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JUNI 

I juni vedtok styret 
ny strategiplan for 
Vardar konsernet 
– gjeldende fram til 2021. 
Strategiplanen er forankret 
hos eier.

 Høydepunkter

2010

SEPTEMBER
Vindparken Mockiai i 
Litauen ble idriftssatt i 
september. Parken består 
av 6 Enercon møller med 
total effekt på 12 MW, og 
vil gi en årlig produksjon 
på 38 GWh. Vardar Eurus 
eier 50 % av vindparken.

OKTOBER 
29. oktober ble vindparken 
Mehuken II åpnet ved 
Måløy i Sogn og Fjordane. 
Utvidelsen omfatter åtte 
vindturbiner på 2,3 MW 
hver. Samlet produksjon 
på Mehuken ble dermed 
femdoblet til ca 65 GWh.

DESEMBER 
Avtale ble inngått 
med Norske Skog om 
varmelevering til Hønefoss 
Fjernvarme. 
Kjetil Bockmann, Hønefoss 
Fjernvarme og Terry 
Hamilton, Vice President 
Norske Skog Europa signerte 
avtalen.

APRIL
1. april fikk vindparken 
Tooma I i Estland 
endelig godkjennelse fra 
myndighetene. Parken 
består av 8 Enercon møller 
med total effekt på 16 MW, 
og vil gi en årlig produksjon 
på 45 GWh. Vardar Eurus 
eier 50 % av vindparken.

SEPTEMBER 
Distriktssjef i Statens 
Vegvesen klipper snoren 
ved åpning av ”nye” 
Hønengata som har fått 
fjernvarmerør som vil 
forsyne mange nye kunder 
i Hønefoss.

AUGUST 
I august fikk vindparken 
Virtsu III i Estland 
endelig godkjennelse fra 
myndighetene. Parken 
består av 3 Enercon møller 
med total effekt på 6,9 MW, 
og vil gi en årlig produksjon 
18 GWh. Vardar Eurus eier 
25 % av vindparken.

AUGUST 
24. august deltok direktør 
Bjørn Husemoen fra Vardar  
i Zero Emission Rally for el- 
og hydrogenbiler. Vardar 
deltok med en Mazda XR8 
med wankelmotor som
benytter hydrogen som 
drivstoff. 
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Egenkapital Vardar
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Nøkkeltall Vardar
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Årets årsrapport framstår i en litt annen drakt enn tidligere. 
I forbindelse med konsernets nye strategiplan for perioden 
2010 til 2020 som ble vedtatt i 2010, er den grafiske 
profilen endret. Den nye profilen signaliserer enda tydeligere 
kjernevirksomheten som er produksjon av ren fornybar energi. 
Slagordet ”Renewable Energy for the Future” og bruk av logo 
med grønne farger er eksempler på dette.

”Renewable Energy for the Future”

For å leve opp til slagordet, vil Vardar fortsette å investere i kraftproduksjon 
basert på de fornybare energikildene vind og biomasse/biogass. I tillegg har 
Vardar betydelige eierinteresser innen vannkraftproduksjon, hvor det foreligger 
en langsiktig utviklingsorientert eierstrategi.  

Fram til nå har det meste av investeringene i ny vindkraftproduksjon skjedd 
i Estland og Litauen, men i 2010 ble også prosjektet Mehuken II ved Måløy 
vellykket idriftsatt. ENOVAs investeringsstøtteprogram for vindkraft gjorde det 
mulig å gjennomføre prosjektet. 

Lovforslaget om et felles marked for el – sertifikater i Norge og Sverige har 
vært på høring og behandling av lovforslaget ventes i løpet av første halvår 
2011. Målet er at vi skal ha et operativt marked fra 2012 med betydelige 
ambisjoner for utbygging av ny fornybar kraftproduksjon i Norge. Vardar 
er svært godt posisjonert for å delta i investeringer i vindkraft i Norge og 
på denne måten bidra til at de nasjonale ambisjoner oppfylles. I likhet med 
investeringene i Baltikum, vil Vardar imidlertid stille helt konkrete krav til 
lønnsomhet for nye investeringer i Norge og eierskapet vil bli strukturert på en 
måte som gir oss mest mulig finansiell styrke og handlekraft. 

Vardar er stolt sponsor av Vikersund Hopp og i forbindelse med Prøve 
VM i 2011 ble den nye Vikersundbakken, som nå er verdens største 
skiflygingsbakke, åpnet med en fantastisk ny verdensrekord av Johan Remmen 
Evensen på 246,5 meter. Vi i Vardar ønsker å la oss inspirere av denne store 
prestasjonen og strekke oss litt ekstra for å nå målene vi har satt oss for årene 
som kommer. 

De ansatte i Vardar har gjort en stor jobb for å bringe oss dit vi er i dag jeg vil 
ønske alle kollegaer lykke til med de spennende utfordringene vi står foran.

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

Visjon    

Utvikling av verdier gjennom 
aktivt eierskap.

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

Forretningside
Vardar skal bidra til å øke tilgan-
gen på ren, fornybar energi.

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

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

Visjon
Mål 
Strategi



6 76 7

Vardar 2010

Vardar konsernet avlegger regnskap etter de internasjonale regnskapsprinsippene i 
IFRS. For 2010 ble resultatet etter skatt på 182,0 mnok.
 

Resultatet er litt lavere enn en kan forvente 
i et normalt år. Dette kommer av lite vind 
i de baltiske landene, som gir mindre pro-
duksjon og dermed resultat i Vardar Eurus. 
Mindre vann i magasinene og nedbør har i 
tillegg gitt noe lavere produksjon i kraftsta-
sjonene Usta og Nes enn ved et normalår. 
Dette gir lavere resultat i Uste Nes enn 
forventet. Energiselskapet Buskerud (EB) 
leverte i 2010 et resultat i henhold til for-
ventningene. Hønefoss Fjernvarme hadde 
et år med god produksjon, og leverte noe 
bedre enn forventet. For eiendomsvirksom-
heten var resultatet som forventet.

IFRS regnskapsregler krever at Vardar fører 
endringer i verdi på finansielle instrumenter 
over resultatregnskapet.  Datterselskapet 
Vardar Eurus eies i tillegg til Vardar av 
Nordic Environment Finance Corporation 
(NEFCO). Mellom disse eierne foreligger det 
en opsjonsavtale, som forplikter Vardar til 
å løse ut NEFCO. Virkelig verdi av denne 
forpliktelsen føres i balansen, og verdiend-
ringene fra forrige rapportering føres over 
resultatet. I tillegg til denne forpliktelsen 
føres verdiendringene på alle derivater som 
inngås i forbindelse med kontantstrøms- og 
balansesikring over resultatet. Dette kan 
gi store utslag i resultatet fra år til år. Ned-
gangen i resultat fra 2009 skyldes i hoved-
sak slike endringer.  

Ved utgangen av 2010 hadde konsernet en 
egenkapital på 1.634,3 mnok, mens total-
kapitalen var på 3.910,4 mnok. Dette gir en 
egenkapitalandel på 41,8 %, og en 
egenkapitalavkastningen på 11,1%.

Viktige begivenheter
I løpet av året har Vardar økt sin eierandel 
i Vardar Eurus fra 70 til 90%. I tillegg er 
det gjennomført en emisjon i Vardar Eurus. 
Totale emisjonsbeløp ble på 38 meuro, for-
delt på to innbetalinger. Det gjenstår inn-
betaling på 11 meuro av emisjonen. Vardar 
og NEFCO deltar begge i henhold til sine 
respektive eierandeler.  

Vardar tok i mai opp et obligasjonslån på 
500 mnok med 15 års løpetid, i tillegg til 
et banklån på 150 mnok med 7 års løpetid. 
Dette var et ledd i finansieringen av frem-
tidige investeringer samt refinansiering 
av lån som kommer til forfall. Endringene 
i låneporteføljen har videre i stor grad bi-
dratt til mer langsiktig finansiell basis for 
virksomheten samtidig som det er oppnådd 
en mer hensiktsmessig forfallsstruktur.

Byggingen av vindparken Mehuken II i regi 
av Kvalheim Kraft DA, som Vardar Boreas 
eier 33,3% av, ble ferdigstilt i 2010.

Generalforsamlingen i Energiselskapet 
Buskerud vedtok ekstraordinært utbytte 
fra EB i 2010. I denne forbindelse vedtok 
generalforsamlingen i Vardar å dele ut et 
ekstraordinært utbytte til Buskerud Fylkes-
kommune på 42,5 millioner kroner. Dette 
beløpet ble i sin helhet tilbakeført til Vardar 
ved at saldoen på det ansvarlige lånet ble 
øket tilsvarende. 
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Økonomisk 5 års oversikt
Beløp i 1000 NOK.

Selskapsstruktur

Buskerud Fylkeskommune Kommunene 
i Buskerud

VARDAR AS

VANNKRAFT

Uste Nes AS

ENERGI-
SELSKAPET 
BUSKERUD

(EB)

BIOENERGI
Hønefoss 

Fjernvarme AS
Øvre Eiker 

Fjernvarme AS

VINDKRAFT 
NORGE 

Vardar Boreas AS

VINDKRAFT 
UTLANDET

Vardar Eurus AS

EIENDOM
Vardar 

Eiendom AS

99 % B-aksjer1 % A-aksjer

Beløp i 1000 NOK.

IFRS 2010 2009  2008  2007 2006

Resultat - Konsern

Driftsinntekter 322 731 285 345 309 651 238 531 278 861

Driftsresulltat 156 391 181 567 -1 736 88 929 142 286

Avskrivninger 25 404 29 835 22 173 20 717 18 269

EBITDA 181 795 211 402 20 437 109 646 160 555

Årsresultat 182 048 338 450 359 117 323 139 849

Balanse - Konsern

Anleggsmidler 3 535 462 3 557 174 3 482 693 3 047 635 2 936 665

Omløpsmidler 374 947 183 772 262 592 550 357 138 613

Egenkapital 1 634 329 1 650 358 1 436 231 1 509 520 1 408 767

– hvorav minoritet 10 715 9 591 11 307 68 171 44 746 

Langsiktig gjeld 1 936 085 1 620 980 1 789 120 1 125 655 1 548 937 

Kortsiktig gjeld 339 995 469 611 519 938 962 819  117 574 

Total kapital 3 910 409 3 740 949 3 745 289 3 597 994 3 075 278

Nøkkeltall - Vardar konsern

Årsresultat 182 048 338 450 359 117 323 139 849 

Egenkapitalandel (%) 41,8 44,1 38,3 42,0 45,8

Egenkapitalrentabilitet (%) 11,1 21,9  0,0 8,0 9,9

Årsresultat - selskapsregnskap NGAPP 2010 2009  2008  2007 2006

Vardar AS 133 496 76 490 152 088 84 742 75 421

Uste Nes AS 46 307 39 736 108 156  45 533  34 309 

Hønefoss Fjernvarme AS -7 172 -8 500 -11 409 -8 148

Øvre Eiker Fjernvarme AS 278 -165 -181 -193 -1 458

Vardar Eurus AS 10 438 13 612 23 480 11 612 5 168

Vardar Eiendom AS 379 577 -215 7 307  -706

Produksjon (GWh) 2010 2009  2008  2007 2006

Uste Nes AS 576 627,0  722,0  758,0  559,0 

Kvalheim Kraft DA 25,0 11,9  11,8  11,2  11,9 

EB Kraftproduksjon AS 2 439,0 2 407,0 2 618,0 2 584,0 2 369,0

Hønefoss Fjernvarme AS 32,8 25,6 20,4 17,5

Øvre Eiker Fjernvarme AS 4,1 3,4 3,1 2,6 2,4

Vardar Eurus AS 140,9 98,7 78,2  55,7 38,4 
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Vardars virksomhetsområder

Kommentar: I regnskapet alokeres EB til vannkraft, og er ikke eget 
segment.

For 2010 rapporteres resultat fra Kvalheim Kraft DA under inntekter fra 
felleskontrollerte selskaper.

Beløp i 1000 NOK.

Fornybar energi Nøkkeltall 2010 2009 2008 Virksomhetsbeskrivelse

Vannkraft Driftsinntekter
EBITDA
Resultat

262 139
128 853
46 307

230 153
125 345
39 736

252 599
140 748
108 156

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

Energiselskapet 
Buskerud *

Driftsinntekter
EBITDA
Resultat

1 988 563
825 984
275 624

1 630 000 
893 000
358 000

1 394 444
710 089
402 628

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. 

Bioenergi Driftsinntekter
EBITDA
Resultat

19 315
2 330

-7 172

14 512
693

-8 665

9 311
-2 293

-11 590

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.

Vindkraft Norge Driftsinntekter
EBITDA
Resultat

-
1 656

249

3 720
-4 242
-3 344

3 992
1 657

41

Vardars satsning på vindkraft i Norge er organisert 
gjennom datterselskapet Vardar Boreas AS. 
Det deleide selskapet Kvalheim Kraft økte sin 
vindkraftproduksjon fra ca 12 til 65 GWh da 
Mehuken II ble ferdigstilt høsten 2010. Vardars 
eiendeler i Zephyr, Haram Kraft og Sula Kraft vil i 
løpet av 2011 bli overført til Vardar Boreas.

Vindkraft Utlandet Driftsinntekter
EBITDA
Resultat

32 671
22 488
10 438

35 666
28 057
13 612

41 667
34 267
23 480

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.

Annen virksomhet Nøkkeltall 2010 2009 2008 Virksomhetsbeskrivelse

Eiendom Driftsinntekter
EBITDA
Resultat

7 752
2 776

379

7 405
3 107

577

7 143
2 728
-215

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

Innovasjon Vardar AS brukte ca 3 millioner kroner på innovasjon, 
forskning og utvikling i 2010.

Vardar AS satser på miljøet, og skal bidra til å øke 
tilgangen på ren fornybar energi. Dette innebærer 
også at vi skal bidra til å utvikle grønne ver-
dier gjennom innovasjon, forskning og utvikling 
innenfor fornybar energiproduksjon og beslektet 
virksomhet.

Da de enkelte datterselskaper avlegges i NGAAP, er de benyttede nøkkeltall basert på dette prinsippet. * Nøkkeltall iht. IFRS (EB).

Miljø
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. Vannkraft

Vindkraft
 

BioenergiBeregningsgrunnlag graf: 
Totalproduksjon i Vardars produksjonsselskaper.

Besparelser i CO² utslipp fordelt på 
Vardars virksomhetsområder:

1000 tonn������

������
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VARDAR AS

Uste Nes AS

100%

Organisasjonskart

Anleggene ble i hovedsak bygget i 
perioden 1962-67, med ferdigstillelse 
av Usta og Nes i henholdsvis 1965 og 

1967. 

E-CO Vannkraft forestår driften av 
anleggene i henhold til avtale mellom 
deltakerne i sameiet. 

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 
kraftbørsen NASDAQ OMX som 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 er fornybar ren energi og
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.

Produksjonsselskapene

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 Hallingdals-
elva ved Nes. Tilløpstunnelen til Nes 
har en lengde på over tre mil og et 
tverrsnitt på vel 8 x 8 meter. Dette er 
en av de største kraftverkstunneler i 
verden. Også sideelver på begge sider 
av Hallingdalselva tas inn i tilløps-
tunnelen. De fire aggregatene i 
Nes kraftverk er utstyrt med 
Francis-turbiner og utnytter en brutto 
fallhøyde på 285 m. Totalproduksjon 
midlere årsproduksjon: 1330 GWh.

Produksjon

Vannkraft

Fornybar energi

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 Vannkraft AS (4/7) og Øvre 
Hallingdal Kraftproduksjon AS (Akershus Energi Vannkraft) (1/7). 
Vardars andel av produksjonen i Usta og Nes kraftverker utgjør i 
overkant av 600 GWh pr. år.
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Vardar eier 50 % av aksjene i det regionale energikonsernet 
Energiselskapet Buskerud (EB). EBs mål er å bidra til en mer 
effektiv og bærekraftig energiforsyning i Buskerud-regionen og i 
naturlig tilstøtende områder.

Strategien for å oppfylle denne 
målsetningen er å realisere 
samfunnsøkonomiske og 
bedriftsøkonomiske fordeler ved 
regionalt operativt og eiermessig 
samarbeid. 

Konsernet er delt inn i følgende 
fire forretningsområder: 
•  Produksjon
•  Infrastruktur
•  Entreprenør 
•  Tjenester

Forretningsområde Produksjon 
består av det heleide datterselskapet 
EB Kraftproduksjon AS og de 
tilknyttede selskapene Hadeland 
Kraft AS, Hellefoss Kraft AS og 
Norsk Grønnkraft AS. Samlet årlig 
kraftproduksjon er ca 2500 GWh 
som tilsvarer ca 30 % av forbruket i 
Buskerud fylke.

Forretningsområdet infrastruktur 
omfatter EBs aktiviteter innen 
kraftnett og fjernvarme, og består 
av datterselskapet EB Nett AS og de 
tilknyttede selskapene Hadeland 
Energi AS og Drammen Fjernvarme 
AS. 

Forretningsområdet Entreprenør 
består av datterselskapene EB 

Organisasjonskart
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Energimontasje AS, Hadeland 
NettPartner AS og EB Elektro AS. 
I tillegg inngår de tilknyttede 
selskapene B-Tek AS og NordiConsult 
AS i dette forretningsområdet. EB 
tilbyr el-montasje og vedlikehold 
for energiselskap og større 
industriselskap. 

Forretningsområdet Tjenester 
består av datterselskapene 
EB Kontakt AS, EB Kundeservice AS 
og EB Fibernett AS samt eierskap i det 
tilknyttede selskapet Hadeland og 
Ringerike Bredbånd AS. EB tilbyr 
bredbåndstjenester over egen 
fiberinfrastruktur og strøm til kunder. 

For nærmere informasjon om EB vises 
til selskapets nettsider: 
www.eb.no

Produksjon

VARDAR AS

Energiselskapet Buskerud AS

PRODUKSJON INFRASTRUKTUR ENTREPENØR TJENESTER

50 %

Fornybar energi

Energiselskapet
Buskerud
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Bioenergi

Vardars satsing innenfor bioenergi skjer i all hovedsak gjennom 
det heleide datterselskapet Hønefoss Fjernvarme AS. I tillegg eier 
Vardar 50% av Øvre Eiker Fjernvarme AS. I fjernvarmeanleggene 
våre varmer vi opp vann ved å brenne miljøvennlig biomasse. 
Det varme vannet sendes så ut til kundene via isolerte fjernvarmerør. 

Hønefoss Fjernvarme
Fyrsentralen i Hønefoss benytter rå 
skogsflis hentet i de store skogene i 
Ringeriksregionen. Anlegget har en 
installert effekt på 7,7 MW og leverer 
pr. i dag fjernvarme til kunder syd 
for Hønefoss Bru. Bygging av gang 
og sykkelbru er nå i full gang slik 
at vi skal kunne levere fjernvarme 
også på nordsiden av brua til neste 
fyringssesong.

2010 har vært preget av meget stor 
aktivitet med legging av fjernvarmerør 
på både sør- og nordsiden av byen. 
Hele traseen “Kirkegata – Tippen”, 
Hønengata og deltraseer på  
Vesterntangen og i Krokenveien ble 
ferdig i løpet av året. For oss og for 
byens tålmodige befolkning var det et 
høydepunkt når snora ble klippet og 
byens hovedgjennomfartsåre “nye” 
Hønengata ble åpnet i september. 

Marked
Primærmålgruppen for fjernvarme 
er større bygg med vannbåren 
oppvarming. I fase 2 av utbyggingen 
i Hønefoss er borettslag den største 
målgruppen. Derfor er vi glade for 
at 100 % av borettslagene i fase 2 
som har oljefyr i dag har skrevet 
kontrakt om overgang til fjernvarme. 
Borettslag med til sammen ca 630 
leiligheter skal ha leveranse fra 
Hønefoss Fjernvarme AS på nordsiden 
av byen i løpet av 2011. For å greie 
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våre leveranseforpliktelser med så 
mange nye kunder har vi inngått en 
avtale om kjøp av overskuddsenergi 
fra Norske Skog Follum. Vi solgte 
totalt 31,4 GWh varme og kjøling i 
2010. Stadig flere tilkoblede kunder 
i fase 1 og de lave temperaturene i 
2010 gav en økning i salget på hele 
29 %. 

Øvre Eiker Fjernvarme
Vardar har siden 2003 eid og driftet 
Øvre Eiker Fjernvarme i Vestfossen i 
tett samarbeid med Øvre Eiker Energi 
AS. Anlegget i Vestfossen brenner 
flis og har en ytelse på 840 kW. 
Fjernvarmeanlegget i Vestfossen har 
i år for første gang levert et positivt 
bidrag til eierne. I ØEF er dette en stor 
motivasjonsfaktor for videre satsning 
på å implementere trygge og varige 
forbedringstiltak. Vi ser resultatene i 
4. kvartal, hvor vi produserer ca 35 % 
mer energi på fliskjel enn i 2009.

Produksjon

VARDAR AS

Hønefoss Fjernvarme AS Øvre Eiker Fjernvarme AS

50 %100 %

Organisasjonskart

Fornybar energi

     Hønefoss Fjernvarme         Øvre Eiker Fjernvarme

Solgt energi (31.4 GWh) rapportert for HFV inneholder også 
kjøling og satellitter (totalt 3 stk).
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Vardars satsning på vindkraft i Norge er organisert gjennom 
det heleide datterselskapet Vardar Boreas AS. Vardars 
vindkraftsatsning i Norge fikk et betydelig løft da Mehuken II ble 
ferdigsstilt høsten 2010. Det deleide selskapet Kvalheim Kraft økte 
med dette sin vindkraftproduksjon fra ca 12 til 65 GWh. 

Vindkraft
Norge
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Organisasjonskart

VARDAR AS

Vardar Boreas AS

Kvalheim Kraft DA Zephyr AS Haram Kraft AS Sula Kraft AS

Høydepunkter 2010
• Etter nesten ett år med anleggs-
 arbeider var det i juli klart for  
 montasje av 8 stk 2,3 MW turbiner  
 på Mehuken II. Kvalheim Kraft, som  
 har produsert vindkraft på Mehuken  
 i Sogn og Fjordane siden 2001, økte  
 med dette sin installerte kapasitet  
 fra 4 til 23 MW og den årlige 
 produksjonen fra ca 12 GWh til 
 65 GWh. Mehuken II har vært i full 
 produksjon siden oktober 2010. 
 Utbyggingen har vært vellykket på 
 alle måter, og fremstår som et 
 miljømessig godt prosjekt med god  
 lokal forankring. 

• I løpet av 2010 solgte Vardar og  
 Østfold Energi deler av sine andeler  
 i Kvalheim Kraft til danske DONG 
 Energy, og reduserte med dette sin 
 eierandel i selskapet fra 50% til  
 33,3%.

Marked
I desember kom omsider utkastet til 
lov om et felles elsertifikatmarked 
mellom Norge og Sverige ut på hø-
ring. Dette var et viktig skritt for å få 
på plass mer forutsigbare rammebe-
tingelser for utbygging av ny fornybar 
kraft i Norge. Fremdeles gjenstår vik-
tige milepæler før elsertifikatmarkedet 
kan tre i kraft fra 01.01.2012.  

Elsertifikatmarkedet vil være en 
teknologinøytral ordning, hvor mål-
setningen er at det skal komme 13,2 
TWh ny fornybar kraftproduksjon i 
begge land innen 2020.

Strategi
Vardar er godt posisjonert innen vind-
kraft i Norge gjennom sine eierandeler 
i utviklingsselskapene Zephyr, Haram 
Kraft og Sula Kraft. Haram Kraft har 
rettskraftig konsesjon på utbygging av 
66 MW vindkraft i Haram kommune i 
Møre og Romsdal. Zephyr hadde ved 
utgangen av 2010 konsesjonssøkt 660 
MW langs kysten fra Nord Trøndelag 
til Rogaland. Sula Kraft har under ut-
vikling et prosjekt på inntil 140 MW i 
Solund kommune i Sogn og Fjordane. 
Vardars strategi er å investere i ut-
bygging av lønnsomme vindkraft-
prosjekt og bidra til målsetningen om 
13,2 TWh ny fornybar kraftproduksjon 
innen 2020.

100 %

Fornybar energi

Produksjon

50 %35 %16,7 %33,3 %
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Vindkraft
Utlandet

Vardars satsning på fornybar energi i utlandet skjer gjennom 
datterselskapet Vardar Eurus AS - 90% eid av Vardar og 10% eid 
av Nordic Environment Finance Corporation, NEFCO. Vardar Eurus 
AS har som mål å investere i fornybar energi i Baltikum og Nordvest 
Russland. 

Organisasjonskart

VARDAR AS

Vardar Eurus AS

VINDKRAFT

Estland Latvia Litauen

TJENESTER

Nelja Energia OÜ

Vardar Eurus har investert et betydelig 
beløp i Baltikum siden 2005. Dette 
har resultert i medeierskap i 10 vind-
parker som til sammen produserer 
340 GWh pr år, 2 vindparker under 
bygging, flere prosjekter under 
utvikling og opprettelse av operatør-
selskapet Nelja Energia og trading-
selskapet Nordic Power Management.  
I tillegg til vindkraft på land har vi 
aktivitet innen energi fra biomasse og 
offshore vindkraft.  Engasjementet på 
offshore vind har i tillegg til tekniske 
løsninger utfordringer knyttet til lov-
givning i de enkelte landene.

Høydepunkter 2010
•  Byggestart av vindparken Aseri i  
 Estland som vil bidra med 66 GWh  
 fornybar energi i løpet av et år.

• Ferdigstillelse av to vindparker i  
 Estland, Tooma og Virtsu III, som  
 til sammen vil bidra med 63 GWh  
 fornybar energi i løpet av et år.

• Ferdigstillelse av vår andre 
 vindpark i Litauen, Mockiai, som vil  
 bidra med 36 GWh fornybar energi i  
 løpet av et år.

• Deltagelse i etableringen av   
 selskapet Empower 4Wind som  
 har som formål å ta på seg drift og  
 vedlikehold av vindparker. 

Marked
Rammebetingelsene for fornybar 
energi i Estland og Litauen er kjente 
og har så langt gitt mulighet for 
lønnsomme prosjekter, mens det i 
Latvia fortsatt er usikkerhet. Det har 
gjennom året kommet signaler på at 
myndighetene i Estland vil vurdere 
støttenivået på fornybar energi etter 
parlamentsvalget i mars 2011. Dette 
er en situasjon som følges nøye opp 
og det antas at en eventuell endring 
ikke vil få virkning for eksisterende 
prosjekter. Estlands overgang til Euro 
fra 01.01.11 har bidratt til at valuta-
risikoen i Vardar Eurus er redusert.

Strategi
Vardar Eurus har som formål å 
planlegge, bygge ut og drive anlegg 
for produksjon av fornybar energi i 
Baltikum og Nordvest Russland. Ved 
utgangen av 2010 har vi ingen 
investeringer utenfor Baltikum.

Produksjon
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Fornybar energi

90 %
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Annen virksomhet

Vardar Eiendom AS er et datterselskap av Vardar AS. Selskapets 
hovedoppgave er å sørge for effektiv drift, utleie og utvikling av egne 
eiendommer. Dette gjøres ved at selskapet forvalter eiendomsverdiene 
og yter driftstjenester til leietagerne. Selskapet skal utvikle eiendoms-
porteføljen med tanke på lønnsom drift og positiv verdiutvikling. 

Eiendom

VARDAR AS

Vardar Eiendom AS

Øvre Eikervei 14 Dronninggt 15 Åsveien 6A Åsveien 6B

Eiendomsporteføljen består av 
to kontorbygg i Drammen og et 
kombinert administrasjons- og 
produksjonsbygg i Hurum. 

Det har vært ett stabilt år for 
eiendomsdriften i 2010. Eiendommene 
har hatt en høy utleiegrad, kun med 
få ledige enkelt kontorer i 
Øvre Eikervei 14. Driftsmessig følges 
eiendommene tett opp gjennom 
rutinemessige egenkontroller og 
bruk av serviceavtaler på tekniske 
installasjoner.

Høydepunkter 2010
I 2010 ble det gjennomført en 
ENØK analyse og en påfølgende 
oppgradering av ventilasjonsanlegget 
samt installasjon av varmepumpe 
og nye ovner i Øvre Eikervei 14. 
Dette har ført til bedre inneklima og 
reduserte kostnader til oppvarming.

Marked
Vardar Eiendom henvender seg 
kun til markedssegmentet for 
næringseiendommer, og har med sin 
høye utleiegrad ikke vært påvirket av 
endringer i markedet.

Porteføljen av leietakere 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 
derfor 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 leietagere.   

Organisasjonskart

Spennende øyeblikk da ny varmepumpe heises på plass i 
Øvre Eikervei 14.

99,2 %
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Innovasjon

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. Innovasjon blir dermed en 
naturlig oppgave. Vardar og eier, Buskerud Fylkeskommune har 
visjoner når det gjelder forskning på fornybar energi.

Satsning på miljøvennlig energi
Vardar i samarbeid med Lindum 
Ressurs og Gjenvinning arbeider med 
å utvinne hydrogen fra organisk avfall. 
“Søppel” skal bli til hydrogen og snart 
vil det være mulig å tanke hydrogen 
produsert i Drammen. Det vil være 
et viktig skritt for å fullføre HyNor 
prosjektet; Hydrogenveien fra Oslo til 
Stavanger

Hydrogensamfunnet
- en miljøvennlig drøm
eller virkelighet i nær fremtid?
Vi antar at det ikke er lenge før deler 
av bilparken er drevet med hydrogen 
til erstatning for bensin og diesel. 
En energibærer som kan fremstilles 
fra en rekke ulike energikilder og 
som ved bruk ikke gir andre utslipp 
enn rent vann og varme, kan virke 
som løsningen på grunnleggende 
miljøutfordringer. Dette forutsetter at 
hydrogen fremstilles med ren fornybar 
energi.

Hydrogenbil
Vardar har sammen med Lindum 
Ressurs og Gjenvinning leaset en 
Mazda XR8 med wankelmotor som
benytter hydrogen som drivstoff. Det 
gjør bilen helt forurensningsfri.

Brenselcelleteknologi
Vardar AS har en samarbeidsavtale 
med Tallinn tekniske Universitet 
knyttet til utnyttelse av 
brenselcelleteknologi i kraftforsynings-
enheter. Dette samarbeidet omfatter 
flere delprosjekter. Teknologien gjør 
det mulig å benytte hydrogen som 
energibærer. Teknologier for lagring 
av hydrogen kan dessuten gjøre det 

mulig å utnytte fornybare energikilder 
i større grad innenfor transport. Det 
kan også bidra til balansering av 
kraftsystemet.  

Fra avfall til energi
– ny energisentral i Ringerike
I oktober 2009 dannet selskapene
Norske Skog, Ringeriks Kraft og 
Vardar et nytt selskap som har som 
formål å produsere energi fra 
husholdnings- og industriavfall.
Målet er å omdanne 100 000 tonn 
avfall til energi tilsvarende 300 GWh. 
Dette vil i så fall gi en årlig 
energiproduksjon som tilsvarer opp-
varmingsbehovet til 20 000 boliger. 

Forskning på småskalaproduksjon 
av varme og strøm
Vardar deltar i et forskningsprogram
sammen med Sintef og andre norske
kraftselskaper. Planen er å utvikle 
teknologi for mindre kraftverk basert 
på biobrensel for produksjon av strøm 
og varme. 

Vindkraft offshore
Vardar ønsker å øke kompetanse-
nivået og erfaringsgrunnlaget rundt
vindkraftproduksjon offshore, og 
det jobbes med utvikling av store 
prosjekter i tilknytning til satsningen i 
Baltikum. 
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Åpning av  

Mehuken II 

FAKTA OM MEHUKEN VINDPARK
Kvalheim Kraft DA eier og drifter Mehuken vindpark i Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane. Kvalheim Kraft eies av Vardar, DONG Energy og Østfold 
Energi. Selskapene står også – sammen med Energiselskapet Buskerud – bak vindkraftselskapet Zephyr som er operatør for Kvalheim Kraft og har 
ansvar for daglig ledelse og drift av Mehuken vindpark. Zephyr har også forestått utbyggingen av Mehuken II.

Renewable energy for the future 
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Mehuken II ble høytidelig åpnet fredag 29. oktober i godt vindkraftvær. Og sjelden har 
en vindkraftutbygger fått så mye positiv omtale som Kvalheim Kraft fikk ved åpningen 
av anlegget. – En stor dag. Vi tror og håper Mehuken II skal bli et mønsteranlegg for 
vindkraftutbygging i Norge, sier daglig leder i Kvalheim Kraft Olav Rommetveit.

Mens vindkraftutbygging ofte er en kilde til strid har 
utvidelsen av Mehuken vindpark i Vågsøy kommune 
i Sogn og Fjordane gått nærmest smertefritt. 
Nøkkelen til suksessen har vært at Kvalheim 
Kraft fra starten har samarbeidet tett med lokale 
myndigheter, grunneiere og befolkning.

– Et på alle måter svært vellykket vindkraftprosjekt, 
konkluderer prosjektleder og direktør i Vardar Kristin 
Ankile etter åpningen.

Mehuken II var ett av to prosjekter som ble tildelt 
støtte fra Enovas Vindkraftprogram i 2008, og er det 
eneste som er ferdigstilt i Norge på nesten to år. Høy 
energiproduksjon i forhold til støttebeløp var en av 
årsakene til at Mehuken II ble valgt. Utbyggingen 
fikk støtte på inntil 93 millioner kr og hadde et 
budsjett på totalt 240 millioner kr. Profesjonell 
gjennomføring godt innenfor budsjett og tidsramme 
samt prosjektoppfølging og rapportering helt etter 
kravene, gjør at Kvalheim Kraft berømmes av Enova.

Natur og miljø meget godt ivaretatt
Kvalheim Kraft har lagt mye arbeid i å tilpasse 
anlegget til naturen. Servicebygg og veier føyer 
seg fint inn i landskapet og vindkraftverket er godt 
integrert.

– Vi har selv tatt ansvar for detaljplanlegging og 
prosjektering, sier Ankile, noe som har sikret en 
skånsom utbygging. Det var blant annet strenge 
regler for anleggsarbeidene slik at terrenget ble 
minst mulig skadelidende. – Natur og Ungdom 
har vært svært positive til utvidelsen av Mehuken, 
fortsetter Ankile. Parken vil bidra til økt produksjon 
av ren, fornybar energi, med minimale naturinngrep. 

Lokal forankring
At man har en solid lokal forankring er grunnlaget 
for å lykkes med vindkraftutbygging, mener Kristin 
Ankile. – Vi har lagt vekt på å ta alle innspill på 
alvor og å opptre ryddig i de lokale prosessene, sier 
Ankile.
Innbyggerne i Vågsøy har hatt mange positive 
erfaringer siden Mehuken I ble igangsatt i 2001. 
Området rundt vindparken har blitt et populært 
rekreasjonsområde som følge av de anlagte veiene 
til turbinene. Vindparken vil bidra med inntekter 
og eiendomsskatt til kommunen, og grunneierne 
får leieinntekter. Utbyggingsfasen har gitt lokale 
bedrifter oppdrag for over 18 mill kroner og en 
sysselsettingseffekt på hele 19 årsverk. Det er 
også bygd en ny 16 km lang forsterket kraftledning 
mellom vindparken og det regionale nettet, noe som 
har økt forsyningsikkerheten vesentlig.
 
Konsesjonen for parken varer frem til 2038. Da kan 
hele anlegget demonteres og området vil fremstå 
som relativt uberørt igjen. 

Vågsøy kommune selvforsynt med strøm
Det er nesten 10 år siden Mehuken I åpnet, og med 
sine fem turbiner var den Norges største. 
Mehuken II har åtte, og hver av de nye turbinene 
produserer tre ganger så mye som en turbin fra den 
første utbyggingen. Totalt har strømproduksjonen 
økt fra 12 til 65 GWh i året, noe som dekker 
strømforbruket til hele kommunen og gjør Vågsøy til 
en av få norske kommuner som er selvforsynt med 
strøm fra vindkraft.

– Vi håper at utbyggingen av Mehuken kan være 
starten på et større vindkraftmiljø i Sogn og 
Fjordane, avslutter Kristin Ankile.
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Ny grønn profil 

Renewable energy for the future 

I forbindelse med den nye strategiplanen for konsernet som ble vedtatt i 
2010, har den grafiske profilen blitt oppgradert. Det nye designet signaliserer 
tydeligere kjernevirksomheten som er produksjon av ren, fornybar energi. 
Slagordet ”Renewable Energy for the Future” og bruk av grønne farger i logo 
og designelementer, er viktige faktorer i den nye profilen. 

I tillegg til selskapsnavnene, innholder 
logoen varder. Dette har sammenheng med 
navnet Vardar, som har sitt utspring fra 
varde. Tanken bak dette elementet er å gi 
assosiasjoner om noe som er varig, trygt 
og sikkert – i likhet med Vardar konsernets 
engasjement. 

Det er ikke bare årsrapport og annet trykt 
materiell som har fått en “ansiktsløfting”. 
Websidene har også fått nytt design og 
innhold. Tanken er at websidene skal bli 
Vardars viktigste kommunikasjonskanal 
utad i årene som kommer.

Datterselskapene Hønefoss Fjernvarme, 
Vardar Eurus, Uste Nes, Vardar Boreas og 
Vardar Eiendom har selvfølgelig også fått 
ny grønn drakt.

Sølvi B. Bestvold daglig leder i Vardar Eiendom, Iren Bogen 
økonomisjef i Vardar og Egil Smevoll innovasjonssjef i Vardar er godt 
fornøyd med den nye fremtidsrettede profilen.

Hønefoss Fjernvarme er det eneste 
selskapet i konsernet med direkte kontakt 
med sluttbrukere. Ønske om en lokal 
forankring ivaretas gjennom slagordet 
“Grønn energi fra ringeriksskogen”, som 
allerede er godt innarbeidet.

Den nye profilen er utarbeidet i 
samarbeid mellom Vardar og 
reklamebyrået Puk Jegsen Reklame.
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Søk...
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Velkommen til Vardar 

Vardar AS er et konsern med formål å foreta lønnsomme og langsiktige investeringer, hovedsakelig 
i anlegg for produksjon av energi basert på fornybare energikilder. Kjernevirksomheten fokuserer 
spesielt på vannkraft, vindkraft og bioenergi. Selskapet investerer i Norge og de baltiske stater.     

I tillegg til kjernevirksomheten har Vardar strategier innenfor områdene innovasjon og forretnings-
utvikling. Aktivitetene innen disse områdene er rettet mot utvikling av teknologier for utnyttelse av 
fornybare energikilder samt vurdering av mindre investeringer innenfor selskapets kompetanseområde 
i andre geografiske områder. 

Buskerud Fylkeskommune er konsernets eneste A–aksjonær og innehar den fulle økonomiske 
interessen knyttet til eierskapet. 

» Arkiv

OM VARDAR
Struktur, ansatte, styret,

 eiere og historikk 

FORNYBAR ENERGI
Vannkraft, EB, vindkraft 

og bioenergi

ANNEN VIRKSOMHET
Eiendom, innovasjon, 

samfunn og miljø

FINANSIELL INFO
Års-, delårsrapporter

og børsmeldinger

MEDIEROM
Pressekontakt, nyheter, 

arkiv, logo og foto

KONTAKT OSS
Kontaktinformasjon 

Forsiden  l  Nettkart  l  Nyhetsbrev 

Internt Vardar: Logg inn

NYTT FRA VARDAR:

Vardars 
Årsrapport 2010
Her finner du Vardars Årsrapport 
for 2010. Vi har valgt å lage en... 

» Les mer

Ny grønn profil
I forbindelse med den nye 
strategiplanen for konsernet 
som ble vedtatt i 2010, har 
den grafiske profilen blitt 
oppgradert. Det nye designet... 

» Les mer
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Renewable energy for the future 

Renewable energy for the future 
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Selskapet har følgende visjon:
Vardar AS – Utvikling av verdier gjennom 
aktivt eierskap.

Selskapets eierposisjoner kan deles 
inn i følgende seks hovedgrupper:

• Vannkraft
• Energiselskapet Buskerud (EB)
• Vindkraft Norge
• Vindkraft Utland
• 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 Buskerud innen vannkraftproduksjon, 
kraftnett, entreprenør og fiberbredbånd.
 
Vindkraft Norge består av 16,67 % av 
prosjektutviklingsselskapet Zephyr AS, 
1/3 av Kvalheim Kraft DA, som eier en 
operativ vindpark med 22,65 MW installert 
effekt, samt 35 % av Haram Kraft AS og 
50 % av Sula Kraft. Begge de to sistnevnte 
selskaper eier vindkraftprosjekter under 
utvikling. Vardar har stiftet det heleide 
datterselskapet Vardar Boreas AS og 
andelen i Kvalheim Kraft DA eies gjennom 
dette selskapet. Det planlegges å samle 

alle engasjementer innenfor vindkraft 
Norge under Vardar Boreas AS. 

Engasjementet i Vindkraft Utland skjer i 
regi av datterselskapet Vardar Eurus AS. 
Vardar eier 90 % av selskapet og Nordic 
Environment Finance Corporation, NEFCO 
eier de resterende 10 %. Selskapet har 
som formål å investere i og eie produk-
sjonsanlegg for fornybar energi i Baltikum 
og Nordvest Russland. Vardar Eurus AS 
har en rekke datterselskaper og tilknyttede 
selskaper i de tre baltiske stater. Gjennom 
disse selskapene har Vardar Eurus eier-
interesser i en prosjektportefølje bestående 
av operative vindkraftverk, prosjekter 
under bygging og prosjekter under utvik-
ling. Vardar Eurus har dessuten eierinteres-
ser i to prosjekter som utvikler anlegg for 
produksjon av elektrisk energi og fjern-
varme basert på biogass fra husdyrgjødsel.

Innenfor bioenergi/fjernvarme eier Vardar 
AS 100 % av aksjene i Hønefoss Fjern-
varme AS. Anlegget er basert på rå skogs-
flis 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 

Årsberetning for 2010

Vardar AS er et energikonsern som arbeider etter en langsiktig målsetting 
om å maksimere verdier gjennom en utviklingsstrategi. 
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fortsatt drift er til stede. Årsoppgjøret er 
derfor avlagt under denne forutsetning som 
baseres på selskapets resultatprognoser for 
år 2011 og årene fremover. Selskapet er i 
en sunn økonomisk og finansiell 
stilling. 

Vardar AS avlegger konsernregnskapet 
etter IFRS. Vardar konsern har en 
risikostyring som omfatter kraftporteføljen, 
valuta og renter for å øke forutsigbarheten 
i kontantstrømmene. Det er i IFRS – regn-
skapet valgt å føre endringer i verdiene på 
kraftderivater og finansielle derivater mot 
resultatregnskapet. På grunn av dette, vil 
konsernresultatet fra år til år variere.  

Viktige begivenheter i 2010
2010 har vært preget av flere viktige 
begivenheter. Selskapet fikk i juni vedtatt 
en ny strategiplan for perioden fram til 
2020. Planen er behandlet i styret for 
Vardar og forankret hos selskapets 
A-aksjonær. Den nye strategiplanen vil bli 
et viktig styringsdokument for den videre 
utviklingen av virksomheten.

I tillegg til økt eierandel i Vardar Eurus fra 
70% til 90%, er det gjennomført en emi-
sjon i Vardar Eurus. Totale emisjonsbeløp 
ble på 38 meuro, fordelt på to innbetalin-
ger. Det gjenstår innbetaling på 11 meuro 
av emisjonen. Vardar og NEFCO deltar 
begge med sine respektive eierandeler i 
emisjonen. Vardar benyttet sitt eierskap i 
prosjektselskapet Paldiski Tuulepark som 
tingsinnskudd i første del av emisjonen 
som en del av emisjonsvederlaget.

Vardar tok i mai opp et obligasjonslån på 
500 mnok med 15 års løpetid, i tillegg til 
et banklån på 150 mnok med 7 års løpetid. 
Dette var et ledd i finansieringen av 
fremtidige investeringer samt refinansiering 
av lån som kommer til forfall. Endringene 
i låneporteføljen har videre i stor grad 
bidratt til mer langsiktig finansiell basis for 
virksomheten samtidig som det er oppnådd 
en mer hensiktsmessig forfallsstruktur.

Generalforsamlingen i Energiselskapet 
Buskerud vedtok ekstraordinært utbytte 

fra EB i 2010. I denne forbindelse vedtok 
generalforsamlingen i Vardar å dele ut 
et ekstraordinært utbytte til Buskerud 
Fylkeskommune på 42,5 millioner kroner.  
Dette beløpet ble i sin helhet tilbakeført til 
Vardar ved at saldoen på det ansvarlige 
lånet ble øket tilsvarende. 

Operativt er det vindkraftvirksomheten 
som har hatt størst utvikling og i løpet av 
året har det kommet i normal drift flere 
vindparker hvor Vardar har eierinteresser. 
3 av disse gjelder Vardar Eurus og 
virksomheten i Baltikum, Mockiai i Litauen 
samt Tooma I og Virtsu III i Estland. Det 
er spesielt gledelig å merke seg at Mockiai 
nå framstår som den vindparken i Litauen 
med den beste produksjonen i forhold til 
installert effekt. 

I Norge kom Mehuken II i normal drift i 
oktober. Vardar eier 1/3 av vindparken som 
er støttet med investeringsstøtte fra Enova.

2010 har også vært viktig for utviklingen 
av Hønefoss Fjernvarme. Infrastrukturen 
bygges ut videre og muliggjør tilknytning 
av nye kunder, samtidig pågår 
varmeleveransen til etablerte kunder. 
Varmesalget har økt betydelig det 
siste året og det ble rett før årsskiftet 
inngått en viktig avtale mellom Hønefoss 
Fjernvarme og Norske Skog ASA som vil 
gjøre det mulig å hente ut spillvarme fra 
papirfabrikken på Follum. Arbeidet med å 
framføre fjernvarmenettet til fabrikken er 
i gang og en tar sikte på å komme i gang 
med denne delen av anlegget fra høsten 
2011.     

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 AS (Akershus Energi 
Vannkraft) (1/7) og Uste Nes AS.

Resultatet i Uste Nes AS ble i år 2010 
61,5 millioner kroner og egenkapitalen 
er ved utgangen av året 871,8 millioner 
kroner. Uste Nes AS prissikrer sin 
framtidige produksjon gjennom inngåelse 
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av terminkontrakter. En vesentlig del 
av produksjonen er sikret i 2011 og 
2012 og en mindre del i 2013. Denne 
risikostyringen gir en større grad av 
forutsigbarhet i kontantstrømmene selv 
om markedsprisene gjennom året varierer. 
Styret er 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 konsern fikk 
et resultat på 275,6 millioner kroner 
og majoritetens andel utgjorde 261,8 
millioner. Styret er tilfreds med resultatet 
og utviklingen i Energiselskapet Buskerud. 

Vardar Eurus AS 
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 2010 og en ny 
vindpark i Litauen og to i Estland har 
kommet i ordinær drift i løpet av året. Det 
ventes en økning i operativ virksomhet 
også i løpet av 2011. Vardar Eurus AS 
fikk et overskudd på 11,3 millioner 
kroner i 2010 og egenkapitalen ved 
årets utgang var på 513,8 millioner. Det 
er to hovedårsaker til det relativt svake 
resultatet. For det første er en vesentlig 
del av egenkapitalen investert i prosjekter 
som er i prøvedrift eller under bygging. 
I prøvedrift aktiviseres inntektene slik at 
det ikke vises noe overskudd. Den andre 
hovedårsaken er svake vindressurser 
spesielt i 1. kvartal. Tatt i betraktning at 
årlige variasjoner i midlere vindhastighet 
kan være store, er styret tilfreds med 
utviklingen i Vardar Eurus. Det forventes 
imidlertid vesentlig bedre resultater i årene 
som kommer.   

Hønefoss Fjernvarme AS
Året 2010 er det fjerde året Hønefoss 
Fjernvarme avlegger årsregnskap. Selska-
pet fikk et underskudd på 7,2 millioner 
kroner. Resultatet er noe bedre enn bud-
sjett og det ventes fortsatt resultatfor-
bedring etter hvert som flere varmekunder 
knyttes til og de ulike installasjoner blir 
bedre utnyttet. Selskapet har ved 
utgangen av året en egenkapital på 63,6 
millioner kroner. Styret er tilfreds med 
utviklingen i Hønefoss Fjernvarme som er 
noe bedre enn antatt i forretningsmodellen. 

Vardar Boreas AS
Selskapet eier ved utgangen av 2010 kun 
1/3 av Kvalheim Kraft DA. Kvalheim Kraft 
DA har i 2010 fullført prosjektet Mehuken 
II som kom i ordinær drift fra oktober. 
Selskapet fikk et overskudd etter skatt på 
0,2 millioner. Egenkapitalen ved utgangen 
av året var 15,2 millioner kroner. 

Vardar Eiendom AS
Selskapet fikk i 2010 et overskudd på 
5,0 millioner kroner etter skatt. Styret er 
tilfreds med utviklingen i Vardar Eiendom.

Økonomisk resultat
Vardar konsern fikk et resultat etter skatt 
på 182 millioner kroner i 2010 mot 338,5 
millioner kroner i 2009.
Styret er godt tilfreds med resultatet.

Styret foreslår at årets resultat etter skatt 
på kr 133,5 millioner kroner for Vardar AS 
disponeres på følgende måte:

Avsatt til utbytte 
58,0 millioner kroner.
Overført fra annen egenkapital 
68,2 millioner kroner.
Overført til fond for vurderingsforskjeller
7,3 millioner kroner.
 
Selskapets frie egenkapital pr. 31.12.2010 
var 220,8 millioner kroner.
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 
i Vardar konsern utgjør 156,2 millioner 
kroner mot 109,6 millioner kroner i 2009. 
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Kapitalstruktur
Vardar konsern har ved årsskifte en samlet 
balanse på 3.910 millioner kroner med 
en egenkapital på 1.634 millioner kroner, 
tilsvarende tall for 2009 var 3.741 og 1.650 
millioner kroner.

Vardar har lån som forfaller i 2011, men 
har tilstrekkelig finansiering for på plass 
med tanke på disse forfallene. Vardar har 
videre tilstrekkelig finansiering for gjen-
nomføring av vedtatte investeringer. Det 
er lagt vekt på å etablere en låneportefølje 
med en hensiktsmessig forfallsstruktur for 
å redusere refinansieringsrisikoen. I låne-
porteføljen inngår en trekkrettighet på 300 
millioner kroner. Ca 100 millioner kroner av 
denne er disponert for garantistillelse i 
forbindelse med krafthandel. 

Styret vurderer egenkapitalen og 
likviditeten i selskapet som god.

Likviditetsrisiko
Vardar har rammer for styring av 
likviditetsrisiko som er fastsatt av styret. 
I korthet går disse ut på at selskapet til 
enhver tid skal ha tilstrekkelig likviditet til å 
betjene konsernets lån og forfall ett år fram 
i tid. Videre skal netto kontantstrømmer 
når en ser bort fra investeringer være 
tilstrekkelig til enhver tid til å betjene 
renter på all gjeld. 

Finansiell risiko
Markedsrisiko for Vardar er i alt vesent-
lig knyttet til utviklingen i markedspris på 
elektrisk kraft, utviklingen i kursrelasjonen 
mellom norske kroner og euro, samt ut-
viklingen i rentenivået. Vardar benytter en 
prissikringsstrategi for kraftproduksjonen 
for å sikre forutsigbare 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 euro eller 
annen valuta ekvivalent til euro. Videre 
har Vardar mesteparten av sine inntekter 

i euro 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 norske kroner 
og euro. Videre sikres kontantstrømmene 
knyttet til framtidige kraftinntekter 
gjennom inngåelse av valutaterminer. 

Vardar har gjennom Vardar Eurus operative 
virksomheter i Estland og Litauen. 
Inntektene fra virksomheten i Litauen er 
i lokal valuta som har fast kursrelasjon 
mot euro. Det er ikke gjennomført noen 
form for sikring av disse inntektene 
mot euro. I Estland er det fra og med 
01.01.2011 innført euro. Vardars andel av 
virksomheten i Vardar Eurus inngår som en 
del av Vardars balansesikring. 

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. 

For øvrig når det gjelder risiko, vises til 
note 1 i regnskapet.

Personalforhold, helse, miljø og 
sikkerhet
Ved årets utgang var det 11 ansatte totalt i 
Vardar konsern, dvs i Vardar AS, Uste Nes 
AS, Hønefoss Fjernvarme AS og Vardar 
Eurus AS. Av de 11 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 
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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 med mer. 

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 
og tilknyttede selskaper er 1 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 2010 har 
vært 15 dager. Dette utgjør 0,62% 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 
ekspensjon og verdiutvikling. Selskapet 
arbeider aktivt innenfor området fornybar 
energiproduksjon. Hovedsakelig ligger de 
nye investeringene innenfor forretnings-
områdene 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 i Baltikum. 

I løpet av årene som kommer vil den 
produksjonen Vardar eier i Baltikum 
gjennom Vardar Eurus AS øke betydelig  

og området Vindkraft Utland vil få en økt 
betydning i konsernet. I tiden framover ser 
styret for seg at videre ekspensjon i større 
grad skal finansieres over Vardar Eurus sin 
balanse og på litt sikt at verdiskapningen 
i Baltikum kan være noe av grunnlaget for 
videre satsning på vindkraft i Norge.

I Norge er lovforslaget om et felles norsk 
svensk marked for el-sertifikater sendt 
ut på høring. Dersom denne loven blir 
vedtatt som forutsatt og et slikt marked 
blir operativt fra 01.01.12, vil det være 
en viktig faktor for å danne grunnlag 
for lønnsomme investeringer i vindkraft 
onshore i Norge. Vardar er, blant annet 
gjennom sitt eierskap i Zephyr, meget godt 
posisjonert for å ta del i slike investeringer.  

Innenfor bioenergi/fjernvarme har styret, 
på tross av at det knytter seg usikkerhet til 
utviklingen i avfallsmarkedet, forventninger 
til den videre utviklingen av avfalls-
forbrenningsprosjektet på Follum i 
samarbeid med Norske Skog ASA og 
Ringeriks-Kraft AS. I tillegg til dette 
vil Vardar ha fokus på å videreutvikle 
Hønefoss Fjernvarme AS og Øvre Eiker 
Fjernvarme AS. For Hønefoss Fjernvarme 
vil den planlagte tilknytningen til 
papirfabrikken på Follum gi mulighet for 
betydelig økning i varmeproduksjonen.   

Styret vil presisere at det normalt er 
knyttet usikkerhet til vurderinger av 
fremtidige forhold.
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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

Drammen, 28.04.2011

Styret vil takke administrasjonen i konsernet for godt utført arbeid i 2010.

Styremedlem Lise Løff.Styremedlem Linda Verde. Administrerende direktør Johannes Rauboti.

Vardar AS
Organisasjonsnummer 977 028 442

Styremedlem Nils Peter Underbakke.Nestleder Mette Lund Stake.Styreleder Svein Marfi.



Resultat Vardar konsern

IFRS

(Beløp i 1000 kr.) Noter 2010 2009

Salgsinntekter 322 731        285 345        

Sum Driftsinntekter 322 731       285 345       

Varekjøp 98 820          78 912          

Lønn og andre personalkostn. 18 13 434          12 602          

Avskrivninger 5 25 404          29 835          

Andre gevinster (tap) - netto 17 -31 962         -67 615         

Andre driftskostnader 19 60 644          50 044          

Sum driftskostnader 166 340       103 778       

Driftsresultat 156 391       181 567       

Finansielle poster 20 -47 021         78 888          

Inntekt på inv. i felleskontr. virks. og tilkn. selsk. 7 134 997        135 687        

Netto finansposter 87 976         214 575       

Resultat før skattekostnad 244 367       396 142       

Skattekostnad 21 62 319          57 692          

Resultat 182 048       338 450       

Årsresultatet henføres til

Aksjonærene i morselskapet 180 985        340 135        

Minoritetsinteresser 1 062            1 685            

Utvidet resultatregnskap konsern

Andel av utvidet resultat i felleskontrollert virksomhet -92 451         -5 135          

Omregningsdifferanse -23 186         -58 389         

Årets totalresultat 66 411         274 926       

Totalresultatet henføres til

Aksjonærene i morselskapet 66 348          274 957        

Minoritetsinteresser 62                31                



Balanse Vardar konsern

IFRS

(Beløp i 1000 kr.) Noter 31.12.2010 31.12.2009

Goodwill 4 25 311          28 076          

Fallretter 4 3 142            3 049            

Sum immaterielle eiendeler 28 453         31 125         

Investeringseiendommer 6 82 020          74 986          

Maskiner, inventar mv. 5 6 101            6 073            

Kraftstasjoner 5 1 023 648     1 095 574     

Anlegg under utførelse 5 96 772          88 237          

Sum varige driftsmidler 1 208 541    1 264 870    

Investeringer i felleskontrollerte og tilknyttede selskaper 7 1 436 733     1 411 666     

Ansvarlig lån 10 467 167        487 580        

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg 8 7 569            9 216            

Rettigheter konsesjonskraft 8 252 273        239 691        

Andre langsiktige fordringer 10 134 726        113 026        

Sum finansielle anleggsmidler 2 298 468    2 261 179    

Sum anleggsmidler 3 535 462    3 557 174    

Varelager 11 2 045            1 639            

Kundefordringer 9 63 587          13 267          

Andre fordringer 9 105 649        119 875        

Derivater 17 36 789          4 680            

Kontanter og bankinnskudd 12 166 877        44 311          

Sum omløpsmidler 374 947       183 772       

Sum Eiendeler 3 910 409    3 740 946    

Innskutt egenkapital 13 617 061        617 061        

Opptjent egenkapital 24 1 006 553     1 023 706     

Minoritetsinteresser 10 715          9 591            

Sum egenkapital 1 634 329    1 650 358    

Pensjonsforpliktelser 16 5 971            3 163            

Utsatt skatt 15,21 177 108        167 926        

Minotitet med salgsopsjon 26 124 085        213 540        

Gjeld til kredittinstitusjoner 14 1 121 421     771 351        

Ansvarlig lånekapital 14 507 500        465 000        

Sum langsiktig gjeld 1 936 085    1 620 980    

Sertifikatlån 14 40 000          218 000        

Gjeld til kredittinstitusjoner 14 104 000        100 000        

Leverandørgjeld 12 24 573          23 778          

Betalbar skatt 42 505          33 628          

Skyldige offentlige avgifter 21 19 310          7 181            

Derivater 74 617          54 854          

Annen kortsiktig gjeld 17 34 990          32 170          

Sum kortsiktig gjeld 339 995       469 611       

Sum Gjeld og Egenkapital 3 910 409    3 740 949    

Drammen 28.04.2010

Svein Marfi                                 Mette Lund Stake

Styrets leder                             Styrets nestleder

Lise Løff

Nils Peter Undebakke                  Linda Verde Johannes Rauboti

Administrerende direktør



Kontantstrømoppstilling konsern

IFRS

(Beløp i 1000 kr.)

1. januar - 31. desember

Noter 2010 2009

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Kontantstrømmer fra driften 22 156 222 109 557

Periodens betalte skatt -39 276 -35 980

Periodens betalte renter -81 145 -53 174

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 35 801 20 403

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteteter

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 0 -46 952

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 12 471 0

Utbetalinger på langsiktige lånefordringer -8 320 -106 657

Utbetalinger utbytte fra TS/FKV 126 391 85 000

Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak -91 548 -17 785

Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak 0 1 572

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteteter 38 994 -84 822

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Avdrag ansvarlig lån 0 -18 447

Opptak lån 670 000 318 000

Nedbetaling lån -506 649 -114 074

Innløsning av IKE med salgsopsjon -75 580

Utbytte -40 000 -60 798

Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 47 771 124 681

Netto kontantstrøm for perioden 122 566 60 262

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 44 311 -15 951

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 12 166 877 44 311



Endring i konsernets egenkapital
(Beløp i 1000 kr.)

Note Aksjekapital

Overkurs-

fond

Annen 

egenkapital

Opptjent 

egenkapital Sum IKE*

Total 

egenkapital

Egenkapital 01. januar 2009 268 561 348 500 188 459 619 404 1 424 924 11 307 1 436 231

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

Totalresultat -63 493 340 135 276 642 -1 716 274 926

Transaksjoner med eierne

Utbytte for 2008 25 -60 798 -60 798 -60 798

Sum transaksjoner med eierne -60 798 -60 798 0 -60 798

Egenkapital 31. desember 2009 268 561 348 500 124 966 898 740 1 643 024 9 591 1 650 359

Årsresultat 180 985 180 985 1 062 182 048

Utvidet resultatregnskap

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg

Andel utvidet resultat fra felleskontrollert virksomhet -92 451 -92 451 -92 451

Omregningsdifferanser -23 186 -23 186 62 -23 124

Totalresultat -115 637 180 985 65 348 1 124 66 473

Transaksjoner med eierne

Utbytte for 2009 25 -40 000 -40 000 -40 000

Ekstraordinært utbytte 25 -42 500 -42 500 -42 500

Sum transaksjoner med eierne 0 -82 500 -82 500 0 -82 500

Egenkapital 31. desember 2010 268 561 348 500 9 329 997 225 1 623 614 10 715 1 634 329

*Ikke kontrollerende eierinteresser

Egenkapital tilordnet morselskapets aksjonærer
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Regnskapsprinsipper 
 
Generell informasjon 
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. 
 
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 og selskapsregnskapet ble vedtatt av selskapets styre 28 april 2011.  
 

 
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 2010 tatt i bruk følgende nye og endrede standarder: 

 

 IFRS 3 Business Combinations (revidert) og tilhørende endringer i IAS 27 Consolidated and 

separate financial statements, IAS 28 Investments in associates, og IAS 31 Interests in 
joint Ventures anvendes for virksomhetssammenslutninger med oppkjøpstidspunkt etter 1. 
januar 2010 
 
Oppkjøpsmetoden for virksomhetssammenslutninger har blitt vesentlig endret. Etter 
revidert standard skal virkningen av alle transaksjoner med ikke-kontrollerende eiere 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 gjenværende 
eierinteresse måles til virkelig verdi, og gevinst eller tap resultatføres. 

 
IAS 27 Consolidated and separate financial statements (revidert) krever at alle 
transaksjoner med ikke-kontrollerende eiere 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 eierinteresse måles til virkelig verdi, og gevinst 
eller tap resultatføres. IAS 27 (revidert) har ikke innvirkning på regnskapet siden ingen av 
de ikke-kontrollerende eierinteressene har negativ balanseført verdi, det ikke har vært 
transaksjoner hvor en enhet fremdeles er eid etter tap av kontroll, og det ikke har vært 
transaksjoner med ikke-kontrollerende eiere. 

 

(b) Nye og endrede standarder tatt i bruk av konsernet, men som ikke har påvirkning på 

regnskapet på nåværende tidspunkt 

 

 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” kun når de er 
tilgjengelige for utdeling i nåværende tilstand, og utdelingen er svært sannsynlig. 
 

 IFRIC 18 Transfers of assets from customers gir veiledning for regnskapsføring av eiendom, 
anlegg og utstyr som mottas fra kunde og som skal benyttes til å knytte kunden til et 
nettverk, eller til å gi kunden løpende tilgang til varer eller tjenester (for eksempel strøm, 

gass eller vann). I noen tilfeller mottas kontanter fra kunden som må benyttes til å 
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anskaffe eller tilvirke eiendom, anlegg og utstyr, som igjen skal knytte kunden til et 
nettverk eller gi kunden løpende tilgang til varer og/eller tjenester. 
 

 IFRIC 9 Reassessment of embedded derivates (endret) og IAS 39 Financial instruments: 
Recognition and measurement. Endringen i IFRIC 9 krever at det gjøres en vurdering av 

om et innebygd derivat skal skilles fra vertskontrakten når det foretas en reklassifisering av 
et finansielt eiendelsinstrument som er vertskontrakt for et innebygd derivat fra kategorien 
til virkelig verdi over resultatet. Vurderingen utføres på grunnlag av forholdene på det siste 
av: a) tidspunktet da foretaket første gang ble part i kontrakten, og b) tidspunktet for 
endring av kontraktsbetingelser som vesentlig endrer kontantstrømmen. Dersom pålitelig 
måling ikke er mulig, kan reklassifisering ikke foretas. 
 

 IFRIC 16 Hedges of a net investment in a foreign operation (endret). Endringen tydeliggjør 
at i en sikring av en nettoinvestering i en utenlandsk virksomhet, kan 

sikringsinstrumentene holdes av ethvert foretak innenfor konsernet, inkludert den 
utenlandske virksomheten, så lenge kravene til øremerking, dokumentasjon og effektivitet 
av nettoinvesteringer i IAS 39 er oppfylt. Konsernet må tydelig dokumentere 
sikringsstrategien på grunn av at det kan være ulik øremerking på ulike nivåer i konsernet. 

 
 IAS 38 Intangible Assets (endret) klargjør kravene til måling av virkelig verdi av 

immaterielle eiendeler anskaffet ved virksomhetssammenslutning. Det åpnes for at 
immaterielle eiendeler med lik økonomisk levetid i visse tilfeller kan behandles som en 
samlet eiendel. 
 

 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 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. 

 
 IAS 36 Impairment. Endringen klargjør at den største kontantgenererende enheten (eller 

grupper av enheter) som goodwill skal allokeres til ved testing for verdifall er et 
driftssegment slik som definert i punkt 5 i IFRS 8 Operating segments (for eksempel før 
samling av segmenter med like økonomiske kjennetegn slik det henvises til i IFRS 8 punkt 
12). 
 

 IFRS 2 (endret) Group cash-settled share-based payment. I tillegg til å innlemme IFRIC 8, 

’Scope of Ifric 2’ og IFRC 11 IFRS 2 – Group and treasury share transactions, medfører 
endringen en utvidelse av veiledningen i IFRIC 11 om hvordan egenkapitaltransaksjoner i 
konsernforhold skal regnskapsføres. 
 

 IFRS 5 (endret) Non-current assets held for sale and discontinued operations. Endringen 
klargjør at IFRS 5 og IAS 1 definerer kravene til tilleggsinformasjon for anleggsmidler holdt 
for salg og avviklet virksomhet. 

 

(c) Standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende standarder som ikke er trådt i kraft og 

hvor konsernet ikke har valgt tidlig anvendelse 

 

 IFRS 9 Financial Instruments skal erstatte IAS 39. IFRS 9 introduserer nye krav til 

klassifisering og måling av finansielle eiendeler, og vil sannsynligvis påvirke konsernets 

regnskapsføring av finansielle eiendeler. Standarden viderefører klassifiseringsreglene for 

finansielle forpliktelser, men endrer presentasjonen av verdiendringer knyttet til egen 

kredittrisiko for forpliktelser som frivillig er klassifisert som til virkelig verdi over 

resultatet. Standarden er obligatorisk fra 1. januar 2013, men kan tidliganvendes. 

Standarden er imidlertid ennå ikke vedtatt av EU. 

 
Konsernet har ennå ikke vurdert hele virkningen av IFRS 9. En foreløpig vurdering indikerer 
imidlertid at standarden vil påvirke konsernets regnskapsføring av verdiendringer på 
investeringer klassifisert som tilgjengelig for salg selv om det vil videreføres en mulighet 
for å regnskapsføre verdiendringer knyttet til egenkapitalinvesteringer ikke holdt for 
handelsformål over utvidet resultat. Det betyr for eksempel at verdiendringer på 

investeringer i gjeldspapirer holdt for handelsformål må resultatføres direkte. Konsernet 
har ikke forpliktelser som frivillig er klassifisert som til virkelig verdi over resultatet. 
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 IAS 24 Related party disclosures (revidert) erstatter den tidligere IAS 24 fra 2003. 
Standarden er obligatorisk for regnskapsår som påbegynnes etter 1. januar 2011, men kan 
tidliganvendes helt eller delvis. 

 
Den reviderte standarden klargjør og forenkler definisjonen av nærstående parter, og tar 

bort det detaljerte opplysningskravet for offentlig eide virksomheter om transaksjoner med 
staten og andre offentlige eide virksomheter. Konsernet vil anvende den reviderte 
standarden fra 1. januar 2011, noe som vil medføre at konsernet og morselskapet må gi 
noteopplysninger om alle transaksjoner mellom datterselskaper og tilknyttede selskaper. 
Konsernet er i gang med å implementere systemer for å fange opp denne informasjonen, 
men det er ennå ikke mulig å si noe om og hvor mye den reviderte standarden vil påvirke 
noteopplysningene om nærstående parter. 

 
 IAS 32 (endring) Classification of rights issues. Endringen er obligatorisk for regnskapsår 

som påbegynnes etter 1. februar 2010, men kan tidliganvendes. Endringen vedrører 
regnskapsføring av rettigheter som ikke er i foretakets funksjonelle valuta. Når 
betingelsene er innfridd skal slike rettigheter nå klassifiseres som egenkapital, uavhengig 
av utøvelseskursens valuta. Tidligere måtte rettighetene regnskapsføres som finansielle 

forpliktelser. Endringen gjelder med tilbakevirkende kraft i henhold til IAS 8 Accounting 
policies, changes in accounting estimates and errors. Konsernet vil anvende den endrede 
standarden fra 1. januar 2011. 

 
 IFRIC 19 Extinguishing financial liabilties with equity instruments gjelder fra 1. juli 2010. 

Fortolkningen regulerer regnskapsføring ved reforhandling av lånebetingelser når 
reforhandling fører til at hele eller deler av gjelden blir slettet mot utstedelse av 

egenkapitalinstrumenter ("debt for equity swap"). Skyldner resultatfører gevinst eller tap 
ved konverteringen, det vil si differansen mellom balanseført verdi av forpliktelsen og 
virkelig verdi av egenkapitalinstrumentene som blir utstedt.  Dersom pålitelig måling av 

egenkapitalinstrumentenes virkelige verdi ikke er mulig, settes den lik den slettede 
finansielle forpliktelsen. Konsernet vil anvende den reviderte standarden fra 1. januar 
2011, gitt at den vedtas av EU. Den forventes ikke å påvirke konsernets eller 
morselskapets regnskap. 

 
 IFRIC 14 (endring) Prepayments of a minimum funding requirement. Endringen korrigerer 

en utilsiktet konsekvens av IFRIC 14, IAS 19 – The limit on a defined benefit asset, 
minimum funding requirements and their interaction. Uten endringen er ikke det ikke tillatt 
å balanseføre eiendeler knyttet til frivillige forskuddsbetalinger til minimum funding 
contributions. Endringen gjelder for regnskapsår som påbegynnes etter 1. januar 2011, 

men tidlig anvendelse er tillatt. Endringen har tilbakevirkende kraft til den tidligste 
sammenligningstall. Konsernet vil anvende endringen fra og med regnskapsåret 2011.    
 

Diverse standarder endret i 2010 runden av årlige forbedringer. Endringene inkluderer en rekke 

mindre endringer i følgende standarder og fortolkninger som kan være relevante for selskapet: 
IFRS 1, IFRS 3, IFRS 7, IAS 1, IAS 27, IAS 34 og IFRIC 13. Endringene i IFRS 3 og IAS 27 gjelder 
for regnskapsår som starter 1. juli 2010 eller senere mens de øvrige endringene gjelder for 

regnskapsår som starter 1. januar 2011 eller senere.  
 
IFRS 7 (endring) Finansielle instrumenter: Tilleggsopplysninger innfører nye informasjonskrav 
knyttet til fortsatt eksponering mot eiendeler som er fjernet fra balansen og overførte eiendeler 
som fortsatt helt eller delvis er balanseført. Endringen gjelder for årsregnskap som begynner 1. juli 
2011 eller senere. Det vil ikke være krav til omarbeiding av tilleggsinformasjon for 
sammenligningstall. Endringen er ennå ikke godkjent av EU. 

 
 
Reklassifisering 
Utbytte er felleskontrollert virksomhet er i 2010 regnskapet reklassifisert fra operasjonell aktivitet 

til investeringsaktivitet i kontantstrømoppstilling. Videre er rentekostnader på ansvarlig lån 
reklassifisert fra finansieringsaktivitet til operasjonell aktivitet. Sammenligningstall er omarbeidet. 

 
 
Konsolideringsprinsipper 

(a)Datterselskaper 

Datterselskaper er selskaper der konsernet har makt til å utforme enhetens finansielle og 

operasjonelle retningslinjer (kontroll), normalt gjennom eie av mer enn halvparten av 

stemmeberettiget kapital. Ved fastsettelse av om det foreligger kontroll tas også virkningen av 
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potensielle stemmeretter som kan utøves eller konverteres på balansedagen med i vurderingen. 

Datterselskaper konsolideres. 

 

Virksomhetssammenslutningen regnskapsføres etter oppkjøpsmetoden. Vederlaget som er ytt 

måles til virkelig verdi av overførte eiendeler, pådratte forpliktelser og utstedte 

egenkapitalinstrumenter. Inkludert i vederlaget er også virkelig verdi av alle eiendeler eller 

forpliktelser som følge av avtale om betinget. Utgifter knyttet til virksomhetssammenslutningen 

kostnadsføres når de påløper. Identifiserbare eiendeler, og gjeld regnskapsføres til virkelig verdi på 

oppkjøpstidspunktet. Ikke-kontrollerende eierinteresser i det oppkjøpte foretaket måles fra gang til 

gang enten til virkelig verdi, eller til sin andel av det overtatte foretakets nettoeiendeler. 

 

Dersom summen av vederlaget, balanseført beløp av ikke-kontrollerende eiere og virkelig verdi på 

oppkjøpstidspunktet av tidligere eierinteresser overstiger virkelig verdi av identifiserbare 

nettoeiendeler i det oppkjøpte selskapet, balanseføres differansen som goodwill. Er summen lavere 

enn selskapets nettoeiendeler, resultatføres differansen umiddelbart. 

 

Konserninterne transaksjoner, mellomværender og urealisert fortjeneste og tap mellom 

konsernselskaper elimineres. Regnskapene til datterselskapene omarbeides når dette er nødvendig 

for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper 

 

(b)Transaksjoner med ikke-kontrollerende eiere 

Transaksjoner med ikke-kontrollerende eiere i datterselskaper behandles som 

egenkapitaltransaksjoner. Ved kjøp av aksjer fra ikke-kontrollerende eiere føres forskjellen mellom 

vederlaget og aksjenes forholdsmessige andel av balanseført beløp av nettoeiendeler i 

datterselskapet mot egenkapitalen til morselskapets eiere. Gevinst eller tap ved salg til ikke-

kontrollerende eiere føres tilsvarende mot egenkapitalen. 

 

Når konsernet ikke lenger har kontroll måles eventuell gjenværende eierinteresse til virkelig verdi 

med endring over resultatet. Virkelig verdi utgjør deretter anskaffelseskost for den videre 

regnskapsføring, enten som investering i tilknyttet selskap, felleskontrollert virksomhet eller 

finansiell eiendel. Beløp som tidligere er ført i utvidet resultat relatert til dette selskapet behandles 

som om konsernet hadde avhendet underliggende eiendeler og gjeld. Dette vil kunne innebære at 

beløp som tidligere er ført i utvidet resultat reklassifiseres til resultatet. 

 

(c)Fellekontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper 

 

Konsernets andel i fellekontrollert virksomhet (FKV) regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. 

Oversikt over selskaper under felles kontroll fremkommer av note 7. 

 

Tilknyttede selskaper (TS) 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. 

 
Gevinster og tap ved utvanning av eierandeler i tilknyttede selskaper er resultatført. 
 
Utbytte fra FKV og TS er i 2010 reklassifisert fra drift til investeringsaktivitet og sammenligningstall 
omarbeidet.  
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Konsernets eierandel på 2/7 i kraftverkene Usta og Nes anses som andel i felles kontrollert eiendel 
og er tatt inn linje for linje i konsernregnskapet. 
 
 
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.  

 

(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.  

  

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. 

 

(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 gir et 

rimelig estimat på de akkumulerte virkninger av å bruke transaksjonskurs, brukes 

transaksjonskursen) 

(c)omregningsdifferanser føres direkte i egenkapitalen og spesifiseres separat 

 

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. 

 

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.  
 
(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. 
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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. 
  

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 
 

Årets 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). 

 
 

Investeringseiendom  
Investeringseiendommer vurderes til virkelig verdi, med verdiendring over resultatet. 
Eiendommene eies av konsernet. Eierbenyttet andel av investeringseiendom utgjør mindre enn 
5%. Virkelig verdi er basert på nåverdi av forventning om fremtidige kontantstrømmer ut fra 
dagens leietakere og kostnadsnivå. 

 
 
Sikringsbokføring og finansielle derivater 
Vardar anvender ikke sikringsbokføring. Derivater som ikke kvalifiserer for sikringsbokføring blir 
ført til virkelig verdi over resultatet som andre gevinster (tap).  
 
 

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 
Låneutgifter som er direkte henførbare til anskaffelse eller tilvirkning av en kvalifiserende eiendel, 
utgjør en del av den aktuelle eiendelens anskaffelseskost. 
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Finansielle eiendeler 
Konsernet klassifiserer finansielle eiendeler i følgende kategorier: a) til virkelig verdi over 
resultatet, b) Utlån og fordringer og c) eiendeler tilgjengelige for salg. Klassifiseringen avhenger av 
hensikten med eiendelen og foretas ved anskaffelse. 
 

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) Utlån 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, 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. 
 

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.  

 

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.  

 

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 for kvalifiserende varer. 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. 
 
Vann i magasiner regnes ikke som del av konsernets varelager. 
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Kontanter og kontantekvivalenter 
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. Kontantstrømoppstilling er utarbeidet 
etter indirekte metode. 

 
 
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 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 salgs- og 

markedsføringskostnader. Når en kundefordring er tapt, blir den ført mot avsetningskontoen for tap 
på fordringer. Eventuelle senere innbetalinger på tidligere tapsførte fordringer resultatføres som 
salgs- og 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.  

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 
Aksjer klassifiseres som egenkapital. Selskapets aksjer er inndelt i aksjeklasse A og B, se note 13. 
 
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. 
 

 
Ytelse til ansatte 
Pensjonsforpliktelser 
Morselskapet og datterselskapene Uste Nes AS, Hønefoss Fjernvarme 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 
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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 10 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. 
 
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. 
 
Det er ingen innskuddsbaserte ordninger i konsernet. 
 

 
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.  
 
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 per 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 



Vardar konsern – IFRS regnskap 2010 
(Alle beløp i NOK 1000) 

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. 
 
 

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. 
 
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.  
 

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. 

 
 
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 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. 

 
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 spot priser, 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. 
 
b) Leieinntekter 
Husleieinntekter inntektsføres over leieperioden. 
 
c) Salg av tjenester 

Konsernet selger tjenester relatert utbygging og drift av vann-/vindkraftsproduksjonsrelatert 
virksomhet og fjernvarme. Disse tjenestene ytes basert på medgått arbeid og materialforbruk eller 
som fastpriskontrakter med varighet på opptil til tre-fire år. 
 

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. 
 
e) Inntekt fra utbytte  
Utbytteinntekter resultatføres når rett til å motta betaling oppstår. Det vil si etter et 

generalforsamlingsvedtak i avgivende selskap. 
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Leieavtaler 
Leieavtaler der en ikke uvesentlig 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. 
 
 

Ikke kontrollerende eiere med salgsopsjon (IKE) 
Dersom IKEer gitt en salgsopsjon for sine aksjer til morselskapet, vil det medføre at konsernet som 
sådan ikke selv kan bestemme om denne egenkapitalklassen skal beholdes. Det etableres dermed 
en forpliktelse som regnskapsføres etter IAS 39.  Det innebærer regnskapsføring til nåverdi av 
forventet fremtidig kontantstrøm i avtalen. Endringer i forventet kontantstrøm føres over resultatet 
som en finansiell post. Resultateffekten vil bestå av tre elementer, endring i forventning av virkelig 
verdi for utløsningsbeløpet, renteelement og agioeffekt da gjeld er i euro. 

 
 
Konsesjonskraft 

Konsesjonskraftrettigheter 
Vardar har kjøpt konsesjonskraftrettigheter fra fylkeskommunen for en periode på ca 40 år.  
Rettighetene er vurdert etter reglene for finansielle instrumenter. 

 

 
 Konsesjonskraft, konsesjonsavgift og grunnerstatninger 
 Vardar konsernet har som offentlig kraftforetak evigvarende konsesjoner. Konsesjonskraft og 

konsesjonsavgift er forpliktelser som er knyttet til konsesjonene.  
 
Konsesjonskraftforpliktelser som gjøres opp finansielt er vurdert å falle inn under IAS 39 og vil bli 

vurdert og balanseført til virkelig verdi som en forpliktelse, med resultatføring av verdiendringer. 
Konsesjonskraftforpliktelser som gjøres opp med fysisk leveranse fra egne kraftverk faller utenfor 
IAS 39 og regnskapsføres som ordinære salgskontrakter. 
 

Konsesjonsavgift er vurdert til å falle inn under bestemmelsen i IAS 37 om gjensidige uoppfylte 
kontrakter. Det er derfor ikke balanseført noen forpliktelse knyttet til konsesjonsavgift.  
 

 
Offentlige tilskudd 
Offentlige tilskudd regnskapsføres til virkelig verdi når det foreligger rimelig sikkerhet for at 
tilskuddet vil bli mottatt og konsernet vil oppfylle betingelsene knyttet til tilskuddet. 
 
Offentlige tilskudd knyttet til fremtidige kostnader balanseføres og resultatføres i den perioden som 
gir best sammenstilling med kostnadene de er ment å kompensere.  

 
Offentlige tilskudd knyttet til kjøp av varige driftsmidler balanseføres som uopptjente offentlige 
tilskudd under langsiktig gjeld og resultatføres lineært over forventet brukstid på de eiendelene 
tilskuddet vedrører. 
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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 kraftbørsen 

NASDAQ OMX. Produksjonen i Baltikum er mindre eksponert mot markedsmessige svingninger.  I Litauen selges produksjonen til vedtatt 

feed in tariff. I Estland er deler av inntektene knyttet til salg av kraft som normalt omsettes på kontrakter med horisont på 1 til 2 år, 
kontraktene kan ha noen variable elementer i prisingen.  I tillegg til markedspris mottas produksjonsstøtte etter kjente rammer. 

 

For å avdempe risikoen knyttet til variasjoner i kraftprisene for den norske produksjonen, 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 NASDAQ OMX, som også er ansvarlig for oppgjør.  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 +/- 10 % endring i markedsprisen på kraft, i tillegg til verdien pr 31.12.2010 og sammenligningstall for 

regnskapsåret 2009: 
 

 
 

Vardar har i tillegg rettigheter knyttet til kjøp av konsesjonskraft.  Dette er bokført til virkelig verdi i balansen.  En endring i kraftprisene 

på +/- 10 % vil føre til en endring i balanseverdien på rettigheten tilsvarende i underkant av +/- 34 millioner kroner 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 per 31. desember 2009. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

[1000 nok] 2010 2009

-10 % markedsverdi +10% -10 % markedsverdi +10%

År 1 -32 056 -44 004 -55 951 15 100 5 964 -3 172 

År 2 -2 796 -7 310 -11 823 796 -3 562 -7 920 

Totalt resultat før skatt -34 852 -51 313 -67 774 15 895 2 402 -11 092 

Resultat etter skatt -25 094 -36 945 -48 797 11 445     1 729 -7 986 

[1000 kr]

Eiendeler Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total

Rettighter konsesjonskraft 239 691   239 691   

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg

-Egenkapitalinstrumenter 9 216       9 216       

Derivater 4 680       4 680       

Sum eiendeler -         4 680     248 907 253 587 

Forpliktelser -          

Minoritet med salgsopsjon 213 540   213 540   

Derivater 54 854     54 854     

Sum forpliktelser -         54 854   213 540 268 394 
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Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 31. desember 2010. 

 

 

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 

avkastningskurve. 

 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 relevante rente på balansedagen. 

 
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 per 31. desember 2010. 

 

Finansiell risiko 

Valutarisiko 

Vardar har en betydelig andel av sine løpende kraftinntekter i euro. Dette medfører en valutarisiko. For å motvirke denne risikoen har 

Vardar utarbeidet et styregodkjent rammeverk for fremtidig sikring av euro – inntekter fra kraftsalget og sikring av balanseposter i euro. 

Det er vedtatt en tidshorisont på 10 år på valutasikringen. 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 norske kroner vil følge kursvariasjonene i euro. For å 

sikre verdiene i balansen mot valutasvingninger blir dette balansert med tilsvarende gjeldsposter i euro. Investeringene i Baltikum er 

finansiert i euro, mens de løpende salgsinntekter i Litauen er i lokal valuta.  Den litauiske valutaen har fast kursrelasjon til euro og Vardar 

Eurus har ikke benyttet valutaderivater for å sikre salgsinntektene i euro.  Prisen på langsiktig sikring gjør dette uhensiktsmessig og en har 

vurdert det slik at en eventuell endring i den litauiske valutakursen i forhold til euro i det lange løp vil bli kompensert helt eller delvis 

gjennom endringer i kraftpriser. Estland kom med i eurosamarbeidet fra og med 01.01.2011, og denne delen av investeringene i Vardar 

Eurus inngår således i det som sikres gjennom vedtatte rammer. 

 

Dersom litauisk valuta får en verdireduksjon i forhold til euro på 20 % uten at produksjonsstøtte og feed in tariffer endres, vil dette gi 
årlige tapte inntekter tilsvarende 0,4 millioner euro for Vardar Eurus, knyttet til de vindparker som er i operativ drift pr 01.01. 2011.   

 

Dersom alle andre faktorer var konstante, og euro/nok-kursen ble endret med 10 %, vil dette gi en resultateffekt etter skatt som følge av 

endret verdi på valutaporteføljen på +/- 126 millioner kroner pr. 31.12.2010.  Tilsvarende tall pr. 31.12.2009 var 114 millioner kroner.  

 

Renterisiko 

Renterisikoen er knyttet til endringer i fremtidig rentenivå, og påvirker først og fremst nivået på konsernets fremtidige rentekostnader.  

For å motvirke denne risikoen har Vardar en blanding av fast og flytende rente i sin låneportefølje. Konsernet har rammer for sikring 

knyttet til durasjon.  Durasjon er den gjennomsnittelige løpetiden på et lån når en tar hensyn til både rentebetalingene og 

tilbakebetalingen av lånet. Konsernets rammer på rentesikring innebærer at låneporteføljen skal ha en durasjon på mellom 1 og 5 år, 
hvorav 30- 70% av selskapets totale gjeld skal ha en durasjon på 1 år eller mer.  Ved utgangen av 2010 har låneporteføljen en durasjon 

på 3,4 år, og 51% av selskapets totale gjeld har fastrente over 1 år. 

 

Markedsverdien av konsernets renteswap-kontrakter er beregnet å øke med 12 millioner kroner ved et ett prosentpoeng parallelt skift 

oppover, og reduseres med 11 millioner kroner ved ett prosentpoeng parallelt skift nedover, på rentekurvene i EUR og NOK.  Tilsvarende 

tall pr. 31.12.2009 var +18/-19 millioner kroner 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 lån i obligasjonsmarkedet.  I tillegg har konsernet en 

trekkfasilitet på 300 millioner norske kroner for å sikre tilgjengelig likviditet på kort sikt. Trekkfasiliteten gjør det mulig å utnytte 

sertifikatmarkedet aktivt som et element i finansieringen av Vardar.  I løpet av 2010 har Vardar frigitt mye av trekkfasiliteten som var 

benyttet i 2009.  Dette samt posisjonering for framtidlige låneforfall gjør at Vardar ved utgangen av året har betydelig 

overskuddslikviditet.   

 

[1000 kr]

Eiendeler Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total

Rettighter konsesjonskraft 252 273   252 273   

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg

-Egenkapitalinstrumenter 7 569       7 569       

Derivater 36 789     36 789     

Sum eiendeler -         36 789   259 842 296 631 

Forpliktelser -          

Minoritet med salgsopsjon 124 085   124 085   

Derivater 74 617     74 617     

Sum forpliktelser -         74 617   124 085 198 702 
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For investeringer i fornybar energi i utlandet gjennom Vardar Eurus, benyttes som hovedregel prosjektfinansieringsløsninger uten garantier 

fra morselskap etter at vindparkene har kommet i drift.     

 

Tabellen nedenfor viser forfallsprofil på konsernets finansielle forpliktelser, ikke hensyntatt finansielle derivater knyttet til prissikring av 
kraftproduksjonen.  Rentebetaling gjelder nominelle renteutbetalinger etter rentebetingelser pr. 31.12.2010. 

 

Forfallsprofil pr. 31.12.2009 

 

 
 

 

Forfallsprofil pr. 31.12.2010 

 

 
 
 

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 NASDAQ QMX. 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 NASDAQ OMX i henholdsvis 2010 og 2009. Denne forfallsprofilen vil ikke representere noen likviditetsrisiko 

så lenge konsernets kraftverk i all hovedsak er i normal drift. 

 

 
 

Kapitalstyring 

Konsernet tilstreber å være en solid forretningsmotpart som oppnår gode betingelser. Gjeldsgraden pr. 31.12.2010 er på 37%.  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.   

 

 
 

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 NASDAQ OMX, i tillegg til rettighetshavere av kraft fra kraftverkene Usta og Nes.  Rettighetshaverne 

anses som solide, og risikoen for manglende oppgjør minimal.  Handel med finansielle kraftkontrakter cleares som hovedregel via NASDAQ 

OMX. Dette innebærer at NASDAQ OMX trer inn som juridisk motpart og garanterer for oppgjør, hvilket gjør at motpartsrisikoen blir 
redusert betydelig.   

 

Salg av kraft produsert i utlandet skjer hovedsakelig til statseide selskaper.  Risikoen for at disse selskapene i Estland, Litauen og Latvia 

ikke gjør opp for seg anses som liten. 

[1000 kr] 2010 2011 2012-2014 Etter 2014 Total

Rentebærende lån 318 000        265 000       516 980      202 910     1 302 890  

Rentebetaling på rentebærende lån 23 246         17 138        53 985       6 096         100 464     

Ansvarlig lån 465 000     465 000     

Rentebetaling på ansvarlig lån 21 018         21 018        63 054       315 270     420 360     

Leverandørgjeld 23 778         23 778       

Annen kortsiktig gjeld 127 833        127 833     

SUM 513 875        303 156       634 019      989 276     2 440 325  

[1000 kr] 2011 2012 2013-2015 Etter 2015 Total

Rentebærende lån 144 000        -             400 000      675 000     1 219 000  

Rentebetaling på rentebærende lån 55 823         53 156        130 767      321 911     561 657     

Ansvarlig lån 507 500     507 500     

Rentebetaling på ansvarlig lån 26 898         26 898        80 693       295 873     430 360     

Renteswaper gjeld -              -             194 504      1 143 824   1 338 327  

Påløpte renter renteswaper gjeld -              -             747            3 652         4 399        

Leverandørgjeld 24 573         24 573       

Annen kortsiktig gjeld 148 118        148 118     

SUM 399 412        80 053        806 710      2 947 759   4 233 934  

[1000 nok] 2010 2009

År 1 -44 004 5 964

År 2 -7 310 -3 562

År 3 -            -          

Totalt resultat før skatt -51 313 2 402

Resultat etter skatt -36 945 1 729

[1000 kr] 2010 2009

Rentebærende langsiktig gjeld 1 628 921 1 236 351

* hvorav ansvarlig lån -507 500 -465 000

Mionritet med salgsopsjon 136 075 213 540

Sum kortsiktig gjeld 339 995 469 611

Bankinnskudd og kontanter -166 877 -44 311

Netto gjeld 1 430 614 1 410 191

Totalkapital 3 910 409 3 740 949

Gjeldsgrad 37 % 38 %
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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 2010 var lånet på 465 mill kr, samme som pr. 31.12.2009.  Risikoen 

knyttet til denne lånefordringen vurderes som begrenset.  EB har en rating på A-, foretatt av DnBNor Markets og Pareto Securities i 2010. 

 
Vardar har ytt lån til finansiering av vindkraftprosjektet Viru Nigula i Estland, 100% eid av Vardar Eurus. Lånet er serielån 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.  Prosjektet er meget robust og det viser seg at prosjektselskapet lett kan ivareta sine forpliktelser i henhold til dagens 

låneavtale.  Ved utgangen av 2010 var lånet på totalt 103,4 mill kr, mot 122,2 mill kr pr. 31.12.2009.  Lånet er gitt i euro.  Det er betalt 

renter og avdrag på lånet i 2010.  Risikoen knyttet til lånefordringen vurderes som begrenset. 

 

Vardar AS har ytt byggelån til Vanaküla prosjektet, 100% eid av Vardar Eurus.  Prosjektet er ved utgangen av 2010 i prøvedrift, og endelig 

ferdigstillelse ventes i 2011.  Lånet er ved utgangen av 2010 på 78,1 på mill kr, mot 83,2 mill kr pr. 31.12.2009.  Lånet er gitt i euro.  

Etter ferdigstillelse av parken vil lånet bli søkt refinansiert via lokal bank i Estland.  Erfaringer fra tilsvarende prosjekt i Estland gjør at 
risikoen knyttet til lånefordringen vurderes som begrenset. 

 

Vardar hadde ved utgangen av 2009 utestående lån til Vardar Eurus på 13,6 mill kr, gitt i euro. Planlagte emisjon i Vardar Eurus ble 

gjennomført, og lånet ble innfridd ved denne emisjonen.  Pr. 31.12.2010 har Vardar ingen lånefordring mot Vardar Eurus.   

 

Vardars vindkraftsatsning i Norge skjer gjennom det heleide datterselskapet Vardar Boreas.  Vardar har ytt lån til Vardar Boreas på 48 mill 

kr, som tilbakebetales gjennom halvårlige avdrag - første gang 01.07.11.  Lånet er benyttet til bygging av vindparken Mehuken II, eid av 

Kvalheim Kraft.  Utbyggingen av parken ble ferdigstilt i 2010, og kontantstrømmene fra prosjektet er i henhold til forventningene.  

Risikoen knyttet til lånefordringen vurderes derfor som begrenset.  

 
Vardar har ytt finansiering til det heleide datterselskapet Hønefoss Fjernvarme, som benyttes til utbygging av fjernvarme i 

Ringeriksregionen.  Lånet er gitt med en kredittramme på 203 mill kr.  Pr. 31.12.2010 var opptrukket beløp på 134 mill kr, mot 121 mill kr 

ved utgangen av 2009.  Risikoen knyttet til lånefordringen vurderes som begrenset. 

 

Vardar har ytt ansvarlig lån til datterselskapet Vardar Eiendom.  Pr. 31.12.2010 var utestående fordring på 25 mill kr, mot 28 mill kr ved 

utgangen av 2009.  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 2010 var disse lånene på 19 mill kr, mot 14 mill kr pr. 31.12.2009. 

 

Vardar Eurus har ytt lån til flere av sine tilknyttede selskaper.  Dette er deler egenkapitalandelen av de investeringer som skjer i de ulike 

selskapene.  Innskudd av egenkapital skjer i form av lån.  Dersom det i henhold til regelverket krever innskudd av egenkapital i 

selskapene, vil lånene konverteres.  Inntil dette skjer er lånene rentebærende.  Totalt utgjør disse lånene 102 mill kr ved utgangen av 

2010, mot 74 mill kr ved utgangen av 2009.  Ca 45 mill kr av lånesaldoen pr. 31.12.2009 er i løpet av 2010 forlenget pga lenger 

utbyggingstid enn forventet.  Økningen fra 2009 skyldes investeringer i nye prosjekter. 

 

Generelt er det ikke stilt sikkerhet for lånefordringene utover eierskap i underliggende virksomhet.  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. 

 
 
Note 2. Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger                                        

 
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). 
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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  

Verdivurdering av konsernets investeringseiendommer er basert på verdsettelsesmodeller og takst hvert 4 år. Viser til note 6. Ved 
verdivurdering gjøres estimat på fremtidige kontantstrømmer samt avkastningskrav.  

 

Ikke-kontrollerende eiere med salgsopsjon  

Avsetning gjøres for en estimert markedsverdi på tidspunkt for mulig utøvelse av rettighet. Estimatet er forbundet med usikkerhet. Se 

note 27. 

 

Følgende prinsipper for etterfølgende måling av finansielle instrumenter har blitt anvendt for finansielle instrumenter i balansen: 

 

 
 

 
 

2. Finansiell risiko og finansiell risikostyring                                        
Note 3. Segmentinformasjon                                        

 
Segmentinformasjon presenteres for primærsegmentet, som er forretningsområder basert på konsernets eksterne- og interne 
rapporteringsstruktur, og sekundærsegmentet basert på geografi. Pr 31.12.10 har konsernet virksomhet innen følgende hovedsegmenter:  

 

1) Vannkraft  

2) Vindkraft  

3) Eiendom  

4) Bioenergi / fjernvarme 

Inntekter fra segmentet vindkraft er i euro. 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.  

FINANSIELLE EIENDELER OG FORPLIKTELSER

Til virkelig Tilgjengelig Utlån og 

31.12.2009 verdi over for innlån til

resultatet salg amortisert kost Sum

Ansvarlig utlån 487 580 487 580

Finansielle eiendeler 9 216 9 216

Rettighet konsesjonskraft 239 691 239 691

Andre langsiktig fordringer 113 026 113 026

Kundefordringer og andre fordringer 133 142 133 142

Finansielle derivatinstrumenter 4 680 4 680

Kontanter og bankinnskudd 43 111 43 111

Sum finansielle eiendeler 244 371 9 216 776 859 987 335

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 54 854 0 54 854

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 55 948 55 948

Sum finansielle forpliktelser 54 854                    -   1 823 839 1 878 693

Til virkelig Tilgjengelig Utlån og 

31.12.2010 verdi over for innlån til

resultatet salg amortisert kost Sum

Ansvarlig utlån 467 167 467 167

Finansielle eiendeler 7 569 7 569

Rettighet konsesjonskraft 252 273 252 273

Andre langsiktig fordringer 134 726 134 726

Kundefordringer og andre fordringer 169 236 169 236

Finansielle derivatinstrumenter 36 789 36 789

Kontanter og bankinnskudd 166 877 166 877

Sum finansielle eiendeler 289 062 7 569 938 006 1 067 760

Gjeld til kredittinstitusjoner 1 225 421 1 225 421

Ansvarlig lån 507 500 507 500

Minoritet med salgsopsjon 124 085 124 085

Sertifikatlån 40 000 40 000

Finansielle derivatinstrumenter 74 617 74 617

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 78 873 78 873

Sum finansielle forpliktelser 74 617                    -   1 975 879 2 050 496
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Segmentresultatene for 2009 er som følger: 

 
 

 

Segmentresultatene for 2010 er som følger: 

 
 

Andre poster inkludert i segmentresultatene for 2009 er: 

 
 

 

Andre poster inkludert i segmentresultatene for 2010 er:  

 
 

Segmenteiendeler og -gjeld pr 31. desember 2009 og investeringer for året er:  

 
 

 

Segmenteiendeler og -gjeld pr 31. desember 2010 og investeringer for året er:  

 
 

Bioenergi /

Vannkraft Vindkraft Eiendom Fjernvarme Ikke allokert Konsern

Brutto salgsinntekter 229 488 35 255 7 080 12 216 1 306 285 345

Salg mellom segmenter                -                    -                        -                         -   -                 -            

Salgsinntekter totalt 229 488 35 255 7 080 12 216 1 306 285 345

EBITDA 126 777 33 738 6 477 413 43 964 211 369

Driftsresultat 118 646 19 509 6 477 -6 473 43 408 181 567

138 915 -3 225 -                  -                   -3 135 687

Finansinntekter 3 458 155 095 55 69 59 078 217 755

Finanskostnader 20 796 13 865 967 5 396 97 844 138 868

Resultat før skattekostnad 240 223 157 514 5 565 -11 800 4 640 396 142

Skattekostnad 50 329 2 362 233 -3 301 8 069 57 692

Årsresultat 189 894 155 152 5 332 -8 499 -3 429 338 450

Andel av resultat i felleskontrollerte 

og tilknyttede selskaper

Bioenergi /

Vannkraft Vindkraft Eiendom Fjernvarme Ikke allokert Konsern

Brutto segmentsalg 262 611 32 240 7 568 18 984 1 328              322 731

Salg mellom segmenter                -                    -                        -                         -                       -   -            

Salgsinntekter totalt 262 611 32 240 7 568 18 984 1 328 322 731

EBITDA 153 719 22 488 7 823 2 314 -4 549 181 795

Driftsresultat 144 326 13 637 7 823 -4 774 -4 621 156 391

130 992    4 008           -                  -                   -3 134 997

Finansinntekter 2 680        19 838         89                    68                    45 335 68 010

Finanskostnader        15 052            4 188                      -   71 95 720 115 031

Resultat før skattekostnad      262 946          33 295 7 912 -4 777 -55 009 244 367

Skattekostnad        70 464            4 490 1 953 -2 787 -11 801 62 319

Årsresultat 192 482 28 805 5 959 -1 990 -43 208 182 048

Andel av resultat i felleskontrollerte 

og tilknyttede selskaper

Bioenergi /

Vannkraft Vindkraft Eiendom Fjernvarme Ikke allokert Konsern

Avskrivninger av varige driftsmidler 8 131 14 229                      -   6 886 556 29 835

Bioenergi /

Vannkraft Vindkraft Eiendom Fjernvarme Ikke allokert Konsern

Avskrivninger av varige driftsmidler 9 393 8 851                      -   7 088 72 25 404

Bioenergi /

Vannkraft Vindkraft Eiendom Fjernvarme Ikke allokert Konsern

Eiendeler 975 484 566 610 83 770 183 989 1 931 096       3 740 949

Felleskontrollert virksomhet, EB 4 431 803                  -                        -   -                   4 431 803

Sum 5 407 287 566 610 83 770 183 989      1 931 096 8 172 752

Gjeld 49 096 319 979 1 445 3 920 1 716 151       2 090 591

Felleskontrollert virksomhet, EB 3 310 289                  -                        -   -                   -                 3 310 289

Sum 3 359 385 319 979 1 445 3 920 1 716 151   5 400 880

Investeringsutgifter 13 000 148 431                      -   7 332 52 168 815

Bioenergi /

Vannkraft Vindkraft Eiendom Fjernvarme Ikke allokert Konsern

Eiendeler 1 110 571 737 697 85 398 197 213 1 779 530       3 910 409

Felleskontrollert virksomhet, EB 4 428 022                  -                        -   -                   4 428 022

Sum 5 538 593 737 697 85 398 197 213      1 779 530 8 338 431

Gjeld 201 194 10 114 8 751      1 771 162 

Felleskontrollert virksomhet, EB

Sum 3 670 269 201 194 10 114 8 751 1 771 162   5 661 490

Investeringsutgifter                -   -30 107                      -   4 035 101 -25 971
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Sekundært rapporteringsformat - geografiske segmenter.  

 

Konsernets fire virksomhetssegmenter opererer hovedsakelig i to geografiske områder: Norge og de Baltiske stater. Morselskapet holder til 
i Norge.  

 
 

Investeringsutgifter er basert på hvor eiendelene befinner seg.  

 
 

Note 4. Immaterielle eiendeler           

 
 

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 geografiske områder er som følger: 

 
 
Gjenvinnbart beløp av en kontantgenererende enhet kalkuleres basert på hvilken verdi eiendelen vil gi for virksomheten.  Det brukes 

likviditetsprognoser (før skatt) basert på budsjett godkjent av ledelsen som angir tilgjengelighetsgrad (volum) og  prognoser for energipris 
i området.  

 

Salgsinntekter 2010 2009

Norge 290 491 274 396

De Baltiske stater 32 240 10 949

Sum      322 731       285 345 

Eiendeler 2010 2009

Norge 7 771 821 7 610 251

De Baltiske stater 566 610 562 501

Sum   8 338 431   8 172 752 

Investeringsutgifter 2010 2009

Norge 4 136 20 332

De Baltiske stater -30 107 148 483

Sum -25 971 168 815

Pr 1. januar 2009 Goodwill Fallrettigheter Sum

Anskaffelseskost 30 605        3 049              33 654    

Akkumulerte avskrivninger -             -                  -          

Balanseført verdi 01.01.09 30 605     3 049           33 654 

Regnskapsåret 2009

Balanseført verdi 01.01.09 30 605        3 049              33 654    

Omregningsdifferanser (3 513)        -                  (3 513)     

Tilgang 984             -                  984         

Avgang -             -                  -          

Balanseført verdi 31.12.09 28 076     3 049           31 125 

Pr 31. desember 2009

Anskaffelseskost 28 076        3 049              31 125    

Akkumulerte avskrivninger -             -                  

Balanseført verdi 31.12.09 28 076     3 049           31 125 

Regnskapsåret 2010

Balanseført verdi 01.01.10 28 076        3 049              31 125    

Omregningsdifferanser (2 765)        -                  (2 765)     

Tilgang -             93                   93           

Balanseført verdi 31.12.10 25 311     3 142           28 453 

Pr 31. desember 2010

Anskaffelseskost 25 311        3 142              28 453    

Akkumulerte avskrivninger -             -                  -          

Balanseført verdi 31.12.10 25 311     3 142           28 453 

2010 2009

Norge -            -            

De Baltiske stater 25 311 28 076

Sum 25 311 28 076
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De viktigste forutsetningene som er benyttet ved beregning av gjenvinnbare beløp 2010: 

  
 
 

Note 5. Varige driftsmidler             

 
 
Selskapet har i 2010 ikke hatt noen former for finansiell leasing. Det finnes dermed ingen balanseførte leasing kontrakter. I regnskapet 

finnes det noen leiekostnader knyttet til driftskostnaden, størrelsen på dette fremkommer av note 19.  

 
Anlegg klassifisert som anlegg under utførelse i balansen består av vindkraftverket i Viru Nigula, Estland og anlegg i Hønefoss Fjernvarme. 

Totalt 96 722 i 2010 mot 88 237 i 2009.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 2009

Prisanslag (EUR/MWh) 93,70        82,00        

Diskonteringsrente 10 % 7 %

Pr 1. januar 2009

Maskiner/-

inventar mv.

Fjernvarme-

anlegg

Vindkraft-

anlegg

Vannnkraft-

anlegg Sum

Anskaffelseskost 8 217 167 223 208 521 664 682 1 048 643

Akkumulerte avskrivninger -1 645 -8 805 -29 184 -27 226 -66 860

Balanseført verdi 01.01.09 6 572 158 418 179 337 637 456 981 783

Regnskapsåret 2009

Balanseført verdi 01.01.09 6 572 158 418 179 337 637 456 981 783

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

Balanseført verdi 31.12.09 6 073 158 864 294 385 642 325 1 101 647

Pr 31. desember 2009

Anskaffelseskost 8 274 174 555 337 798 677 682 1 198 309

Akkumulerte avskrivninger -2 201 -15 691 -43 413 -35 357 -96 662

Balanseført verdi 31.12.09 6 073 158 864 294 385 642 325 1 101 647

Regnskapsåret 2010

Balanseført verdi 01.01.10 6 073 158 864 294 385 642 325 1 101 647

Tilgang 101 4 035 -30 107 -                 -25 970

Avgang -              -                  -                  -                 -              

Årets avskrivninger -73 -7 088 -8 851 -9 392 -25 404

Omregningsdifferanser -              -                  -20 523 -                 -20 523

Balanseført verdi 31.12.10 6 101 155 811 234 904 632 933 1 029 749

Pr 31. desember 2010

Anskaffelseskost 8 375 178 590 287 168 677 682 1 143 440

Akkumulerte avskrivninger -2 274 -22 779 -52 264 -44 749 -119 792

Balanseført verdi 31.12.10 6 101 155 811 234 904 632 933 1 029 749

Avskrivningsprosent 12,5 - 33% 10 - 33 % 2 - 6,67 % 0,66 - 6,66 %

Avskrivningsmåte Lineær Lineær Lineær Lineær

2010 2009

Det er i perioden kapitalisert låneutgifter med 9 655 9 393

Kapitaliseringssats benyttet 3,1 % 2,9 %

Balanseført verdi av vindmøllepark som er pantsatt med sikkerhet for gjeld til kredittinstitusjoner er (note 14) 125 883 142 406
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Note 6. Investeringseiendommer           

 
 
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 en 

kontantstrømbasert verdsettelsesmodell hvor forutsetningene oppdateres ved hver rapporteringsperiode. Ubebygd tomt, ikke utleid, er 

verdsatt til sist avholdte takst.  

 

For utleide eiendommer benyttes i mellomperioden en diskonteringsmodell basert på netto leieinntekter: 

 
 
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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pr 1. januar 2009

Investerings-

eiendommer Sum

Regnskapsåret 2009

Balanseført verdi 01.01.09 66 557 66 557

Tilgang -                     -                     

Avgang -                     -                     

Verdiendring (se note 17) 8 429 8 429

Balanseført verdi 31.12.09 74 986 74 986

Pr 31. desember 2009

Anskaffelseskost 45 017 45 017

Akkumulert verdiendring 29 969 29 969

Akkumulerte avskrivninger -                     -                     

Balanseført verdi 31.12.09 74 986 74 986

Regnskapsåret 2010

Balanseført verdi 01.01.10 74 986 74 986

Tilgang -                     -                     

Avgang -                     -                     

Verdiendring (se note 17) 7 034 7 034

Balanseført verdi 31.12.10 82 020 82 020

Pr 31. desember 2010

Anskaffelseskost 45 017 45 017

Akkumulert verdiendring 37 003 37 003

Akkumulerte avskrivninger -                     -                     

Balanseført verdi 31.12.10 82 020 82 020

2010 2009

10 års statsobligasjoner 3,7 % 3,8 %

inflasjon -2,5 % -1,5 %

risikotillegg 4,0 % 4,0 %

diskonteringsrente (før skatt) 5,2 % 6,3 %

2010 2009

Totale leieinntekter 7 568 7 080

Andre driftskotsnader tilknyttet utleide eiendommer 4 975 3 913

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

 
 

 
 

2009

Anskaffet

Forretnings-

kontor Eierandel

Stemme-

andel

Anskaffelses-

kost

Felleskontrollert virksomhet i Vardar AS

Energiselskapet Buskerud AS 1999 Drammen 50 % 50 % 706 701        

Kvalheim Kraft DA 2001 Drammen 50 % 50 % 6 767            

Øvre Eiker Fjernvarme AS 2003 Øvre Eiker 50 % 50 % 1 505            

Sula Kraft AS 2006 Førde 50 % 50 % 408               

Tilknyttede selskaper i Vardar AS

Haram Kraft AS 2003 Vestnes 35 % 35 % 355               

OÜ Paldiski Tuulepark 2005 Estland 50 % 50 % 9 153            

Zephyr AS 2006 Sarpsborg 17 % 17 % 2 000            

Tilknyttede selskaper i Vardar Eurus AS

OÜ Nelja Energia 2005 Estland 25,15 % 25,15 % 405               

OÜ Hiiumaa Offsh. Tuulepark 2007 Estland 45 % 45 % 8 383            

OÜ Tooma Tuulepark 2007 Estland 50 % 50 % 24 304          

OÜ Roheline Ring Tuulepargid 2008 Estland 25 % 25 % 10 095          

OÜ 4E Biofond 2009 Estland 49,6 % 49,6 % 19                 

Aseriaru Tuulepark AS 2009 Estland 50 % 50 % 10 490          

UAB Lariteksas 2006 Litauen 50 % 50 % 2 914            

UAB Vejo Elektra 2006 Litauen 50 % 50 % 2 250            

UAB Iverneta 2008 Litauen 50 % 50 % 3 330            

UAB Eurolanas 2008 Litauen 50 % 50 % 2 576            

UAB Silutes Vejo Projektai 2008 Litauen 50 % 50 % 12                 

SIA Enercom 2008 Latvia 50 % 50 % 2 518            

Årets

resultatandel Kons.bidrag/

Inngående inkl. nedskr. Utbytte/ Utgående 

balanse 01.01.09 goodwill andre EK-trans. balanse 31.12.09

Felleskontrollert virksomhet i Vardar AS

Energiselskapet Buskerud AS 1 287 556            138 915        -90 135              1 336 336           

Kvalheim Kraft DA 4 841                   -1 475          -                     3 366                  

Øvre Eiker Fjernvarme AS 3                          -3                 -                     -                      

Sula Kraft AS 313                      -12               -                     301                     

Tilknyttede selskaper i Vardar AS

Haram Kraft AS 291                      817               -850                   258                     

OÜ Paldiski Tuulepark 9 162                   -453             -369                   8 340                  

Zephyr AS -                       -               -                     -                      

OÜ Eurodigit 10                        -               -10                     -                      

Tilknyttede selskaper i Vardar Eurus AS

OÜ Nelja Energia 2 508                   1 832            -2 316                2 025                  

OÜ Hiiumaa Offsh. Tuulepark 7 435                   -27               -1 168                6 240                  

OÜ Tooma Tuulepark 26 739                 -795             -5 469                20 475                

OÜ Roheline Ring Tuulepargid 2 594                   1 734            -251                   4 077                  

OÜ 4E Bionfond -                       -113             1 318                 1 205                  

Aseriaru Tuulepark AS -                       -897             10 490               9 593                  

UAB Lariteksas 1 003                   -577             -158                   268                     

UAB Vejo Elektra 807                      -166             314                    955                     

UAB Iverneta 3 748                   -2 044          -366                   1 338                  

UAB  Eurolanas 2 512                   -51               -395                   2 066                  

UAB Silutes Vejo Projektai 14 314                 -690             -856                   12 768                

SIA Enercom 2 807                   -308             -443                   2 056                  

Regnskapsført  31.12.2009 1 366 644          135 687      1 411 666         
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2010

Anskaffet

Forretnings-

kontor Eierandel

Stemme-

andel

Anskaffelses-

kost

Felleskontrollert virksomhet i Vardar AS

Energiselskapet Buskerud AS 1999 Drammen 50 % 50 % 706 701        

Kvalheim Kraft DA 2001 Drammen 30 % 30 % 47 767          

Øvre Eiker Fjernvarme AS 2003 Øvre Eiker 50 % 50 % 3 855            

Sula Kraft AS 2006 Førde 50 % 50 % 408               

Tilknyttede selskaper i Vardar AS

Haram Kraft AS 2003 Vestnes 35 % 35 % 355               

Norsk Enøk og Energi AS 2010 Drammen 33 % 33 % 2 974            

Zephyr AS 2006 Sarpsborg 17 % 17 % 2 000            

Follum Energisentral AS 2008 Hønefoss 33 % 33 % 40                 

Tilknyttede selskaper i Vardar Eurus AS

OÜ Paldiski Tuulepark 2005 Estland 50 % 50 % 9 153            

OÜ Nelja Energia 2005 Estland 25,15 % 25,15 % 405               

OÜ Hiiumaa Offsh. Tuulepark 2007 Estland 45 % 45 % 8 383            

OÜ Tooma Tuulepark 2007 Estland 50 % 50 % 24 304          

OÜ Roheline Ring Tuulepargid 2008 Estland 25 % 25 % 10 095          

OÜ 4E Biofond 2009 Estland 49,6 % 49,6 % 19                 

Aseriaru Tuulepark AS 2009 Estland 50 % 50 % 10 490          

UAB Naujoji energija 2010 Litauen 50 % 50 % 14 672          

UAB Lariteksas 2006 Litauen 50 % 50 % 2 914            

UAB Vejo Elektra 2006 Litauen 50 % 50 % 2 250            

UAB Iverneta 2008 Litauen 50 % 50 % 3 330            

UAB Eurolanas 2008 Litauen 50 % 50 % 2 576            

UAB Silutes Vejo Projektai 2008 Litauen 50 % 50 % 12                 

SIA Enercom 2008 Latvia 50 % 50 % 2 518            

Årets

resultatandel Kons.bidrag/

Inngående inkl. nedskr. Utbytte/ Utgående 

balanse 01.01.10 goodwill andre EK-trans. balanse 31.12.10

Felleskontrollert virksomhet i Vardar AS

Energiselskapet Buskerud AS 1 336 336            130 922        -212 872            1 254 386           

Kvalheim Kraft DA 3 366                   3 491            41 135               47 992                

Øvre Eiker Fjernvarme AS -                       139               2 350                 2 489                  

Sula Kraft AS 301                      -95               -                     206                     

Tilknyttede selskaper i Vardar AS

Haram Kraft AS 258                      -162             -                     96                       

Norsk Enøk og Energi AS -                       187 2 974                 3 161                  

Zephyr AS -                       -               -                     -                      

Follum Energisentral AS -                       -               40                      40                       

Tilknyttede selskaper i Vardar Eurus AS

OÜ Paldiski Tuulepark 8 340                   -75               2 024                 10 289                

OÜ Nelja Energia 2 025                   4 038            -952                   5 110                  

OÜ Hiiumaa Offsh. Tuulepark 6 240                   -21               328                    6 547                  

OÜ Tooma Tuulepark 20 475                 1 193            -1 430                20 237                

OÜ Roheline Ring Tuulepargid 4 077                   1 817            8 220                 14 113                

OÜ 4E Bionfond 1 205                   -322             -60                     823                     

Aseriaru Tuulepark AS 9 593                   -941             30 563               39 215                

UAB Naujoji energija -                       -196             14 321               14 125                

UAB Lariteksas 268                      -624             5 429                 5 073                  

UAB Vejo Elektra 954                      73                 4 031                 5 059                  

UAB Iverneta 1 337                   -3 559          7 170                 4 948                  

UAB  Eurolanas 2 067                   -22               132                    2 177                  

UAB Silutes Vejo Projektai 12 768                 -598             -13 360              -1 190                 

SIA Enercom 2 055                   -278             -112                   1 665                  

Regnskapsført  31.12.2010 1 411 666          134 997      1 436 733         
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Note 8. Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg       

 
 
Alle finansielle eiendeler tilgjengelig for salg består av norske unoterte aksjer.   

 

Rettigheter konsesjonskraft  

 

Rettigheter konsesjonskraft er kjøpte konsesjonskraftsrettigheter fra Buskerud Fylkeskommune.  

 

 
 

 
 
 

Note 9. Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Andel i felleskontrollert virksomhet i Vardar AS

2009 Registrert i Eiendeler Gjeld Inntekt Årets resultat

Felleskontrollert virksomhet i Vardar AS

Energiselskapet Buskerud AS Drammen 4 431 803 3 310 139 814 913 138 915

2010

Felleskontrollert virksomhet i Vardar AS

Energiselskapet Buskerud AS Drammen 4 428 022 3 385 410 994 282 130 922

Årets resultat utgjør deltakers andel av årsresultat.

2010 2009

Balanseført verdi 01.01 9 261 5 961

Tilganger 375 3 300

Avganger -1 758 -                

Resultatført -309 -                

Balanseført verdi 31.12 7 569 9 261

Herav klassifisert som anleggsmidler 7 569 9 261

Balanseført verdi 1.1.2009 291 101          

Verdiendring (se note 17) -51 410

Balanseført verdi 31.12.09 239 691          

Verdiendring (se note 17) 12 582            

Balanseført verdi 31.12.10 252 273

Ved beregning av verdi er det benyttet: 2010 2009

Euro kurs 7,82 8,32

Kraftpris, MWh 389 372

2010 2009

Kundefordringer 63 587 13 277

Avsetning for tap -                  -10

Kundefordringer netto 63 587 13 267

Forskuddsbetalinger 166 1 495

Opptjente inntekter 38 183 41 454

Fremførbar naturressursskatt 47 605 50 240

Andre fordringer 19 695 26 686

Sum kundefordringer og andre kortsiktige fordringer 169 236 133 142

Pr. 1. januar 2010 2009

Avsetning for nedskrivning av fordringer -10 -10

Fordringer som er nedskrevet for tap i løpet av året

Reversering av ikke brukte beløp 10 -                

Pr  31. desember -                  -10
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Note 10. Ansvarlige utlån og andre langsiktige fordringer med forfall senere enn ett år       

 
 
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 2011-2013.  Lån til daglig leder er sikret med pant i 

fast eiendom.  

 

 
 
Balanseført verdi av konsernets utlån pr. valuta presentert i NOK til dagskurs:    

 
 
 

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

 
 
Beholdning i vannmagasin er ikke balanseført.  Konsernet eier 2/7 av kapasiteten under: 

 

 
 

2009

Hovedstol Renteinntekt Rentesats

Energiselskapet Buskerud AS 465 000      22 154        5,17 %

Kvalheim Kraft DA 5 000          -              0,00 %

Kvalheim Kraft DA 16 630        8 532          4,60 %

Haram Kraft AS 950             -              0,00 %

Sum ansvarlige utlån 487 580      30 686        

Hovedstol Renteinntekt Rentesats

Energiselskapet Buskerud AS 17 799        466             2,95 %

Lån fra Vardar Eurus til tilknyttede selskaper 73 917        4 326          Flytende

Lån 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               2,75 %

Sum andre langsiktige fordringer 113 026      5 965          

2010

Hovedstol Renteinntekt Rentesats

Energiselskapet Buskerud AS 465 000      21 048        4,53 %

Haram Kraft AS 2 167          65               4,79 %

Sum ansvarlige utlån 467 167      21 113        

Hovedstol Renteinntekt Rentesats

Energiselskapet Buskerud AS 14 563        387             2,48 %

Lån fra Vardar Eurus til tilknyttede selskaper 101 996      4 948          Flytende

Lån Eurodigit -              -              0,00 %

Lån Sula Kraft AS 2 365          64               4,15 %

Lån Zephyr AS 7 502          235             4,12 %

OÜ Paldiski Tuulepark 7 200          502             7,00 %

Øvrige (deriblant lån daglig leder) 1 100          27               2,46 %

Sum andre langsiktige fordringer 134 726      6 136          

2010 2009

NOK 492 697 495 410

EUR 109 196 105 196

2010 2009

Råvarer 2 045 379

Varer under tilvirkning -       -             

Ferdigtilvirkede varer -       -             

Handelsvarer -       1 260

Sum varer 2 045 1 639

Nedskrevet i perioden -       -             

2010 2009

Fyllingsgrad 55,1 % 61,4 %

GWh (kapasitet 3451 GWh) 1 900 2 118
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Note 12. Kontanter og kontantekvivalenter         
 
I kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter og kontantekvivalenter følgende:  
 

 
 

Vardar har en trekkrettighet på 300 000 i Nordea. Depotkonto gjelder sikkerhetsstillelse for oppgjør av finansielle kontrakter.  

 
 

Note 13. Aksjekapital og overkurs           

 
 

Aksjenes pålydende er kr 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:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 2009

Kontanter og kontantekvivalenter 150 272 33 370

Sum kontanter og kontantekvivalenter 150 272 33 370

Skattetrekksmidler og andre bundne bankinnskudd 449 514

Depotkonto 16 156 10 426

Sum beholdning 166 877 44 311

A-aksjer B-aksjer Sum aksjer Overkursfond Sum

Pr 1. januar 2010 2 688 265 873 268 561 348 500 617 061

Pr 31. desember 2010 2 688 265 873 268 561 348 500 617 061

2010 2009

Antall Eierandel Antall Eierandel

Drammen 7 863         16,03 % Drammen 7 863               16,03 %

Lier 6 441         13,13 % Lier 6 441               13,13 %

Kongsberg 5 921         12,07 % Kongsberg 5 921               12,07 %

Ringerike 5 739         11,70 % Ringerike 5 739               11,70 %

Nedre Eiker 4 930         10,05 % Nedre Eiker 4 930               10,05 %

Røyken 3 973         8,10 % Røyken 3 973               8,10 %

Øvre Eiker 3 954         8,06 % Øvre Eiker 3 954               8,06 %

Hurum 2 924         5,96 % Hurum 2 924               5,96 %

Modum 1 737         3,54 % Modum 1 737               3,54 %

Sigdal 1 128         2,30 % Sigdal 1 128               2,30 %

Hole 922            1,88 % Hole 922                  1,88 %

Flesberg 554            1,13 % Flesberg 554                  1,13 %

Ål 471            0,96 % Ål 471                  0,96 %

Hol 461            0,94 % Hol 461                  0,94 %

Gol 442            0,90 % Gol 442                  0,90 %

Krødsherad 373            0,76 % Krødsherad 373                  0,76 %

Nes 353            0,72 % Nes 353                  0,72 %

Rollag 309            0,63 % Rollag 309                  0,63 %

Nore og Uvdal 265            0,54 % Nore og Uvdal 265                  0,54 %

Hemsedal 191            0,39 % Hemsedal 191                  0,39 %

Flå 103            0,21 % Flå 103                  0,21 %

Sum 49 054     100,00 % Sum 49 054           100,00 %



 Vardar – Noter til IFRS årsregnskap for 2010 

Note 14. Kortsiktig gjeld / langsiktig gjeld og finansielle instrumenter   

 
 
Det er Nordea som er tilrettelegger for obligasjonslånene.  
De ansvarlige lånene er gitt av Buskerud Fylkeskommune.  

 

 
 
Vardar har avgitt en negativ pantsettelsesklausul.  
 

Balanseført verdi og virkelig verdi av langsiktige lån:  

 
 

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.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Langsiktig gjeld

Lånetype Rente Forfall 2010 2009

Obligasjonslån NO001030311 3mnd nibor +18bp mar.11 104 000 265 000

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 0 100 000

Obligasjonslån NO00105772282 Fast jun.25 480 000

Sertifikatlån NO001049032 Fast jan.10 0 50 000

Sertifikatlån NO001051805 3mnd nibor +85bp mai.10 0 68 000

Sertifikatlån NO0010550460 Fast mai.10 0 100 000

Sertifikatlån NO0010584055 Fast aug.11 40 000

Lån fra kredittinstitusjoner 3mnd nibor + 150bp des.13 400 000 400 000

Lån fra kredittinstitusjoner 6mnd euribor + 68bp 2016 46 421 61 351

Lån fra kredittinstitusjoner 3mnd nibor +155bp mai.17 150 000

Herav første års avdrag langsiktig gjeld/kortsiktig gjeld -144 000 -318 000

Sum langsiktig gjeld 1 121 421 771 351

Ansvarlig lån 6mnd nibor + 250bp 2030 507 500 465 000

Sum 507 500 465 000

Effektiv rente på balansedagen var som følger:

2010 2009

Obligasjonslån NO001030311 2,84 % 2,33 %

Obligasjonslån NO001030312 3,00 % 2,39 %

Obligasjonslån NO001030313 4,30 % 4,30 %

Obligasjonslån NO0010531532609 4,15 % 3,09 %

Obligasjonslån NO00105772282 6,50 %

Sertifikatlån NO001049032 4,05 %

Sertifikatlån NO001051805 2,88 %

Sertifikatlån NO0010550460 2,74 %

Sertifikatlån NO0010584055 3,60 %

Lån fra kredittinstitusjoner 4,15 % 3,55 %

Lån fra kredittinstitusjoner 1,28 % 9,01 %

Lån fra kredittinstitusjoner 3,99 %

Ansvarlig lån 5,10 % 4,52 %

2010 2009 2010 2009

Gjeld til kredittinstitusjoner/obligasjonslån 1 121 421 771 351 1 123 270 769 939

Ansvarlig lån 507 500 465 000 507 500 465 000

Minoritet med salgsopsjon 124 085 213 540 124 085 213 540

Balanseført verdi 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 ved oppgjør og dersom den 

utsatte skatten er til samme skattemyndighet. Følgende beløp har blitt nettoført:  

 

 
 
Endring i utsatt skattefordel og utsatt skatt: 

 

 
 
Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto som utsatt skatt.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Utsatt skattefordel 2010 2009

Utsatt skattefordel som reverseres senere enn 12 måneder 2 520 933

Utsatt skattefordel som reverseres innen 12 måneder -               -                   

Sum 2 520 933

Utsatt skatt

Utsatt skatt som reverseres senere enn 12 måneder 128 739 164 776

Utsatt skatt som reverseres innen 12 måneder 50 889 4 083

Sum 179 628 168 859

Sum netto utsatt skatt 177 108 167 926

Endring i balanseført utsatt skatt: 2010 2009

Balanseført verdi 1. januar 167 926 148 716

Resultatført i perioden 9 183 19 210

Direkte balanseført utsatt skatt -               -                   

Valutaomregning -               -                   

Annet -1 -                   

Balanseført verdi 31. desember 177 108 167 926

Utsatt skattefordel

Underskudd 

til 

fremføring Pensjoner Sum

Pr 1. januar 2009 19 461 480

Resultatført i perioden 28 425 453

Belastet egenkapitalen -              -               -             

Pr 31. desember 2009 47 886 933

Resultatført i perioden -              1 587 1 587

Belastet egenkapitalen -              -               -             

Pr 31. desember 2010 47 2 473 2 520

Utsatt skatt

Finansielle 

anleggsmidler

Gevinst 

og 

tapskonto

Derivater 

og 

rettigheter

Driftsmidler 

og 

immaterielle 

eiendeler Sum

Pr 1. januar 2009 4 038 459 13 816 130 844 149 157

Resultatført i perioden -80 167 19 319 257 19 663

Belastet egenkapitalen -                 -          -              -               -             

Pr 31. desember 2009 3 958 626 33 135 131 102 168 820

Resultatført i perioden 6 747 -287 6 980 -2 671 10 769

Belastet egenkapitalen -                 -          -              -               -             

Pr 31. desember 2010 10 705 339 40 115 128 431 179 627



 Vardar – Noter til IFRS årsregnskap for 2010 

Note 16. Pensjoner             
 
Pensjonsforpliktelsene overfor ansatte i konsernet er dekket gjennom kollektiv pensjonsforsikring i Buskerud Fylkeskommunale 

Pensjonskasse.  Denne ordningen inkluderer også AFP og tilfredsstiller lovens krav til obligatorisk tjenestepensjon.  

 
Det forventes ikke oppgjør av ordning nærmeste 12 mnd.  

 

 
 
Endringene i den ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen i løpet av året:  

 
 
Endring i pensjonsmidlenes virkelige verdi:  

 
 
Netto pensjonskostnad fremkommer på følgende måte:  

 
 

 

 

 

 

 

Pensjonskostnad Sikret ordning Usikret ordningSikret ordning Usikret ordning

Årets pensjonskostnad -              -               3 699 269

Pensjonsforpliktelse

Beregnede pensjonsforpliktelser 60 859 5 054 68 082 1 754

Pensjonsmidler (til markedsverdi) -44 616 -39 224

Arbeidsgiveravgift 583 177 164 247

Uamortisert estimatavvik -12 289 -3 797 -27 860

Netto pensjonsforpliktelser i balansen 4 537 1 433 1 162 2 001

Økonomiske forutsetninger;

Diskonteringsrente 4,00 % 3,80 %

Årlig lønnsvekst 4,50 % 4,00 %

Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 4,25 % 3,75 %

Årlig pensjonsregulering 4,25 % 3,75 %

Antatt langsiktig avkastning 5,70 % 5,80 %

Forutsetning for dødelighet K2005 K2005

20092010

2010 2009

Pensjonsforpliktelse 1. januar (eks arbeidsgiveravgift) 64 710         65 939          

Nåverdien av årets pensjonsopptjening 1 792           1 935            

Rentekostnad 2 909           2 517            

Estimatendringer -4 651 -                

Utbetalte ytelser -2 146 -2 309

Forpliktelser ved planendring og oppkjøp -               -                

Pensjonsforpliktelse 31. desember (eks arbeidsgiveravgift) 62 614         68 082          

2010 2009

Virkelig verdi på pensjonsmidler pr 1. januar 42 770         37 076          

Forventet avkastning på pensjonsmidlene 2 438           2 150            

Estimatendringer -               -                

Totale tilskudd 1 566           2 329            

Totale utbetalinger fra fond -2 159 -2 331

Pensjonsmidler ved oppkjøp -               -                

Virkelig verdi på pensjonsmidler pr 31. desember 44 616         39 224          

Faktisk avkastning på pensjonsmidler 6,30 % 7,31 %

Aktivaallokering pensjonsmidler;

Investering som holdes til forfall 17,40 %

Utlån og fordringer 5,80 %

Aksjer og andeler 6,00 %

Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 70,80 %

2010 2009

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 2 026           1 935            

Rentekostnad 3 003           2 474            

Forventet avkastning på pensjonsmidler -2 421 -2 150

Resultatførte estimatendringer og estimatavvik 2 527           1 437            

Arbeidsgiveravgift 419              273               

Medlemsinnskudd -               -                

Sum pensjonskostnad 5 554           3 968            
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Note 17. Andre gevinster / (tap) - netto         
 

 
 
Derivatene regnskapsføres til virkelig verdi over resultat. Derivatene tilfredsstiller ikke kravene til sikringsbokføring i IAS 39.  

 

 

Note 18. Lønnskostnader og godtgjørelser         

 
 

 
 
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 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 2010 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. 

2010 2009

Verdiendring investeringseiendommer (se note 6) 7 033 8 429

Verdiendring konsesjonskraftsrettigheter (se note 8) 12 583 -51 410

Verdiendring finansiell kraftportefølje -55 993 78 596

Valutaterminkontrakter 55 904 -24 744

Renteswaper - lån 12 435 56 744

Sum andre gevinster / (tap) netto 31 962 67 615

Balanseført verdi derivater og finansiell kraftportefølje 2010 2009

Rente- og valutaswapper -23 303 -35 738

Valuta terminkontrakter, euro 36 789 -19 115

Kraftportefølje -51 313 4 680

Sum derivater netto -37 827 -50 173

Derivater eiendeler 36 789 4 680

Derivater gjeld -74 617 54 853

2010 2009

Lønn (inkl. fordelt lønn) 4 010                  4 485              

Godtgjørelse til styret 245                     584                 

Arbeidsgiveravgift 1 574                  1 280              

Pensjonskostnader 5 554                  3 968              

Andre ytelser 3                         28                   

Andre personalkostnader 2 047                  2 256              

Sum lønn- og personalkostnader 13 434              12 602          

Gjennomsnittlig antall årsverk 9 9

Ytelser til ledende personer

Daglig Styret Daglig Styret

leder ledere

Lønn 1 739                  1 643           

Pensjon 140                     138              

Andre ytelser 152                     245                 164              584            

Sum 2 031                  245                 1 945           584            

2010 2009
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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 kr 636 670 i 2010.   
 

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. Fra 2011 er det besluttet å avvikle utbetaling av styrehonorar i datterselskaper. 
 

Det foreligger ikke andre tilleggsytelser til ledende ansatte og heller ingen variable elementer i godtgjørelsen til disse.   

 

Revisor 

 
 
 

Note 19.  Andre driftskostnader         
 

 
 
 

Note 20. Finansielle poster           

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2010 2009

Kostnadsført godtgjørelse til konsernrevisor fordeler seg slik eksl mva:

-lovpålagt revisjon (inkludert bistand med årsregnskap) 903 622

-andre attestasjonstjenester 33 6

-skatterådgivning (inkl. teknisk bistand med ligningspapirer) 64 174

-annen bistand 181 14

Sum godtjørelse til konsernrevisor 1 181 816

Kostnadsført godtgjørelse til andre revisorer

-lovpålagt revisjon (inkludert bistand med årsregnskap) 68 73

-andre attestasjonstjenester -               -                

-skatterådgivning (inkl. teknisk bistand med ligningspapirer) -               -                

-annen bistand -               -                

Sum godtjørelse til andre revisorer 68 73

2010 2009

Produksjonskostnader 26 043 20 524

Driftskostnader eiendommer 6 915 3 604

Leiekostnader 542 691

Konsulenthonorarer 9 569 9 015

Reisekostnader 763 1 061

Eiendomsskatt 10 607 10 213

Vedlikehold 1 304 797

Andre driftskostnader 4 901 4 140

Sum andre driftskostnader 60 644 50 044

2010 2009

Renteinntekter 37 242 37 845

Andre finansinntekter 16 793 17 221

Endring forpliktelse IKE med salgsopsjon 13 975 139 052

Sum finansinntekter 68 010 194 118

Rentekostnader -96 929 -82 899

Disagio (netto) -11 158 -28 209

Andre finanskostnader -6 944 -4 122

Sum finanskostnader -115 031 -115 230

Sum finansielle poster -47 021 78 888
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Note 21. Skattekostnad           

 
 
 

Note 22. Kontantstrømmer fra driften         

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2010 2009

Betalbar skatt 15 514 10 412

Betalbar grunnrenteskatt 33 833 21 576

Endring utsatt skatt 9 183 19 210

Andre skatteeffekter 3 789 6 495

Sum skattekostnad 62 319 57 692

Skatten på resultat før skatt avviker fra det beløpet som hadde fremkommet dersom konsernets

gjennomsnittlige skattesats hadde vært benyttet. Differansen er forklart som følger:

2010 2009

Resultat før skattekostnad 244 367 396 142

Skatt beregnet med forventet gjennomsnittlig skattesats (28%) 68 423 110 920

Grunnrenteskatt 33 833 21 576

Skattefrie inntekter -3 344 -38 663

Resultat tilknyttet selskap/felles kontrollert virksomhet -37 799 -37 992

Ikke fradragsberettigete kostnader 1 207 1 852

Sum skattekostnad 62 319 57 692

Gjennomsnittlig skattesats 25,50 % 14,56 %

Skattefrie inntekter 2009 skyldes i all hovedsak endring i verdi av forpliktelse IKE med salgsopsjon.

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik 2010 2009

Betalbar skatt 468 3 973

Betalbar grunnrenteskatt 33 833 21 576

Betalbar naturressursskatt 8 204 8 079

Sum betalbar skatt 42 505 33 628

2010 2009

Resultat før skattekostnad 244 367 396 142

Justering for :

- avskrivninger (note 5 ) 25 404 29 835

- korr gevinst salg driftsmidler -               -322

- endring i pensjonsforpliktelser 2 808 1 515

- finansposter 71 139 -106 600

- resultat fra tilknyttet selskap/felles kontrollert virksomhet -134 997 -135 687

- andre tidsavgrensninger 29 395 -60 710

- virkelig verdiendring finansielle instrumenter (note 17) -24 929 -59 186

- virkelig verdiendring investeringseiendom -7 034 -8 429

Endringer i arbeidskapital:

- varer -406 -1 354

- kundefordringer -50 320 48 894

- leverandørgjeld 795 5 459

Kontantstrømmer fra driften 156 222 109 557

Gevinst/(tap) av driftsmidler består av:

Balanseført verdi -               -                

Gevinst/(tap) ved salg av varige driftsmidler -               -                

Vederlag ved salg av varige driftsmidler -               -                
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Note 23. Selskaper som inngår i konsolideringen       

 
Tilgang av datterselskaper i 2009 er nyetablerte foretak og ikke oppkjøp.  
* Vardar Eurus AS er regnskapsmessig ansett som heleid, med 10% aksjeeier klassifiert som gjeld.  Se note 26.  

 

 

Note 24. Opptjent egenkapital           
 

 
 
Annen egenkapital ikke resultatført består av verdiregulering overgang IFRS.  

 
 

Note 25. Utbytte               
 
Utbetalt utbytte i 2010 og 2009 var henholdsvis 40 000 (kr 80 645 pr. aksje) og 60 798 (kr 122 577 pr. aksje).  Det ble i desember 2010 

besluttet ekstraordinært utbytte på 42 500 (kr 85 685 pr. aksje). Utbytte ble tillagt ansvarlig lån fra eier. Foreslått utbytte for 

regnskapsåret 2010 er på kr 116 935 pr. aksje, totalt 58 000. Vedtak fattes på den ordinære generalforsamlingen.  

 

 

Note 26. Ikke kontrollerende eier med salgsopsjon         
 
Forpliktelse ovenfor ikke kontrollerende eier (IKE) er beregnet for 10% eierandel av datterselskapet Vardar Eurus AS. Aksjonæravtale er 

inngått med IKE hvor IKE har en salgsopsjon. Opsjonen kan tidligst anvendes 01.01.2016. Forpliktelse er rabattert markedsverdi i euro 

som er  omregnet til dagskurs.  

 

 
 

 
 

 

Note 27. Hendelser etter balansedato           
 
Vardar AS tok i mars 2011 opp et nytt obligasjonslån på 250 mill kr.  Lånet forrentes med 3 mnd NIBOR + 1,6% p.a., og forfaller i sin 

helhet 07.03.2016.  Lånet er tatt opp som et ledd i å skape en hensiktsmessig forfallsstruktur på låneporteføljen, redusere 

refinansieringsrisikoen og sikre gjennomføring av vedtatte investeringer. 

Selskapets navn

Anskaffelses-

tidspunkt

Forretnings-

kontor Eierandel

Uste Nes AS 1999 Drammen 100 %

Vardar Eiendom AS 2001 Drammen 99,2 %

Vardar Eurus AS* 2004 Drammen 90 %

Hønefoss Fjernvarme AS 2007 Ringerike 100 %

OÜ Pakri Tuulepark 2004 Estland 90 %

OÜ Viru-Nigula Tuulepark 2005 Estland 100 %

OÜ Vanaküla Tuulepark 2007 Estland 100 %

Vardar Boreas AS 2009 Drammen 100 %

4E Thenoinvest 2009 Estland 61,7 %

Balanseført beløp 1.01.2009 619 404

Årsresultat 340 135

Utbytte for 2008 -60 798

Balanseført beløp 31.12.2009 898 740

Årsresultat 180 985

Utbytte for 2009 -82 500

Balanseført beløp 31.12.2010 997 224

Balanseført verdi 31.12.2009 213 540

Verdiendring -13 975

Benyttet salgsopsjon -96 261

Emisjon 20 781

Balanseført verdi 31.12.2010 124 085

2010 2009

Estimat på markedsverdi er fremskrevet med avkastningskrav på egenkapital med 9,58 % 10 %

Nåverdi beregnet med 5 årig euribor + 100 bp 3,15 % 3,64 %
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Vardar AS regnskap med noter



Resultat Vardar AS

NGAAP

(Beløp i 1000 kr.) Noter 2010 2009

Salgsinntekter 2 430            1 784            

Andre driftsinntekter konsern -               -               

Sum Driftsinntekter 2 430           1 784           

Varekjøp 503              300              

Lønn og andre personalkostn. 1,10 8 094            7 441            

Avskrivninger 3 57                98                

Andre driftskostnader 10 773          7 247            

Sum driftskostnader 19 427         15 086         

Driftsresultat -16 997        -13 302        

Inntekt på inv. i datterselskap 4 48 555          37 721          

Inntekt på inv. i felleskontr. virks. og tilkn. selsk. 4 128 155        74 545          

Finansinntekter 16 63 121          69 320          

Finanskostnader 16 104 620        104 582        

Netto finansposter 135 211       77 005         

Resultat før skattekostnad 118 214       63 703         

Skattekostnad 2 -15 282         -12 787         

Resultat 133 496       76 490         

Disponering av årsresultat

Fond for vurderingsforskjeller 7 297            -41 768         

Avgitt utbytte 58 000          40 000          

Annen egenkapital 68 199          78 258          

Sum disponert 133 496       76 490         



Balanse Vardar AS

NGAAP

(Beløp i 1000 kr.) Noter 31.12.2010 31.12.2009

Maskiner, inventar mv. 3 56                41                

Sum varige driftsmidler 56                41                

Investering i datterselskap 4 1 110 396     848 919        

Lån til foretak i samme konsern 7 363 764        340 066        

Invest. i felleskontr/tilkn selskap 4 1 187 047     1 186 868     

Lån til felleskontr/tilkn selskap 7 31 629          54 638          

Aksjer 5 7 437            9 088            

Ansvarlig lån 6 492 167        498 950        

Andre fordringer 7 1 100            1 100            

Pensjonsmidler 10 -               -               

Sum finansielle anleggsmidler 3 193 540    2 939 629    

Sum anleggsmidler 3 193 595    2 939 670    

Kundefordringer 240              112              

Andre fordringer 11 86 302          80 974          

Kontanter og bankinnskudd 340 156        187 367        

Sum omløpsmidler 426 697       268 453       

Sum Eiendeler 3 620 292    3 208 122    

Aksjekapital (49.550 à kr. 5.420,-) 13 268 561        268 561        

Overkursfond 348 500        348 500        

Opptjent egenkapital

Fond for vurderingsforskjeller 4 508 920        501 623        

Annen egenkapital 220 750        218 048        

Sum egenkapital 9 1 346 731    1 336 732    

Pensjonsforpliktelser 10 5 069            2 713            

Utsatt skatt 2 2 504            3 135            

Gjeld til kredittinstitusjoner 14 1 075 000     710 000        

Ansvarlig lånekapital 12 507 500        465 000        

Sum langsiktig gjeld 1 582 500    1 175 000    

Sertifikatlån 14 40 000          218 000        

Gjeld til kredittinstitusjoner 14 428 907        315 242        

Leverandørgjeld 5 505            1 508            

Betalbar skatt 2 467              1                  

Skyldige offentlige avgifter 649              624              

Utbytte 58 000          40 000          

Annen kortsiktig gjeld 11 149 958        115 167        

Sum kortsiktig gjeld 683 488       690 543       

Sum Gjeld og Egenkapital 3 620 292    3 208 122    

Drammen 28.04.2010

Svein Marfi                                 Mette Lund Stake

Styrets leder                             Styrets nestleder

Lise Løff

Nils Peter Undebakke                  Linda Verde Johannes Rauboti

Administrerende direktør



Kontantstrømoppstilling Vardar AS

NGAAP

1. januar - 31. desember

(Beløp i 1000 kr.)

2010 2009

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   

Resultat før skattekostnad 118 214 63 703

Periodens betalte skatt -1 -2 438

Ordinære avskrivninger 57 98

Nedskrivning/reversering anleggsmidler 309 0

Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbet i pensjonsordingen 2 356 1 318

Resultatandel (fra DS/TS) fratrukket utbetalinger -176 709 17 733

Endring i varelager 0 0

Endring i kundefordringer -129 2 611

Endring i leverandørgjeld 3 997 780

Endring i andre tidsavgrensingsposter 250 -2 941

Mottatt utbytte/konsernbidrag 169 040 85 000

Effekt av valutakursendringer 18 943 0

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 136 327 165 863

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteteter

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -72 0

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 0

Utbetalinger på lånefordringer konsern -98 896 -37 089

Innbetalinger på lånefordringer konsern 66 273 46 481

Utbetalinger på langsiktige lånefordringer -5 523 -77 435

Innbetalinger på langsiktige lånefordringer 31 852 0

Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak 0 -3 445

Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak -248 522 198

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteteter -254 888 -71 290

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Netto utbetaling kassekreditt 103 111 -128 761

Innbetalinger gjeld konsernselskaper 17 239 92 401

Utbetalinger gjeld konsernselskaper 0 -12 000

Innbetalinger ved opptak annen gjeld 670 000 318 000

Utbetalinger ved nedbetaling av annen gjeld -479 000 -118 447

Utbetaling av utbytte -40 000 -60 798

Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 271 350 90 396

Netto kontantstrøm for perioden 152 789 184 969

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 187 367 2 398

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 340 156 187 367

  

Denne består av:

Bankinnskudd m.v. 340 156 187 367
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Noter til regnskapet for Vardar AS                                                                                                                         
 
 
Regnskapsprinsipper 

 
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% eiet av Vardar AS) 
 Vardar Eiendom AS (datterselskap, 99,2% eid av Vardar AS) 
 Vardar Eurus AS (datterselskap, 90% 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. 
 

Datterselskapet Vardar Eurus AS har euro som presentasjonsvaluta. Ved omregning av 
egenkapitalen er det benyttet kurs på balansedagen, 7,8125, mens for årets resultatandel er det 
benyttet gjennomsnittskurs for 2010 på 8,007. Omregningsdifferanser regnskapsføres mot 
egenkapitalen i Vardar AS.   
 
 

Salgsinntekter 
 
Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter 
fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag. Salg av varer resultatføres når 

selskapet har levert sine produkter til kunden og det ikke er uoppfylte forpliktelser som kan påvirke 
kundens aksept av leveringen. Levering er ikke foretatt før produktene er sendt til avtalt sted og 
risiko for tap og ukurans er overført til kunden. Erfaringstall anvendes for å estimere og 

regnskapsføre avsetninger for kvantumsrabatter og retur på salgstidspunktet. Avsetning til 
forventede garantiarbeider føres som kostnad og avsetning for forpliktelser. 
Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. 
 
 
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 norske kroner balanseføres til nominelt beløp på 
etableringstidspunktet. 
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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. 
 
Leide (leasede) driftsmidler balanseføres som driftsmidler hvis leiekontrakten anses som finansiell. 

 
 

Investeringer i andre selskaper 
 
Med unntak for kortsiktige investeringer i børsnoterte aksjer, brukes egenkapitalmetoden som 
prinsipp for investeringer i andre selskaper. Kostprisen økes når midler tilføres ved kapitalutvidelse, 

eller når det gis konsernbidrag til datterselskap. Mottatte utdelinger resultatføres i utgangspunktet 
som inntekt. Utdelinger som overstiger andel av opptjent egenkapital etter kjøpet føres som 
reduksjon av anskaffelseskost. Utbytte/konsernbidrag fra datterselskap regnskapsføres det samme 
året som datterselskapet avsetter beløpet. Utbytte fra andre selskaper regnskapsføres som 
finansinntekt når det er vedtatt. 
 
 

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. 
  
 

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.  
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Terminkontrakter 
 
Selskapet og konsernet bruker terminkontrakter på utenlandsk valuta for å sikre 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. 

 
Endringer 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. 
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Note 1. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m.         
 
Lønnskostnader  2010 2009

Lønn (inkl. fordelt lønn) 1 829             4 107             

Godtgjørelse til styret 151                329                

Arbeidsgiveravgift 1 207             927                

Pensjonskostnader 4 762             1 870             

Andre ytelser 3                    28                  

Andre personalkostnader 143                180                

Sum lønn- og personalkostnader 8 094            7 441           

Gjennomsnittlig antall ansatte 6 6

Ytelser til ledende personer

Daglig Styret Daglig Styret

leder leder

Lønn 1 739              1 643             

Pensjon 140                 138                

Andre ytelser 152                 151               164                329                

Sum 2 031             151              1 945            329              

Revisor 

2010 2009

Kostnadsført godtgjørelse til revisor fordeler seg slik :

-lovpålagt revisjon (inkludert bistand med årsregnskap) 539 401

-andre attestasjonstjenester -                 -                

-skatterådgivning (inkl. teknisk bistand med ligningspapirer) 11                  42                  

-annen bistand 109                -                

Sum godtjørelse til revisor 659 443

20092010

 
 
Note 2. Skattekostnad                                        

 
Årets skattekostnad fordeler seg på: 2010 2009

Betalbar skatt 467                1                    

+/- For lite/mye avsatt tidligere år 3                    -                

Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel -632               -                

Skatt av konsernbidrag -15 120          -12 331         

Sum skattekostnad -15 282        -12 331       

Beregning av årets skattegrunnlag: 2010 2009

Resultat før skattekostnad 118 214         63 703           

Permanente forskjeller   *) -172 370        -109 087       

Endring i midlertidige forskjeller 1 825             1 348             

Mottatt konsernbidrag 54 000           44 040           

Årets skattegrunnlag 1 670            4                    
 
Oversikt over midlertidige forskjeller: 2010 2009

Anleggsmidler -218               -230              

Finansielle anleggsmidler 14 230           14 138           

Pensjonsforpliktelser -5 069            -2 714           

Sum 8 943            11 194         

28 % utsatt skatt / utsatt skattefordel (-) 2 503             3 135              
2 
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Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 28 % av resultat før skatt:

28 % skatt av resultat før skatt 33 100           17 837           

For lite/mye avsatt skatt i fjor -                 -                

Utsatt skatt vedrørende 3%  regelen -118               -                

Permanente forskjeller (28%) -48 263          -30 624         

Beregnet skattekostnad -15 282        -12 787       . F 
 
* )  Inkluderer:  Ikke fradragsberettige kostnader, som feks representasjon, samt fradrag for resultatandel knyttet til tilknyttet selskap 

(resultatandelen trekkes ut ettersom den allerede er skattelagt hos de enkelte selskapene)  

 

inansiell risiko og finansiell risikostyring                                        
Note 3. Varige driftsmidler                                    

 

Maskiner/

inventar mv. Tomt Sum

Anskaffelseskost 01.01. 1 185            -                 1 185             

Tilgang 72                 -                 72                  

Avgang -                -                 -                

Anskaffelseskost 31.12. 1 257            -                 1 257             

Akk. av- og nedskrivninger 31.12. 1 201            -                 1 201             

Balanseført verdi 31.12. 56                -                56                 

Årets avskrivninger 57                 -                 57                  

Økonomisk levetid 3 år/8 år

Avskrivningsplan 33/12,5%  
 

 

Note 4. Datterselskaper, felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper     
 

Anskaffelses Forretnings- Eierandel Stemme Anskaffelses-

tidspunkt kontor andel kost

Datterselskaper

Uste Nes AS 1999 Drammen 100 % 100 % 614 094         

Vardar Eiendom AS 27.12.2001 Drammen 99,2 % 99,2 % 4 824             

Vardar Eurus AS 13.05.2004 Drammen 90 % 90 % 439 662         

Hønefoss Fjernvarme AS 19.01.2007 Ringerike 100 % 100 % 71 110           

Vardar Boreas AS 14.09.2009 Drammen 100 % 100 % 13 179           

Felleskontrollert virksomhet

Energiselskapet Buskerud AS 01.01.1999 Drammen 50 % 50 % 706 701         

Øvre Eiker Fjernvarme AS 01.08.2003 Øvre Eiker 50 % 50 % 3 855             

Sula Kraft AS 08.02.2006 Førde 50 % 50 % 408                

Tilknyttede selsaper

Haram Kraft AS 07.05.2003 Vestnes 35 % 35 % 354                

OÜ Paldiski Tuulepark 16.11.2005 Estland 50 % 50 % 9 781             

Zephyr AS 20.03.2006 Sarpsborg 17 % 17 % 1 000             

Follum Energi Sentral AS 15.09.2009 Hønefoss 33 % 33 % 40                  

Norsk Enøk & Energi AS 14.01.1992 Drammen 33 % 33 % 1 297              
 

Kons.bidrag/ Fond for

Inngående Årets Utbytte/ Utgående vurderings-

balanse resultatandel andre EK-trans. balanse forskjeller

Datterselskaper

Uste Nes AS 562 246       46 307            -52 066         556 487         -                

Vardar Eiendom AS 17 019         376                 266               17 660           12 836           

Vardar Eurus AS 202 030       8 795              250 569        461 393         21 731           

Hønefoss Fjernvarme AS 64 140         -7 172             6 607            63 575           -                

Vardar Boreas AS 3 484           249                 7 547            11 280           -                

848 918     48 555          212 923      1 110 396    34 567          
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Uavskrevet henførbar merverdi 31.12.

Vardar Eurus AS 32 432           

Avskrivningssats henførbar merverdi 5 %

Felleskontrollert virksomhet

Energiselskapet Buskerud AS 1 177 969    128 085          -125 000       1 181 054      474 353         

Øvre Eiker Fjernvarme AS -               139                 2 350            2 489             -                

Sula Kraft AS 301              -96                  -                206                -                

Tilknyttede selskaper

Haram Kraft AS 258              -161                -                96                  -                

OÜ Paldiski Tuulepark 8 340           -                  -8 340           -                 -                

Zephyr AS -               -                  -                -                 -                

Follum Energi Sentral AS -               -                  40                 40                  -                

Norsk Enøk & Energi AS -               187                 2 974            3 161             -                

1 186 868  128 155        -127 976     1 187 047    474 353        
 

 

Note 5. Aksjer i andre selskaper       
 

Morselskap/Konsern Eier- Balanse- Pålydende

andel ført verdi Antall (hele NOK)

BTV Investeringsfond 2,00 % 2 402            2 110             100                

Energi og Miljøkapital AS 2,50 % 2 034            5 000             1

Cenergie AS 1,40 % -                140 000         100

Papirbredden Innovasjon AS 10,00 % -                490 000         1

Kongsberg Innovasjon AS 13,00 % 3 000            1 500             1

Aksjer i andre selskaper 31.12. 7 437            

 
 

Note 6. Ansvarlig utlån med forfall senere enn 1 år       
 

Hovedstol Renteinntekt Rentesats

Energiselskapet Buskerud AS 465 000        21 048           4,53 %

Vardar Eiendom AS 25 000          938                3,35 %

Kvalheim Kraft DA -                79                  4,60 %

Haram Kraft AS 2 167            65                  4,79 %

Sum ansvarlige utlån 492 167      22 130           
 

 

Note 7. Andre langsiktige fordringer med forfall senere enn 1 år       
 

Hovedstol Renteinntekt Rentesats

Hønefoss Fjernvarme AS 134 268        5 182             4,04 %

Vardar Eurus AS -                478                5,00 %

Vardar Boreas AS 48 000          1 777             7,00 %

OÜ Viru-Nigula Tuulepark 103 371        5 441             5,08 %

OÜ Vanaküla Tuulepark 78 125          3 970             5,08 %

Totalt 363 764      16 848          

Energiselskapet Buskerud AS 14 563          387                2,48 %

OÜ Paldiski Tuulepark 7 200            502                7,00 %

Sula Kraft AS 2 365            64                  4,15 %

Zephyr AS 7 502            235                4,12 %

Kvalheim Kraft DA -                632                3,35 %

Øvrig (lån til daglig leder (850)/ansatt (250)) 1 100            27                  2,75 %

Sum andre langsiktige fordringer 32 729         1 847             
 
Lån til daglig leder er sikret med pant i fast eiendom.  
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Note 8. Bundne betalingsmidler             
 

2010 2009

Skattetrekksmidler 331                386                 
 

Note 9. Endring egenkapital         
 

Aksjekapital Overkursfond

 Fond for 

vurderings-

forskjeller 

Annen 

egenkapital Sum

Egenkapital 31.12.09 268 561 348 500 501 623 218 048 1 336 732

Årets resultat -               -                  7 297 126 199 133 496

Ekstraordinært utbytte -42 500 -42 500

Avsatt utbytte -               -                  -                -58 000 -58 000

Omregningsdiff. datterselskap -               -                  -                -22 997 -22 997

Egenkapital 31.12.10 268 561 348 500 508 920 220 750 1 346 731  
 

Note 10. 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. Selskapets og konsernets pensjonsordninger 

tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.  

 

Sikret ordning Usikret ordning Sikret ordning Usikret ordning

Pensjonskostnad

Nåverdi av pensjonsopptjening 1 106 401 1 233 167

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 2 656 207 2 305 69

Avkastning på pensjonsmidler -2 333 -2 086

Resultatførte planavvik/estimatendringer 2 318 103 1 437 114

Netto pensjonskostnad 3 748 712 2 888 350

Pensjonsforpliktelse

Beregnede pensjonsforpliktelser 57 357            5 054            63 066           1 754             

Pensjonsmidler (til markedsverdi) -42 804           -37 889          

Arbeidsgiveravgift 449                 177               87                  247                

Estimatavvik -11 367           -3 797           -24 552          

Netto pensjonsforpliktelser 3 635              1 434            712                2 001             

Økonomiske forutsetninger;

Avkastning 5,40 % 5,80 %

Diskonteringsrente 4,00 % 3,80 %

Årlig lønnsvekst 4,00 % 4,00 %

Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 3,75 % 3,75 %

Årlig pensjonsregulering 3,75 % 3,75 %

2010 2009

 
 

 

Note 11. Mellomværende med selskap i samme konsern   
 

2010 2009

Kortsiktige fordringer 63 134           55 683           

Øvrig langsiktig gjeld -                 -                

Konserngjeld 118 383         101 144          
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Note 12. Ansvarlig lån med forfall senere enn 5 år         
 

Låntype

Saldo pr 

31.12.10 Rentesats Rentekostnad

Buskerud Fylkeskommune Lån m/call, evigvarende 507 500        5,10 % 23 715            
 

 

Note 13. Aksjekapital og aksjonærinformasjon         
 
Selskapets aksjekapital er på kr 268.561.000 fordelt på 49.550 aksjer hver pålydende kr. 5.420, fordelt på to aksjeklasser, A og B. 

Aksjeklasse A består av 496 aksjer à kr 5.420, til sammen kr 2.688.320. Aksjeklasse B består  av 49.054 aksjer à kr 5.420, til sammen kr. 

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 Prosentandel

Drammen 7 863           16,03 %

Lier 6 441           13,13 %

Kongsberg 5 921           12,07 %

Ringerike 5 739           11,70 %

Nedre Eiker 4 930           10,05 %

Røyken 3 973           8,10 %

Øvre Eiker 3 954           8,06 %

Hurum 2 924           5,96 %

Modum 1 737           3,54 %

Sigdal 1 128           2,30 %

Hole 922              1,88 %

Flesberg 554              1,13 %

Ål 471              0,96 %

Hol 461              0,94 %

Gol 442              0,90 %

Krødsherad 373              0,76 %

Nes 353              0,72 %

Rollag 309              0,63 %

Nore og Uvdal 265              0,54 %

Hemsedal 191              0,39 %

Flå 103              0,21 %

Sum 49 054         100 %  
 
 

Note 14.  Gjeld til kredittinstitusjoner/øvrig langsiktig gjeld/finansielle instumenter         
 
Kortsiktig

Långiver/Tilrettelegger Låntype Saldo pr 31.12.Rentesats Rentekostnad Forfall

Nordea (som tilrettelegger) Sertifikatlån 40 000 Fast, 2,74% 604 aug.11

Nordea (som tilrettelegger) Obligasjonslån 104 000 Nibor + 18bp 7 118 mar.11

144 000

Langsiktig

Långiver/Tilrettelegger Låntype Saldo pr 31.12.Rente Rentekostnad Forfall

Nordea (långiver) Banklån 150 000 Nibor + 1,55% 3 734 mai.17

Nordea (som tilrettelegger) Obligasjonslån 480 000 Fast, 6,5% 18 027 jun.25

Nordea (som tilrettelegger) Obligasjonslån 35 000 Nibor + 33bp 993 mar.16

Nordea (som tilrettelegger) Obligasjonslån 10 000 Fast, 4,7% 430 mar.16

Nordea (långiver) Banklån 400 000 Nibor + 1,5% 15 498 des.13

1 075 000  
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Note 15. Valutaterminkontrakter, renteswaper           
 

2010 2009

Kontantstrømsikring -23 303 -35 738

Verdisikring -                 -                

Sum virkelig verdi -23 303 -35 738  
 

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 2025. 

 

Samtlige kontrakter anses å redusere valutarisikoen og renterisiko effektivt, og tilfredsstiller dermed kravene til regnskapsmessig sikring.  

Løpende regnskapsføring av oppgjør renteswaper skjer mot annen rentekostnad. Gevinst/tap på terminkontrakter regnskapsføres mot 

annen finansinntekt og annen finanskostnad. 

 
 

Note 16. Finansposter           
 

2010 2009

Renteinntekt fra foretak i samme konsern 17 786 17 302

Annen renteinntekt 28 550 26 199

Annen finansinntekt 16 785 25 819

Finansinntekter 63 121 69 320

Nedskrivning av finansielt anleggsmiddel 309

Annen rentekostnad 89 208 69 431

Annen finanskostnad 15 103 35 151

Finanskostnader 104 620 104 582  
 
 

 







 

 

 

 

 

 

 

Erklæring fra styret og daglig leder 
 

 

Vi erklærer etter beste overbevisning at årsregnskapet for perioden 1. januar til 31. desember 

2010 er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og at opplysningene i 

regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling 

og resultat som helhet. Vi erklærer også at årsberetningen gir en rettvisende oversikt over 

utviklingen, resultatet og stillingen til selskapet og konsernet, sammen med en beskrivelse av de 

mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer selskapet og konsernet står overfor.  

 

 

 

Drammen, 28.04. 2011. 

 

 

   

 

 

 

 

Svein Marfi  Mette Lund Stake Linda Verde  

    

  
Lise Løff  Nils Peter Undebakke   

 

 
Johannes Rauboti (daglig leder) 
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Eierstyring og selskapsledelse



 

 

Eierstyring og selskapsledelse 
 

Vardars retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse skal sikre tillit til selskapets styre og 
ledelse, og legge grunnlag for langsiktig verdiskapning til beste for eiere, ansatte, andre 
interessenter og samfunnet for øvrig. 

Hovedprinsippene for eierstyring og selskapsledelse i Vardar bygger på følgende forhold: 

• Vardar skal føre en åpen, pålitelig og relevant kommunikasjon med omverdenen om 
virksomheten og forhold knyttet til eierstyring og selskapsledelse 

• Vardars styre skal være selvstendig og uavhengig av selskapets ledelse 
• Vardar skal ha en klar arbeidsdeling mellom styret og selskapets ledelse 

 
 

1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 

Etterlevelse  
Vardars prinsipper for eierstyring og selskapsledelse følger ”Norsk anbefaling for eierstyring og 
selskapsledelse” av 21.10.2010.  Det er utarbeidet instrukser for styrets og revisjonsutvalgets 
arbeid, samt etiske retningslinjer.  Instrukser og retningslinjer gjennomgås årlig av styret, i tillegg 
til evaluering av etterlevelsen. Etterlevelsen av de vedtatte retningslinjer for eierstyring og 
selskapsledelse skal styrke tilliten til selskapet og bidra til verdiskapning over tid. 
 

2. Virksomhet 

Vardars virksomhetsområde er definert i selskapets vedtekter.  Selskapets formål er  
• å investere i virksomheter innen kraftproduksjon basert på fornybare energikilder samt i 

beslektede og utfyllende virksomheter 
• å investere i andre selskaper for å bidra til utvikling og kompetanseoppbygging innen 

fornybar energi 
 

Vedtektene er i sin helhet gjengitt på selskapets nettside 
 
Det overordnede målet for selskapet er utvikling av verdier gjennom et aktivt eierskap.  Strategien 
til selskapet er å bidra til å øke tilgangen på ren, fornybar energi.  Strategien for Vardars 
virksomhet vedtas av styret, og er nærmere omtalt i årsrapporten og på selskapets nettside. 
 

3. Selskapskapital og utbytte 

Egenkapital 
Konsernet opererer i en kapitalintensiv bransje og realisering av konsernets mål og strategier 
forutsetter at konsernet opprettholder en solid finansiell posisjon, kjennetegnet ved en tilstrekkelig 
egenkapitalandel, forutsigbarhet i framtidige kontantstrømmer og tilgang på tilstrekkelige 
likviditetsreserver.  
 
Konsernets egenkapital pr. 31. desember 2010 var 1.634,3 millioner kroner, tilsvarende en bokført 
egenkapitalandel på 41,8 prosent.  Vardar skal opprettholde en egenkapital som er forsvarlig med 
hensyn til selskapets formål, strategi og risikoprofil. 
 
Utbyttepolitikk 
 
Vardar har som mål å gi sine eiere et utbytte som tilsvarer ca 50 % av netto kontantstrøm fra 
operasjonell virksomhet, forutsatt at dette ikke er i strid med gjeldende lovgivning og avtalte 
covenants.  
 
Kapitalforhøyelse 
 
Styret er ikke gitt fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser eller til å erverve egne aksjer. 
 
 
 



 

 

4. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående 

Vardar har to aksjeklasser, A og B. Forskjellen mellom aksjeklassene er nedfelt i selskapets 
vedtekter, og består i at aksjeklasse B ikke skal ha stemmerett eller rett til utbytte.   Aksjonærene 
skal likebehandles innen hver aksjeklasse. 
 
Eksisterende aksjeeiere har som hovedregel fortrinnsrett ved kapitalforhøyelser.  Dersom denne 
fortrinnsretten fravikes, skal det begrunnes ut fra selskapets og aksjeeiernes felles interesse. 
 
Transaksjoner mellom nærstående 
For transaksjoner mellom selskapet og nærstående som ikke er uvesentlig, vil styret innehente en 
uavhengig verdivurdering og gjøre denne kjent for eierne.  Transaksjoner mellom nærstående 
parter inngås generelt på ordinære markedsmessige betingelser som om de var gjennomført 
mellom uavhengige parter. 
 
Konsernet har retningslinjer som sikrer meldeplikt for styremedlemmer og ledende ansatte dersom 
de direkte eller indirekte har en vesentlig interesse i avtaler som inngås av selskapet. 
 

5. Fri omsetning 

Aksjene i Vardar er fritt omsettelig innenfor rammen av norsk konsesjonslovgivning.  Selskapet har 
ingen eierskapsrestriksjoner utover de som følger av norsk konsesjonslovgivning. 
 

6. Generalforsamling  

Generalforsamlingen er det øverste organet for eiernes utøvelse av myndighet i Vardar.  
Generalforsamlingen behandler og avgjør saker i henhold til norsk lov, herunder godkjennelse av 
årsregnskap og årsberetning, utdeling av utbytte, valg av revisor og fastsettelse av revisors 
godtgjørelse.  Videre vedtar generalforsamlingen vedtektsendringer.  Ordinær generalforsamling 
avholdes i henhold til vedtektene innen utgangen av juni hvert år. 
 
Innkalling 
Innkalling til generalforsamling skjer skriftlig til alle aksjonærer minimum en uke før 
generalforsamlingen holdes.  Innkalling, saksdokumenter, forslag til vedtak, valgkomiteens 
innstillinger og fullmaktsskjema følger innkallingen. 
 
Deltakelse 
Alle aksjonærer i selskapet har rett til å fremlegge saker til behandling samt å uttale seg og delta 
på generalforsamlingen.  B – aksjene har ikke stemmerett i saker som bare krever simpelt flertall. 
På generalforsamlingen deltar styrets leder og revisor, samt daglig leder. Øvrige styremedlemmer 
har møterett. 
 
Gjennomføring 
Selskapets vedtekter innholder ikke bestemmelser om hvem som skal være møteleder på 
selskapets generalforsamling.  I henhold til aksjelovens bestemmelser åpnes generalforsamlingen 
av styrets leder og møteleder velges av generalforsamlingen. 
 
Den ordinære generalforsamlingen skal godkjenne årsregnskapet og fastsette honorar til styrets 
medlemmer.   Generalforsamlingsprotokollen gjøres kjent for alle aksjonærer. 
 

7. Valgkomité 

Selskapet har ingen valgkomité.  A-aksjonæren utpeker og velger samtlige av de aksjonærvalgte 
styremedlemmene i selskapet. 
 

8. Bedriftsforsamling og styret, sammensetning og uavhengighet 

Bedriftsforsamling 
Selskapet har ingen bedriftsforsamling, da antallet ansatte er vesentlig lavere enn 200.   
 
 
 
 



 

 

Styrets sammensetning 
Styremedlemmene skal velges på grunnlag av konsernets behov for kompetanse, kapasitet og 
mangfold ut fra selskapet virksomhet og formål med eierskapet.  Styret skal opptre uavhengig av 
egeninteresser og fungere effektivt som et kollegialt organ til konsernets beste. 
 

9. Styrets arbeid 

Styrets oppgaver 
Styret har det overordnede ansvaret for ledelsen av Vardar og gjennomføringen av selskapets 
strategi, i tillegg til overvåking og kontroll av virksomheten.  Selskapets ledelse utarbeider forslag 
til strategi, langsiktige mål og budsjett, som vedtas i styret.  Styret ansetter og avskjediger 
konsernsjef. 
 
Styreutvalg 
Med bakgrunn i krav til revisjonsutvalg i allmennaksjeloven og forventet lovendring til også å 
gjelde selskaper med verdipapirer notert på regulerte markeder, etablerte styret i november 2010 
et revisjonsutvalg.  Revisjonsutvalget ble valg av og blant styrets medlemmer og har samme 
funksjonstid som styremedlemmene.  Revisjonsutvalget består av Svein Marfi, Linda Verde og 
Mette Lund Stake, som alle tilfredsstiller allmennaksjelovens krav til uavhengighet og kompetanse. 
 
Styreinstruks 
Nærmere bestemmelser om styrets ansvarsområder og saksbehandling er nedfelt i styreinstruksen.  
Styrets leder har ansvar for at styrets arbeid gjennomføres på en effektiv og korrekt måte i 
henhold til gjeldende lovgivning og vedtatte styreinstruks.  Styret arbeider etter en årlig plan. 
 
Møtestruktur 
Det avholdes minimum 6 møter i året.  I 2010 ble det avholdt 9 møter.  Styret har fastsatt årsplan 
for sitt arbeid.  Denne omfatter i tillegg til godkjennelse av strategi, regnskapsrapportering, 
årsregnskap og budsjett en gjennomgang av risikoområder og intern kontroll.  Styret evaluerer 
årlig selskapets ledelse og organisasjonsstruktur. 
 
Finansiell rapportering 
Styret mottar periodisk rapportering om selskapets økonomiske og finansielle status.  
Administrasjonen fremlegger og redegjør for kvartalsregnskap og årsregnskap.  Selskapet følger 
fristene fra Oslo Børs vedrørende halvårsrapportering og rapportering av årsregnskap. 
 

10. Risikostyring og intern kontroll 

Styrets ansvar og formål 
Styret har ansvar for å påse at selskapet har god intern kontroll og systemer for risikostyring.  
Styret får periodisk rapportering som omfatter operasjonell status samt ledelsens vurdering av 
betydelige risikoer og håndteringen av disse.  I henhold til styrets instruks inngår en årlig 
gjennomgang av risikostyring og intern kontroll. 
 
Hovedelementene i selskapets risikoområde og intern kontroll knyttet til finansiell rapportering 
omtales særskilt i årsregnskapet. 

 
11. Godtgjørelse til styret 

Generalforsamlingen fastsetter årlig honorar til styrets medlemmer.  Godtgjørelsen til styret er ikke 
resultatavhenging og det utstedes ikke opsjoner til styremedlemmene. 

 
12. Godtgjørelse til ledende ansatte 

Styret fastsetter lønn til konsernsjefen.  Ytelser til øvrige ledende ansatte fastsettes av 
konsernsjefen.  Konsernets lønnspolitikk ovenfor ledende ansatte er redegjort nærmere for i 
årsregnskapet. 
 

13. Informasjon og kommunikasjon 

Retningslinje for rapportering av finansiell og annen informasjon 
Vardar gir investorer og analytikere lik og samtidlig tilgang til informasjon gjennom offentliggjøring 
på interne nettsider og til Oslo Børs.  Kommunikasjonen med finansmarkedet skal gi best mulig 



 

 

grunnlag for å skape et korrekt bilde av selskapets finansielle stilling, sentrale verdidrivere, 
risikofaktorer og andre forhold som kan påvirke framtidig verdiskapning.   
 
Selskapet har definert hvem som kan uttale seg i ulike saker. 
 
Rapportering og meldinger 
Selskapet følger verdipapirhandelsloven når det gjelder rapportering.  I tillegg gjøres fullstendig 
halvårsrapport, årsregnskap og årsrapport tilgjengelig på selskapets nettsider. 
 

14. Selskapsovertakelse 

Styret har så langt ikke funnet det hensiktsmessig å utarbeide særskilte retningslinjer for 
overdragelsessituasjoner. 

 
15. Revisor 

Revisor deltar i styremøtene som behandler årsregnskapet og halvårsregnskapet.  I forbindelse 
med disse møtene gjennomgår revisor vesentlige endringer i selskapets regnskapsprinsipper, 
vurderinger av vesentlige regnskapsestimater og eventuelle forhold hvor det har vært uenighet 
mellom revisor og administrasjonen og forholdene er av vesentlig karakter.  Revisor har rett til å 
delta på selskapets generalforsamlinger. 
Opplysninger om revisors honorar fordelt på revisjon og andre tjenester er spesifisert i 
konsernregnskapet. 
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