inntekten.
Utsatt skatt beregnes på midlertidige
forskjeller fra investeringer i datterselskaper
og tilknyttede selskaper, bortsett fra når
konsernet har kontroll over tidspunktet for
reversering av de midlertidige forskjellene,
og det er sannsynlig at de ikke vil bli
reversert i overskuelig fremtid.
Beskatning av kraftproduksjonsvirksomheten
Utover alminnelig inntektsskatt belastes
kraftproduksjonsvirksomheten med
eiendomsskatt, naturressursskatt og
grunnrenteskatt. Naturressursskatt er en
overskuddsuavhengig skatt som beregnes
på grunnlag av det enkelte kraftverkets
gjennomsnittlige kraftproduksjon de siste sju
årene. Skattesatsen er satt til 1,3 øre pr kWh.
Naturressursskatten kan avregnes krone
for krone mot alminnelig inntektsskatt, og
ikke utliknet naturressursskatt kan framføres
tillagt renter. Ikke utliknet naturressursskatt
klassifiseres som en rentebærende fordring.
Grunnrenteskatten utgjør 30 prosent av
kraftstasjonenes normerte resultat utover
beregnet friinntekt. Eventuell negativ
grunnrenteinntekt ved et kraftverk beregnet
for inntektsåret 2007 eller senere kan trekkes
fra i positiv grunnrenteinntekt etter fradrag
for negativ grunnrenteinntekt opparbeidet
før 2007 ved et annet kraftverk skatteyteren
eier. Negativ grunnrenteinntekt inngår som
en del av grunnlaget for beregning av utsatt
skatt/skattefordel i grunnrentebeskatningen
sammen med utsatt skatt/skattefordel
knyttet til midlertidige forskjeller vedrørende
driftsmidler i kraftproduksjonen.
Kraftproduksjonsvirksomheten belastes også
med en eiendomsskatt som utgjør inntil 0,7
prosent av beregnet takstverdi. Alminnelig
inntektsskatt og grunnrenteskatt resultatføres
som ordinære skatter. Eiendomsskatt
resultatføres som en driftskostnad.

UTBYTTE
Utbyttebetalinger til selskapets aksjonærer
klassifiseres som gjeld fra og med det
tidspunkt utbyttet er fastsatt av generalforsamling.

måles pålitelig før alle betingelser knyttet
til salget er innfridd. Konsernet baserer
estimatene for regnskapsføring på historikk,
vurdering av type kunde og transaksjon samt
eventuelle spesielle forhold knyttet til den
enkelte transaksjon.

AVSETNINGER
Konsernet regnskapsfører avsetninger for
miljømessige utbedringer, restrukturering
og rettslige krav når: a) det eksisterer en
juridisk eller selvpålagt forpliktelse som
følge av tidligere hendelser, b) det er
sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen vil
komme til oppgjør i form av en overføring
av økonomiske ressurser og c) forpliktelsens
størrelse kan estimeres med tilstrekkelig grad
av pålitelighet. Avsetning for
restruktureringskostnader omfatter
termineringsgebyr på leiekontrakter og
sluttvederlag til ansatte. Det avsettes ikke for
framtidige driftstap.

a) Energisalg
Konsernet produserer og selger energi til
den nordiske kraftbørsen og til sluttkunder.
Konsernets energisalg omfatter både
fjernvarme og strøm. Salget resultatføres når
energien er levert og avlest hos kunden.
Salg regnskapsføres basert på oppnådde
priser som enten er kontrakts- eller spotpriser, men som også kan være prissikret
for leveranseperioden. Det vurderes ikke å
foreligge finansieringselementer i salgene.
Betalingsbetingelsene for øvrig samsvarer
med vanlige betingelser i markedet.

I tilfeller hvor det foreligger flere forpliktelser
av samme natur, fastsettes sannsynligheten
for at forpliktelsen vil komme til oppgjør
ved å vurdere gruppen under ett. Avsetning
for gruppen regnskapsføres selv om
sannsynligheten for oppgjør knyttet til
gruppens enkeltelementer kan være lav.

b) Leieinntekter
Husleieinntekter inntektsføres over
leieperioden.

Avsetninger måles til nåverdien av forventete
utbetalinger for å innfri forpliktelsen. Det
benyttes en diskonteringssats før skatt som
reflekterer nåværende markedssituasjon og
risiko spesifikk for forpliktelsen. Økningen
i forpliktelsen som følge av endret tidsverdi
føres som rentekostnad.

c) Salg av tjenester
Konsernet selger tjenester relatert utbygging
og drift av vann-/vindkraftsproduksjons
relatert virksomhet og fjernvarme. Disse
tjenestene ytes basert på medgått arbeid og
materialforbruk eller som fastpriskontrakter
med varighet på opptil tre-fire år.
Salg av tjenester knyttet til kontraktsarbeid
resultatføres i henhold til kontraktsfestede
betingelser etter hvert som timene påløper
eller materialene inngår i leveransen.
Fastpriskontrakter resultatføres i den perioden
tjenesten utføres, basert på fullføringsgrad.

INNTEKTSFØRING
Inntekter ved salg av varer og tjenester
vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto
etter fradrag for merverdiavgift, returer og
rabatter. Konserninternt salg elimineres. Salg
resultatføres når inntekten kan måles pålitelig,
det er sannsynlig at de økonomiske fordelene
knyttet til transaksjonen vil tilflyte konsernet
og spesielle kriterier knyttet til formene for
salg er oppfylt. Salg vurderes ikke å kunne

d) Renteinntekter
Renteinntekter resultatføres proporsjonalt
over tid i samsvar med effektiv rente
metoden. Ved nedskrivning av fordringer,
reduseres fordringens balanseførte verdi til
gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er
estimert fremtidig kontantstrøm diskontert med
opprinnelig effektiv rente. Etter nedskrivning
resultatføres renteinntekter basert på
amortisert kost og opprinnelig effektiv
rentesats.
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e) Inntekt fra utbytte
Utbytteinntekter resultatføres når rett til
å motta betaling oppstår. Det vil si etter
et generalforsamlingsvedtak i avgivende
selskap.

LEIEAVTALER
Leieavtaler der en vesentlig del av risiko
og avkastning knyttet til eierskap fortsatt
ligger hos utleier, klassifiseres som
operasjonelle leieavtaler. Leiebetaling ved
operasjonelle avtaler (med fradrag for
eventuelle økonomiske insentiver fra utleier)
kostnadsføres lineært over leieperioden.
Konsernet leier noen varige driftsmidler.
Leieavtaler knyttet til varige driftsmidler
hvor konsernet i hovedsak innehar all
risiko og avkastning knyttet til eierskapet,
blir klassifisert som finansielle leieavtaler.
Finansielle leieavtaler blir ved leieperiodens
begynnelse regnskapsført til det laveste av
driftsmiddelets virkelig verdi og minsteleiens
nåverdi.
Hver leiebetaling blir fordelt mellom
forpliktelsen og finanskostnader for å
oppnå en konstant periodisk rente på
forpliktelsens gjenstående saldo. Den
korresponderende leieforpliktelsen (med
fradrag for finanskostnader) blir inkludert
i annen langsiktige gjeld. Renteelementet
i finanskostnaden kostnadsføres over
leieperioden for å oppnå en konstant
periodisk rente på forpliktelsens gjenværende
saldo for hver periode. Varige driftsmidler
som er finansielt leaset blir avskrevet over
den korteste av perioden for eiendelens
utnyttbare levetid og leieavtalens løpetid.
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Noter IFRS
Beløp i 1000 NOK.
Note 1. Finansiell risiko og finansiell risikostyring
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. Finansiell risiko er knyttet til valuta, rentenivå, likviditetsrisiko,
kredittrisiko og risiko knyttet til kapitalstyring. Konsernet har som policy å redusere risikofaktorene til et minimum, hensyntatt sikringskostnader. Styret har gitt klare rammer for risikostyring og det er etablert strategier, systemer og rapporteringsrutiner for en samlet risikostyring 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 de nærmeste årene.
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 den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Produksjonen i Baltikum er mindre eksponert mot markedsmessige svingninger siden produksjonen der mottar dels
feed in tariffer og dels produksjonsstøtte. Deler av inntektene i Estland er knyttet til salg av kraft som normalt omsettes på kontrakter med
horisont på 1 til 2 år, kontraktene kan imidlertid ha noen variable elementer i prisingen. I tillegg til markedspris mottas produksjonsstøtte
etter kjente rammer.
For å avdempe risikoen knyttet til variasjoner i kraftprisene på Nord Pool, har Vardar en aktiv porteføljeforvaltning og styregodkjente
rammer for prissikring. Graden av sikring er avtagende utover i tid, og har en rullerende tidshorisont på 3 år. For å oppnå ønsket risikoreduserende effekt benyttes standardiserte derivatprodukter, som forward kontrakter. Sikringshandelen gjøres hovedsakelig mot Nord
Pool. Nord Pool er ansvarlig for oppgjør, og deres rutiner gjør at motpartsrisikoen blir meget begrenset.
Vardar praktiserer ikke sikringsbokføring, så verdiendringer på derivatene føres over resultatet. Tabellen viser utfallsrommet for den sikrede porteføljen ved +/- 20 % endring i markedspris, i tillegg til verdien pr 31.12.2009 og sammenligningstall for regnskapsåret 2008.

-20%

2009

2008

Markedsverdi

Markedsverdi

+20%

-20%

+20%

År 1

24 236

5 964

-12 308

33 780

15 718

-2 345

År 2

5 153

-3 562

-12 278

22 283

13 579

4 875

År 3

-

-

-

-

-

-

Totalt resultat før skatt

29 389

2 402

-24 586

56 063

29 297

2 530

Resultat etter skatt

21 160

1 729

-17 702

40 365

21 094

1 822

Vardar har i tillegg rettigheter knyttet til kjøp av konsesjonskraft. Dette er bokført til virkelig verdi i balansen. En endring i kraftprisene på
+/- 20 % vil føre til en endring i balanseverdien på rettigheten tilsvarende +/- 50 millioner NOK etter skatt. Endringen i balanseverdien
vil tas over resultatet.
Volumrisikoen gjelder for hele produksjonsporteføljen. Produksjonsvolumet vil for vannkraftproduksjonen variere med hydrologiske
forhold fra år til år, og produksjonen av vindkraft avhenger av midlere vindhastighet som kan variere en god del fra år til år. Vardar har
ikke sikringsinstrumenter mot volumrisikoen. Som langsiktig eier vil vi i gjennomsnitt over tid oppnå et produksjonsvolum som tilsvarer
midlere årsproduksjon. Variasjoner i volum vil derfor gi variasjoner i det økonomiske resultatet fra år til år. I kapitaliseringen av konsernet
tas det høyde for at resultatet i et enkelt år kan bli svakere som følge av svingninger i produksjonsvolum.
Vurdering av virkelig verdi
Med virkning fra 1. januar 2009 har konsernet implementert endringene i IFRS 7 knyttet til finansielle instrumenter målt til virkelig verdi
på balansedagen. Endringene krever presentasjon av virkelig verdimålinger pr nivå med følgende nivåinndeling for måling av virkelig
verdi:
• Notert pris i et aktivt marked for en identisk eiendel eller forpliktelse (nivå 1)
• Verdsettelse basert på andre observerbare faktorer enten direkte (pris) eller indirekte (utledet fra priser) enn notert pris
(brukt i nivå 1) for eiendelen eller forpliktelsen, (nivå 2)
• Verdsettelse basert på faktorer som ikke er hentet fra observerbare markeder (ikke observerbare forutsetninger) (nivå 3)
Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi pr 31. desember 2009:
Eiendeler

Nivå 2

Nivå 3

Total

Rettigheter konsesjonskraft

-

239 691

239 691

Finansielle eiendeler tilgjengelig

-

-

-

Egenkapitalinstrumenter

-

9 216

9 216

Derivater benyttet ved sikring
Sum eiendeler

Nivå 1

4 680

-

4 680

4 680

248 907

253 587

213 540

Forpliktelser
Minoritet med salgsopsjon
Derivater benyttet til sikring
Sum forpliktelser

-

213 540

54 854

-

54 854

54 854

213 540

268 394
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Beløp i 1000 NOK.
Note 1. Finansiell risiko og finansiell risikostyring (fortsetter)
Virkelig verdi av finansielle instrumenter som handles i aktive markeder er basert på markedspris på balansedagen. Et marked er
betraktet som aktivt dersom markedskursene er enkelt og regelmessig tilgjengelige fra en børs, handler, megler, næringsgruppering,
prissettingstjeneste eller reguleringsmyndighet, og disse prisene representerer faktiske og regelmessige forekommende
markedstransaksjoner på en armlengdes avstand. Markedsprisen som benyttes for finansielle eiendeler er gjeldende kjøpskurs; for
finansielle forpliktelser benyttes gjeldende salgskurs. Disse instrumentene er inkludert i nivå 1.
Virkelig verdi av finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked (for eksempel enkelte OTC derivater) bestemmes ved å bruke
verdsettelsesmetoder. Disse verdsettelsesmetodene maksimerer bruken av observerbare data der det er tilgjengelig, og belager seg minst
mulig på konsernets egne estimater. Dersom alle vesentlige data som kreves for å fastsette virkelig verdi av et instrument er observerbare
data, er instrumentet inkludert i nivå 2.
Spesielle verdsettelsesmetoder som brukes til å verdsette finansielle instrumenter inkluderer;
• Notert markedspris eller handlerpris for tilsvarende instrumenter.
• Virkelig verdi av rentebytteavtaler er beregnet som nåverdien av estimert fremtidig kontantstrøm basert på observerbare
avkastningskurver.
• Virkelig verdi av forwardkontrakter i fremmed valuta er bestemt ved nåverdien av forskjellen mellom avtalt terminkurs og
terminkursen for valutaen på balansedagen multiplisert med kontraktens volum i fremmed valuta. Ved beregning av nåverdi er det
benyttet balansedagens relevante rente.
Andre teknikker, slik som diskonterte kontantstrømmer, er benyttet for å fastsette virkelig verdi på de resterende finansielle instrumentene.
Se tabell i note 8 som viser endringene i instrumentene klassifisert i nivå 3 pr 31. desember 2009.
Finansiell risiko
Valutarisiko
Vardar har en betydelig andel av sine løpende kraftinntekter i EUR. Dette medfører en valutarisiko. For å motvirke denne risikoen har
Vardar utarbeidet et styregodkjent rammeverk for fremtidig sikring av EUR – inntekter fra kraftsalget og sikring av balanseposter i EUR.
Det er vedtatt en lang horisont på valutasikringen, med en høy grad av sikring de nærmeste årene. Siden Vardar ikke gjennomfører
sikringsbokføring i IFRS sammenheng, vil sikringsstrategien bare sikre kontantstrømmer og verdiendringene på valutaderivatene vil føre til
svingninger i resultatet.
Vardar har gjennom sin investering i Vardar Eurus verdier i balansen der verdien i NOK vil følge kursvariasjonene i EUR. For å sikre
verdiene i balansen mot valutasvingninger blir dette balansert med tilsvarende gjeldsposter i EUR. Investeringene i Baltikum er finansiert i
EUR, mens deler av de løpende salgsinntekter er i lokal baltisk valuta. Alle de tre baltiske valutaer har fast kursrelasjon til EUR og Vardar
Eurus har ikke benyttet valutaderivater for å sikre salgsinntektene i EUR. Prisen på langsiktig sikring gjør dette uhensiktsmessig og en
har vurdert det slik at en eventuell endring i de baltiske valutakursene i forhold til EUR i det lange løp vil bli kompensert helt eller delvis
gjennom endringer i kraftpriser.
Dersom både estisk og litauisk valuta får en verdireduksjon i forhold til EUR på 20% uten at produksjonsstøtte og feed in tariffer endres,
vil dette gi årlige tapte inntekter tilsvarende 1,5 millioner EUR for Vardar Eurus, knyttet til de vindparker som er i operativ drift pr 01.01.
2010.
Dersom alle andre faktorer var konstante, og EUR/NOK-kursen ble endret med 10%, vil dette gi en resultateffekt etter skatt som følge av
endret verdi på valutaporteføljen på +/- 114 millioner NOK pr 31.12.2009. Tilsvarende tall pr 31.12.2008 var 53 millioner NOK.
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 vedtatt en
rentesikringsstrategi hvor gjennomsnittlig rentesikring for rentebærende gjeld skal ligge i intervallet 1-4 år. Ved utgangen av året var
selskapets gjennomsnittelige rentesikring 1,7 år.
Markedsverdien av konsernets renteswap-kontrakter er beregnet å øke med 18 millioner NOK ved et ett prosentpoeng parallelt skift
oppover, og reduseres med 19 millioner NOK ved ett prosentpoeng parallelt skift nedover, på rentekurvene i EUR og NOK. Tilsvarende
tall pr 31.12.2007 var +24/-26 millioner NOK ved henholdsvis økning/reduksjon av rentenivået med 1%.
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 i obligasjonsmarkedet. I tillegg har konsernet en
trekkfasilitet på 300 millioner NOK for å sikre tilgjengelig likviditet på kort sikt. Trekkfasiliteten gjør det mulig å utnytte sertifikatmarkedet
aktivt som et element i finansieringen av Vardar.
For investeringer i fornybar energi i utlandet gjennom Vardar Eurus AS, benyttes som hovedregel prosjektfinansieringsløsninger uten
garantier fra morselskap etter at vindparkene har kommet i drift.
Tabellen på neste side viser forfallsprofil på konsernets finansielle forpliktelser, ikke hensyntatt finansielle derivater knyttet til prissikring av
kraftproduksjonen. Renter pr 31.12.2009 på gjeldende avtaler ligger til grunn for renteberegningene.
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Beløp i 1000 NOK.
Note 1. Finansiell risiko og finansiell risikostyring (fortsetter)
Forfallsprofil pr. 31.12.2009
Rentebærende lån
Rentebetaling på rentebærende lån

2010

2011

2012-2014

Etter 2014

Total

318 000

265 000

516 980

202 910

1 302 891

23 246

17 138

53 985

Ansvarlig lån

465 000

315 270

420 360

21 018

Leverandørgjeld

23 778

23 778

127 833

127 833

Sum
Forfallsprofil pr. 31.12.2008
Rentebærende lån
Rentebetaling på rentebærende lån

63 054

100 464

Rentebetaling på ansvarlig lån
Annen kortsiktig gjeld

21 018

6 096
465 000

513 875

303 156

634 019

989 276

2009

2010

2011-2013

Etter 2013

Total

665 000

490 226

1 255 226

100 000
44 469

40 643

81 482

Ansvarlig lån

249 627
483 447

485 460

647 280

32 364

Leverandørgjeld

18 319

18 319

401 619

401 619

Sum

596 771

73 007

97 092

83 034
483 447

Rentebetaling på ansvarlig lån
Annen kortsiktig gjeld

32 364

2 440 325

843 574

1 542 167

3 055 519

Finansielle derivater er i hovedsak knyttet til prissikring av kraftproduksjonen, jf avsnitt over vedrørende markedsrisiko, og utgjør således
ingen likviditetsrisiko. Det stilles likevel garantier for fremtidige finansielle oppgjør mot Nord Pool ASA. Garantiansvaret er knyttet til
differansen mellom dagens markedspriser og kontraktsprisene, og justeres daglig.
Tabellen nedenfor viser forfallsprofilen på konsernets finansielle derivater knyttet til prissikring av kraftproduksjonen, beregnet ut fra
sluttkurs siste handelsdag hos Nord Pool i henholdsvis 2009 og 2008. Denne forfallsprofilen vil ikke representere noen likviditetsrisiko så
lenge konsernets kraftverk i all hovedsak er i normal drift.
2009

2008

År 1

5 964

15 718

År 2

-3 562

13 579

År 3

-

-

Totalt resultat før skatt

2 402

29 297

Resultat etter skatt

1 729

21 094

Kapitalstyring
Konsernet tilstreber å være en solid forretningsmotpart som oppnår gode betingelser mot sine forretningsmotparter. Gjeldsgraden pr
31.12.2009 er på 39%. Siden ansvarlig lån gitt fra A-aksjonær løper uten betaling av avdrag, ses det i denne sammenheng på som
egenkapital. Konsernets mål er en egenkapitalandel inkl. ansvarlig lån på minimum 40%. Konsernet vurderes å ha en god finansiell
posisjon med hensyn på å gjennomføre forestående investeringer og rehabiliteringer.
2009

2008

1 236 351

1 286 082

– hvorav ansvarlig lån

-465 000

-483 447

Minoritet med salgsopsjon

213 540

352 591

Sum kortsiktig gjeld

469 611

519 938

Rentebærende langsiktig gjeld

Bankinnskudd og kontanter

-44 311

-86 928

Netto gjeld

1 410 191

1 588 236

Totalkapital

3 621 859

3 626 198

Gjeldsgrad

39%

44%

Konsernet har for øvrig fokus på fremtidige kontantstrømmer og sikring av fremtidige kontantstrømmer i kapitalforvaltningen.
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 (Nord Pool), 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 Nord
Pool. Dette innebærer at Nord Pool ASA 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.
Konsernets største enkeltstående debitor er Energiselskapet Buskerud AS (EB) hvor Vardar som 50% eier bidrar til den langsiktige
finansieringen av selskapet med ansvarlig lån. Ved utgangen av 2009 var lånet på 465 mill NOK, mot 390 mill NOK pr 31.12.2008.
Risikoen knyttet til denne lånefordringen vurderes som begrenset. EB har en rating på A-, foretatt av DnB NOR Markets ved utgangen av
2008.
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Beløp i 1000 NOK.
Note 1. Finansiell risiko og finansiell risikostyring (fortsetter)
Vardar har ytt lån til finansiering av vindkraftprosjektet Viru-Nigula i Estland. Lånet er serielån med endelig forfall i 2019. Det legges opp
til å etablere en langsiktig finansiering fra lokal bank i Estland da prosjektet er endelig godkjent, og lånet til Vardar vil da bli innfridd. I
den gjeldende situasjonen i kredittmarkedet er det ikke usannsynlig at det kan ta noe tid å få på plass en permanent løsning. Prosjektet er
meget robust og det viser seg at prosjektselskapet lett kan ivareta sine forpliktelser i henhold til låneavtalen. Ved utgangen av 2009 var
lånet på totalt 122,2 mill NOK, mot 160,1 mill NOK pr 31.12.2008. Lånet er gitt i EUR. Det er betalt renter og noe avdrag på lånet i
2009. Risikoen knyttet til lånefordringen vurderes som begrenset.
Vardar AS har ytt byggelån til Vanaküla prosjektet. Prosjektet er ved utgangen av 2009 i prøvedrift, og endelig ferdigstillelse ventes i
2010. Lånet er ved utgangen av 2009 på 83,2 på mill NOK, mot 24,7 mill NOK pr 31.12.2008. Lånet er gitt i EUR. Lånet vil da bli
søkt refinansiert via lokal bank i Estland. Erfaringer fra tilsvarende prosjekt i Estland gjør at risikoen knyttet til lånefordringen vurderes
som begrenset.
Vardar har gitt et lån til datterselskapet Vardar Eurus. Pr 31.12.2009 var dette på 13,6 mill NOK, mot 0 mill NOK ved utgangen av
2008. Lånet er gitt i EUR. Det planlegges emisjon i Vardar Eurus i løpet av 2010, og lånet er tenkt brukt som tinginnskudd i en eventuell
emisjon. Vardars eierskap i selskapet har en langsiktig horisont, og risikoen knyttet til lånefordringen vurderes som begrenset.
Vardar har på lik linje med andre eiere i prosjektet Mehuken II ytt byggelån til Kvalheim Kraft DA. Total lånefordring mot Kvalheim
Kraft var pr 31.12.2009 21,6 mill NOK, hvorav 16,6 mill NOK er gitt i EUR, mot 5 mill NOK i 2008. Prosjektet Mehuken er innvilget
produksjonsstøtte fra Enova, og ventes ferdigstilt i løpet av 2010. Risikoen knyttet til lånefordringen vurderes som begrenset.
Vardar yter også lån og egenkapital til andre felleskontrollerte selskaper for å bidra til finansiering av prosjektutvikling. Slik finansiering
er det knyttet betydelig risiko til når vi ser på enkeltprosjekter på tidlig stadium, beløpene er imidlertid begrensede i forhold til den totale
virksomheten. Ved utgangen av 2009 var lånet på 5,6 mill NOK, mot 6 mill NOK pr 31.12.2008.
For nærmere redegjørelse for lånene vises til note 10 i regnskapet.
Motpartsrisiko for rentebytteavtaler og valutaterminkontrakter reduseres gjennom valg av motparter/banker med høy kredittrating.
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 knyttet til konsernets produksjonsanlegg. 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 de
utenlandske selskapene er dette ivaretatt gjennom driftsavtalene i de enkelte parkene. For Hønefoss Fjernvarme ivaretas det 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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Beløp i 1000 NOK.
Note 2. Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger
Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende og er basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive forventninger
om framtidige hendelser som anses å være rimelige under nåværende omstendigheter.
Viktige regnskapsestimater og antakelser/forutsetninger
Konsernet utarbeider estimater og gjør antakelser/forutsetninger knyttet til fremtiden. De regnskapsestimater som følger av dette vil pr
definisjon sjelden være fullt ut i samsvar med det endelige utfall. Estimater og antakelser/forutsetninger som representerer en betydelig
risiko for vesentlige endringer i balanseført verdi på eiendeler og gjeld i løpet av neste regnskapsår, drøftes nedenfor.
Estimert verdifall goodwill
Konsernet gjennomfører årlig tester for å vurdere verdifall på goodwill, jf prinsippnote. Gjenvinnbart beløp fra kontantgenererende
enheter er fastsatt ved beregninger av bruksverdi. Dette er beregninger som krever bruk av estimater (note 4).
Virkelig verdi på derivater og andre finansielle instrumenter
Virkelig verdi på finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked (for eksempel unoterte derivater) fastsettes ved å benytte
verdsettelsesteknikker. Konsernet vurderer og velger metoder og forutsetninger som så langt som mulig er basert på markedsforholdene
på hver balansedag. For mange finansielle eiendeler klassifisert som tilgjengelig for salg, og som ikke omsettes i et aktivt marked, har
konsernet benyttet neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer som verdsettelsesmetode. Det vises til nærmere omtale i note 1.
Tap på lån og kundefordringer
Individuelle tapsnedskrivninger blir foretatt når det foreligger objektive indikasjoner for tap på utlån og kundefordringer. Konsernet
benytter historiske erfaringer og objektive indikasjoner til å fastsette nedskrivningen.
Verdivurdering faste eiendommer
Ved overgangstidspunktet til IFRS ble det foretatt ny verdivurdering av konsernets investeringseiendommer basert på takst. Viser til note 6.
Følgende prinsipper for etterfølgende måling av finansielle instrumenter har blitt anvendt for finansielle instrumenter i balansen:
Finansielle eiendeler og forpliktelser

31.12.2009

Til virkelig
verdi over
resultatet

Tilgjengelig
for salg

Ansvarlig utlån

487 580

Finansielle eiendeler
Rettighet konsesjonskraft

Utlån og
innlån til
amortisert
kost

9 216

Sum
487 580
9 216
239 691

239 691

Andre langsiktige fordringer

113 026

113 026

Kundefordringer og andre fordringer

133 142

133 142

43 111

43 111

776 859

987 335

Gjeld til kredittinstitusjoner

871 351

871 351

Ansvarlig lån

465 000

465 000

Minoritet med salgsopsjon

213 540

213 540

Sertifikatlån

218 000

218 000

Finansielle derivatinstrumenter

4 680

4 680

Kontanter og bankinnskudd
Sum finansielle eiendeler

Finansielle derivatinstrumenter

244 371

9 216

54 854

54 854

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
Sum finansielle forpliktelser

31.12.2008

54 854

Til virkelig
verdi over
resultatet

-

Tilgjengelig
for salg

Ansvarlig utlån

1 878 693

Utlån og
innlån til
amortisert
kost

5 961

Sum
395 950
5 961

291 101

291 101

Andre langsiktige fordringer
Kundefordringer og andre fordringer
Finansielle derivatinstrumenter

55 948

1 823 839

395 950

Finansielle eiendeler
Rettighet konsesjonskraft

55 948

97 999

97 999

145 955

145 955

29 924

29 924

Kontanter og bankinnskudd

86 928

86 928

726 832

966 390

Gjeld til kredittinstitusjoner

902 635

902 635

Ansvarlig lån

483 447

Sum finansielle eiendeler

Minoritet med salgsopsjon

320 525

5 961

352 591

Finsansielle derivatinstrumenter

190 137

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
Sum finansielle forpliktelser

352 591

483 447
352 591

-

190 137

78 219

78 219

1 654 438

2 007 029
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Beløp i 1000 NOK.
Note 3. Segmentinformasjon
Segmentinformasjon presenteres for primærsegmentet, som er foretningsområder basert på konsernets eksterne- og interne
rapporteringsstruktur, og sekundærsegmentet basert på geografi. Pr 31.12.08 har konsernet virksomhet innen følgende hovedsegmenter:
1)
2)
3)
4)

Vannkraft
Vindkraft
Eiendom
Bioenergi/fjernvarme

Inntekter fra segmentet vindkraft er i EUR.
Konserninterne inntekter og kostnader, samt aksjer i felleskontrollerte og tilknyttede selskaper er ikke allokert.
Dette med unntak av Energiselskapet Buskerud AS som er allokert til vannkraft.
Segmentresultatene for 2008 er som følger:
Vannkraft
Brutto salgsinntekter

Driftsresultat
Andel av resultat i felleskontrollerte
og tilknyttede selskaper
Finansinntekter
Finanskostnader
Resultat før skattekostnad
Skattekostnad
Årsresultat

Bioenergi/
Fjernvarme

Eiendom

Ikke
allokert

Konsern

252 019

41 450

6 982

7 616

1 584

-

-

-

-

-

-

252 019

41 450

6 982

7 616

1 584

309 651

-9 981

27 589

214

-8 747

-10 811

-1 736

Salg mellom segmenter
Salgsinntekter totalt

Vindkraft

309 651

137 538

152

-

-

-1

137 689

65 822

22 220

168

72

27 379

115 662

133

102 471

5

18

136 558

239 185

193 247

-52 510

377

-8 693

-119 989

12 432

39 962

713

-442

-4 426

-23 734

12 073

153 285

-53 223

819

-4 267

-96 255

359

Segmentresultatene for 2009 er som følger:
Vannkraft
Brutto segmentsalg

Vindkraft

Bioenergi/
Fjernvarme

Eiendom

Ikke
allokert

Konsern

229 488

35 255

7 080

12 216

1 018

-

-

-

-

-

-

229 488

35 255

7 080

12 216

1 018

285 057

Driftsresultat

118 646

19 509

6 477

-6 473

43 406

181 567

Andel av resultat i felleskontrollerte
og tilknyttede selskaper

138 915

-3 225

-

-

-3

135 687

3 458

155 095

55

69

59 078

217 755

20 796

13 865

967

5 396

97 844

138 868

240 223

157 514

5 565

-11 800

4 637

396 141

50 329

2 362

233

-3 301

8 070

57 692

189 894

155 152

5 332

-8 499

-3 433

338 450

Salg mellom segmenter
Salgsinntekter totalt

Finansinntekter
Finanskostnader
Resultat før skattekostnad
Skattekostnad
Årsresultat

285 057

Andre poster inkludert i segmentresultatene for 2008 er:
Vannkraft
Avskrivning av varige driftsmidler

Vindkraft

9 076

Bioenergi/
Fjernvarme

Eiendom

6 539

-

6 121

Ikke
allokert
404

Konsern
22 173

Andre poster inkludert i segmentresultatene for 2009 er:
Vannkraft
Avskrivning av varige driftsmidler

72

8 131

Vindkraft
14 229

Bioenergi/
Fjernvarme

Eiendom
-

6 889

Ikke
allokert
554

Konsern
29 836

Beløp i 1000 NOK.
Note 3. Segmentinformasjon (fortsetter)
Segmenteiendeler og -gjeld pr 31. desember 2008 og investeringer for året er:
Vannkraft

Vindkraft

Bioenergi/
Fjernvarme

Eiendom

Ikke allokert

Konsern

Eiendeler

1 484 676

696 573

57 831

188 459

1 198 659

Tilknyttede selskaper

4 410 666

-

-

-

-

4 410 666

Sum eiendeler

5 895 342

696 573

57 831

188 459

1 198 659

8 036 864

Sum gjeld

1 729 745

132 858

1 210

4 586

29 203

1 897 602

182

-

-

20 613

5 233

26 028

Investeringsutgifter

3 626 198

Segmenteiendeler og -gjeld pr 31. desember 2009 og investeringer for året er:
Vannkraft
Eiendeler
Tilknyttede selskaper
Sum eiendeler
Sum gjeld
Investeringsutgifter

Vindkraft

Bioenergi/
Fjernvarme

Eiendom

Ikke allokert
1 812 006

Konsern

975 484

566 610

83 770

183 989

4 431 803

-

-

-

3 621 859

5 407 287

566 610

83 770

183 989

1 812 006

8 053 662

49 096

88 439

1 445

3 920

1 569 126

1 712 026

13 000

148 483

-

7 332

-

168 815

4 4 31 803

Sekundært rapporteringsformat - geografiske segmenter
Konsernets fire virksomhetssegmenter opererer hovedsaklig i to geografiske områder: Norge og de Baltiske stater. Morselskapet holder til
i Norge.
Salgsinntekter
Norge
De Baltiske stater
Sum
Eiendeler
Norge
De Baltiske stater
Sum
Investeringsutgifter
Norge
De Baltiske stater
Sum

2009

2008

274 396

268 201

35 255

41 450

285 057

309 651

2009

2008

7 491 161

7 340 291

562 501

696 573

8 053 662

8 036 864

2009

2008

20 332

26 028

148 483

0

168 815

26 028

Investeringsutgifter er basert på hvor eiendelene befinner seg.
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Beløp i 1000 NOK.
Note 4. Immaterielle eiendeler
Pr 1. januar 2008
Anskaffelseskost

Fallrettigheter

Goodwill

Sum

23 321

3 049

-

-

-

23 321

3 049

26 370

23 321

3 049

26 370

7 284

-

7 284

Tilgang

-

-

-

Avgang

-

-

-

30 605

3 049

33 654

30 605

3 049

33 654

-

-

-

30 605

3 049

33 654

30 605

3 049

33 654

-3 513

-

-3 513

984

-

984

28 076

3 049

31 125

28 076

3 049

31 125

-

-

-

28 076

3 049

31 125

Akkumulerte nedskrivninger
Balanseført verdi 01.01.08

26 370

Regnskapsåret 2008
Balanseført verdi 01.01.08
Omregningsdifferanser

Balanseført verdi 31.12.08
Pr 31. desember 2008
Anskaffelseskost
Akkumulerte nedskrivninger
Balanseført verdi 31.12.08
Regnskapsåret 2009
Balanseført verdi 01.01.09
Omregningsdifferanser
Tilgang
Balanseført verdi 31.12.09
Pr 31. desember 2009
Anskaffelseskost
Akkumulerte nedskrivninger
Balanseført verdi 31.12.08

Nedskrivningstest for goodwill:
Goodwill allokeres til konsernets kontantgenererende enheter identifisert for den aktuelle regionen hvor man har virksomhet og pr
virksomhetssegment.
Goodwill vedrører Vardar Eurus’ kjøp av aksjer i OÜ Pakri Tuulepark, OÜ Viru-Nigula og OÜ Vanaküla. Disse opererer i segmentet
vindkraft.
Et sammendrag av allokering av goodwill på segmentnivå er som følger:
Norge
De Baltiske stater
Sum

2009

2008

-

-

28 076

30 605

28 076

30 605

Gjenvinnbart beløp av en kontantgenererende enhet kalkuleres basert på hvilken verdi eiendelen vil gi virksomheten. Det brukes
likviditetsprognoser (før skatt) basert på budsjett godkjent av ledelsen som angir tilgjenglighetsgrad (volum) og prognoser for energipris i
området.
De viktigeste forutsetningene som er benyttet ved beregning av gjenvinnbare beløp:
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2009

2008

Prisanslag (EUR/MWh)

82

129

Diskoneteringsrente

7%

8%

Beløp i 1000 NOK.
Note 5. Varige driftsmidler

Pr 1. januar 2008

Maskiner/
innventar
mv.

Tomt

Anskaffelseskost
Akkumulerte avskrivninger
Balanseført verdi
01.01.07

Fjernvarmeanlegg

Vannkraftanlegg

Vindkraftanlegg

Sum

1 050

2 984

145 560

177 056

664 500

991 150

-

- 1 238

--2 684

-22 645

-18 150

-44 717

1 050

1 746

142 876

154 411

646 350

946 433
946 433

Regnskapsåret 2008
Balanseført verdi 01.01.08

1 050

1 746

142 876

154 411

646 350

Tilgang

-

5 233

20 613

-

182

26 028

Årets avskrivninger

-

-404

-6 121

-6 539

-9 076

-22 140

Omregningsdifferanser

-

-

-

31 465

-

31 465

1 050

6 575

157 368

179 337

637 456

981 783

1 050

8 217

166 173

208 521

664 682

1 048 643

-

-1 645

- 8 805

--29 184

-27 226

-66 860

1 050

6 572

157 368

179 337

637 456

981 783

Balanseført verdi
31.12.08
Pr 31. desember 2008
Anskaffeleskost
Akkumulerte avskrivninger
Balanseført verdi
31.12.07
Regnskapsåret 2009
Balanseført verdi 01.01.09

1 050

6 572

157 368

179 337

637 456

981 783

Tilgang

-

52

7 332

148 431

13 000

168 815

Avgang

-

-

-

-

-

-

Årets avskrivninger

-

-556

-6 886

-14 229

-8 131

-29 835

Omregningsdifferanser

-

5

-

-19 154

-

-19 154

1 050

6 073

157 814

294 385

642 325

1 101 647

1 050

8 274

173 505

337 798

677 682

1 188 985

-

--2 201

-15 691

-43 413

-35 357

-94 461
1 101 647

Balanseført verdi
31.12.09
Pr 31. desember 2009
Anskaffelseskost
Akkumulerte avskrivninger
Balanseført verdi
31.12.09
Avskrivningsprosent
Avskrivningsmåte

1 050

6 073

157 814

294 385

642 325

12,5-33%

10-33%

2-6,67%

0,66-6,66%

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Selskapet har i 2009 ikke hatt noen former for finansiell leasing. Det finnes dermed ingen balanseført leasing kontrakter.
I regnskapet finnes det noen leiekostnader knyttet til driftskostnader, størrelsen på dette fremkommer av note 19.
Anlegget klassifisert som anlegg under utførelse i balansen består i all hovedsak av vindkraftverk i Viru-Nigula, Estland.
Totalt NOK 82 925 i 2009 mot NOK 242 962 i 2008.
Note 6. Investeringseiendommer
Pr 1. januar 2008

Innvesteringseiendommer

Sum

Regnskapsåret 2008
Balanseført verdi 01.01.08

73 578

73 578

Tilgang

-

-

Avgang

-

-

Årets nedskrivninger

-

-

-7 021

--7 021

66 557

66 557

Anskaffelseskost

45 017

45 017

Akkumulert verdiendring

21 540

-

Verdiendring (se note 17)
Balanseført verdi 31.12.08
Pr 31. desember 2008

Akkumulerte avskrivninger
Balanseført verdi 31.12.08

-

-

66 557

66 557

Regnskapsåret 2009
Balanseført verdi 01.01.09

66 557

66 557

Tilgang

-

-

Avgang

-

-

8 429

8 429

74 986

74 986

Anskaffelseskost

45 017

45 017

Akkumulert verdiendring

29 969

29 969

Verdiendring (se note 17)
Balanseført verdi 31.12.09
Pr 31. desember 2009

Akkumulerte avskrivninger
Balanseført verdi 31.12.09

-

-

74 986

74 986
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Beløp i 1000 NOK.
Note 6. Investeringseiendommer (fortsetter)
Eiendommene ble taksert november 2007 av uavhengig takstmann og planlegges taksert ca hvert 4 år. Dette anses for tilstrekkelig
i forhold til å gjenspeile markedsforholdene ved slutten av hver rapporteringsperiode. I mellomliggende periode benyttes
kontantstrømbasert verdsettelsesmodell hvor forutsetningene oppdateres ved hver rapporteringsperiode.
Ubebygd tomt, ikke utleid, er verdsatt til sist avholdt takst.
For utleide eiendommer benyttes i mellomperioden en diskonteringsmodell basert på netto leieinntekter:
10 års statsobligasjoner

3,8%

Inflasjon

1,5%

Risikotillegg

5,0%

Diskonteringsrente

7,3%

Selskapene har kun operasjonelle leieavtaler.
Avtalenes løpetid er fra 1 til 4 år, noen med rett til forlengelse på løpende vilkår.
Leietakerne har stillet garanti, dog ikke offentlige etater.
2009

2008

Totale leieinntekter

7 080

6 982

Andre driftskostnader tilknyttet utleide eiendommer

3 913

3 317

-

-

Andre driftskostnader tilknyttet ikke utleide eiendommer
Note 7. Investeringer i felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper

Anskaffet

Forretningskontor

Eierandel

Stemmeandel

Anskaffelseskost

Felleskontrollert virksomhet i Vardar AS
Energiselskapet Buskerud AS

1999

Drammen

50,00%

50,00%

706 701

Kvalheim Kraft DA

2001

Drammen

50,00%

50,00%

6 767

Øvre Eiker Fjernvarme AS

2003

Øvre Eiker

50,00%

50,00%

1 505

Sula Kraft AS

2006

Førde

50,00%

50,00%

408

Haram Kraft AS

2003

Vestnes

35,00%

35,00%

355

OÜ Paldiski Tuulepark

2005

Estland

50,00%

50,00%

9 153

Zephyr AS

2006

Sarpsborg

17,00%

17,00%

2 000

OÜ Nelja Energia

2005

Estland

25,15%

25,15%

405

OÜ Hiiumaa Offshore Tuulepark

2007

Estland

45,00%

45,00%

8 383

OÜ Tooma Tuulepark

2007

Estland

50,00%

50,00%

24 304

OÜ Roheline Ring Tuulepargid

2008

Estland

25,00%

25,00%

10 095

OÜ 4E Biofond

2009

Estland

49,60%

49,60%

19

Aseriaru Tuulepark AS

2009

Estland

50,00%

50,00%

10 490

UAB Lariteksas

2006

Litauen

50,00%

50,00%

2 914

UAB Vejo Elektra

2006

Litauen

50,00%

50,00%

2 250

UAB Inverneta

2008

Litauen

50,00%

50,00%

3 330

UAB Eurolanas

2008

Litauen

50,00%

50,00%

2 576

UAB Silutes Vejo Projetai

2008

Litauen

50,00%

50,00%

12

SIA Enercom

2008

Latvia

50,00%

50,00%

2 518

Tilknyttede selskaper i Vardar AS

Tilknyttede selskaper i Vardar Eurus AS
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Beløp i 1000 NOK.
Note 7. Investeringer i felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper (fortsetter)
Årets
resultatandel
inkl.
nedskr.
goodwill

Inngående
balanse
01.01.09

Kons.
bidrag/
utbytte/
andre EKtrans.

Utgående
balanse
31.12.09

Felleskontrollert virksomhet i Vardar AS
Energiselskapet Buskerud AS

1 287 556

138 915

-90 135

1 336 336

4 841

-1 475

-

3 366

3

-3

-

-

313

--12

-

301

Kvalheim Kraft DA
Øvre Eiker Fjernvarme AS
Sula Kraft AS
Tilknyttede selskaper i Vardar AS
Haram Kraft AS
OÜ Paldiski Tuulepark

291

817

-850

258

9 162

-453

-369

8 340

Zephyr AS

-

-

-

-

10

-

-10

-

OÜ Nelja Energia

2 508

1 832

-2 316

2 025

OÜ Hiiumaa Offshore Tuulepark

7 435

-27

-1 168

6 240

26 739

-795

-5 469

20 475

OÜ Eurodigit
Tilknyttede selskaper i Vardar Eurus AS

OÜ Tooma Tuulepark
OÜ Roheline Ring Tuulepargid

2 594

1 734

-251

4 077

OÜ 4E Biofond

-

-113

1 318

1 205

Aseriaru Tuulepark AS

-

-897

10 490

9 593

1 003

-577

-158

268

807

-166

314

954

3 748

-2 044

-366

1 337

UAB Lariteksas
UAB Vejo Elektra
UAB Iverneta
UAB Eurolanas

2 512

-51

-395

2 067

14 314

--690

-856

12 768

2 807

-308

-443

2 055

1 366 644

135 687

UAB Silutes Vejo Projetai
SIA Enercom
Regnskapsført 31.12.09

1 411 666

Investeringer i tilknyttede selskaper pr 31.12.2009 inkluderer goodwill på 33 969 (2008: 24 814)

2008

Registrert i

Eiendeler

Gjeld

Årets
resultat

Inntekt

Felleskontrollert virksomhet i Vardar AS
Energiselskapet Buskerud AS

Drammen

8 821 331

5 126 400

1 394 444

275 075

Drammen

8 863 605

6 620 277

1 629 825

277 828

2009
Felleskontrollert virksomhet i Vardar AS
Energiselskapet Buskerud AS

Note 8. Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg
Balanseført verdi 01.01

2009

2008

Tilganger

5 961

9 229

Avganger

3 300

-

Resultatført

-

-

Netto urealisert gevinst/(tap) fra egenkapitalen

-

-3 268

Netto urealisert gevinst/(tap) ført direkte mot egenkapitalen
Balanseført verdi 31.12
Herav klassifisert som anleggsmidler

-

-

9 261

5 961

9 261

5 961

Alle finansielle eiendeler tilgjengelig for salg består av norske unoterte aksjer.
Rettigheter konsesjonskraft
Rettigheter konsesjonskraft er kjøpte konsesjonskraftrettigheter fra Buskerud Fylkeskommune.
Balanseført verdi 1.1.2008
Verdiendring (se note 17)
Balanseført verdi 31.12.08
Verdiendring (se note 17)
Balanseført verdi 31.12.09

281 285
9 816
291 101
-51 410
239 691

77

Beløp i 1000 NOK.
Note 9. Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer
Kundefordringer
Avsetning for tap
Kundefordringer netto

2008
62 171

-10

-10

13 267

62 161

Forskuddsbetalinger
Opptjente inntekter
Fordringer på nærstående parter

1 495

121

41 454

22 720

-

-

76 926

60 952

133 142

145 955

2009

2008

-10

-72

Andre fordringer
Sum kundefordringer og andre kortsiktige fordringer

2009
13 277

Pr 1. januar
Avsetning for nedskrivning av fordringer
Fordringer som er nedskrevet for tap i løpet av året

-

-

Reversering av ikke brukte beløp

-

62

-10

-10

Pr 31. desember

Note 10. Ansvarlige utlån og andre langsiktige fordringer med forfall senere enn ett år
2008

Hovedstol

Energiselskapet Buskerud AS

Rentesats
20 918

5 000

258

5,67%

950

-

Flytende

395 950

21 176

Kvalheim Kraft DA
Haram Kraft AS
Sum ansvarlige utlån

Renteinntekt
390 000

Hovedstol

Renteinntekt

5,36%

Rentesats

Energiselskapet Buskerud AS

21 035

1 367

6,26%

Lån fra Vardar Eurus til
tilknyttede selskaper

Flytende

56 696

-

Lån OÜ Eurodigit

3 940

-

-

Lån Sula Kraft AS

1 302

66

7,46%

Lån Zephyr AS

4 558

224

6,98%

OÜ Paldiski Tuulepark

9 369

-

Flytende

Øvrige
(deriblant lån daglig leder)

1 100

-

Flytende

Sum andre
langsiktige fordringer

97 999

1 657

2009

Hovedstol

Energiselskapet Buskerud AS

Renteinntekt

Rentesats

465 000

22 154

5,17%

Kvalheim Kraft DA

5 000

-

0,00%

Kvalheim Kraft DA

16 630

8 532

4,60%

950

-

0,00%

487 580

30 686

Haram Kraft AS
Sum ansvarlige utlån

Hovedstol

Renteinntekt

Rentesats

Energiselskapet Buskerud AS

17 799

466

2,95%

Lån fra Vardar Eurus til
tilknyttede selskaper

73 917

4 326

Flytende

Lån OÜ Eurodigit

7 663

925

7,00%

Lån Sula Kraft AS

1 301

66

5,13%

Lån Zephyr AS

4 260

182

4,25%

OÜ Paldiski Tuulepark

6 986

-

0,00%

Øvrige
(deriblant lån daglig leder)

1 100

39

Flytende

Sum andre
langsiktige fordringer

113 026

5 965

Ansvarlig lån til EB ble reforhandlet i 2009 og bokført verdi anses for å reflektere virkelig verdi. Ingen av utlånene er forfalt og det er
ikke avsatt for tap. Vedr. lån gitt av Vardar Eurus, så forfaller disse i hovedsak i perioden 2010-2012.
Lån til daglig leder er sikret med pant i fast eiendom.
2009

2008

NOK

495 410

423 944

EUR

105 196

70 005

Balanseført verdi av konsernets utlån pr valuta:

78
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Note 11. Varer
Varelageret består av briketter, olje og flis, og lageret er oppført til anskaffelseskost.
2009

2008

379

285

Varer under tilvirkning

-

-

Ferdigtilvirkede varer

-

-

Råvarer

Handelsvarer

1 260

-

Sum varer

1 639

285

Note 12. Kontanter og kontantekvivalenter
I kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter og kontantekvivalenter følgende:
Kontanter og kontantekvivalenter
Skattetrekksmidler og andre bundne bankinnskudd

2009

2008

248 611

82 392

514

424

Depotkonto

10 426

4 112

Kassekreditt

-215 241

-102 879

44 311

-15 951

Sum kontanter og kontantekvivalenter
Note 13. Aksjekapital og overkurs
A-aksjer

B-aksjer

Sum
aksjer

Overkurs

Sum

Pr 1. januar 2009

2 688

265 873

268 561

348 500

Pr 31. desember 2009

2 688

265 873

268 561

348 500

617 061

2 688

265 873

268 561

348 500

617 061

Antall

Eierandel

7 863

16,03 %

Flesberg

554

1,13 %

Flå

103

0,21 %

Gol

442

0,90 %

Hemsedal

191

0,39 %

Hol

461

0,94 %

Hole

922

1,88 %

Pr 31. desember 2009

617 061

Aksjenes pålydende er NOK 5 420. Aksjeklasse B har ikke stemmerett eller rett til utbytte.
Buskerud Fylkeskommune eier 100% av A-aksjene i selskapet.
Følgende kommuner eier B-aksjer:
Drammen

Hurum

2 924

5,96 %

Kongsberg

5 921

12,07 %

Krødsherad

373

0,76 %

Lier

6 441

13,13 %

Nedre Eiker

4 930

10,05 %

Nes

353

0,72 %

Nore og Uvdal

265

0,54 %

Modum

1 737

3,54 %

Ringerike

5 739

11,70 %

Rollag

309

0,63 %

Røyken

3 973

8,10 %

Sigdal

1 128

2,30 %

Øvre Eiker

3 954

8,06 %

Ål
Sum

471

0,96 %

49 054

100,00%
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Beløp i 1000 NOK.
Note 14. Kortsiktig gjeld/langsiktig gjeld og finansielle instrumenter
Langsiktig gjeld

Rente

Forfall

2009

2008

Låntype
Obligasjonslån NO001030311

3mnd nibor+18bp

mar.11

265 000

265 000

Obligasjonslån NO001030312

3mnd nibor+33bp

mar.16

35 000

35 000

Obligasjonslån NO001030313

Fast

mar.16

10 000

10 000

Obligasjonslån NO0010531532609

Fast

aug.10

100 000

-

Lån fra kredittinstitusjoner

3mnd nibor+150bp

des.13

400 000

400 000

Sertifikatlån NO001047774

Fast

mai.09

-

50 000

Sertifikatlån NO001047777

Fast

nov.09

-

50 000

Sertifikatlån NO001049032

Fast

jan.10

50 000

Sertifikatlån NO001051805

3mnd nibor+85bp

mai.10

68 000

Sertifikatlån NO0010550460

Fast

mai.10

100 000

Lån fra kredittinstitusjoner

6mnd euribor+68bp

2016

61 351

92 635

Minoritet med salgsopsjon

5 år euribor+100bp

2014

64 062

105 777

Minoritet med salgsopsjon

5 år euribor+100bp

2016

149 478

246 814

Herav første års avdrag langsiktig gjeld

-318 000

-100 000

Sum

984 891

1 155 226

Ansvarlig lån

6mnd nibor+100bp

Evigvarende

-

333 447

Ansvarlig lån m/call og put

6mnd nibor+100bp

Evigvarende

-

150 000

Ansvarlig lån

6mnd nibor+250bp

2030

465 000

Sum

465 000

483 447

Det er Nordea som er tilrettelegger for obligasjonslånene. De ansvarlige lånene er gitt av Buskerud Fylkeskommune.
Effektiv rente på balansedagen var som følger:

2009

2008

Obligasjonslån NO001030311

2,33%

5,28%

Obligasjonslån NO001030312

2,39%

5,43%

Obligasjonslån NO001030313

4,30%

4,30%

Obligasjonslån NO0010531532609

3,09%

Lån fra kredittinstitusjoner

3,55%

6,08%

Sertifikatlån NO001047774

6,18%

Sertifikatlån NO001047777

6,14%

Sertifikatlån NO001049032

4,05%

Sertifikatlån NO001051805

2,88%

Sertifikatlån NO0010550460

2,74%

Lån fra kredittinstitusjoner

9,01%

Minioritet med salgsopsjon

3,64%

3,95%

Ansvarlig lån m/call

6,96%

Ansvarlig lån m/call og put

6,96%

Ansvarlig lån

4,52%

Vardar har avgir en negativ pantsettelsesklasul
Balanseført verdi og virkelig
verdi av langsiktige lån

Balanseført verdi
2009

Virkelig verdi

2008

2009

2008

Gjeld til kredittinstitusjoner

771 351

802 635

769 939

797 440

Ansvarlig lån

465 000

483 447

465 000

474 565

Minoritet med salgsopsjon

213 540

352 591

213 540

352 591

Virkelig verdi av kortsiktige lån tilsvarer balanseført verdi ettersom virkningen av diskontering ikke er vesentlig. Låneavtalen med
Buskerud Fylkeskommune ble reforhandlet desember 2009. Bokført verdi anses for å reflektere virkelig verdi.
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Note 15. Utsatt skatt
Utsatt skatt nettoføres når konsernet har en juridisk rett til å motregne utsatt skattefordel mot utsatt skatt i balansen, og dersom den utsatte
skatten er til samme skattemyndighet. Følgende beløp har blitt nettoført:
Utsatt skattefordel

2009

Utsatt skattefordel som reverseres senere enn 12 måneder

2008

933

Utsatt skattefordel som reverseres innen 12 måneder

480

-

-

933

480

Utsatt skatt som reverseres senere enn 12 måneder

-

184 920

Utsatt skatt som reverseres innen 12 måneder

-

-35 724

Sum

-

149 196

-933

148 716

148 716

182 328

19 210

-33 619

Sum

Sum netto utsatt skatt
Endringer i balanseført utsatt skatt:
Balanseført verdi 1. januar
Resultatført i perioden
Direkte balanseført utsatt skatt

-

-

Valutaomregning

-

7

Annet
Balanseført verdi 31. desember

-

-

167 926

148 716

Endring i utsatt skattefordel og utsatt skatt:
Underskudd til
fremføring

Utsatt skattefordel
Pr 1. januar 2008

Pensjoner

Sum

1

352

353

Resultatført i perioden

18

109

127

Belastet egenkapitalen

-

-

-

Pr 31. desember 2008

19

461

480

Resultatført i perioden

28

425

453

Belastet egenkapitalen

-

-

-

47

886

933

Pr 31. desember 2009

Utsatt skatt
Pr 1. januar 2008

Finansielle
anleggsmidler

Gevinst og
tapskonto

Driftsmidler og
immaterielle
eiendeler

Derivater og
rettigheter

Sum

-

292

52 058

129 480

181 830

Resultatført i perioden

4 038

167

-38 242

1 403

-32 634

Belastet egenkapitalen

-

-

-

-

-

Pr 31. desember
2008

4 038

459

13 816

130 884

149 196

Resultatført i perioden

-80

167

19 319

257

19 663

Belastet egenkapitalen

-

-

-

-

-

3 958

626

33 135

131 141

168 860

Pr 31. desember
2009

Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto som utsatt skatt.
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Note 16. Pensjoner
Pensjonsforpliktelsene overfor ansatte i konsernet er dekket gjennom kollektiv pensjonsforsikring i Buskerud Fylkeskommunale
Pensjonskasse. Denne ordningen inkluderer også AFP. Estimatavik behandles etter korridormetoden fra 1.1.2007.
2009
Sikret
ordning

2008
Usikret
ordning

Sikret
ordning

Usikret
ordning

Pensjonskostnad
Årets pensjonskostnad

3 699

269

1 659

1 518

Beregnede pensjonsforpliktelser

68 082

Pensjonsmidler (til markedsverdi)

-39 224

1 754

58 226

1 518

-

-40 137

4 068

-

247

2 550

212

-31 764

-

-20 720

-

1 162

2 001

-81

1 730

2009

2008

Diskonteringsrente

3,80%

4,50%

Årlig lønnsvekst

4,00%

4,50%

Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp

3,75%

4,25%

Årlig pensjonsregulering

3,75%

4,25%

Antatt langsiktig avkastning

5,80%

5,50%

Forutsetning for dødelighet

K2005

K2005

Pensjonsforpliktelse

Arbeidsgiveravgift
Estimatavik
Netto pensjonsforpliktelser

Økonomiske forutsetninger

Endringene i den ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen i løpet av året:
Pensjonsforpliktelse 1. januar (eks. arbeidsgiveravgift)

2008
57 272

Nåverdien av årets pensjonsopptjening

1 935

895

Rentekostnad

2 517

2 577

Estimatendringer
Utbetalte ytelser
Forpliktelser ved planendring og oppkjøp
Pensjonsforpliktelse 31. desember (eks arbeidsgiveravgift)
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2009
65 939

-

-

-2 309

-2 520

-

-

68 082

58 225

Beløp i 1000 NOK.
Note 16. Pensjoner (fortsetter)
Endring i pensjonsmidlenes virkelige verdi
Virkelig verdi på pensjonsmidler pr 1. januar
Forventet avkastning på pensjonsmidlene
Estimatendringer

2009

2008

37 076

37 968

2 150

2 088

-

-

Totale tilskudd

2 329

2 612

Totale utbetalinger fra fond

-2 331

-2 532

Pensjonsmidler ved oppkjøp
Virkelig verdi på pensjonsmidler pr 31. desember
Faktisk avkastning på pensjonsmidler

-

-

39 224

40 137

7,31%

4,10%

Aktivaallokering pensjonsmidler
Investering som holdes til forfall
Utlån og fordringer
Aksjer og andeler
Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning

17,40%
5,80%
6,00%
70,80%

Netto pensjonskostnad fremkommer på følgende måte:

2009

2008

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

1 935

2 354

Rentekostnad

2 474

2 581

Forventet avkastning på pensjonsmidler

-2 150

-2 090

Resultatførte estimatendringer og estimatavik

1 437

-

273

332

Arbeidsgiveravgift
Medlemsinnskudd
Sum pensjonskostnad

3 968

3 177

Note 17. Andre gevinster/(tap) - netto
Verdiendring investeringseiendommer (se note 6)

2009

2008

8 429

-7 021

Verdiendring konsesjonskraftsrettigheter (se note 8)

-51 410

9 816

Verdiendring finansiell kraftportefølje

78 596

53 622

Valutaterminkontrakter

-24 744

-112 526

Renteswaper - lån

56 744

-92 482

67 615

-148 591

Sum andre gevinster/(tap) netto

83

Beløp i 1000 NOK.
Note 18. Lønnskostnader og godtgjørelser
Lønnskostnader

2009

2008

Lønn (inkl. fordelt lønn)

6 046

3 197

Godtgjørelse til styret

584

486

Arbeidsgiveravgift

1 280

1 217

Pensjonskostnader

2 407

2 885

Andre ytelser

28

19

2 256

2 275

12 602

10 079

9

9

Andre personalkostnader
Sum lønn- og personalkostnader
Gjennomsnittlig antall årsverk
2009
Ytelser til ledende personer
Lønn

Daglig
ledere

2008
Daglig
ledere

Styret

Styret

1 643

-

1 630

Pensjon

138

-

76

-

Andre ytelser

164

584

202

486

1 945

584

1 908

486

Sum

-

Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
Vardar konsern har 5 ledende ansatte: Vardar AS: Administrerende direktør + 2 direktører.
Vardar Eurus: Leder for forretningsutvikling og Hønefoss Fjernvarme: Daglig leder.
Godtgjørelse til administrerende direktør vurderes og avgjøres av styret en gang i året der eventuelle justeringer får virkning fra den
1. januar hvert år. Styrets leder har en årlig lønnsvurderingssamtale med administrerende direktør, hvor godtgjørelsen gjennomgås og
vurderes i forhold til generell lønnsutvikling, lederlønnsutvikling i bransjen og administrerende direktørs prestasjoner i forhold til styrets
forventninger. Etter møtet fremlegger styrets leder et forslag til godtgjørelse som behandles av styret.
Godtgjørelse til daglig leder i Hønefoss Fjernvarme avgjøres etter tilsvarende retningslinjer som ovenfor av styret for Hønefoss
Fjernvarme.
Godtgjørelse til øvrige ledende ansatte i Vardar konsern behandles og avgjøres av administrerende direktør som i forkant av
lønnsvurderingen gjennomfører en lønnsvurderingssamtale med hver enkelt ansatt. I forbindelse med fastsettelse av godtgjørelse til den
enkelte skal det vurderes generell lønnsutvikling for tilsvarende stillinger, lønnsutvikling i andre selskaper Vardar har eierposisjoner i samt
den enkelte ansattes prestasjoner i forhold til forventninger. Virkningstidspunkt for eventuell lønnsjustering er den 1. november hvert år.
Lederlønnspolitikken som er beskrevet ovenfor er den som har vært effektiv i 2009 og det er også denne som vil bli lagt til grunn i det
kommende regnskapsår.
Når det gjelder tilleggsytelser utover ordinær lønn, omfattes alle ansatte i Vardar av en ytelsesbasert pensjonsordning. Videre har
samtlige ansatte kollektiv ulykkesforsikring og gruppelivsforsikring. Administrerende direktør har i tillegg en driftspensjonsavtale for
dekning av pensjonsgrunnlag utover 12G. Driftspensjonsordningen gir også mulighet for førtidspensjon fra 65 år.
Ledende ansatte i Vardar har dekket telefon/mobiltelefon, 1-2 avisabonnement samt internett for hjemmekontor av arbeidsgiver.
Ledende ansatte har en ordning med kombinasjon av etterlønn og lønnsgaranti som økonomisk sikkerhet i forbindelse med avslutning
av arbeidsforholdet. For administrerende direktør innebærer dette en etterlønn på 12 måneder og en lønnsgaranti på ytterligere 12
måneder. For øvrige ledende ansatte er totalrammen 18 måneder, hvor etterlønn utgjør 3 måneder. Det er bare ved arbeidsgivers
avslutning av arbeidsforholdet eller ved omfattende strukturelle endringer at disse ordningene kan komme til anvendelse.
Administrerende direktør har en fri bil ordning innenfor en kostnadsramme som tilsvarer NOK 480 000,- i 2001.
Vardar har ytt lån til noen ledende ansatte, lånene forrentes etter den rente som Stortinget fastsetter for lån fra arbeidsgiver.
En av de ledende ansatte i Vardar AS arbeider for det meste for vindkraftselskapet Zephyr, i denne forbindelse deltar vedkommende i
bonusordning i Zephyr. Bonusordningen har en maksimal ramme på 20% av den lønnsandelen arbeidet for Zephyr innebærer. Både
ordinær lønn og bonus refunderes av Zephyr.
Ledende ansatte i Vardar deltar i noen grad i styrer i datterselskaper og tilknyttede selskaper, i noen av disse selskapene utbetales
styrehonorar.
Det foreligger ikke andre tilleggsytelser til ledende ansatte og heller ingen variable elementer i godtgjørelsen til disse.
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Note 18. Lønnskostnader og godtgjørelser (fortsetter)
Revisor

2009

2008

622

532

Kostnadsført godtgjørelse til revisor fordeler seg slik eksl mva:
Lovpålagt revisjon (inkludert bistand med årsregnskap)
Andre attestasjonstjenester
Skatterådgivning (inkl. teknisk bistand med ligningspapirer)
Annen bistand
Sum godtjørelse til revisor

6

-

174

143

14

176

816

851

Note 19. Andre driftskostnader
Produksjonskostnader
Driftskostnader eiendommer
Leiekostnader
Konsulenthonorarer
Reisekostnader
Eiendomsskatt
Vedlikehold
Andre driftskostnader
Sum andre driftskostnader

2009

2008

20 524

15 430

3 604

3 656

691

595

9 015

7 379

1 061

1 080

10 213

10 114

797

560

4 140

5 782

50 044

44 596

Note. 20 Finansielle poster
2009

2008

Renteinntekter

37 845

34 904

Andre finansinntekter

79 569

64 861

Endring i forpliktelse minoritet med salgsopsjon

95 513

11 767

212 927

111 532

-82 899

-119 400

Sum finansinntekter
Rentekostnader
Andre finanskostnader
Sum finanskostnader
Sum finansielle poster
Balanseført verdi derivater og finansiell kraftportefølje

-51 140

-115 654

-134 039

-235 054

78 888

-123 522

2009

2008

Rente- og valutaswap’er

-35 738

-92 426

Valuta terminkontrakter, euro

-19 115

-97 711

Kraftportefølje
Sum derivater netto
Derivater eiendeler
Derivater gjeld

4 680

29 424

-50 173

-160 713

4 680

29 424

54 853

190 137

Derivatene regnskapsføres til virkelig verdi over resultat. Derivatene tilfredstiller ikke kravene til sikringsbokføring IAS 39.
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Note 21. Skattekostnad
2009

2008

Betalbar skatt

10 412

22 517

Betalbar grunnrenteskatt

21 576

24 991

Endring utsatt skatt

19 210

-33 619

Andre skatteeffekter
Sum skattekostnad
Skatten på resultat før skatt aviker fra det beløpet som hadde fremkommet dersom konsernets
gjennomsnittlige skattesats hadde vært benyttet. Differansen er forklart som følger:

6 497

-1 815

57 694

12 074

2009

2008

Resultat før skattekostnad

396 142

12 432

Skatt beregnet med forventet gjennomsnittlig skattesats (28%)

110 920

3 481

Grunnrenteskatt

21 576

24 991

Skattefrie inntekter

-38 663

-1 504

Resultat tilknyttet selskap/felleskontrollert virksomhet

-37 992

-38 553

Ikke fradragsberettigete kostnader

1 855

23 659

Sum skattekostnad

57 694

12 074

Gjennomsnittlig skattesats

14,56%

97,12%

Note 22. Kontantstrømmer fra driften
Resultat før skattekostnad

2009

2008

396 142

12 432

29 835

22 173

Justering for :
Avskrivninger (note 5 )
Korr gevinst salg driftsmidler
Endring i pensjonsforpliktelser
Finansposter
Resultat fra tilknyttet selskap/felles kontrollert virksomhet

-322

-

1 515

392

-21 600

198 516

-130 552

-137 790

Andre tidsavgrensninger

--65 845

55 148

Virkelig verdi endring finansielle instrumenter (note 17)

--59 186

151 286

-8 429

-7 242

Virkelig verdi endring anleggsmidler
Endringer i arbeidskapital:
Varer
Kundefordringer
Leverandørgjeld
Kontantstrømmer fra driften
Gevinst/(tap) av driftsmidler består av:
Balanseført verdi

86

-1 354

204

48 894

--40 478

5 459

2 513

194 557

176 645

2009

2008

-

9 000

Gevinst/(tap) ved salg av varige driftsmidler

-

3 310

Vederlag ved salg av varige driftsmidler

-

12 310

Beløp i 1000 NOK.
Note 23. Selskaper som inngår i konsolideringen
Selskapets navn

Anskaffelsestidspunkt

Forretningskontor

Eierandel

Uste Nes AS

1999

Drammen

100,0%

Vardar Eiendom AS

2001

Drammen

99,2%

Vardar Eurus AS*

2004

Drammen

70,0%

Hønefoss Fjernvarme AS

2007

Ringerike

100,0%

OÜ Pakri Tuulepark

2004

Estland

90,0%

OÜ Viru-Nigula Tuulepark

2005

Estland

100,0%

OÜ Vanaküla Tuulepark

2007

Estland

100,0%

Vardar Boreas AS

2009

Drammen

100,0%

4E Thenoinvest

2009

Estland

61,7%

Tilgang av datterselskaper i 2009 er nyetablerte foretak og ikke oppkjøp.
*Vardar Eurus AS konsolideres 100%, se note 27.
Note 24. Opptjent egenkapital
Balanseført verdi 1.01.2008

609 694

Årsresultat

2 256

Utbytte for 2007

-15 000

Kapitalforhøyelse

22 454

Balanseført verdi 31.12.2008

619 404

Årsresultat

340 135

Utbytte for 2008

-60 798

Balanseført verdi 31.12.2009

898 740

Note 25. Resultat pr aksje
Resultat pr aksje er beregnet ved å dele årsresultat tilordnet selskapets aksjonærer på et veid gjennomsnitt av antall utestående ordinære
aksjer gjennom året.
2009
Årsresultat tilordnet selskapets aksjonærer
Veid gjennomsnitt av antall utestående odinære aksjer (i tusen)

2008

340 135

2 256

49,55

49,55

Ved beregning av utvannet resultat pr aksje, benyttes veid gjennomsnitt av antall utestående ordinære aksjer gjennom året, regulert for
virkningen av konvertering av alle potensielle aksjer som kan medføre utvanning.
2009
Årsresultat tilordnet selskapets aksjonærer
Veid gjennomsnitt av antall utestående ordinære aksjer utvannet (i tusen)

2008

340 135

2 256

49,55

49,55

Note 26. Utbytte
Utbetalt utbytte i 2009 og 2008 var henholdsvis 60 798 (1 227 pr aksje) og 15 000 (301 pr aksje).
Foreslått utbytte for regnskapsåret 2009 er på 617 pr aksje, totalt 40 000. Vedtak fattes på den ordinære generalforsamlingen.

Note 27. Korrigert regnskap
Det er foretatt korreksjon av tidligere offentliggjort årsregnskap for 2009 og 2008. Det er tatt inn andel av utvidet resultat fra
felleskontrollert virksomhet.
Dette påvirker utvidet resultat med -5 135 for 2009 og 119 090 for 2008. Dette gjelder verdiendring kontantstrømsikring bokført mot
egenkapitalen i felleskontrollert virksomhet innregnet etter egenkapitalmetoden.
Som følge av salgsopsjon i aksjonæravtale med minoritet i Vardar Eurus AS, er minoritet presentert som forpliktelse i korrigert
årsregnskap jfr. IAS 32 pkt. 22. Salgsopsjonen gir minoriteten en rett til innløsning fra 2014 og 2016.
Korrigert årsresultat utgjør en resultatforbedring på 139 052 for 2009 mot -81 318 for 2008. Egenkapitaleffekten pr 01.01.2008 utgjør
271 273.
Note 28. Hendelse etter balansedagen
Konsernet kjøpte 20% av minoritetens aksjepost i Vardar Eurus AS den 12. januar 2010. Konsernet betalte et kontant vederlag på
12 MEUR. Kjøpsavtalen inneholder i tillegg et betinget vederlag på 2,4 MEUR. Minoritetsposten er behandlet som en forpliktelse da
minoritet har en salgsopsjon. Viser til note 27.
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Resultatregnskap NGAAP
Beløp i 1000 NOK.

MORSELSKAP

NGAAP
1. januar - 31. desember
Noter

2009

2008

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Andre driftsinntekter konsern
Sum driftsinntekter

1 784

2 325

-

-

1 784

2 325

Driftskostnader
Varekjøp
Lønn og andre personalkostnader

1,11

Avskrivninger

3

Andre driftskostnader

1

Sum driftskostnader
Driftsresultat
Inntekt på investering i datterselskap
Inntekt på investering i felleskontrollerte virksomheter og tilknyttede
selskaper

4

300

667

7 441

6 225

98

121

7 247

6 118

15 086

13 131

-13 302

-10 806

37 721

99 942

4

74 545

122 074

Finansinntekter

6,7

69 320

54 542

Finanskostnader

13

104 582

137 398

Netto finansposter

77 005

139 160

Resultat før skattekostnad

63 703

128 354

-12 787

-23 734

76 490

152 088

Fond for vurderingsforskjeller

-41 768

121 525

Avgitt utbytte

40 000

60 798

Skattekostnad
Resultat

2

Disponering av årsresultat

Annen egenkapital
Sum disponert

88

78 258

-30 235

76 490

152 088

Balanse NGAAP
Beløp i 1000 NOK.

MORSELSKAP

NGAAP
31. desember
Noter

2009

2008

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Maskiner, inventar mv.

3

Sum varige driftsmidler

41

139

41

139

Finansielle anleggsmidler
Investering i datterselskap

4

848 919

878 266

Lån til foretak i samme konsern

7

340 066

278 315

Invest. i felleskontr/tilkn selskap

4

1 186 868

1 202 040

Lån til felleskontr/tilkn selskap

7

54 638

64 866

Aksjer

5

9 088

5 951

Ansvarlig lån

6

498 950

435 950

7

1 100

1 100

-

337

2 939 629

2 866 825

2 939 670

2 866 964

112

2 723

Andre fordringer
Pensjonsmidler

11

Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer

12

Sum fordringer
Kontanter og bankinnskudd
Sum omløpsmidler
Sum Eiendeler

9

80 974

216 079

81 085

218 802

187 367

2 398

268 453

221 200

3 208 123

3 088 164
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Balanse NGAAP
Beløp i 1000 NOK.

MORSELSKAP

NGAAP
31. desember
Noter

2009

2008

GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital (49 550 à NOK 5 420,-)

14

268 561

268 561

348 500

348 500

501 623

543 391

218 048

179 470

10

1 336 732

1 339 922

11

2 713

1 732

2

3 135

3 592

5 848

5 324

15

710 000

710 000

Ansvarlig lånekapital

13

465 000

483 447

Øvrig langsiktig gjeld

12,15

-

12 000

1 175 000

1 205 447

Overkursfond
Opptjent egenkapital
Fond for vurderingsforskjeller

4

Annen egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Utsatt skatt
Sum avsetning for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner

Sum annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Sertifikatlån

15

218 000

100 000

Gjeld til kredittinstitusjoner

15

315 242

102 880

1 508

728

1

2 344

624

859

Leverandørgjeld
Betalbar skatt

2

Skyldige offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld

12

Sum kortsiktig gjeld
Sum Gjeld og Egenkapital

40 000

60 798

115 167

269 863

690 543

537 472

3 208 123

3 088 164

Drammen, 30.04.10
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Svein Marfi
Styreleder

Mette Lund Stake
Nestleder

Nils Peter Undebakke
Styremedlem

Linda Verde
Styremedlem

Lise Løff
Styremedlem

Johannes Rauboti
Administrerende direktør

Kontantstrømoppstilling NGAAP
Beløp i 1000 NOK.
MORSELSKAP

NGAAP
1. januar - 31. desember
2009

2008

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad
Periodens betalte skatt
Ordinære avskrivninger
Nedskrivning/reversering anleggsmidler

63 703

128 354

-2 438

-90

98

121

-

3 001

1 318

332

17 733

-197 016

-

209

Endring i kundefordringer

2 611

-1 050

Endring i leverandørgjeld

780

-8 015

-2 941

11 340

Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsordningen
Resultatandel (fra DS/TS) fratrukket utbetalinger
Endring i varelager

Endring i andre tidsavgrensingsposter
Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

85 000

130 000

165 863

67 186

-

-

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteteter
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

-

-

Utbetalinger på lånefordringer konsern

-37 089

-84 155

Innbetalinger på lånefordringer konsern

46 481

-

Utbetalinger på langsiktige lånefordringer

-77 435

-5 039

Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak

-3 445

-42 689

Innbetalinger ved salg av askjer og andeler i andre foretak

198

1 479

-71 290

-130 404

-128 761

-

92 401

-

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteteter

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Netto utbetaling kassekreditt
Innbetalinger gjeld konsernselskaper
Utbetalinger gjeld konsernselskaper
Utbetalinger ved nedbetaling av annen gjeld
Renter ansvarlig lån

-12 000

-

-118 447

-448 442

-

-

318 000

500 000

Utbetaling av utbytte

-60 798

-

Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

90 396

51 558

184 969

-11 660

Innbetalinger ved opptak annen gjeld

Netto kontantstrøm for perioden
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

Denne består av: Bankinnskudd m.v.

2 398

14 058

187 367

2 398

187 367

2 398
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Noter til NGAAP årsregnskap for 2009
Generelle regnskapsprinsipper NGAAP
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s
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Note

2. Skattekostnad

s
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Note

3. Varige driftsmidler

s
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Note

4. Datterselskaper, felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper

s
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Note

5. Aksjer i andre selskaper

s
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Note

6. Ansvarlige utlån med forfall senere enn 1 år

s
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Note

7. Andre langsiktige fordringer med forfall senere enn 1 år

s
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Note

8. Utgår

Note

9. Bundne betalingsmidler

s
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Note 10. Endring egenkapital

s
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Note 11. Pensjonskostnad og pensjonsforpliktelser

s
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s
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Note 16. Valutaterminkontrakter, renteswaper

s

100

Generelle regnskapsprinsipper NGAAP
Generelt
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med
regnskapsloven og god regnskapsskikk.
Konsernet består av følgende selskaper:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Vardar AS (morselskap)
Uste Nes AS
(datterselskap, 100% eid av Vardar AS)
Hønefoss Fjernvarme AS
(datterselskap, 100% eid av Vardar AS)
Vardar Boreas AS
(datterselskap, 100% eid av Vardar AS)
Vardar Eiendom AS
(datterselskap, 99,2% eid av Vardar AS)
Vardar Eurus AS
(datterselskap, 70% eid av Vardar AS)
OÜ Pakri Tuulepark
(datterselskap av Vardar Eurus AS,
90% eid av Vardar Eurus AS)
OÜ Viru-Nigula Tuulepark
(datterselskap av Vardar Eurus AS,
100% eid av Vardar Eurus AS)
OÜ Vanakula Tuulepark
(datterselskap av Vardar Eurus AS,
100% eid av Vardar Eurus AS)
OÜ 4E Technoinvest
(datterselskap av Vardar Eurus AS,
61,7% eid av Vardar Eurus AS)

Vardar AS eier 50% av aksjene i Energiselskapet Buskerud AS, Øvre Eiker Fjernvarme
AS og Sula Kraft AS. Disse anses alle som
felleskontrollerte selskaper og konsolideres
etter egenkapitalmetoden.
Datterselskapene, de felleskontrollerte selskapene og de tilknyttede selskapene, er vurdert
etter egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet. Morselskapets andel av resultatet er basert på det investerte selskapets resultat etter
skatt. I resultatregnskapet er resultatandelene
vist under finansposter, mens eiendelene i balansen er vist under finansielle anleggsmidler.
Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på
leveringstidspunktet.

Klassifisering og vurdering av eiendeler
og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er
klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som
er tilknyttet varekretsløpet er klassifisert som
omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som
omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i
løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For
gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.
Omløpsmidler vurderes til laveste av
anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig
gjeld balanseføres til nominelt beløp på
etableringstidspunktet. Anleggsmidler
vurderes til anskaffelseskost. Varige
anleggsmidler som forringes i verdi avskrives
lineært over forventet økonomisk levetid.
Anleggsmidlene nedskrives til virkelig
verdi ved verdifall som ikke forventes
å være forbigående. Langsiktig gjeld i
NOK balanseføres til nominelt beløp på
etableringstidspunktet.
Varige driftsmidler og avskrivninger
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives
over driftsmidlets forventede levetid. Direkte
vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres
løpende under driftskostnader, mens
påkostninger eller forbedringer tillegges
driftsmidlets kostpris og avskrives i takt
med driftsmidlet. Driftsmidler avskrives
fra det tidspunkt de tas i bruk. Dersom
gjenvinnbart beløp av driftsmidlet er lavere
enn balanseført verdi foretas en nedskrivning
til gjenvinnbart beløp.
Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto
salgsverdi og verdi i bruk.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er
oppført i balansen etter fradrag for avsetning
til forventet tap. Avsetningen til tap gjøres
på grunnlag av individuelle vurderinger av
de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det
for øvrige kundefordringer en uspesifisert
avsetning for å dekke antatt tap.
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Periodisering
Det er foretatt periodisering av både
forskuddsfakturerte inntekter, påløpne
kostnader andres nett/energikjøp, påløpne
rentekostnader og påløpne driftskostnader.
Mulig tapspotensiale i pågående tvistesaker
vurderes og hensyntas løpende.
Pensjonsforpliktelser
Morselskapet og datterselskapene Uste
Nes AS og Vardar Eurus AS har kollektiv
pensjonsordning som inkluderer AFP i Buskerud Fylkeskommunale Pensjonskasse (BFP).
Regnskapsføring av pensjonskostnader skjer
i samsvar med Norsk Regnskapsstandard,
NRS 6 Pensjonskostnader. Pensjonskostnader
og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær
opptjening på basis av forutsetninger om
diskonteringsrente, fremtidig regulering av
lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden,
fremtidig avkastning på pensjonsmidler, samt
aktuarmessige forutsetninger om dødelighet
og frivillig avgang.
Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi
og fratrukket i netto pensjonsforpliktelse i
balansen. Eventuell overfinansiering balanseføres i den grad overfinansieringen kan
utnyttes eller tilbakebetales. Endringer i
forpliktelsen som skyldes endringer i
pensjonsplaner fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som
skyldes endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene (estimatendringer)
fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid for den del av avvikene
som overstiger 10% av det største av brutto
pensjonsforpliktelser eller pensjonsmidler.
Utenlandsk valuta
Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta
vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt.
Kursgevinster og kurstap knyttet til varesalg
og varekjøp i utenlandsk valuta føres som
salgsinntekter og varekostnad.
Terminkontrakter
Selskapet og konsernet bruker terminkontrakter på utenlandsk valuta for å sikre
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en framtidig vekslingskurs på eksisterende
(balanseførte) fordringer/gjeld (verdisikring),
eller på rimelig sikre framtidige inn-/
utbetalinger i fremmed valuta (kontantstrømsikring).
Regnskapsmessig klassifiseres terminkontraktene som sikringsinstrumenter.
Endringer i virkelig verdi på terminkontrakter
som sikrer balanseposter (verdisikring), føres
over resultatregnskapet.
Endring i virkelig verdi på terminkontrakter
som er kontantstrømsikring, regnskapsføres
ikke før det underliggende sikringsobjektet
påvirker resultatet. Verdiendringer på
sikringsinstrumentet skal før dette tidspunktet
ikke regnskapsføres.
Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter
periodens betalbare skatt og endring i utsatt
skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på
grunnlag av de midlertidige forskjeller som
eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen
av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er
utlignet og oppført netto i balansen.
Skatt på avgitt konsernbidrag som er ført som
økt kostpris på aksjer i andre selskaper er ført
direkte mot skatt i balansen (føringen skjer
mot betalbar skatt hvis konsernbidraget har
hatt virkning på betalbar skatt, og mot utsatt
skatt hvis konsernbidraget har hatt virkning
på utsatt skatt).
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter
den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp
og med forfallsdato kortere enn tre måneder
fra anskaffelsesdato.

Noter NGAAP
Beløp i 1000 NOK.
Note 1. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m.
Lønnskostnader

2009

2008

Lønn (inkl. fordelt lønn)

4 107

2 004

Godtgjørelse til styret

329

248

Arbeidsgiveravgift

927

1 045

Pensjonskostnader

1 870

2 729

Andre ytelser
Andre personalkostnader
Sum lønn- og personalkostnader
Gjennomsnittlig antall ansatte
2009
Ytelser til ledende personer
Lønn

Daglig leder

28

19

180

181

7 441

6 225

6

6

2008
Styret

Daglig leder

Styret

1 643

-

1 496

Pensjon

138

-

74

-

Andre ytelser

164

329

162

248

1 945

329

1 732

248

2009

2008

401

215

Sum
Revisor

-

Kostnadsført godtgjørelse til revisor fordeler seg slik:
Lovpålagt revisjon (inkludert bistand med årsregnskap)
Andre attestasjonstjenester
Skatterådgivning (inkl. teknisk bistand med ligningspapirer)
Annen bistand
Sum godtjørelse til revisor

-

-

42

50

-

167

443

432
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Beløp i 1000 NOK.
Note 2. Skattekostnad
Årets skattekostnad fordeler seg på:
Betalbar skatt
+/- for lite/mye avsatt tidligere år
Endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel

2009

2008

1

10 644

-

-1 914

-456

3 936

Skatt av konsernbidrag

-12 331

-36 400

Sum skattekostnad

-12 787

-23 734

Beregning av årets skattegrunnlag:

2009

2008

Resultat før skattekostnad

63 703

128 354

Permanente forskjeller *)

-109 087

-220 706

Endring i midlertidige forskjeller
Mottatt konsernbidrag

1 348

367

44 040

130 000

4

38 015

2009

2008

Årets skattegrunnlag
Oversikt over midlertidige forskjeller:
Anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler

-230

-199

14 138

14 422

Pensjonsforpliktelser
Sum

-2 714

-1 395

11 194

12 828

3 135

3 592

28% utsatt skatt/utsatt skattefordel (-)
Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 28% av resultat
før skatt:

2009

2008

28% skatt av resultat før skatt

17 837

35 939

For lite/mye avsatt skatt i fjor

-

-1 914

Utsatt skatt vedrørende 3% regelen

-

4 038

Permanente forskjeller (28%)

-30 624

-61 798

Beregnet skattekostnad

-12 787

-23 734

*) Inkluderer: Ikke fradragsberettigede kostnader, som feks representasjon, samt fradrag for resultatandel knyttet til tilknyttet selskap
(resultatandelen trekkes ut ettersom den allerede er skattelagt hos de enkelte selskapene).
Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:

2009

2008

-

-8 300

Samordning mot alminnelig inntektsskatt

1

10 644

Betalbar skatt i balansen

1

2 344

Naturressursskatt til fremføring fra tidligere år inkusiv renter

Note 3. Varige driftsmidler
Maskiner/
inventar mv.
Anskaffelseskost 01.01

Sum
1 050

Tilgang

-

-

-

Avgang

-

1 050

1 050

Anskaffelseskost 31.12.2008

1 185

-

1 185

Akk. av- og nedskrivninger 31.12.2009

1 144

-

1 144

Balanseført verdi 31.12.2009

41

-

41

Årets avskrivninger

98

-

98

3 år/8 år

-

-

33/12,5%

-

-

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

96

Tomt

1 185

2 235

Beløp i 1000 NOK.
Note 4. Datterselskaper, felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper
Datterselskaper
Uste Nes AS

Anskaffelsestidspunkt

Forretningskontor

Eierandel

Anskaffelseskost

Stemmeandel

1999

Drammen

100,0 %

100,0 %

Vardar Eiendom AS

27.12.2001

Drammen

99,2 %

99,2 %

614 094
4 560

Vardar Eurus AS

13.05.2004

Drammen

70,0 %

70,0 %

184 133

Hønefoss Fjernvarme AS

19.01.2007

Ringerike

100,0 %

100,0 %

64 503

Vardar Boreas AS

14.09 2009

Drammen

100,0%

100,0%

6 867

Energiselskapet Buskerud AS

01.01.1999

Drammen

50,0 %

50,0 %

706 701

Kvalheim Kraft DA

16.03.2001

Drammen

50,0 %

50,0 %

6 767

Øvre Eiker Fjernvarme AS

01.08.2003

Øvre Eiker

50,0 %

50,0 %

1 505

Sula Kraft AS

08.02.2006

Førde

50,0 %

50,0 %

408

Haram Kraft AS

07.05.2003

Vestnes

35,0 %

35,0 %

354

OÜ Paldiski Tuulepark

16.11.2005

Estland

50,0 %

50,0 %

9 781

Zephyr AS

20.03.2006

Sarpsborg

17,0%

17,0%

1 000

Felleskontrollert
virksomhet

Tilknyttede selskaper

Datterselskaper
Uste Nes AS
Vardar Eiendom AS
Vardar Eurus AS
Hønefoss Fjernvarme AS
Vardar Boreas AS

Inngående
balanse

Kons.bidrag/
Utbytte/andre
EK-trans.

Årets
resultatandel

Fond for
vurderingsforskjeller

Utgående
balanse

562 407

39 736

-39 896

562 246

-

16 396

573

51

17 019

12 459

234 961

6 025

-38 956

202 030

17 897

64 503

-8 500

8 136

64 140

-

-

-112

3 596

3 484

-

878 266

37 721

-67 069

848 918

30 355

1 187 419

75 550

--85 000

1 177 969

471 268

4 841

-1 355

-3 487

-

-

3

-3

-

-

-

313

-12

-

301

-

Felleskontrollert
virksomhet
Energiselskapet Buskerud AS
Kvalheim Kraft DA
Øvre Eiker Fjernvarme AS
Sula Kraft AS
Tilknyttede selskaper
Haram Kraft AS
OÜ Paldiski Tuulepark
Zephyr AS
OÜ Eurodigit

291

817

-850

258

-

9 162

-453

-369

8 340

-

-

-

-

-

-

10

-

-10

-

-

1 202 040

74 545

-89 716

1 186 868

471 268

97

Beløp i 1000 NOK.
Note 5. Aksjer i andre selskaper
MORSELSKAP/KONSERN
Balanseført
verdi

Eierandel

Pålydende
(hele NOK)

Antall

BTV Investeringsfond

2,00%

2 402

2 110

Energi og Miljøkapital AS

2,50%

1 659

5 000

1

Cenergie AS

1,40%

-

140 000

100

Norsk Enøk & Energi AS

21,00%

1 677

1 210

500

Papirbredden Innovasjon AS

10,00%

309

490 000

1

Follum Energi Sentral AS

33,33%

40

1 000

33,33

Kongsberg Innovasjon AS

21,00%

3 000

1 500

1

Aksjer i andre selskaper 31.12.

100

9 088

Note 6. Ansvarlige utlån med forfall senere enn 1 år
Hovedstol
Energiselskapet Buskerud AS
Vardar Eiendom AS
Kvalheim Kraft DA
Haram Kraft AS
Sum ansvarlige utlån

Renteinntekt

Rentesats

465 000

40 004

5,17%

28 000

967

4,12%

5 000

-

-

950

-

-

498 950

40 972

Note 7. Andre langsiktige fordringer med forfall senere enn 1 år
Hovedstol
Hønefoss Fjernvarme AS
Vardar Eurus AS
OÜ Viru-Nigula Tuulepark
OÜ Vanaküla Tuulepark
Totalt

Renteinntekt

Rentesats

121 074

5 345

4,52%

13 598

427

5,30%

122 244

6 550

4,69%

83 150

1 550

6,00%

340 066

-

-

Energiselskapet Buskerud AS

17 799

466

2,95%

OÜ Paldiski Tuulepark

14 649

2 153

7,00%

Sula Kraft AS

1 301

66

5,13%

Zephyr AS

4 260

182

4,25%

16 630

532

4,60%

1 100

39

6,25%

55 738

3 438

Kvalheim Kraft DA
Øvrig (lån til daglig leder (850)/ansatt (250))
Sum andre langsiktige fordringer
Lån til daglig leder er sikret med pant i fast eiendom.
Note 9. Bundne betalingsmidler
Skattetrekksmidler

2009

2008

386

356

Note 10. Endring egenkapital
Aksjekapital
Egenkapital 31.12.08

Annen
egenkapital

Sum

268 561

348 500

543 391

179 470

Årets resultat

-

-

-41 768

118 258

76 490

Avsatt utbytte

-

-

-

-40 000

-40 000

Omregningsdiff.
datterselskap
Egenkapital 31.12.09

98

Vurderingsforskjeller

Overkursfond

1 339 922

-

-

-

-39 680

-39 680

268 561

348 500

501 623

218 048

1 336 732

Beløp i 1000 NOK.
Note 11. Pensjonskostnad og pensjonsforpliktelser
Pensjonsforpliktelsene overfor ansatte i konsernet er dekket gjennom kollektiv pensjonsforsikring i Buskerud Fylkeskommunale
Pensjonskasse. Denne ordningen inkluderer også AFP. Estimatavvik behandles etter korridormetoden fra 1.1.2007.
I tillegg har administrerende direktør avtale om førtidspensjon. Denne er kostnadsført fra 2008.
2009
Sikret ordning

2008

Usikret ordning

Sikret ordning

Usikret ordning

Pensjonskostnad
Årets pensjonskostnad

2 888

269

1 186

1 518

Beregnede pensjonsforpliktelser

63 066

Pensjonsmidler (til markedsverdi)

-37 889

1 754

56 887

1 518

-

-39 548

87

-

247

-

214

-24 552

-

-17 675

-

712

2 001

-337

1 732

2009

2008

Avkastning

5,80%

4,25%

Diskonteringsrente

3,80%

4,50%

Årlig lønnsvekst

4,00%

4,50%

Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp

3,75%

4,25%

Årlig pensjonsregulering

3,75%

4,25%

Pensjonsforpliktelse

Arbeidsgiveravgift
Estimatavvik
Netto pensjonsforpliktelser

Økonomiske forutsetninger:

Note 12. Mellomværende med selskap i samme konsern
Kortsiktige fordringer

2009

2008

55 683

193 092

Øvrig langsiktig gjeld
Konserngjeld

-

12 000

101 144

249 866

Note 13. Ansvarlig lån med forfall senere enn 5 år
Låntype
Buskerud Fylkeskommune

Lån m/call,
evigvarende

Saldo pr 31.12
465 000

Rentesats
4,52%

Rentekostnad
21 851

99

Beløp i 1000 NOK.
Note 14. Aksjekapital og aksjonærinformasjon
Selskapets aksjekapital er på NOK 268 561 000,- fordelt på 49 550 aksjer hver pålydende NOK 5 420,- fordelt på to
aksjeklasser, A og B. Aksjeklasse A består av 496 aksjer à NOK 5 420,-, til sammen NOK 2 688 320,-. Aksjeklasse B består
av 49 054 aksjer à NOK 5 420,- til sammen NOK 265 872 680,-.
Aksjeklasse B har ikke stemmerett eller rett til utbytte.
Buskerud Fylkeskommune eier 100 % av A-aksjene i selskapet.
Følgende kommuner eier B-aksjer:

Antall

Eierandel

7 863

16,03 %

Flesberg

554

1,13 %

Flå

103

0,21 %

Gol

442

0,90 %

Hemsedal

191

0,39 %

Hol

461

0,94 %

Hole

922

1,88 %

Drammen

Hurum

2 924

5,96 %

Kongsberg

5 921

12,07 %

Krødsherad

373

0,76 %

Lier

6 441

13,13 %

Nedre Eiker

4 930

10,05 %

Nes

353

0,72 %

Nore og Uvdal

265

0,54 %

Modum

1 737

3,54 %

Ringerike

5 739

11,70 %

Rollag

309

0,63 %

Røyken

3 973

8,10 %

Sigdal

1 128

2,30 %

Øvre Eiker

3 954

8,06 %

Ål
Sum

471

0,96 %

49 054

100 %

Note 15. Gjeld til kredittinstitusjoner/øvrig langsiktig gjeld/finansielle instrumenter
Kortsiktig
Långiver/
Tilrettelegger

Låntype

Saldo pr 31.12.

Rentesats

Rentekostnad

Forfall

Nordea (som tilrettelegger)

Sertifikatlån

68 000

2,74%

1 210

mai.10

Nordea (som tilrettelegger)

Sertifikatlån

50 000

3,06%

1 980

jan.10

Handelsbanken
(som tilrettelegger)

Sertifikatlån

100 000

4,05%

463

mai.10

Nordea (som tilrettelegger)

Obligasjonslån

100 000

3,09%

1 424

aug.10

318 000
Langsiktig
Långiver/
Tilrettelegger

Låntype

Saldo pr 31.12.

Nordea (som tilrettelegger)

Obligasjonslån

265 000

Fast

mar.11

Nordea (som tilrettelegger)

Obligasjonslån

35 000

Fast

mar.16

Nordea (som tilrettelegger)

Obligasjonslån

10 000

Fast

mar.16

Nordea (långiver)

Banklån

Nibor + 1,5 %

des.13

400 000

Rente

Forfall

710 000
Note 16. Valutaterminkontrakter, renteswaper
Kontantstrømsikring
Verdisikring
Sum virkelig verdi

2009

2008

-35 738

-190 193

-

-

-35 738

-190 193

Virkelig verdi av valutaterminkontrakter og renteswaper er beregnet av konsernets bankforbindelse, og utgjør den diskonterte forskjellen
mellom den avtalte terminkursen og terminkursen pr 31.12 for en terminkontrakt med tilsvarende løpetid. Terminkontraktene løper frem til
2016.
Samtlige kontrakter anses å redusere valutarisikoen effektivt, og tilfredsstiller dermed kravene til regnskapsmessig sikring.
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