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Nøkkeltall Vardar

Egenkapital Vardar Egenkapitalrentabilitet Vardar
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Økonomisk utvikling Uste Nes AS Produksjon Uste Nes AS

Økonomisk utvikling Kvalheim Kraft AS Produksjon Kvalheim Kraft AS

Økonomisk utvikling OÜ Pakri Tuulepark Produksjon OÜ Pakri Tuulepark 

Årsresultat Vardar

VANNKRAFT
Vardars vannkraftproduksjon består av det 
heleide datterselskapet Uste Nes AS samt 
det indirekte eierskapet i 
EB Kraftproduksjon AS. Diagrammet til 
høyre viser den økonomiske utviklingen i 
datterselskapet Uste Nes AS.

VINDKRAFT NORGE
Vardar AS har mange vindkraftprosjekter 
under utvikling i Norge både på egen 
hånd og i samarbeid med partnere. 
Operativ vindkraftproduksjon er likevel 
fortsatt begrenset til 50% eierskap i 
Kvalheim Kraft AS. Diagrammet til 
høyre viser den økonomiske utviklingen i 
Kvalheim Kraft AS.

VINDKRAFT UTLANDET
Vardar AS har hatt en betydelig 
ekspansjon i Baltikum gjennom 
datterselskapet Vardar Eurus AS. Flere 
nye vindparker vil komme i drift den 
nærmeste tiden. Vardar Eurus AS eier 
90% av selskapet OÜ Pakri Tuulepark 
som er Estlands største vindpark i drift. 
Diagrammet til høyre viser den økonomiske 
utviklingen i dette selskapet.
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Da de enkelte datterselskaper avlegges i NGAAP, er de benyttede nøkkeltall basert på dette prinsippet.
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- av daglig leder Johannes Rauboti

Vardars visjon er å utvikle verdier 
gjennom utøvelse av et aktivt eierskap 
knyttet til selskapets investeringer. 
Forretningsidéen definerer selskapets 
kjernevirksomhet:

Vardar AS skal investere og eie 
energirelatert virksomhet og eiendom. 

Datterselskapet Uste Nes AS samt eierskapet 
i energikonsernet Energiselskapet Buskerud 
AS utgjør en vesentlig del av virksomheten 
på energisiden. I tillegg til dette har vi det 
vi med et samlebegrep gjerne kaller ”ny 
fornybar energi”. Innenfor dette området 
er det nylig gjennomført betydelige 
investeringer og det er under planlegging 
og utførelse flere prosjekter på ulike stadier. 
De gjennomførte investeringene er i alt 
vesentlig vindkraftprosjekter i Baltikum samt 
biovarmeprosjekter i buskerudregionen. 

Vardar AS utvikler dessuten gjennom 
datterselskaper og tilknyttede selskaper 
en portefølje av prosjekter. De fleste av 
disse er for tiden også vindkraftprosjekter 
i regi av Vardar Eurus AS i Baltikum samt 
vindkraftprosjekter i Norge i regi av 
Zephyr AS.

For en videre vellykket utvikling av Vardar i 
tråd med visjonen og forretningsidéen, er det 
to innsatsfaktorer som er svært sentrale. 

Den ene er kapitalen som er nødvendig for å 
kunne gjennomføre betydelige investeringer, 
denne kapitalen må være langsiktig for at vi 
skal kunne ta del i de framtidige gevinster 
som tilgang på ren energi vil gi. Men den 
andre innsatsfaktoren er kanskje den aller 
viktigste, de menneskelige ressursene. Er 
vi profesjonelle nok til å utvikle prosjekter 
som er gode både ut fra økonomiske, 
miljømessige og etiske prinsipper, er det også 
mulig å etablere gode finansieringsløsninger. 

Jeg vil takke alle ansatte samt andre 
nøkkelpersoner som har bidratt til den videre 
utviklingen av Vardar i 2007. Vi er i ferd 
med å skape et godt grunnlag for videre 
ekspansjon og verdiutvikling i tråd med vår 
visjon.

Daglig leder 
Johannes Rauboti
 
 
 

Innledning

Salg av tom t på Tranby
Vardar Eien dom solgte i 2007 
en næringst omt på Tranby i Lier 
kommune. S alget bidro med en 
betydelig po sitiv resultateffekt i 
regnskapet.



4 5

      Høydepunkter 

  2007

Kjøp av Tooma 24 MW 
vindkraftprosjekt i Estland
Investeringsbeslutning i 2007, 
brutto investering 36 millioner 
Euro, midlere årsproduksjon 67 
GWh. 50/50 eierskap Vardar 
Eurus AS/AS Freenergy.

Salg av tom t på Tranby
Vardar Eien dom solgte i 2007 
en næringst omt på Tranby i Lier 
kommune. S alget bidro med en 
betydelig po sitiv resultateffekt i 
regnskapet.

Kjøp av Vanaküla 9 MW 
vindkraftprosjekt i Estland
Overtatt prosjektrettighetene 
i 2007. Planlagt investering 
ca 13 millioner Euro, midlere 
årsproduksjon 24 GWh. 
Eierskap 100% Vardar Eurus AS.

Første hele driftsår i Zephyr AS 
Det har vært stor aktivitet i Zephyr 
med fokus på å sikre rettigheter 
til gode vindkraft-prosjekter og 
utvikle disse. Selskapet har en 
attraktiv portefølje av prosjekter, 
og har meldt totalt ca 540 MW 
vindkraft. 

Stiftelse av Hønefoss Fjernvarme AS
Hønefoss Fjernvarme stiftet som 
heleid datterselskap av Vardar 
AS. Den 01.07.2007 ble 
varmesentralen på Hønefoss med 
tilhørende infrastruktur overført 
fra Vardar AS til Hønefoss 
Fjernvarme AS.

Emisjon i Vardar Eurus
Høsten 2007 ble det vedtatt å gjennomføre emisjoner i selskapet  
på totalt 15 millioner euro. Emisjonen rettes mot nåværende 
eiere og eierfordelingen vil forbli den samme etter emisjonene. 
Første trinn av emisjonen som tilsvarer ca 50% av beløpet ble 
gjennomført høsten 2007 og aksjekapitalen ble innbetalt i slutten 
av november. Generalforsamlingen har gitt styrefullmakt til 
gjennomføring av siste halvdel av emisjonen. Ny aksjekapital skal 
benyttes til finansiering av egenkapital i planlagte investeringer i 
Baltikum.
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Geografisk
plassering

VANNKRAFT

BIOENERGI

VINDKRAFT

EIENDOM

Salgsinntekter 
– fordelt på virksomhetsområder

Salgsinntekter 
– fordelt på geografiske områder
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Selskapsstruktur

Vannkraft Bioenergi

Vindkraft  Andre

Norge

Utlandet
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Beløp i 1000 kr.

Resultat - Konsern*  2007 2006 2005 2004 2003

Driftsinntekter  274 189 278 861  191 069  129 863  102 802 

Driftsresulltat  133 183 142 286  60 642  41 120  21 518 

Avskrivninger  20 717  18 269  25 996  21 075  18 069 

EBITDA  153 900  160 555  86 638  62 195  39 587 

Årsresultat  117 323  139 849  68 293  49 661  40 469 

Balanse - Konsern*

Anleggsmidler  3 047 635  2 936 665  2 298 646  2 138 654  1 953 532 

Omløpsmidler  550 358  138 613  409 864  246 569  73 240 

Egenkapital  1 441 349  1 364 021  1 072 800  1 020 506  1 047 913 

Langsiktig gjeld 1 125 655  1 548 937  1 420 616  1 211 277  822 433 

Kortsiktig gjeld  962 818  117 574  171 929  153 292  156 427 

Total kapital 3 597 994  3 075 278  2 708 511  2 385 223  2 026 773 

Nøkkeltall - Vardar

Årsresultat 84 742 73 876 67 951 49 661 40 469

Egenkapitalandel 42.1 % 43.6 % 43.1 % 43.2 % 49.8 %

Egenkapitalrentabilitet 7.2 % 6.7 % 6.5 % 4.8 % 3.6 %

Produksjon (GWh)

Uste Nes AS  758.0  559.0  646.0 572.0 514.0

Kvalheim Kraft AS  11.2  11.9 13.3 11.8 12.4

Hønefoss Fjernvarme AS 13.0

Øvre Eiker Fjernvarme AS 2.6 2.4 2.4 2.8 0.9

OÜ Pakri Tuulepark  48.5  42.7 37.7

Årsresultat - Datterselskap 

Uste Nes AS  45 533  34 309  40 129  28 005  20 913 

Kvalheim Kraft AS - 1 081  30  -449  64  1 103 

Hønefoss Fjernvarme AS -8 148

Øvre Eiker Fjernvarme AS -193 -1 458 - 2 924 -568 -178

Vardar Eiendom AS  7 307  -716  -691  26  102 

Økonomisk 5 års oversikt

* For årene 2006 og 2007 er det benyttet IFRS-tall, mens det for de øvrige årene er benyttet NGAAP-tall.
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De ansatte i EB Kraftproduksjon AS drifter 
21 kraftverk i lokale vassdrag i Buskerud. Disse 
kraftverkene produserer ren elektrisk energi uten 
utslipp av CO2 eller radioaktivt avfall. 
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Indirekte eierskap i EB Kraftproduksjon AS
Innenfor vannkraftproduksjon er EBs strategi 
å arbeide for en mer optimal bruk av 
vannressursene knyttet til vassdragene i 
Buskerud-regionen gjennom samarbeid og 
eiermessig integrasjon av kraftverkene i de 
aktuelle vassdragene. 
Driften av hel- og deleide kraftverk i 
EB Kraftproduksjon AS har i 2007 vært 
tilfredsstillende. 
Totalproduksjonen i 2007 ble på 2584 
GWh, mens virkelig produksjon i 2006 og 
2005 var 2369 GWh og 2399 GWh. 
Det er 44 ansatte (pr. 31.12.2007) i 
virksomheten. 

100%-eierskap i Uste Nes AS
E-CO Energi AS er, i henhold til avtale, 
driftsoperatør for Uste og Nes kraftverker. 
Med E-CO Energi er det også inngått en 
avtale om optimalisering av den fysiske 
krafthandelen for alle deltagerne i sameiet. 
Denne krafthandelen skjer derfor i sin helhet 
gjennom E-CO Energi AS. 
Driften av Uste og Nes kraftverker har 
i 2007 vært tilfredsstillende, og det er 
ikke gjennomført større vedlikeholds- eller 
rehabiliteringsoppgaver i beretningsåret, men 
det er igangsatt bygging av ny Stolsvassdam, 
som er en del av reguleringsanleggene til 
Nes kraftverk. Dammen skal stå ferdig året 
2008, og er kostnadsberegnet til 140–145 
mill. kr., hvorav Uste Nes AS sin andel 
gjennom Nes kraftverk utgjør om lag 31%.  
De totale driftinntekter for Uste Nes AS var i 
2007 185,8 mill. kr. Virksomheten i Uste Nes 
AS bidro netto til Vardars årsresultat med om 
lag 45,5 mill. kr.

Virksomhetsbeskr ive lse

Vannkraft

Vardar har med sitt 50%-eierskap i Energiselskapet Buskerud AS indirekte eierskap 
til EB Kraftproduksjon AS. EB Kraftproduksjon AS eier eller har eierandeler i 
kraftstasjoner med et samlet 10-års middelproduksjon (1997-2006) på 2455 GWh. 
Vardars heleide datterselskap Uste Nes AS disponerer 2/7 av produksjonen i kraft- 
stasjonene Uste og Nes i Hallingdal. E-CO Energi AS og Akershus Energi AS dispo-
nerer hhv. 4/7 og 1/7. Uste - Nes utbyggingen er den siste av de tre store kraftut-
byggingene i Hallingdal. Anleggene er hovedsakelig bygget i perioden 1962-1967. 

Økonomisk utvikling Uste Nes AS

Produksjon Uste Nes AS

“Dersom kraftproduksjonen i 
2007 for Uste og Nes kraftverker 
skulle erstattes av produksjon fra 
et konvensjonelt kullkraftverk, 
ville CO2 utslippene økt med ca 
680 000 tonn CO2 årlig.” 

Miljøregnskap

Organisasjonskart Vannkraft
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Da de enkelte datterselskaper avlegges i NGAAP, er de 
benyttede nøkkeltall basert på dette prinsippet.
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Bjørn Husemoen, direktør i Hønefoss Fjernvarme 
AS er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og 
har mange års erfaring fra mekanisk industri, 
offshore industrien og norsk kraftforsyning. 
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Bioenergi

Virksomhetsbeskr ive lse

Det er naturlig for Vardar AS å tenke bio-
energi og fjernvarme siden skog og skogbruk 
er en stor og viktig ressurs i regionen. Denne 
ressursen kan gi ren og rimelig energi på en 
måte som også avlaster områdets el-forbruk. 
Fjernvarme som brenner bio-masse er CO2 
nøytral og dermed gunstig for miljøet. Utslip-
pet av NOX og annen forurensning er også 
meget begrenset og underkastet grundig kon-
troll. Bio-basert fjernvarme er således en bæ-
rekraftig energikilde som myndighetene satser 
på og som stadig får større utbredelse.

Gjennom sitt eierskap i Energiselskapet Bus-
kerud AS har Vardar AS et indirekte eierskap 
i selskapet Miljøvarme AS. Dette selskapet er 
tenkt å være et redskap for å realisere bio-
energiprosjekter og er bl.a. engasjert i pellets-
produksjonen i Kleivi i Hallingdal.

Sammen med Øvre Eiker Energi AS bygde 
Vardar AS et fjernvarmeanlegg i Vestfossen 
som kom i drift i 2003. Dette er i dag Øvre 
Eiker Fjernvarme AS der hver av partene eier 
50%. Anlegget har en ytelse på 840 kW og 
brenner hovedsaklig tørr flis og briketter.
Tanken fra eiernes side er å bruke kunnskap 
og erfaring fra anlegget i Vestfossen til å kva-
lifisere for andre og større oppgaver i Eiker-
kommunene. Det er i 2007 søkt konsesjon for 
et fjernvarmeanlegg som omfatter Hokksund 
sentrum.

Det største og mest avanserte fjernvarmean-
legget Vardar AS har bygd er fjernvarmean-
legget i Hønefoss by. Første delen av dette 
prosjektet ble satt i drift i 2006. 2007 ble 
det første hele driftsår. Produksjonen i 2007 
ble ca 16 GWh varmeenergi. Total ytelse på 
biodelen av anlegget er ca 7 MW hvorav 5,5 

Vardar AS har satset på bioenergi siden 2003. Fra å være en kraftprodusent og 
strømdistributør med gode og veldrevne anlegg i hele Buskerud, har man satset på 
fjernvarme i relativt stort omfang. 
Overgangen gjorde at selskapet måtte tilegne seg helt nye erfaringer, og man måtte 
tenke nytt på de fleste områder. Noe var imidlertid felles med vannkraft, nemlig de 
store investeringene og kompleksiteten i anlegg og drift. Som ved vannkraft kommer 
heller ikke her inntektene før etter at de fleste investeringene er gjort.

MW kommer fra selve bio-kjelen mens ca 1,5 
MW hentes fra et avgasskondensatoranlegg 
koblet til bio-kjelen. Som reserve og til dek-
ning av spisslast på kalde dager har anleg-
get varmekapasitet både fra elektro-kjel og 
oljekjeler.

Det er bare byen syd for Hønefossen som hit-
til er bygget ut med fjernvarme, men planene 
om å krysse Begna og bygge ut også den 
nordre del av byen er påbegynt. Kapasiteten 
i varmesentralen må da økes.

Kundene hittil har for det meste vært eiere 
av forretningsbygg, kontorer og borettslag, 
men høsten 2008 vil man begynne å levere 
fjernvarme til et nytt boligfelt med rekkehus 
og eneboliger på Almemoen nord for Høne-
foss sentrum. Dette vil bli en ny og spennende 
erfaring.

Fjernkjøling blir også mer og mer aktuelt, 
særlig for forretninger og kontorbygg. Fra sitt 
nye anlegg i Hønefoss kan Vardar AS tilby 
kjøling både i sentrum og i flere bydeler med 
moderne forretningsbygg.

Organisasjonskart Bioenergi

Dersom vi tenker oss at produk-
sjonen fra Hønefoss Fjernvarme 
AS i 2007 skulle vært erstattet 
med el-oppvarming basert på 
kullkraft, ville CO2 utslippene 
økt med ca 14 000 tonn. 

Miljøregnskap
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Kristin Ankile, direktør i Vardar fra 2005. Hun er 
utdannet sivilingeniør fra NTNU og har arbeidet 
i kraftbransjen siden 2000. Utsikt fra Mehuken 
vindpark i Sogn og Fjordane.
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Vindkraft Norge
Vindkraft har lenge vært et viktig satsningsområde for Vardar i Norge. Selskapet 
har produsert kraft fra vindturbiner siden 2002 gjennom selskapet Kvalheim Kraft 
som operer et vindkraftanlegg på Mehuken i Sogn og Fjordane. Vardar har også 
en rekke lovende vindkraftprosjekter under utvikling. Den største satsningen skjer i 
regi av det deleide vindkraftselskapet Zephyr, som utvikler flere vindkraftprosjekter i 
Trøndelag og langs vestlandskysten. 

Virksomhetsbeskr ive lse

Til tross for gode naturgitte forutsetninger 
for vindkraft har utbygging av vindkraft 
stagnert i Norge. På grunn av utilstrekke-
lige rammebetingelser her hjemme har flere 
aktører prioritert utbygging av vindkraft i 
land med bedre rammebetingelser. I oktober 
2006 la regjeringen frem sitt forslag til støt-
teordninger for vindkraft og annen fornybar 
energiproduksjon, som innebar en støtte på 
8 øre/kWh for vindkraft. Dette forslaget kom 
etter at forhandlingene med Sverige om et 
norsk-svensk el-sertifikatmarked ble avsluttet 
tidligere samme år. I løpet av 2007 har flere 
vindkraftprosjekter blitt lagt på is og har med 
all tydelighet vist at forslaget til rammebetin-
gelser for vindkraft i Norge ikke var tilfreds-
stillende. I et klimaforlik i stortinget i januar 
2008 ble det vedtatt at forhandlingene med 
Sverige om et felles el-sertifikatmarked skulle 
gjenopptas. Hvorvidt forhandlingene vil føre 
frem og når et eventuelt felles marked kan 
trå i kraft er usikkert. Til tross for langvarige 
politiske prosesser er vi derfor fremdeles like 
langt unna et system med forutsigbare ram-
mebetingelser som tilfredsstiller aktørenes 
krav til lønnsomhet i vindkraftprosjekter.

Vardar har likevel tro på at vindkraft vil være 
et viktig element i fremtidens energi-
forsyning i Norge, og at vi vil være avhengig 
av vindkraft for å få til en mest mulig 
rasjonell utbygging av ren, fornybar energi 
i tråd med nasjonale og internasjonale mål. 
Det haster imidlertid å få på plass ramme-
betingelser som vil sikre denne utviklingen.  

 
Kvalheim Kraft AS
Vardar var tidlig ute med sin satsning 
på vindkraft og kjøpte allerede i 2001 

prosjektselskapet Kvalheim Kraft AS sammen 
med Østfold Energi AS. Kvalheim Kraft eier 
og driver i dag Mehuken vindpark i Vågsøy 
kommune i Sogn og Fjordane. Vindparken 
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Økonomisk utvikling Kvalheim Kraft AS

Produksjon Kvalheim Kraft AS

Organisasjonskart Vindkraft Norge

Dersom kraftproduksjonen 
i Kvalheim Kraft i 2007 
skulle erstattes av tilsvarende 
produksjon fra et konvensjonelt 
kullkraftverk, ville dette medført 
utslipp av ca 10 000 tonn CO2. 

Miljøregnskap
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Da de enkelte datterselskaper avlegges i NGAAP, 
er de benyttede nøkkeltall basert på dette prinsippet.
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består av fem vindturbiner på til sammen 4 
MW. Ved utgangen av 2007 har anlegget 
vært i drift i 6 år. Mehuken ligger i et meget 
værhardt område nær Stadt, noe som gir 
driftsmessige utfordringer. I 2007 ble det 
produsert 11,9 GWh  kraft, noe som er 
en nedgang på 10 % i forhold til toppåret 
2005, hvor det ble produsert 13,3 GWh.

I desember 2005 søkte Kvalheim Kraft AS 
om konsesjon på en utvidelse av vindparken 
på Mehuken som vil gi en økning av 
installert effekt fra 4 MW til 20 MW. 
Etter en rekke utsettelser er avklaring på 
konsesjonssøknaden ventet i løpet av 
1. halvår i 2008.

Zephyr AS
For å styrke sin satsning på vindkraft i Norge, 
gikk Vardar i mars 2006 sammen med 
Østfold Energi AS og danske DONG Energy 
A/S og stiftet vindkraftselskapet Zephyr AS. 
Zephyr AS har som formål å utvikle, bygge 
og drifte lønnsom vindkraftproduksjon i 
Norge, fra Nordland fylke og sørover. De 
tre eierselskapene eier 1/3 hver av Zephyr. 
Zephyr har meldt prosjekter på til sammen 
540 MW og er godt posisjonert for fremtidig 
vindkraftutbygging. Det ligger imidlertid 
store utfordringer i konsesjonsprosessen hvor 
utbyggere kan risikere å vente i flere år før 
vinkraftprosjekter blir tatt til behandling.

Andre vindkraftprosjekter
Sammen med andre lokale samarbeidspart-
nere har Vardar andre vindkraftprosjekter i 
sin portefølje. Haram Kraft AS har til konse-
sjonsbehandling et prosjekt på inntil 66 MW 
på Haramsøy og Flemsøy i Haram kommune 
i Møre og Romsdal. Etter en rekke utsettelser 
er avklaring på konsesjonssøknaden ventet 
i løpet av 1. halvår i 2008. Sula Kraft AS 
har forhåndsmeldt et prosjekt på inntil 140 
MW på Ytre Sula i Solund kommune i Sogn 
og Fjordane. Konsekvensutredninger har blitt 
igangsatt i løpet av 2007, og konsesjons- 
søknad vil bli sendt når myndighetene tar 
prosjektet til behandling. Det er knyttet stor 
usikkerhet til når dette vil skje.

MEHUKEN

BREMANGERLANDET

GULESLETTENE

YTRE SULA

REMMAFJELLET
GEITFJELLET

HARAM

INNVORDFJELLET

I DRIFT

ZEPHYR PROSJEKTER

ANDRE VARDAR PROSJEKTER

Vardars samlede 
vindkraftengasjement i Norge:
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Zephyr planlegger nye vindparker i Norge

Ved utgangen av 2007 har vindkraftselskapet Zephyr vært i drift i nesten to år. 
Selskapet har hatt god fremgang i perioden og har lykkes med å etablere seg som 
en godt synlig vindkraftaktør. Hittil har Zephyr meldt fem prosjekter til NVE, med en 
forventet årsproduksjon på tilsammen ca 1600 GWh. Dette tilsvarer strømforbruket 
til bortimot 80 000 eneboliger. 

Daglig leder Olav Rommetveit og prosjektkoordinator Kristin 
Ankile i Zephyr planlegger videre utbygging i Norge. 

Zephyr AS:
Vindkraftselskapet Zephyr AS ble stiftet i mars 2006. Bak 
selskapet står ressurssterke eiere, Energiselskapet DONG 
Energy A/S fra Danmark sammen med energiprodusentene 
Østfold Energi AS og Vardar AS fra Norge. De tre 
eierne har store ambisjoner for Zephyr og arbeider for at 
selskapet skal bli et offensivt og sterkt redskap innenfor 
vindkraftutvikling i Norge.

Positive tilbakemeldinger i Trøndelag
I Trøndelag har Zephyr kommet lengst 
i behandlingen av prosjektene sine. På 
grunn av kraftunderskudd i landsdelen blir 
prosjekter som kan gi ny kraft til denne 
regionen prioritert. I Sogn og Fjordane, 
hvor man har kraftoverskudd og manglende 
nettkapasitet for transport ut av regionen 
forventes det å ta noe lengre tid.

Lang vei mot konsesjon
Når NVE starter behandlingen av et vind-
kraftprosjekt er det fremdeles en lang og møy-
sommelig vei å gå mot konsesjon og 
mulig utbygging. Etter offentlig høring av 
meldingen fastsetter NVE et program for 
konsekvensutredninger som gjennomføres før 
konsesjonssøknad leveres. Denne skal beskri-
ve hvilke konsekvenser vindkraftverkene vil ha 
for miljøet, lokalbefolkningen og samfunnet 
forøvrig.

Lokalt samarbeide et ”must”
Ved utvikling av et nytt prosjekt tar Zephyr 
først kontakt med grunneierne og kommunen. 
- For oss er det helt sentralt at begge parter er 
overveiende positive til vindkraft, sier Kristin 
Ankile. Vindkraftturbiner er store konstruksjo-
ner som kan skape lokal motstand, og hvis en 
da ikke har grunneierne og kommunen med 
seg, blir slike prosjekter svært vanskelige 
å få til. 

En uttalt strategi i Zephyr er å søke samar-
beid med lokale aktører som kan tilføre kom-
petanse og lokal forankring til prosjektene. 
- På Guleslettene samarbeider vi med Elkem 
som har småkraft og smelteverk i Bremanger. 
På Bremangerlandet samarbeider vi med 
Vestavind Kraft AS, avslutter Kristin Ankile.

Vindkraft vil gi arbeidsplasser i distrikts Norge 
For lokalsamfunnene kan igangsetting av 
prosjekter bety arbeidsplasser og økonomisk 
aktivitet. I Norge er det i dag bare 1 000* 
arbeidsplasser i vindkraftnæringen, mens det 
i f.eks Tyskland er ca 70 000* ansatte og 
man regner med at næringen på sikt vil bli 
større enn tysk bilindustri.

Velfungerende organisasjon
Til tross for store avstander fungerer Zephyr-
organisasjonen godt. Daglig leder Olav 
Rommetveit og noen medarbeidere betjener 
hovedkontoret hos Østfold Energi AS i 
Sarpsborg, mens de øvrige eierne bidrar i 
arbeidet fra sine kontorer i Drammen og 
København.

*Kilde: EBL 2007
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Johannes Rauboti, administrerende direktør 
i Vardar AS siden 1997. Han er utdannet 
sivilingeniør fra NTNU, og har arbeidet som 
toppleder i kraftbransjen siden 1993. 
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Virksomhetsbeskr ive lse

Vardar AS eier dessuten 20% av prosjekt-
selskapet OÜ Paldiski Tuulepark i Estland 
direkte. Dette prosjektet er ikke ferdig utviklet 
og det mangler fortsatt rettigheter til deler av 
landområdet der vindparken er planlagt.

Vardar vurderer løpende mulige 
engasjementer, spesielt innenfor vindkraft 
også i andre geografiske områder. Så 
lenge rammebetingelsene for vindkraft i 
Norge er uavklart vil naturlig nok fokus 
på gjennomføring av investeringer ligge i 
utlandet hvor det er avklarte og attraktive 
rammebetingelser.
  
Operativ virksomhet
Vardar Eurus eier 90% av selskapet OÜ 
Pakri Tuulepark. Dette er Estlands største 
vindpark i drift med en installert effekt på 
18,4 MW. Vindparken har vært i drift siden 
2005, midlere årsproduksjon var beregnet 
til i overkant av 50 GWh. I 2007 ble 
produksjonen 48,46 GWh mot 42,68 GWh 
i 2006. Driftsresultatet ble 39 millioner EEK 
mot 17,8 millioner i 2006. Resultat etter 
finans ble et overskudd på 24,5 millioner 
EEK, tilsvarende var overskuddet i 2006 ca 
4 millioner EEK. Årsaken til den betydelige 
resultatforbedringen er økt produksjon samt 
betydelig økning av oppnådd pris pr kWh 
på grunn av bedrede rammebetingelser.

Vardar Eurus eier også 100% av selskapet 
OÜ Viru Nigula Tuulepark. Vindparken 
har en installert effekt på 24 MW og vil 
dermed overta plassen som den største 
vindparken i Estland. Parken har vært i 
prøvedrift siste halvdel av 2007 og det er 
produsert ca 12 GWh ved utgangen av 
året. Igangkjøringen av denne vindparken 
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Økonomisk utvikling OÜ Pakri Tuulepark

Produksjon OÜ Pakri Tuulepark

Organisasjonskart Vindkraft Baltikum

Vindkraftproduksjonen i 
Estland bidro til å spare 
miljøet for ca 53 000 tonn 
CO2-utslipp i 2007.

Miljøregnskap
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Da de enkelte datterselskaper avlegges i NGAAP, 
er de benyttede nøkkeltall basert på dette prinsippet.

Vindkraft i Utlandet
Vardar har siden 2004 arbeidet aktivt med vindkraftprosjekter i utlandet. 
Datterselskapet Vardar Eurus AS ble stiftet i 2004 og Nordic Environment Finance 
Corporation, NEFCO kom inn på eiersiden med en eierandel på 30% gjennom en 
rettet emisjon i selskapet senere samme år. Selskapet har som formål å investere i 
fornybar energiproduksjon i Baltikum og Nordvest Russland.
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har tatt lengre tid enn normalt. Hovedsakelig 
kommer dette av at turbinene som er levert 
fra den finske leverandøren WinWind 
representerer ny teknologi og det har vært 
nødvendig å implementere en del endringer 
i forbindelse med prøvedriften. Det forventes 
at parken vil bli overtatt og komme i normal 
drift i løpet av sommeren 2008. På grunn 
av bedrede rammebetingelser etter at 
investeringsbeslutning ble tatt, ventes det 
at OÜ Viru Nigula Tuulepark vil være en 
investering med god lønnsomhet. 

 
Prosjekter under gjennomføring
Vardar Eurus eier 50% av prosjektselskapene 
UAB Vejo Elektra og UAB Lariteksas, disse 
utgjør til sammen prosjektet Sudenai vindpark 
som er en park på 7 turbiner med en total 
installert effekt på 14 MW og en midlere 
årsproduksjon på ca 33 GWh. Dette 
prosjektet er planlagt gjennomført i 2008 og 
vil komme i operativ drift fra 2009.

Vardar Eurus eier også 50% av Tooma 
prosjektet i Estland med planlagt installert 
effekt på 24 MW som skal gjennomføres i 2 
trinn. Det er inngått turbinkontrakt og oppstart 
prøvedrift er antatt i løpet av 2009.

Prosjekter under utvikling
Vardar Eurus AS deltar utviklingen av en 
rekke prosjekter og er løpende i kontakt 
med utviklere om overtagelse av prosjekter i 
Baltikum. Dette skjer i et tett samarbeid med 
vår partner AS Freenergy.

Andre områder
Vardar vil løpende vurdere andre geografiske 
områder for investeringer innenfor fornybar 
energiproduksjon og spesielt vindkraft. Dette 
vil fortrinnsvis være områder hvor det eta-
bleres attraktive rammebetingelser samtidig 
som vindkraftutbyggingen er i en tidlig fase. 
En utvidning av engasjementet mot nye geo-
grafiske områder vil dels kunne skje gjennom 
en utvidelse av Vardar Eurus sitt geografiske 
fokusområde og dels gjennom vurdering av 
nye engasjementer i regi av Vardar, eventuelt 
i samarbeid med nye partnere.

Utsiktene framover 
Vardar Eurus AS har fått etablert en solid 
posisjon i Baltikum og et meget godt 
grunnlag for videre vekst. De investeringer 
som er gjennomført så langt vil gi 
meget god lønnsomhet som følge av at 
rammebetingelsene er forbedret og tilpasset 
nye priser på vindturbiner. I Estland ble 
prisen på vindkraft øket betydelig med 
virkning fra mai 2007, og i Litauen ble det 
fattet et vedtak om økt feed in tariff i februar 
2008. 

De prosjekter som er gjennomført viser 
dessuten gjennomføringskraft, noe som 
fører til at vi er blitt et attraktivt alternativ for 
utviklere og andre som trenger partnere i 
forbindelse med realisering av prosjekter. 

Kombinasjonen av lønnsomme prosjekter som 
dels er i drift og dels kommer i drift i nær 
framtid og en god posisjon for gjennomføring 
av nye lønnsomme investeringer, gir Vardar 
Eurus AS en sterk posisjon for videre vekst i 
årene som kommer.

Alle de 8 turbiner på 3 MW i Viru Nigula vindpark er montert og for 
tiden i prøvedrift. 
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En hel uke med miljø på programmet
Vardar hadde lagt opp til et meget interessant 
og lærerikt program for de besøkende fra 
Kina. 

Fylkesordfører Tor Ottar Karlsen og Vardars 
direktører Johannes Rauboti og Bjørn 
Husemoen fortalte om Vardars planlagte 
satsning på vindkraft i Kina. Vardar ønsker 
sammen med lokale aktører i Kina å 
planlegge, bygge og drifte miljøvennlige 
vindkraftverk i Kina. Første prosjekt vil 
sannsynligvis settes i gang innen kort tid i 
samarbeid med et lokalt kraftselskap i Hubei 
provinsen i Kina.

Etter møtet hos Vardar gikk turen videre til 
Hønefoss og Vardars datterselskap Hønefoss 
Fjernvarme. Her fortalte driftsleder Ole 
Martin Flaten om det nye fjernvarmeanlegget 
som leverer fornybar og CO2 nøytral 
energi som ikke bare er rimelig men 
meget miljøvennlig også. Brenselet til 
fjernvarmeanlegget er rå skogsflis som 
kan ha et fuktinnhold helt opptil 35-55%. 
Ved hjelp av røykgasskondensering økes 
varmeproduksjonen i anlegget samtidig som 
avgassene gis en effektiv rensing. Ringerike 
er som en av landets største skogskommuner 
spesielt godt egnet for utvikling og bruk av 
fjernvarme.

Delegasjonen fikk også møte bl.a. 
utenriksminister Jona Gard Støre, 
miljøminister Helen Bjørnøy og 
stortingspresident Torbjørn Jagland. 

* SEPA er en mellomting mellom Statens forurensningstilsyn og 
Miljøverndepartementet.

Kineserne besøker Drammen 
for å lære mer om miljøtiltak 
og miljøvennlige energiformer 

En delegasjon på fem fra Beijing med visegeneraldirektør Mr. JIA Feng fra SEPA* i 
spissen har reist rundt i Europa og besøkt miljøvennlige byer. I Skandinavia var det 
bare Drammen og Stockholm som fikk besøk. 

Fra venstre: Mr. Zhao Yongxin, Journalist i People’s Daily, 
Adm. direktør Johannes Rauboti og Direktør Bjørn 
Husemoen fra Vardar AS, Fylkesordfører Tor Ottar Karlsen, 
Mdm. Fu Bei, Editor CCTV, Mr. Jia Feng, Vice-Director-
General og Mr. Sun Mang, Kameramann i Xinjiang 
Television Station.

Norgesbesøket fikk stor oppmerksomhet 
i Kina
Møte med de forskjellige miljørepresen-
tantene ble filmet og ble først vist som 
nyhetsinnslag og senere som en dokumentar-
film på verdens største teleselskap CCTV. 
Besøket ble også omtalt i avisen People’s 
Daily og i bladet China Environment News.  

Omtalen i ulike media i Kina har satt Norge 
og Vardar på kartet på en positiv måte
- Vi merker stor forskjell på mottagelsen 
Vardar får i KINA før og etter at reportasjen 
fra Drammen ble vist på TV i Kina, sier 
direktør Bjørn Husemoen i Vardar.

VARDAR undertegnet 26/3-07 en intensjonsavtale om å 
bygge en vindkraftpark som vil produsere 50 megawatt i 
den sørvestlige provinsen Hubei.
Statsminister Jens Stoltenberg kastet glans over 
underskrivingen av kontrakten som har en verdi på 150-
200 millioner kroner. Selskapet er i samtaler om bygging 
av ytterligere to vindkraftverk.
- Det er et enormt marked her. Kineserne er veldig 
interessert i denne type ren energi, forteller Bjørn 
Husemoen i VARDAR.
Kontrakten ble undertegnet i forbindelse med åpningen 
av et norsk-kinesisk næringslivsseminar med fokus på 
klima, miljø og effektiv energiproduksjon.
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Side 16: Stort bilde Eiendom
Sølvi Bestvold, avdelingsleder i Vardar, er 
utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og 
har arbeidet i kraftbransjen siden 1994. Hun har 
den daglige kontakten med leietakerne i Vardar 
Eiendom. Bildet er tatt i et av de nye moderne 
møterommene i Øvre Eikervei. 
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Eiendom 
Vardar Eiendom AS er et datterselskap av Vardar AS. Et av selskapets hovedopp-
gaver er å sørge for effektiv drift og utleie av egne eiendommer. Dette gjøres ved at 
selskapet forvalter eiendomsverdiene og yter driftstjenester til leietagerne. Selskapet 
skal utvikle en eiendomsportefølje som kan gi grunnlag for lønnsom drift på kort sikt 
og positiv verdiutvikling på lengre sikt. Eiendomsporteføljen består av to kontorbygg 
og ett kombinert administrasjons- og produksjonsbygg.

Virksomhetsbeskr ive lse

Eiendommen i Øvre Eikervei har idyllisk beliggenhet ved 
Drammenselva. 

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

Andelen ledige kontorlokaler for det totale 
eiendomsmarkedet i Norge har vist en fortsatt 
synkende tendens i 2007. Det har vært økt 
etterspørsel etter næringseiendom og i Vardar 
Eiendom har vi merket økt interesse og etter-
spørsel etter å leie kontorer.

Det er spesielt eiendommene på Gulskogen 
og i sentrum av Drammen som har størst 
fokus både drifts- og utleiemessig. På Gulsko-
gen ble det inngått nye leierkontrakter, slik at 
utleiegraden kom opp i ca 92%. Det har sam-
tidig blitt gjort ombygninger som har fått til 
frigjøring av mer areal for utleie. I 2007 har 
vi fortsatt å vedlikeholde og forbedre byg-
ningsmassen bla med nytt tak, nye moderne 
møterom og nyoppusset kantine. Kontorbyg-
get i sentrum er fullt utleid. Porteføljen av 
leietakere består av solide firmaer. Vardar 
Eiendom har hovedsakelig kontrakter med 
løpetid lenger enn 3 år.  

Vardar Eiendom AS har som mål å ha 
fornøyde leietakere og jobber aktivt for å 
opprettholde gode relasjoner gjennom god 
løpende kommunikasjon med våre kunder.

Driftsmessig har ikke 2007 bydd på store 
utfordringer. Begge eiendommene er godt 
vedlikeholdt og blir rutinemessig fulgt opp 
gjennom egenkontroll og bruk av serviceavta-
ler med anerkjente firma

Eiendomsporteføljen har også inneholdt en 
næringstomt i Lier kommune. Tomten ble solgt 
i 2007 og har bidratt til et godt resultat for 
Vardar Eiendom i 2007.

Vardar Eiendom AS ser positivt på videre 
utvikling av eiendomsporteføljen i 2008.
 

Organisasjonskart Eiendom

VARDAR AS

Eiendommer:

 

Dronningt. 15Øvre Eikervei 14

Åsveien 6
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Vannkraft 
NordPool/Elbørsen er den sentrale markeds-
plass for omsetning av kraftkontrakter. Nord 
Pool er også ansvarlig for oppgjør slik at 
motpartsrisikoen blir meget begrenset. Den 
største risikoeksponeringen er endringer i 
kraftprisene. For å motvirke denne risikoen 
har Uste Nes AS et risikostyringssystem som 
har som formål å skape forutsigbarhet i 
resultat etter skatt de nærmeste årene. Dette 
systemet bidrar til å avdempe virkningen av 
raske prisvariasjoner i markedet.   

I figuren nedenfor er risikostyringssystemet 
illustrert med et diagram. Diagrammet 
viser maksimal og minimal eksponering i 
porteføljen innenfor det enkelte kvartal Q1 
til Q4 det enkelte år. 100% i diagrammet 
tilsvarer selskapets totale kraftportefølje 
ut fra den til enhver tid oppdaterte 
produksjonsprognose for kraftverkene. 

Vindkraft Norge
Etter flere års arbeid med å få på plass 
rammebetingelser for vindkraftutbygging 
har regjeringen enda ikke fått på plass 
forutsigbare rammebetingelser som gir 

tilfredsstillende lønnsomhet for vindkraft i 
Norge. Forslaget som ble fremmet høsten 
2006 om en støtte på 8 øre/kWh for 
vindkraft ble i januar 2008 forkastet til 
fordel for et nytt forsøk med forhandlinger 
med Sverige om et felles sertifikatmarked. 
Hvorvidt forhandlingene vil føre frem og når 
et eventuelt felles marked kan trå i kraft er 
usikkert. Vardar har til tross for stor usikkerhet 
i rammebetingelsene valgt å fortsette sin 
posisjonering innenfor vindkraft i Norge. 
Et felles sertifikatmarked med Sverige kan 
bidra til å sikre akseptable rammebetingelser 
for vindkraft, men det haster å se konkrete 
resultater fra de pågående drøftelsene med 
Sverige. 

Så langt har Vardar bare gjennomført en 
investering innen vindkraft i Norge, nemlig 
investeringen i Kvalheim Kraft AS. Kvalheim 
Kraft mottok i sin tid investeringsstøtte og 
mottok også produksjonsstøtte den aller første 
tiden etter at anlegget var kommet i drift. 
Denne ordningen ble fjernet uten at noe nytt 
ble etablert i stedet. Kvalheim Kraft hadde et 
svakt negativt resultat i 2007 etter perioder 
med driftsmessige utfordringer. 

Kraftportefølje – Prissikring (illustrasjon)

Markedsforhold og risiko
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og salgsvolum. Produsert varme på 
biobrenselanlegget gir et dekningsbidrag 
som skal forrente investeringen. Stabil drift 
med høyest mulig tilgjengelighet er derfor 
svært viktig ved siden av gunstig innkjøp 
av biobrensel. Vardar AS har hatt fokus på 
disse forholdene ved etablering av sentrale 
kontrakter i tilknytning til prosjektet. Som 
forventet hadde Hønefoss Fjernvarme et 
negativt resultat i 2007. Dette er forventet 
å bedre seg etter hvert som kapasiteten i 
anlegget blir bedre utnyttet ved at nye kunder 
kommer til. 

Valuta
Fra 1. januar 2006 gikk NordPool/Elbørsen 
over til å omsette all kraft i Euro, noe 
som medfører en valutarisiko i tillegg til 
prisrisikoen for produksjonsvirksomheten. For 
å ta høyde for dette har Vardar utarbeidet 
et rammeverk for fremtidig sikring av Euro-
inntekter fra kraftsalget. Rammeverket 
definerer en øvre og en nedre grense for 
sikringen av de fremtidige Euro-inntektene. 
Det har blitt lagt opp til en lang horisont på 
valutasikringen, med en høy grad av sikring 
de nærmeste årene som avtar utover i tid.

Investeringene i Vardar Eurus blir sikret mot 
valuttasvingninger ved å etablere tilsvarende 
gjeldsposter i Euro. 

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

Vindkraft utland
Vardar AS sin satsing på fornybar energi 
i Baltikum og Nordvest Russland skjer 
i alt vesentlig gjennom datterselskapet 
Vardar Eurus AS. Inntjeningen på 
vindkraftproduksjonen i Estland og 
Litauen består av salg av elektrisk kraft 
til ”feed in” tariff, eller kombinasjoner 
av produksjonsstøtte og kraftsalg. I 
tillegg kommer inntekter på salg av 
utslippsrettigheter. I Latvia er det under 
utvikling et anbudsprinsipp, der den investor 
som er villig til å realisere et prosjekt med 
den laveste kraftpris, vinner anbudet. 
Vardar Eurus AS eier vindkraftprosjekter og 
andeler i slike prosjekter. Ved utgangen av 
2007 er det fortsatt bare i Estland selskapet 
eier operativ produksjon av vindkraft. 
Som følge av dette er både markedsrisiko 
og motpartsrisiko svært begrenset for 
den løpende drift. I Litauen eier Vardar 
Eurus andeler i to prosjektselskaper, disse 
prosjektene er under realisering og ventes å 
komme i drift i løpet av 2008. 

Valutarisikoen vurderes som begrenset siden 
både estisk og litauisk valuta er fast knyttet 
til Euro. Investeringen er foretatt i Euro og 
inntektene fra salg av kraft opptjenes i lokal 
valuta. Det er foreløpig ikke foretatt noen 
form for sikring av Eurolån mot motverdien 
av henholdsvis Litas og Eek, men dette vil bli 
vurdert løpende.

Det største risikoelementet er produksjonen 
som kan variere ganske mye fra år til år 
som følge av variasjoner i vindforholdene. 
I leverandørkontrakter inngås normalt 
langsiktige drifts- og vedlikeholdsavtaler 
med garantert tilgjengelighet. Tidshorisonten 
på slike avtaler er 5 – 10 år. Ved ikke 
oppnådd tilgjengelighet kompenseres eier av 
vindparken tilsvarende tapte inntekter som 
skyldes den reduserte tilgjengeligheten. 

Bioenergi 
I 2007 hadde Vardar sitt første fulle driftsår 
av fjernvarmeanlegget på Hønefoss. I et slikt 
prosjekt foreligger det flere risikoelement, 
som usikkerhet i investeringsnivå 
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Styreleder Tor Ottar Karlsen og direktør Bjørn 
Husemoen fra Vardar AS vil benytte seg av spiss-
kompetansen som forskningsmiljøet på 
Papirbredden kan tilby. Her sammen med 
direktør Knut S. Brinchmann, Papirbredden 
Innovasjon AS , med den nye Ypsilon broen og 
Papirbredden i bakgrunnen.
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med StatoilHydro stå for utbyggingen av 
hydrogenstasjonen på Strømsø i Drammen. 
Ved hjelp av ny teknologi skal slam fra 
vannrenseanlegg og annet organisk 
avfall omdannes til hydrogen. Eksosen fra 
hydrogenbilene vil være helt CO2-fri og 
kun bestå av vann. I tillegg til Vardar deltar 
Lindum Ressurs og Gjenvinning, Høyskolen 
i Buskerud, fylkeskommunen og omliggende 
kommuner i prosjektet. Hydrogenveien er 
planlagt åpnet sommeren 2009. 

Samspill mellom energikilder vil gi mer 
stabil energiforsyning
Vardar AS har en rekke vindparker og 
vindkraftprosjekter både i Norge og i 
de Baltiske stater. Man ønsker å se på 
muligheten for å kombinere produksjon 
av hydrogen fra brenselceller med blant 
annet vindkraft. Tanken er å få til en mer 
stabil kraftforsyning. I denne sammenheng 
har Vardar AS et samarbeid med Tallinn 
Tekniske Universitet i Estland. Her ser vi 
også på anvendelse av brenselceller i 
kraftforsyningsenheter. Dette for å øke 
kunnskapen generelt, men også for å knytte 
bånd til lokal kompetanse i Estland. 

Vindkraftprosjekt i Kina 
Bjørn Husemoen fra Vardar AS undertegnet 
26. mars 2007 en intensjonsavtale om byg-
ging av en vindkraftpark i den sørvestlige 
provinsen Hubei i Kina. Det er et enormt 
marked i Kina, men det er helt avgjørende 
å jobbe langsiktig og tålmodig. Det er 
mange fallgruver i forbindelse med ulike 
selskapsformer, juridiske spørsmål, massivt 
byråkrati samt språk- og kulturforskjeller.

Vardar AS ønsker i størst mulig grad å overføre 
sin erfaring og kompetanse til lokalsamfunnet. 
Fordi vi er bevisste på å benytte lokale 
entreprenører samt sørge for lokale krefter til 
å bygge og drifte, skaper vårt engasjement 
arbeidsplasser og velferdsutvikling lokalt. 

Økt kompetanse gjennom samarbeid med 
Papirbredden Innovasjon AS
For å kunne møte ulike markeder på best mulig 
måte, har Vardar AS innledet forhandlinger 
om en samarbeidsavtale med Papirbredden 
Innovasjon AS. Vi ønsker å benytte oss av den 
spisskompetanse som forskningsmiljøet på 
Papirbredden i Drammen kan bistå med.

Vardar tenker å benytte kompetansen i 
forbindelse med: Finansiering, planlegging 
og gjennomføring av utenlandsinvesteringer, 
potensiale for økt inntjeningen knyttet til 
selskapets grønne verdier, prosjektutvikling/
finansiering av vind og småkraft, CDM 
analyser av vann og vindkraftprosjekter i 
henholdsvis utviklingsland og Øst-Europa, 
identifisering og etablering av EU/EØS-
finansierte prosjekter innen området fornybar 
energi.

Det er også tenkt at Papirbredden 
Innovasjon AS skal kunne bistå ved salg av 
utslippsreduksjoner fra Vardars framtidige CDM 
prosjekter med mål om å oppnå best mulig 
pris. (CDM: Clean Development Mechanism).

Hydrogenveien Oslo-Stavanger
Vardar AS er deltager i det nasjonale 
utviklingsprosjekt HyNor - Hydrogenveien fra 
Oslo til Stavanger. Drammen blir et av fem 
knutepunkter på veien. Vardar vil i samarbeid 

Vardar engasjerer seg 
i lokal og global samfunnsutvikling

Samfunnsansvar er en naturlig del av Vardars virksomhet. For oss er dette en del av 
den langsiktige verdiskapningen. Vi ønsker å holde en høy etisk standard i utøvelsen 
av vår virksomhet og ta økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn når avgjørelser 
tas. Våre valg skal være basert på virkningene de har på våre egne og vertslandets 
interesser. De skal skape positive ringvirkninger for lokalsamfunnet, enten det er i 
Norge eller i utlandet.
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Bak fra venstre: Adm. direktør Johannes Rauboti, 
styremedlem Linda Verde, styreleder Tor Ottar 
Karlsen og styremedlem Gerd Johnsen.
Foran fra venstre: Nestleder Mette Lund Stake 
og styremedlem Nils Peter Undebakke.
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Vardar AS er et holdingselskap som 
arbeider etter en langsiktig målsetting 
om å maksimere verdier gjennom en 
utviklingsstrategi. 

Selskapet har følgende visjon:
Vardar AS – Utvikling av verdier 
gjennom aktivt eierskap.

Selskapets eierposisjoner kan grovt deles inn 
i følgende fire hovedgrupper:

• Vannkraft

• Vindkraft

• Bioenergi/Fjernvarme

• Eiendom

Disse områdene utgjør selskapets 
kjernevirksomhet. 

Selskapet har følgende forretningsidè:
Vardar AS skal investere og eie 
energirelatert virksomhet og eiendom.  

Innenfor den energirelaterte virksomheten 
fokuseres det utelukkende på fornybar energi.
Området vannkraft består av det indirekte 
eierskapet i EB Kraftproduksjon gjennom 
Energiselskapet Buskerud AS, samt det 
heleide datterselskapet Uste Nes AS. Uste 
Nes AS eier 2/7 av sameiet Uste og Nes 
kraftverker i Hallingdal.
 
Innen vindkraft eier Vardar AS vindkraft-
selskapet Kvalheim Kraft AS sammen med 
Østfold Energi Produksjon AS, samt 1/3 av 
aksjene i selskapet Zephyr AS som har som 
foremål å utvikle, bygge og eie anlegg for 
produksjon av vindkraft i Norge. Vardar AS 
er dessuten direkte medeier i et par andre 
vindkraftprosjekter i Norge som er under 
utvikling. 

Vardar AS eier datterselskapet Vardar Eurus 
AS sammen med Nordic Environment Finance 
Corporation, NEFCO. Selskapet har som 
formål å investere i og eie produksjonsanlegg 
for fornybar energi i Baltikum og Nordvest 
Russland. Vardar Eurus AS har ved utgangen 
av beretningsåret tre datterselskaper i 

Styrets årsberetning for 2007

Estland; OÜ Pakri Tuulepark (90%) som er 
Estlands største vindkraftanlegg i produksjon, 
OÜ Viru Nigula Tuulepark (100%) som 
er en vindpark som er i prøvedrift, samt 
OÜ Vanaküla Tuulepark (100%) som er et 
prosjekt i en tidlig fase. Vardar Eurus AS eier 
1/3 av driftsselskapet OÜ Nelja Energia. 
Dette selskapet har som formål å utvikle og 
realisere prosjekter samt drifte operative 
anlegg på vegne av investorer. I tillegg 
til datterselskapene, har Vardar Eurus AS 
eierandeler i flere felleskontrollerte selskaper 
som utvikler vindkraftprosjekter i alle de tre 
baltiske stater.  

Innenfor bioenergi/fjernvarme eier Vardar 
AS 100% av aksjene i Hønefoss Fjernvarme 
AS. Anlegget er basert på rå skogsflis som 
hovedenergikilde. Infrastrukturen knyttet 
til anlegget vil bli videre utbygget i tiden 
som kommer og nye kunder vil bli tilknyttet. 
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.  

Datterselskapet Vardar Eiendom AS 
er konsernets redskap for utvikling av 
eiendomsporteføljen.   

Vardar AS har forretningskontor i Drammen 
kommune.

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 
bekreftes det at forutsetningene om fortsatt 
drift er tilstede. Årsoppgjøret er derfor avlagt 
under denne forutsetning som baseres på 
selskapets resultatprognoser for år 2008 
og årene fremover. Selskapet er i en sunn 
økonomisk og finansiell stilling. 

Vardar AS avlegger konsernregnskapet etter 
IFRS, mens datterselskapenes regnskaper 
avlegges etter NGAAP. Vardar AS har en 
risikostyring som omfatter kraftporteføljen, 
valuta og renter for å øke forutsigbarheten i 
kontantstrømmene. Det er i IFRS-regnskapet 
valgt å føre endringer i verdiene på 
kraftderivater og finansielle derivater mot 
resultatregnskapet. På grunn av dette, vil 
konsernresultatet fra år til år variere noe mer 
enn det gjorde i tidligere år hvor også dette 
regnskapet ble avlagt etter NGAAP. 
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Uste Nes AS
Dette selskapet eier 2/7 av kraftverkene Uste 
og Nes i Hallingdal som er et sameie mellom 
E-CO Vannkraft AS (4/7), Akershus Kraft AS 
(1/7) og Uste Nes AS.

Resultatet i Uste Nes AS ble i år 2007 45,5 
millioner kroner og egenkapitalen er ved 
utgangen av året 641,8 millioner kroner. Uste 
Nes AS prissikrer sin framtidige produksjon 
gjennom inngåelse av terminkontrakter. 
En vesentlig del av produksjonen er sikret 
i 2008 og 2009 og en mindre andel i 
2010. Denne risikostyringen gir en større 
grad av forutsigbarhet i resultatet etter 
skatt selv om markedsprisene gjennom året 
varierer. Verdiskapningen i Uste Nes AS 
har øket de siste årene som følge av en 
generell prisøkning på elektrisk kraft. Med 
virkning fra og med 2007 ble imidlertid 
grunnrenteskatten for vannkraftproduksjon 
øket fra 27 til 30%, noe som førte til at en 
vesentlig andel av den økte verdiskapningen 
ble inndratt. Styret er etter forholdene godt 
fornøyd med resultatet i Uste Nes AS.   

Energiselskapet Buskerud AS
Vardar AS eier 50% av aksjene i 
Energiselskapet Buskerud AS som er et 
energikonsern. Konsernet består blant annet 
av datterselskapene EB Kraftproduksjon AS, 
EB Nett AS og EB Energimontasje AS. 

Energiselskapet Buskerud AS oppnådde i år 
2007 et resultat etter skatt på 138,6 millioner 
kroner (majoritetens andel) mot 127,6 
millioner kroner i 2006. Egenkapitalen var 
ved utgangen av året 1 746,9 millioner 
kroner. 

Vardar Eurus AS 
Vardar AS eier 70% av aksjene i Vardar 
Eurus AS. De resterende 30% eies av 
NEFCO. Vardar Eurus konsern har betydelige 
investeringer i fornybar energi i Baltikum, 
men så langt er det bare en vindpark, 
OÜ Pakri Tuulepark som er i drift. Dette 
selskapet  oppnådde i 2007 et resultat på 
24,5 millioner Eek mot 4,1 millioner i 2006. 
Vardar Eurus AS fikk et overskudd på 11,6 
millioner kroner i 2007 mot 5,2 millioner 
kroner i 2006. Styret er godt tilfreds med 
utviklingen i Vardar Eurus AS.

Hønefoss Fjernvarme AS
Året 2007 er det første året Hønefoss 
Fjernvarme avlegger årsregnskap. 
Selskapet fikk et underskudd på 8,1 
millioner kroner. Styret er ikke tilfreds med 
resultatet, men forventer at en i framtiden 
med bedre utnyttelse av både kapasiteten i 
varmesentralen og infrastrukturen, kan komme 
over på lønnsom drift av virksomheten.

Vardar Eiendom AS
Selskapet oppnådde i 2007 et resultat etter 
skatt på 7,3 millioner kroner. Gevinst på salg 
av tomteeiendom på Tranby utgjorde den alt 
vesentlige del av overskuddet.
 
Økonomisk resultat
Vardar-konsern oppnådde i 2007 et overskudd 
etter skatt etter IFRS på 117,3 millioner kroner 
mot 139,8 millioner kroner i 2006.

Etter NGAAP oppnådde Vardar Konsern et 
resultat på 84,7 millioner kroner i 2007 mot 
73,9 millioner kroner året før.

Styret er vel tilfreds med resultatet.

Styret foreslår at årets resultat etter skatt på 
84,7 millioner kroner for Vardar AS disponeres 
på følgende måte:

Avsatt til utbytte 
15,0 millioner kroner.

Overført til annen egenkapital 
19,9 millioner kroner.

Overført til fond for vurderingsforskjeller 
49,8 millioner kroner.
 
Selskapets frie egenkapital pr. 31.12.2007 
var 184,4 millioner kroner.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i 
Vardar AS etter NGAAP utgjør 156,3 millioner 
kroner, mens netto kontantstrøm fra driften etter 
IFRS i konsernet utgjør 76,3 millioner kroner. 

Kapitalstruktur
Vardar konsern har ved årsskifte en samlet 
balanse etter IFRS på 3 598 millioner kroner 
med en egenkapital på 1 441 millioner kroner, 
tilsvarende tall for 2006 var 3 075 og 1 364 
millioner kroner.

Styret vurderer egenkapitalen og likviditeten i 
selskapet som tilfredsstillende.
 
Vardar AS har en strategi for finansiell 
risikohåndtering som omfatter morselskap 
og datterselskaper samlet. Konsernet er 
eksponert for endringer i relasjonen mellom 
norske kroner og euro i forbindelse med 
investeringer gjennom Vardar Eurus AS, samt 
løpende salg av kraftproduksjon på den 
nordiske kraftbørsen. Vardar AS har vedtatt 
en valutasikringsstrategi som innebærer 
at det inngås terminkontrakter for å sikre 
euroinntektene mot norske kroner.

Når det gjelder ekstern gjeld, er en andel av 
denne sikret dels gjennom rentesikring og dels 
gjennom renteopsjoner. Det er også vedtatt en 
rentesikringsstrategi for selskapet. 
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Personalforhold, helse, miljø og sikkerhet
Ved årets utgang var det 5 ansatte totalt i 
Vardar AS og de heleide datterselskapene, 
herav 2 kvinner. Konsernet har en 
samarbeidavtale med Energiselskapet 
Buskerud AS når det gjelder administrative 
tjenester.

Styret mener arbeidsmiljøet i bedriften er 
godt, og har ikke funnet det nødvendig 
å iverksette spesielle tiltak. Selskapet har 
i sin personalpolitikk som mål å være en 
arbeidsplass der det råder full likestilling 
mellom kvinner og menn. Selskapets mål er at 
det ikke skal forekomme forskjellsbehandling 
grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, 
avansement, rekruttering, videreutvikling 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 OÜ Pakri Tuulepark 
og OÜ Viru Nigula Tuulepark er 2 av de 
4 aksjonærvalgte representantene kvinner. 
Både i Vardar Eiendom AS og i Hønefoss 
Fjernvarme AS er det 1 kvinne blant de 3 
styremedlemmene.

Sykefraværet i Vardar konsern for 2007 har 
vært 16 dager. Dette utgjør 1,3 % av total 
arbeidstid i året. Det er i beretningsåret ikke 
inntruffet ulykker eller vesentlige skader.

Selskapets virksomhet medfører i sin 
alminnelighet lite forurensing av det ytre 
miljø. Selskapet har heller ikke prosjekter 
under planlegging eller utførelse som 
påvirker miljøet utover det som naturlig følger 
av tilsvarende virksomheter.   

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

fornybar energiproduksjon, hovedsakelig med 
investeringer innenfor vindkraft og bioenergi/
fjernvarme.

Vindkraftproduksjon får stadig økende fokus, 
og Vardar AS er engasjert i en betydelig 
portefølje av prosjekter på ulike stadier, både i 
Norge og utlandet. Den siste tiden har vi sett at 
flere og flere land forbedrer sine støttesystemer 
for vindkraft, noe som bidrar til betydelig 
verdiøkning på de prosjekter vi er involvert i.    

I Norge er dessverre ikke utviklingen i takt 
med andre land i Europa. Fortsatt er framtidig 
støttesystem for vindkraft uavklart, og det er stor 
mangel på evne til behandling av meldinger og 
konsesjonssøknader fra myndighetenes side. 
Ut fra de politiske signaler som gis, forventer vi 
likevel at vindkraft i Norge også kan utvikle seg 
positivt, i alle fall på litt lenger sikt. Vardar AS 
er ett av de selskaper som er best posisjonert 
for å ta del i denne verdiskapningen. 

Styret har betydelige forventninger til 
utviklingen av satsingen på fornybar energi 
i utlandet. Her vil det bli satt spesielt fokus 
på land og områder hvor lovgivning og 
andre rammebetingelser er lagt til rette for at 
investeringer i ny fornybar energi skal kunne gi 
tilfredsstillende avkastning på egenkapitalen, 
også tatt i betraktning de ekstra risikoelementer 
som følger med å drive forretningsvirksomhet 
i utlandet. I løpet av 2008 og 2009 vil flere 
vindparker, hvor Vardar AS gjennom Vardar 
Eurus AS har betydelige eierandeler, komme i 
drift.  

Innenfor bioenergi/fjernvarme vil hovedfokus 
framover være å videreutvikle Hønefoss 
Fjernvarme AS og Øvre Eiker Fjernvarme AS.   

Datterselskapet Vardar Eiendom AS er en god 
plattform for å utvikle eiendomsporteføljen over 
tid. 

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

Tor Ottar Karlsen
Styreleder 

Mette Lund Stake
Nestleder

Nils Peter Undebakke
Styremedlem

Linda Verde
Styremedlem

Gerd Johnsen
Styremedlem

Johannes Rauboti
Administrerende direktør

Drammen, 31.03.2008

Styret vil takke administrasjonen i konsernet for godt utført arbeid i 2007.
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Resultatregnskap IFRS
Beløp i 1000 kr.

Konsern IFRS

1. januar - 31. desember

Noter 2007 2006

Driftsinntekter

Energisalg 223 387 195 371

Andre gevinster (tap) - netto 17 35 658  73 760

Andre driftsinntekter  15 144 9 730

Sum Driftsinntekter 274 189  278 861

Driftskostnader

Energikjøp/varekjøp  63 753 71 634

Lønn og andre personalkostn. 18  7 500 3 290 

Avskrivninger 5 20 717 18 269 

Andre driftskostnader 19 49 036 43 382 

Sum driftskostnader  141 006  136 575 

Driftsresultat  133 183 142 286

Finansinntekter 20  41 640 38 701 

Finanskostnader 20 61 474  63 764

Netto finansposter -19 834 -25 063 

Inntekt på inv. i felleskontr. og tilkn. selsk. 6 46 297 72 142

Resultat før skattekostnad 159 646 189 365

Skattekostnad 14,21 42 323 49 516

Årets resultat 117 323  139 849 

Majoritetens andel 112 545 138 304

Minoritetens andel 4 778 1 545

Resultat pr aksje (i NOK pr aksje) 2 368 2 822
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Balanse IFRS

KONSERN IFRS

31. desember

Noter 2007 2006

EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Goodwill 4  23 321  15 348 

Fallretter 4  3 049  3 049 

Varige driftsmidler

Investeringseiendommer 5  73 578  76 911 

Maskiner, inventar mv. 5  1 746  1 506 

Kraftstasjoner 5  944 687  824 500 

Anlegg under utførelse 5  176 589  252 660 

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i felleskontr. og tilkn. selsk. 6  1 085 348  1 076 385 

Ansvarlig lån 9  395 950  395 950 

Aksjer 7  9 229  6 598 

Rettighet konsesjonskraft 7  281 285  233 891 

Andre langsiktige fordringer 9  52 854  49 867 

Sum anleggsmidler  3 047 635  2 936 665 

Omløpsmidler

Varelager 10  489  613 

Fordringer

Kundefordringer 8  21 683  20 664 

Andre fordringer 8  100 680  99 706 

Derivater 20  28 359  11 814 

Kontanter og bankinnskudd 11  399 146  5 815 

Sum omløpsmidler  550 358  138 613 

Sum Eiendeler 3 597 994 3 075 278

Beløp i 1000 kr.
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KONSERN IFRS

31. desember

Noter 2007 2006

GJELD OG EGENKAPITAL

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (49.550 à kr. 5.420,-) 12  268 561 268 561

Overkursfond 12 348 500 348 500

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 12 824 288 746 960

Sum egenkapital 1 441 349 1 364 021

Minoritet  68 171  44 746

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Utsatt skatt 14,21  182 328 161 082

Pensjonsforpliktelser 15  1 256  2 379

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 13 410 202 810 607

Ansvarlig lånekapital 13 531 869 574 869

Sum langsiktig gjeld 1 125 655  1 548 937

Kortsiktig gjeld   

Gjeld til kredittinstutisjoner 13 400 000 -

Kassekreditt 447 512 -

Leverandørgjeld 16  15 806   21 792 

Betalbar skatt 21 20 754  23 635 

Skyldige offentlige avgifter  9 770  9 996 

Derivater 20  39 303  31 185 

Annen kortsiktig gjeld  29 674  30 966 

Sum kortsiktig gjeld  962 818 117 574

Sum Gjeld og Egenkapital 3 597 994 3 075 278

Beløp i 1000 kr.
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Aksje-
kapital

Over-
kursfond

Annen 
innskutt 
egen-
kapital

Om-
regnings-
differanser

Opptjent 
egen-
kapital

Minori-
tets 
interesser

Total 
egen-
kapital

Egenkapital 
1. januar 2006 268 561 348 500 615 439 43 167 1 275 667

Årsresultat 138 304 1 545 139 849

Utdelt utbytte 2005 0

Omregningsdifferanser 0

Andre korreksjoner -6 783 -6 783

Avgitt 
kosernbidrag 2005 0

Endring 
minoritetsinteresser 34 34

Egenkapital 31. 
desember 2006 268 561 348 500 0 0 746 960 44 746 1 408 767

Årsresultat 112 545 4 778 117 323 

Utdelt utbytte 2006 0

Omregningsdifferanser 0 -236 -236

Andre korreksjoner --34 980 -34 980

Avgitt 
kosernbidrag 2006

0

Endring 
minoritetsinteresser 18 647 18 647

Egenkapital 31. 
desember 2007 268 561 348 500 0 0 824 289 68 171 1 509 521

Beløp i 1000 kr.

Endring i konsernets egenkapital IFRS
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Kontantstrømoppstilling IFRS
Beløp i 1000 kr.

Konsern IFRS

1. januar - 31. desember

Noter 2007 2006

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Kontantstrømmer fra driften 22 176 645 25 205

Periodens betalte skatt -23 635 -4 217

Periodens betalte renter -76 742 -54 301

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 76 268  -33 313

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -69 387 -191 912

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 12 310 0 

Utbetalinger på langsiktige lånefordringer -2 705 -883

Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak -2 631 -7 073 

Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak 4 630 0

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -57 783  -199 868 

Kontantstrømmer fra finanseringsaktiviteter  

Avdrag ansvarlig lån -43 000 -58 161

Renter ansvarlig lån  -29 261 -25 586 

Opptak lån 10 000 27 693

Nedbetaling lån -10 405 0

Netto kontantstrøm fra finanseringsaktiviteter -72 666 -56 054

Netto kontantstrøm for perioden -54 181 -289 235

Kontanter og kontantekvialenter ved periodens begynnelse 5 815 295 050

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 11 -48 366 5 815
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Generelle regnskapsprinsipper IFRS

EU vedtok i juni 2002 at alle børsnoterte foretak innenfor EU-området må ta i 
bruk International Financial Reporting Standards (IFRS) i konsernregnskapet. 
Som følge av EØS-avtalen gjelder disse reglene også for norske selskaper med 
børsnoterte egenkapital- eller gjeldsinstrumenter. For selskaper med børsnoterte 
aksjer var fristen for å implementere IFRS 1. januar 2005, for selskaper som kun har 
børsnoterte gjeldsinstrumenter har Norge valgt å benytte opsjon til utsettelse med 
bruk til 2007. 

Vardar AS vil derfor fra og med 2007 
avlegge konsernregnskap i henhold til IFRS. 
Første regnskapsrapportering må inkludere ett 
års sammenligningstall (2006). Dette inne-
bærer at det er fastsatt en åpningsbalanse 
pr. 1. januar 2006 som danner utgangspunkt 
for å beregne resultatet for 2006 i henhold til 
IFRS. Effektene av overgang til bruk av IFRS 
fremgår i note 24.

Regnskapet er utarbeidet basert på historisk 
kost prinsipp med følgende modifikasjoner: 
Finansielle derivater og finansielle eiendeler 
og forpliktelser vurdert til virkelig verdi over 
resultatet, investeringseiendommer vurdert til 
virkelig verdi over resultatet, lån og fordrin-
ger vurdert til amortisert kost. Det er under 
regnskapsprinsipper eller den enkelte note 
til regnskapet for øvrig redegjort nærmere 
for de benyttede prinsipper for de aktuelle 
regnskapsposter med henvisning til de enkelte 
regnskapsposter. Alle tall er oppgitt i tusen 
kroner så sant det spesifikt ikke er angitt noe 
annet.

BASISPRINSIPPER
Konsernregnskapet er utarbeidet i samsvar 
med International Financial Reporting 
Standards (IFRS) som fastsatt av EU.
Konsernregnskapet er utarbeidet basert på 
historisk kostprinsipp med følgende modifika-
sjoner: Finansielle derivater, finansielle instru-
menter holdt for handelsformål, samt finansi-
elle eiendeler og forpliktelser frivillig vurdert 
til virkelig verdi over resultatet, er vurdert til 
virkelig verdi over resultatet.
Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med 
IFRS krever bruk av estimater. Videre krever 

anvendelse av selskapets regnskapsprinsip-
per at ledelsen må utøve skjønn. Områder 
som i høy grad inneholder slike skjønnsmes-
sige vurderinger eller høy grad av komplek-
sitet, eller områder hvor forutsetninger og 
estimater er vesentlige for konsernregnskapet, 
er beskrevet i note 2.

a) Fortolkninger til eksisterende 
standarder som ikke er trådt i kraft, og hvor 
konsernet ikke har valgt tidlig anvendelse:

Følgende fortolkninger til eksisterende stan-
darder er offentliggjort og vil være obligato-
riske for konsernet i årsregnskap som begyn-
ner 1. januar 2008 eller senere, men uten at 
konsernet har valgt tidlig anvendelse. 

• IAS 23 (Amendment), ”Borrowing 
costs” (i kraftredelse fra 1. januar 
2009). Tillegget til denne standarden 
er til godkjenning i den Europeiske 
Union. IAS 23 (Amendment) krever at 
alle lånekostnader skal balanseføres i 
den grad de er direkte henførbare til 
anskaffelse, bygging eller produksjon av 
en kvalifiserende eiendel (en eiendel det 
tar betydelig tid å klargjøre for bruk eller 
salg) som en del av anskaffelseskost på 
eiendelen. Gjeldende valgmulighet for 
umiddelbar innregning som kostnad av 
slike lånekostnader faller bort. Konsernet 
vil anvende IAS 23 (Amendment) fra 

 1. januar 2009.

• IFRS 8 ”Operating segments” 
(ikrafttredelse fra 1. januar 2009). 
IFRS 8 erstatter IAS 14 og samordner 
segmentrapportering med kravene 
i US standarden SFAS 131, 
”Disclosures about segments of an 
entreprise and related information”. 
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Den nye standarden krever at 
presentert segmentinformasjon er 
basert på ledelsens tilnærming 
til segmentinformasjon i intern 
rapportering. Konsernet vil anvende IFRS 
8 fra 1. januar 2009.

• IFRIC 12 ”Service consession 
arrangements” (ikrafttredelse 1. 
januar 2008). IFRIC 12 er gjeldende 
for kontraktfestede avtaler der en 
aktør i privat sektor deltar i utvikling, 
finansiering, drift og vedlikehold 
av infrastruktur for offentlig sektor. 
Konsernet vil anvende IFRIC 12 fra 1. 
januar 2008. 

• IFRIC 14 ”IAS 19 - The limit on a 
defined benefit asset, minimum funding 
requirements and their interaction” 
(ikrafttredelse fra 1. januar 2008). 
IFRIC 14 gir veiledning for å vurdere 
verdien som kan innregnes som en 
eiendel når netto pensjonsforpliktelse 
er negativ. Fortolkningen forklarer også 
hvordan verdien av pensjonsmidler eller 
pensjonsforpliktelsen kan påvirkes av 
krav til minimumsfinansiering som fastsatt 
i en kontrakt eller av myndigheter. 
Konsernet vil anvende IFRIC 14 fra 1. 
januar 2008, men standarden forventes 
ikke å påvirke konsernregnskapet.

b) Fortolkninger til eksisterende standarder 
som ikke er trådt i kraft og som ikke er 
relevante for konsernet

Følgende fortolkninger til eksisterende 
standarder er obligatoriske for konsernet for 
regnskapsår som begynner etter 1. januar 
2008, men ledelsen har vurdert at disse ikke 
er relevante for konsernet. 

• IFRIC 13 ”Customer loyalty programmes” 
(ikrafttredelse 1. juli 2008). IFRIC 
13 avklarer regnskapsføringen av 
arrangementer der varer og tjenester 
selges sammen med et lojalitetsinsentiv 
til kunder (for eksempel lojalitets 
poeng eller gratis produkter). Ved 
slike flerelement arrangementer skal 
vederlaget som er mottatt fra kunden 
allokeres mellom komponentene i 
arrangementet basert på virkelige 
verdier. IFRIC 13 er ikke relevant for 
konsernets virksomhet, da ingen av 
konsernselskapene har kundelojalitets 
program.

KONSOLIDERINGSPRINSIPPER
Datterselskaper er alle enheter der konsernet 
har bestemmende innflytelse på enhetens 
finansielle og operasjonelle strategi gjennom 
eie av mer enn 50 % av stemmeberettiget 
kapital. Oppkjøpsmetoden benyttes for 
regnskapsføring ved kjøp av datterselskaper. 
Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til 
virkelig verdi av: eiendeler som ytes som 
vederlag ved kjøpet, egenkapitalinstrumenter 
som utstedes, pådratte forpliktelser ved 
overføring av kontroll og direkte kostnader i 
forbindelse med oppkjøpet. Anskaffelseskost 
som overstiger virkelig verdi av netto 
eiendeler i datterselskapet balanseføres 
som goodwill. Interne transaksjoner og 
mellomværende i konsernet er eliminert.

Tilknyttede selskaper er enheter der konsernet 
har mellom 20 og 50 % av stemmeberettiget 
kapital. Tilknyttede selskaper er 
behandlet etter egenkapitalmetoden i 
konsernregnskapet. 

Konsernintere transaksjoner, 
mellomværende og urealisert fortjeneste 
mellom konsernselskaper er eliminert. 
Regnskapsprinsipper i datterselskaper endres 
når dette er nødvendig for å oppnå samsvar 
med konsernets regnskapsprinsipper.

SEGMENTINFORMASJON
Et virksomhetssegment eller et geografisk 
marked er en del av virksomheten som leve-
rer produkter eller tjenester som er gjenstand 
for risiko og avkastning som er forskjellig fra 
andre virksomhetsområder eller geografiske 
markeder.

OMREGNING AV UTENLANDSK VALUTA
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til 
den funksjonelle valutaen (NOK) ved bruk av 
transaksjonskursen. Valutagevinster og -tap 
som oppstår ved transaksjoner i utenlandsk 
valuta, og ved omregning av eiendeler og 
gjeld i utenlandsk valuta, resultatføres. Om-
regningsdifferanser på ikke-pengeposter, slik 
som aksjer i tilknyttede selskaper, føres mot 
egenkapitalen.

IMMATERIELLE EIENDELER
Goodwill
Ved oppkjøp og andre foretaksintegrasjo-
ner skal anskaffelseskost på tidspunkt for 
kontrollovertakelse tilordnes de eiendeler, 
forpliktelser og betingede forpliktelser som er 
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overtatt. Anskaffelseskost utover virkelig verdi 
på de identifiserte eiendeler, forpliktelser 
og betingede forpliktelser balanseføres som 
goodwill. Goodwill skal ikke avskrives, men 
årlig testes for verdifall og eventuelt nedskri-
ves. Identifiserbare immaterielle eiendeler 
skal skilles ut fra goodwill og regnskapsføres 
separat hvis de kan måles pålitelig. 

Fallrettigheter
Vannfallrettigheter er bokført til historisk 
anskaffelseskostnad. Det foreligger ikke 
hjemfallsrett, og vannfallrettigheter er derfor 
vurdert til å være en tidsubegrenset eiendel 
og avskrives ikke.

Konsesjonsavgiften representerer en forplik-
telse til fremtidige utbetalinger som motytelse 
for den retten konsernet har til å utnytte vann-
fall. For det tilfelle man har en identifisert 
forpliktelse, vil dette representere et vederlag 
for den rett / konsesjon man har mottatt. Ver-
dien 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 vur-
deres etter anskaffelseskostmodellen. Dette 
innebærer at varige driftsmidler blir ført i 
balansen til anskaffelseskost, fratrukket akku-
mulerte ordinære avskrivninger og eventuelle 
nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er 
basert på kostpris og avskrivningene er for-
delt lineært over driftsmidlenes økonomiske 
levetid. Er den virkelige verdi av et driftsmid-
del vesentlig lavere enn den bokførte verdi, 
og verdinedgangen ikke kan forventes å 
være av forbigående karakter, blir det foretatt 
nedskrivning til virkelig verdi. Vannkraftver-
kene er fra overgangen til IFRS oppført i ba-
lansen til estimert virkelig verdi som et estimat 
på anskaffelseskost (deemed cost – IFRS 1). 
For øvrige kraftverk velges historisk kost etter 
retrospektiv anvendelse av IAS 16.
Alle driftsmidler har vært gjenstand for de-
komponering, slik at grupper av driftsmidler 
med samme reinvesterings- og vedlikeholds-
syklus avskrives over samme periode.  

Dekomponeringen har medført en gjennom-
gående forlengelse av avskrivningstidene 
innen kraftproduksjonsvirksomheten.

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 ordinære avskrivninger belastes årets 
driftskostnader.

Påfølgende utgifter legges til driftsmidlenes 
balanseførte verdi eller balanseføres separat, 
når det er sannsynlig at fremtidige økono-
miske fordeler tilknyttet utgiften vil tilflyte 
konsernet, og utgiften kan måles pålitelig. 
Øvrige reparasjons- og vedlikeholds-
kostnader føres over resultatet i den perioden 
utgiftene pådras.

Investeringseiendommer vurderes til virkelig 
verdi, med verdiendring over resultatet. 

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

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

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 ini-
tielt har valgt å klassifisere til virkelig verdi 
over resultatet. En finansiell eiendel klassifise-
res i denne kategorien dersom den primært 
er anskaffet med henblikk på å gi fortjeneste 
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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 handels-
formål, eller hvis de forventes å bli realisert 
innen 12 måneder etter balansedagen.

b) Lån og fordringer
Lån og fordringer er ikke-derivate finansielle 
eiendeler med fastsatte betalinger som ikke 
omsettes i et aktivt marked. Disse klassifiseres 
som omløpsmidler med mindre de forfaller 
mer enn 12 måneder etter balansedagen. 
I så fall klassifiseres de som anleggsmidler. 
Lån og fordringer klassifiseres som kunde-
fordringer og andre fordringer i balansen 
(se note 2.11).

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 ledel-
sen ikke har til hensikt å selge investeringen 
innen 12 måneder fra balansedagen.

Generell beskrivelse
Vanlige kjøp og salg av investeringer regn-
skapsføres på transaksjonstidspunktet, 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 pluss transaksjonskostnader. 
Finansielle eiendeler som føres til virkelig 
verdi over resultatet, regnskapsføres ved 
anskaffelsen til virkelig verdi, og transaksjons-
kostnader 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 vurderes til virkelig verdi etter før-

stegangs balanseføring. Lån og fordringer 
regnskapsføres til amortisert kost ved bruk av 
effektiv rente-metoden. Gevinst eller tap fra 
endringer i virkelig verdi av eiendeler klas-
sifisert som finansielle eiendeler til virkelig 
verdi over resultatet, inkludert renteinntekt 
og utbytte, medtas i resultatregnskapet un-
der finansposter i den perioden de oppstår. 
Virkelig verdi av børsnoterte investeringer er 
basert på gjeldende kjøpskurs. Hvis markedet 
for verdipapiret ikke er aktivt (eller hvis det 
gjelder et verdipapir som ikke er børsnotert), 
bruker konsernet verdsettelsesteknikker for å 
fastsette den virkelige verdien. Disse omfatter 
nylig gjennomførte transaksjoner til markeds-
vilkår, henvisning til andre instrumenter som 
i vesentlig grad er like, bruk av diskonterte 
kontantstrømmer og/eller opsjonsmodeller. 
Teknikkene vektlegger markedsinformasjon 
i størst mulig grad og i minst grad selskaps-
spesifikk informasjon.

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg
På balansedagen vurderes det hvorvidt det 
finnes objektive indikatorer som tyder på 
verdiforringelse av enkelte eiendeler eller 
grupper av finansielle eiendeler. For aksjer 
klassifisert som tilgjengelig for salg vil et 
betydelig eller langvarig fall i virkelig verdi 
under anskaffelseskost være en indikator 
på at aksjen er verdiforringet. Dersom slike 
objektive indikatorer foreligger for finansi-
elle eiendeler tilgjengelig for salg, blir det 
samlede tapet – målt som differansen mellom 
anskaffelseskost og virkelige verdi, fratrukket 
eventuelt tidligere resultatførte nedskrivninger 
– tatt ut av egenkapitalen og regnskapsført i 
resultatregnskapet. Verdiforringelse på aksjer 
og tilsvarende instrumenter klassifisert som 
tilgjengelig for salg ført i resultatregnskapet 
reverseres ikke gjennom resultatregnskapet. 
Konsernet har ikke finansielle eiendeler til-
gjengelig for salg pr 31. desember 2007.

KUNDEFORDRINGER, 
LEVERANDØRGJELD OG LÅN 
Kundefordringer, leverandørgjeld og lån må-
les ved første gangs balanseføring til virkelig 
verdi. Ved senere måling vurderes disse til 
amortisert kost fastsatt ved bruk av effektiv 
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rente metoden. For kundefordringer fratrukket 
avsetning for inntruffet tap. Avsetning for tap 
regnskapsføres når det foreligger objektive in-
dikatorer for at konsernet ikke vil motta opp-
gjør i samsvar med opprinnelige betingelser. 

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

YTELSER TIL ANSATTE

Pensjonsforpliktelser
Morselskapet og datterselskapet Uste Nes AS 
har kollektiv ytelsesbasert pensjonsordning 
som inkluderer AFP i Buskerud Fylkeskom-
munale Pensjonskasse (BFP). En ytelsesplan 
er en pensjonsordning som definerer en pen-
sjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved 
pensjonering, og som er finansiert gjennom 
innbetalinger til forsikringsselskaper eller pen-
sjonskasser. Pensjonsutbetalingen er normalt 
avhengig av en eller flere faktorer
slik som alder, antall år i selskapet og lønn. 
Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytel-
sesplaner er nåverdien av de definerte ytelse-
ne på balansedatoen minus virkelig verdi av 
pensjonsmidlene, justert for ikke resultatførte 
estimatavvik og ikke resultatførte kostnader 
knyttet til tidligere perioders pensjons-
opptjening. 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 ytelses-

planene er beregnet til cirka 12 år. Estimat- 
avvik som skyldes ny informasjon eller 
endringer i de aktuarmessige forutsetningene 
utover det største av 10 prosent av verdien av
pensjonsmidlene eller 10 prosent av pen-
sjonsforpliktelsene, blir ført i resultatregnska-
pet over en periode som tilsvarer arbeidsta-
kernes forventete gjennomsnittlige resterende 
ansettelsesperiode. Endringer i pensjonspla-
nens 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 (opptje-
ningsperioden). I dette tilfellet amortiseres 
kostnaden knyttet til endret ytelse lineært over 
opptjeningsperioden.

Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi 
og fratrukket i netto pensjonsforpliktelse i ba-
lansen. Eventuell overfinansiering balansefø-
res i den grad overfinansieringen kan utnyttes 
eller tilbakebetales.

UTSATT SKATT
Det er beregnet utsatt skatt på alle midler-
tidige forskjeller mellom skattemessige og 
konsoliderte regnskapsmessige verdier på 
eiendeler og gjeld ved bruk av gjeldsmeto-
den. 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 transak-
sjonstidspunktet. 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 benyt-
tes når den utsatte skattefordelen realiseres, 
eller når den utsatte skatten gjøres opp. Utsatt 
skattefordel balanseføres i den grad det er 
sannsynlig at framtidig skattbar inntekt vil 
foreligge, og at de midlertidige forskjellene 
kan fratrekkes i denne inntekten.

Beskatning av kraftproduksjonsvirksomheten
Utover alminnelig inntektsskatt belastes kraft-
produksjonsvirksomheten med eiendomsskatt, 
naturressursskatt og grunnrenteskatt. Natur-
ressursskatt er en overskuddsuavhengig skatt 
som beregnes på grunnlag av det enkelte 
kraftverkets gjennomsnittlige kraftproduksjon 
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de siste sju årene. Skattesatsen er satt til 1,3 
øre per kWh. Naturressursskatten kan avreg-
nes krone for krone mot alminnelig inntekts-
skatt, og ikke utliknet naturressursskatt kan 
framføres tillagt renter. Ikke utliknet naturres-
sursskatt klassifiseres som en rentebærende 
fordring.
Grunnrenteskatten utgjør 30 prosent av kraft-
stasjonenes normerte resultat utover beregnet 
friinntekt. Eventuell negativ grunnrenteinntekt 
per kraftverk kan framføres mot senere positiv 
grunnrenteinntekt inkludert renter for samme 
kraftverk. Negativ grunnrenteinntekt inngår 
som en del av grunnlaget for beregning av 
utsatt skatt/skattefordel i grunnrente-
beskatningen 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 resultat-
føres som en driftskostnad.

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

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 sannsynlighetso-
vervekt for at forpliktelsen vil komme til opp-
gjør i form av en overføring av økonomiske 
ressurser og c) forpliktelsens størrelse kan 
estimeres med tilstrekkelig grad av pålitelig-
het. 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 sannsynlig-
heten for oppgjør knyttet til gruppens enkelt-
elementer 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 vur-
deres 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 es-
timatene for regnskapsføring på historikk, 
vurdering av type kunde og transaksjon samt 
eventuelle spesielle forhold knyttet til den en-
kelte transaksjon.

a) Salg av varer
Salg av varer resultatføres når en enhet 
innenfor konsernet har solgt produktet til 
kunden.

b) Salg av tjenester
Salg av tjenester resultatføres i den perioden 
tjenesten utføres.

c) Inntekt fra utbytte
Utbytteinntekter resultatføres når rett til å 
motta betaling oppstår.

LEIEAVTALER
Leieavtaler der en vesentlig del av risiko 
og avkastning knyttet til eierskap fortsatt 
ligger hos utleier, klassifiseres som 
operasjonelle leieavtaler. Leiebetaling ved 
operasjonelle avtaler (med fradrag for 
eventuelle økonomiske insentiver fra utleier) 
kostnadsføres lineært over leieperioden.
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Beløp i 1000 kr.

Note 1. Finansiell risiko og finansiell risikostyring
Vardars virksomhet innebærer eksponering mot en rekke ulike risikofaktorer. Den største finansielle risikoen er knyttet til kraftmarkedet i 
form av kraftpris- og volumrisiko. I tillegg er Vardar eksponert for valutarisiko, renterisiko, likviditetsrisiko og kredittrisiko. Risikostyringen i 
Vardar skal støtte opp om verdiskapningen i konsernet og sikre en fortsatt solid finansiell plattform. Konsernet har styregodkjente rammer 
og styringsmål for sin risikostyring. Konsernet benytter finansielle derivater for å sikre seg økonomisk mot visse finansielle risikoer.

Markedsrisiko
Hovedtyngden av Vardars inntekter kommer fra vannkraftproduksjon i datterselskapet Uste Nes AS. Innenfor kraftproduksjon er det størst 
risiko knyttet til usikkerhet i kraftpriser og volum.  For å avdempe disse usikkerhetene, har Uste Nes AS et styregodkjent risikostyrings-
system som har som formål å skape forutsigbarhet i resultat etter skatt de nærmeste årene. Systemet angir rammene for eksponering i 
porteføljen i det enkelte kvartal, og forutsetter en høy grad av sikring på kort sikt, med en økende eksponering ut i tid. Tabellen under 
viser utfallsrommet for den sikrede porteføljen ved +/- 20% endring i markedspris, i tillegg til verdien på balansedagen og sammenlig-
ningstall for regnskapsåret 2006. Vardar praktiserer ikke sikringsbokføring, så verdiendringer føres over resultatet.

2007 2006
-20% markedsverdi +20% -20% markedsverdi +20%

År 1 7 063 -17 173 -41 394 14 009 14 009 -21 907
År 2 4 428 -7 095 -18 619 7 399                 7 399 -13 216
År 3 - - - - - -
Totalt resultat før skatt 11 491 -24 268 -60 013 21 408    21 408 -35 123

Kraften omsettes i hovedsak på NordPool, den nordiske børsen for omsetning av kraftkontrakter. NordPool er ansvarlig for oppgjør, og 
deres rutiner gjør at motpartsrisikoen blir meget begrenset. 

Valutarisiko
Etter at NordPool gikk over til å omsette all kraft i Euro i 2006 har Vardar en betydelig andel av sine løpende inntekter i Euro. 
Dette medfører en valutarisiko i tillegg til prisrisikoen for kraftproduksjonen. For å motvirke denne risikoen har Vardar utarbeidet 
et styregodkjent rammeverk for fremtidig sikring av Euro-inntekter fra kraftsalget. Det har blitt lagt opp til en lang horisont på 
valutasikringen, men en høy grad av sikring de nærmeste årene som avtar utover i tid.

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 løpende salgsinntekter er i lokal baltisk valuta, så langt utelukkende i estiske Kroon. Alle de tre baltiske valutaer 
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 de baltiske valutakursene i forhold til Euro i det 
lange løp vil bli kompensert helt eller delvis gjennom endringer i kraftpriser. 

EURNOK-valutasikringskontrakter knyttet til forventede Euro-inntekter fra kraftsalget er beregnet å øke (falle) i verdi med 26,2 millioner 
kroner ved et 10% fall (oppgang) i EURNOK-kursen.

Renterisiko
Konsernet er eksponert for renterisiko i forhold til sin rentebærende gjeld. For å motvirke denne risikoen har Vardar en blanding av fast 
og flytende rente i sin portefølje. Konsernet har vedtatt en rentesikringsstrategi hvor gjennomsnittlig rentesikring for rentebærende gjeld 
skal ligge i intervallet 1-4 år. Ved utgangen av året var selskapets gjennomsnittllige rentesikring 1,9 år.

Markedsverdien av konsernets renteswap-kontrakter er beregnet å øke (falle) med 16,0 millioner kroner ved et ett prosentpoeng parallelt 
skift oppover (nedover) på rentekurvene i EUR og NOK.

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 og i obligasjonsmarkedet. I tillegg har konsernet en 
trekkfasilitet på 300 Mill Nok for å sikre tilgjengelig likviditet på kort sikt.

For investeringer i fornybar energi i utlandet gjennom Vardar Eurus AS, benyttes som hovedregel prosjektfinansieringsløsninger uten 
noen former for garantier fra morselskap.    

Kredittrisiko
Konsernets største enkeltstående debitor er Energiselskapet Buskerud AS hvor Vardar som 50% eier bidrar til den langsiktige 
finansieringen av selskapet med ansvarlig lån. Risikoen knyttet til denne lånefordringen vurderes som begrenset. 

Vardar har ytt et lån til midlertidig finansiering av vindkraftprosjektet Viru Nigula i Estland. Lånet har forfall 31.12.2008 og det 
foreligger et tilbud om refinansiering av dette lånet gjennom etablering av langsiktig prosjektfinansiering av vindparken.  

Vardar yter også lån 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. 

Vurdering av virkelig verdi
Vardars finansielle instrumenter handles i et aktivt marked. Virkelig verdi i regnskapet er basert på omsetningskursen på balansedagen.  
Omsetningskursen som benyttes for finansielle eiendeler, er gjeldende kjøpskurs; for finansielle forpliktelser benyttes gjeldende salgskurs.  
For langsiktige kraftrettigheter benyttes omsetningskurs for det aktuelle instrumentet, diskontert ned over rettighetens levetid. Virkelig verdi 
på renteswapper beregnes som nåverdi av estimerte, framtidige kontantstrømmer.

Noter IFRS
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Note 2. Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger

Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende og er basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive forventninger 
om framtidige hendelser som anses å være sannsynlige under nåværende omstendigheter. Konsernet utarbeider estimater og gjør 
forutsetninger knyttet til framtiden. De regnskapsestimater som følger av dette, vil per definisjon sjelden være fullt ut i samsvar med 
det endelige utfallet. Forskjellen som oppstår mellom estimater og virkelig verdi, regnskapsføres i den perioden de blir kjent, dersom 
de vedrører denne perioden. Dersom forskjellen vedrører både inneværende og framtidige perioder, regnskapsføres den fordelt på 
de aktuelle perioder. Estimater og forutsetninger som representerer en betydelig risiko for vesentlige endringer i balanseført verdi på 
eiendeler og gjeld i løpet av neste regnskapsår, drøftes nedenfor.

Tap på lån og kundefordringer
Individuelle tapsnedskrivninger blir foretatt når det foreligger objektive indikasjoner for tap på utlån og kundefordringer.  Konsernet 
benytter historiske erfaringer og objektive indikasjoner til å fastsette nedskrivningen.

Verdivurdering faste eiendommer
Ved overgangstidspunktet til IFRS ble det foretatt ny verdivurdering av konsernets investeringseiendommer basert på takst.

Virkelig verdi finansielle instrumenter
Ved fastsettelse av virkelig verdi på renteswap’er, valutaswap’er og valutaterminer benyttes teoretisk beregnede markedsverdier som 
oppgis av finansforetaket som er motpart ved inngåelse av avtalene.

 Note 3. Segmentinformasjon

Segmentinformasjon presenteres for primærsegmentet, som er foretningsområder basert på konsernets eksterne- og interne 
rapporteringsstruktur, og sekundærsegmentet basert på geografi. Pr 31.12.07 har konsernet virksomhet innen følgende hovedsegmenter:

1) Vannkraft
2) Vindkraft
3) Eiendom
4) Bioenergi/fjernvarme (fra 2007)

Konserninterne inntekter og kostnader, samt aksjer i felleskontrollerte og tilknyttede selskaper er ikke allokert.
Dette med unntak av Energiselskapet Buskerud AS som er allokert til vannkraft.

Segmentresultatene for 2006 er som følger:
Vannkraft Vindkraft Eiendom Ikke allokert Konsern

Brutto salgsinntekter 247 010 21 558 5 578 4 715 278 861
Salg mellom segmenter 0 0 0 0 0
Salgsinntekter totalt 247 010 21 558 5 578 4 715 278 861

Driftresultat 130 727 5 693 452            5 414 142 286

Andel av resultat i felleskontrollerte og tilknyttede 
selskaper 73 134 0 0        -992 72 142
Finansinntekter 8 815 6 479 31 23 376 38 701
Finanskostnader 643 5 179 16 57 926 63 764
Resultat før skattekostnad 212 033 6 993 467      -30 128 189 365
Skattekostnad 45 727 1 907 366 1 516 49 516
Avhendet virksomhet 0 0 0 0 0
Årsresultat 166 306 5 086 101 -31 644 139 849

Segmentresultatene for 2007 er som følger :
Vannkraft Vindkraft Eiendom Bioenergi/

Fjernvarme
Ikke allokert     Konsern

Brutto segmentsalg 215 502 32 199 15 954 5 669            4 865 274 189
Salg mellom segmenter 0          0           0 0                   0 0
Salgsinntekter totalt     215 502      32 199     15 954           5 669             4 865 274 189

Driftsresultat 111 174        16 023   10 596         -7 403             2 793  133 183

Andel av resultat i 
felleskontrollerte og tilknyttede 
selskaper

   46 605       0              0        0               -308  46 297

Finansinntekter   9 493 3 090 145 3 28 909 41 640
Finanskostnader  4 148 7 642 2 2 49 680 61 474

Resultat før skattekostnad    163 124  11 471    10 739 -7 402  -18 286 159 646
Skattekostnad           43 055             -111 2 841 -3 169 -293 42 323
Årsresultat       120 069       11 582 7 898          -4 233 -17 993 117 323

Beløp i 1000 kr.
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Note 3. Segmentinformasjon (fortsetter)
Andre poster inkludert i segmentresultatene for 2006 er:

Vannkraft Vindkraft Eiendom Ikke allokert Konsern
Avskrivninger av valgte varige driftsmidler  8 414  9 837        18                 148 18 269

Andre poster inkludert i segmentresultatene for 2007 er:                                           
Vannkraft Vindkraft Eiendom Bioenergi/

Fjernvarme
Ikke allokert Konsern

Avskriving av varige driftsmidler   8 281 9 744            8  2 684             280 20 717

Segmenteiendeler og -gjeld pr 31. desember 2006 og investeringer for året er:
Vannkraft Vindkraft Eiendom Ikke allokert Konsern

Eiendeler 1 381 128 392 384 87 072 548 072 2 408 656
Tilknyttede selskaper 1 055 312 3 427 0 26 609 1 085 348
Sum eiendeler 2 436 440 395 811 87 072 574 681 3 494 004

Sum gjeld 1 492 525 138 483 1 142 34 134 1 632 150
Investeringsutgifter 1 037 190 875 0 0 191 912

Segmenteiendeler og -gjeld pr. 31 desember 2007 og investeringer for året er:
Vannkraft Vindkraft Eiendom Bioenergi/

Fjernvarme
Ikke allokert Konsern

Eiendeler 1 489 341 469 975 90 778 161 914 300 638 2 512 646
Tilknyttede selskaper 1 055 910 0 0 0 29 438 1 085 348
Sum eiendeler 2 545 251 469 975 90 778 161 914 330 076 3 597 994

Sum gjeld 1 864 778 118 653 1 149 64 031 39 862 2 088 473
Investeringsutgifter 0 20 785 0 48 602 0 69 387

Sekundært rapporteringsformat - geografiske segmenter
Konsernets fire virksomhetssegmenter opererer hovedsaklig i to geografiske områder: Norge og de Baltiske stater. Morselskapet holder til 
i Norge.
Salgsinntekter 2007 2006
 Norge 241 990 257 303
 De Baltiske stater 32 199 21 558
Sum 274 189 278 861

Eiendeler 2007 2006
Norge 3 009 298 2 678 658

De Baltiske stater 469 975 395 811

Sum 3 479 273 3 074 469

Investeringsutgifter 2007 2006
Norge 0 1 037
De Baltiske stater 20 785 190 875
Sum   20 785 191 912
Investeringsutgifter er basert på hvor eiendelene befinner seg.

Beløp i 1000 kr.
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Note 4. Immaterielle eiendeler

Pr. 1. januar 2006 Goodwill
Fall-

rettigheter Sum
Anskaffelseskost 15 348 3 049 18 397
Akkumulerte nedskrivninger 0 0 0
Balanseført verdi 01.01.06 15 348 3 049 18 397

Regnskapsåret 2006 Goodwill
Fall-

rettigheter Sum

Balanseført verdi 01.01.06 15 348 3 049 18 397
Årets nedskrivninger 0 0 0
Balanseført verdi 31.12.06 15 348 3 049 18 397

Pr 31. desember 2006 Goodwill
Fall-

rettigheter Sum
Anskaffelseskost 15 348 3 049 18 397
Akkumulerte nedskrivninger 0 0 0
Balanseført verdi 31.12.06 15 348 3 049 18 397

Regnskapsåret 2007 Goodwill
Fall-

rettigheter Sum
Balanseført verdi 01.01.07 15 348 3 049 18 397
Tilgang 7 973 0 7 973
Årets nedskrivninger 0 0 0
Balanseført verdi 31.12.07 23 321 3 049 26 370

Pr 31. desember 2007 Goodwill
Fall-

rettigheter Sum
Anskaffelseskost 23 321 3 049 26 370
Akkumulerte nedskrivninger 0 0 0
Balanseført verdi 31.12.07 23 321 3 049 26 370

Goodwill vedrører Vardar Eurus’ kjøp av aksjer i OÜ Pakri Tuulepark, OÜ Viru Nigula og OÜ Vanaküla.

Nedskrivningstest for goodwill:
Goodwill allokeres til konsernets kontantgenererende enheter identifisert for den aktuelle regionen hvor
man har virksomhet og pr virksomhetssegment.

Et sammendrag av allokering av goodwill på segmentnivå er som følger: 2007 2006
Norge 0 0

De Baltiske stater 23 321 15 348
Sum 23 321 15 348

Beløp i 1000 kr.
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Note 5. Varige driftsmidler

Investerings-
eiendommer

Maskiner/
inventar

mv. Kraftanlegg Sum
Pr 1. januar 2006
Anskaffelseskost 75 117 1 000 838 074 914 191
Akkumulerte avskrivninger 0 -794 0 -794
Balanseført verdi 01.01.06 75 117 206 838 074 913 397

Regnskapsåret 2006
Balanseført verdi 01.01.06 75 117 206 838 074 913 397
Tilgang 0 1 464 4 532 5 996
Årets avskrivninger 0 -164 -18 106 -18 270
Verdiendring (annen gevinst i resultatregnskapet) 1 794 0 0 1 794
Balanseført verdi 31.12.06 76 911 1 506 824 500 902 917

Pr 31. desember 2006
Anskaffelseskost 76 911 2 464 842 606 921 981
Akkumulerte avskrivninger 0 -958 -18 106 -19 064
Balanseført verdi 31.12.06 76 911 1 506 824 500 902 917

Regnskapsåret 2007
Balanseført verdi 01.01.07 76 911 1 506 824 500 902 917
Tilgang 0 520 140 624 141 144
Avgang -9 000 0 0 -9 000
Årets avskrivninger 0 -280 -20 437 -20 717
Verdiendring (annen gevinst i resultatregnskapet) 5 667 0 0 5 667
Balanseført verdi 31.12.07 73 578 1 746 944 687 1 020 011

Pr 31. desember 2007
Anskaffelseskost 73 578 2 984 983 230 1 059 792
Akkumulerte avskrivninger 0 -1 238 -38 543 -39 781
Balanseført verdi 31.12.07 73 578 1 746 944 687 1 020 011
Avskrivningsprosent 10-25%  0,66-6,66%

Anlegg under utførelse består i all hovedsak av vindkraftverk i Viru Nigula, Estland på 172 739.

Note 6. Investeringer i felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper 
Anskaffet Forretnings-

kontor
Eierandel Stemmeandel Anskaffelseskost

Felleskontrollert virksomhet 
i Vardar AS
Energiselskapet Buskerud AS 1999 Drammen 50% 50% 706 701
Kvalheim Kraft AS 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 20% 20% 9 153
Zephyr AS 2006 Sarpsborg 33% 33% 2 000

Tilknyttede selskaper 
i Vardar Eurus AS
OÜ Nelja Energia 2005 Estland 33% 33% 356
OÜ Hiiumaa Offsh. Tuulepark 2007 Estland 45% 45% 4 471
OÜ Tooma Tuulepark 2007 Estland 50% 50% 6 787
UAB Lariteksas 2006 Litauen 50% 50% 2 351
UAB Veijo Elektra 2006 Litauen 45% 45% 1 459

Beløp i 1000 kr.
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Note 6. Investeringer i felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper (fortsetter)

Inngående
balanse

Årets 
resultat-

andel 
inkl. 

nedskr.
goodwill

Kons.
bidrag/
utbytte
andre 

EK-trans
Utgående 
balanse

Felleskontrollert virksomhet i Vardar AS
Energiselskapet Buskerud AS 1 055 312 48 553 -47 955 1 055 910
Kvalheim Kraft AS 5 362 -541 - 4 821
Øvre Eiker Fjernvarme AS -560 -96 750 94
Sula Kraft AS 408 -9 - 399

Tilknyttede selskaper i Vardar AS
Haram Kraft AS 305 -14 - 291
OÜ Paldiski Tuulepark 8 850 -236 -127  8 487
Zephyr AS 1 449 -832 - 617

Tilknyttede selskaper i Vardar Eurus AS
OÜ Nelja Energia 356 1 855 -121 2 090
OÜ Hiiumaa Offsh. Tuulepark - -517 64 4 072
OÜ Tooma Tuulepark - -127 119 6 778
UAB Lariteksas 2 259 -1 338 -76 845
UAB Veijo Elektra 800 -401 547 946

Regnskapsført 31.12.2007 1 074 540 46 297 1 085 349
I tillegg var Norsk Enøk og Energi AS og UAB 4 energia presentert som tilknyttet selskap i inngående balanse med 1.845. Andel av 
resultat er etter fradrag for skatt og de tilknyttede selskapenes minoritetsinteresser.

Eiendeler, gjeld og årets resultat i selskapene med størst betydning for konsernets resultat, er følgende:
2006
Felleskontrollert virksomhet i Vardar AS Registrert i Eiendeler Gjeld Inntekt

Årets
resultat

Energiselskapet Buskerud AS Drammen 8 621 241 5 538 162 1 221 816 213 128

2007
Felleskontrollert virksomhet i Vardar AS
Energiselskapet Buskerud AS Drammen 8 546 951 5 454 798 1 127 345 138 717

Note 7. Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet

Aksjer Eierandel
Anskaff-
elseskost

Balanse-
ført verdi Antall

Pålydende
(hele NOK)

BTV Investeringsfond 2,00% 3 000 3 000 2 110 100
Energi og Miljøkapital AS 2,50% 2 750 2 750 5 000 1
Cenergie AS 1,40% 1 598 1 598 140 000 100
Norsk Enøk og Energi AS 18,19% 1 381 1 381 1 050 500
Papirbredden Innovasjon AS 19,82% 500 500 490 000 1
Aksjer i andre selskaper pr 31.12. 9 229 9 229

Rettigheter konsesjonskraft

Rettigheter konsesjonskraft er kjøpte konsesjonskraftrettigheter fra Buskerud Fylkeskommune
Balanseført verdi 1.1.2006 181 583
Verdiendring (annen gevinst i resultatregnskapet) 52 308
Balanseført verdi 31.12.06 233 891
Verdiendring (annen gevinst i resultatregnskapet) 47 394
Balanseført verdi 31.12.07 281 285

2007 2006
Balanseført verdi 281 285 233 891

Note 8. Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer
2007 2006

Kundefordringer 21 755 20 664
Avsetning for tap -72 0
Kundefordringer netto 21 683 20 664
Andre fordringer 100 680 99 706
Sum kundefordringer og andre kortsiktige fordringer 122 363 120 370

Beløp i 1000 kr.
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Note 9. Ansvarlige utlån og andre langsiktige fordringer med forfall senere enn ett år
2006

Ansvarlige utlån Hovedstol
Rente-
inntekt Rentesats

Energiselskapet Buskerud AS 390 000 17 914 4,59%
Kvalheim Kraft AS 5 000 - Flytende
Haram Kraft AS 950 - Flytende
Sum ansvarlige utlån 395 950 17 914

Andre langsiktige fordringer Hovedstol
Rente-
inntekt Rentesats

Energiselskapet Buskerud AS 27 507 879 3,10%
Lån fra Vardar Eurus til tilknyttede selskaper 12 827 142  Flytende
Øvrige (deriblant lån daglig leder) 1 100 32 2,91%
Fordring OÜ Paldiski Tuulepark 8 432 - Flytende
Sum andre langsiktige fordringer 49 866 1 053

2007

Ansvarlige utlån Hovedstol
Rente-
inntekt Rentesats

Energiselskapet Buskerud AS 390 000 19 419 4,98%
Kvalheim Kraft AS 5 000 - Flytende
Haram Kraft AS 950 - Flytende
Sum ansvarlige utlån 395 950 19 419

Andre langsiktige fordringer Hovedstol
Rente-
inntekt Rentesats

Energiselskapet Buskerud AS 24 272 1 200 4,42%
Lån fra Vardar Eurus til tilknyttede selskaper 16 590 780 Flytende
Øvrige (deriblant lån daglig leder) 3 844 49 Flytende
Fordring OÜ Paldiski Tuulepark 8 149 - Flytende
Sum andre langsiktige fordringer 52 854 2 029

Lån til daglig leder er sikret med pant i fast eiendom.

Note 10. Varer
Varelageret består av briketter, og lageret er oppført til anskaffelseskost.

Note 11. Kontanter og kontantekvivalenter
I kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter og kontantekvivalenter følgende:

2007 2006
Kontanter og kontantekvivalenter 138 323 90 662
Skattetrekksmidler og andre bundne bankinnskudd 318 377
Depotkonto 260 505 91 009
Kassekreditt -447 512 -176 233
Sum kontanter og kontantekvivalenter -48 366 5 815

Note 12. Aksjekapital og overkurs

A-aksjer B-aksjer
Sum 

aksjer Overkurs Sum

Pr 1. januar 2006 2 688 265 873 268 561 348 500 617 061

Pr 31. desember 2006 2 688 265 873 268 561 348 500 617 061
Pr 31. desember 2007 2 688 265 873 268 561 348 500 617 061

Aksjenes pålydende er kr 5.420. Aksjeklasse B har ikke stemmerett eller rett til utbytte.

Buskerud Fylkeskommune eier 100% av A-aksjene i selskapet.

Beløp i 1000 kr.
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Note 12. Aksjekapital og overkurs (fortsetter)

Følgende kommuner eier B-aksjer:
Antall Eierandel

Drammen         7 863 16,03 %
Flesberg            554 1,13 %
Flå               103 0,21 %
Gol               442 0,90 %
Hemsedal               191 0,39 %
Hol               461 0,94 %
Hole               922 1,88 %
Hurum           2 924 5,96 %
Kongsberg           5 921 12,07 %
Krødsherad               373 0,76 %
Lier           6 441 13,13 %
Nedre Eiker           4 930 10,05 %
Nes              353 0,72 %
Nore og Uvdal               265 0,54 %
Modum           1 737 3,54 %
Ringerike           5 739 11,70 %
Rollag               309 0,63 %
Røyken           3 973 8,10 %
Sigdal           1 128 2,30 %
Øvre Eiker           3 954 8,06 %
Ål               471 0,96 %
Sum        49 054 100 %

Note 13. Kortsiktig gjeld / langsiktig gjeld og finansielle instrumenterNote
Langsiktig gjeld  Rente  Forfall  2007 2006
Låntype  
Obligasjonslån Fast mar.11 265 000 265 000
Obligasjonslån Fast mar.16 35 000 25 000

Obligasjonslån Fast mar.16 10 000 10 000
Obligasjonslån Fast des.08 400 000 400 000
Lån fra kredittinstitusjoner Flytende 100 202 110 607
Herav første års avdrag langsiktig gjeld -400 000 -
Sum 410 202 810 607

Ansvarlig lån m/call Flytende Evigvarende 381 869 424 869
Ansvarlig lån m/call og put Flytende Evigvarende 150 000 150 000
Sum 531 869 574 869
Det er Nordea som er tilrettelegger for obligasjonslånene. De ansvarlige lånene er gitt av Buskerud Fylkeskommune.

Effektiv rente på balansedagen var som følger:
2007 2006

Obligasjonslån 6,32% 3,98%
Obligasjonslån 6,48% 4,14%
Obligasjonslån 4,30% 4,30%
Obligasjonslån 3,59% 3,59%
Ansvarlig lån m/call 5,69% 4,26%
Ansvarlig m/call og put 5,69% 4,26%

Finansielle instrumenter Mottar Betaler Forfall 2007 2006
Valuta og renteswap Flytende Fast nov.08 125 000 125 000
Renteswap Fast Flytende des.08 100 000 100 000
Renteswap Fast Flytende des.08 225 000 225 000
Renteswap Fast Flytende des.08 75 000 75 000
Renteswap Fast Flytende des.15 100 000 100 000
Valuta og renteswap Flytende Fast mar.11 55 790 56 000
Valuta og renteswap Fast Flytende mar.11 54 965 54 965
Renteswap Fast Flytende mar.16 10 000 10 000
Valuta og renteswap Flytende Fast des.15 100 000 100 000
Renteswap Fast Flytende des.08 524 800
Vardar har avgitt en negativ pantsettelsesklausul.

Beløp i 1000 kr.
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Note 14. Utsatt skatt
Utsatt skatt nettoføres når konsernet har en juridisk rett til å motregne utsatt skattefordel mot utsatt skatt i
balansen, og dersom den utsatte skatten er til samme skattemyndighet. Følgende beløp har blitt nettoført.

Utsatt skattefordel 2007 2006
Utsatt skattefordel som reverseres senere enn 12 måneder 58 73
Utsatt skattefordel som reverseres innen 12 måneder 586 884
Sum 644 957

Utsatt skatt 2007 2006
Utsatt skatt som reverseres senere enn 12 måneder 53 491 36 032
Utsatt skatt som reverseres innen 12 måneder 129 481 126 006
Sum 182 972 162 039

Sum netto utsatt skatt 182 328 161 082

Endring i balanseført utsatt skatt 2007 2006
Balanseført verdi 1. januar 161 082 135 019
Resultatført i perioden 21 246 26 063
Balanseført verdi 31. desember 182 328 161 082

Endring i utsatt skattefordel og utsatt skatt:

Utsatt skattefordel
Gevinst og
tapskonto Pensjoner Sum

Pr 1. januar 2006 457 1 308 1 765
Resultatført i perioden 91 717 808
Belastet egenkapitalen 0 0 0
Pr 31. desember 2006 365 592 957
Resultatført i perioden 73 240 313
Belastet egenkapitalen 0 0 0
Pr 31. desember 2007 292 352 644

Utsatt skatt

Derivater 
og 

rettigheter

Driftsmidler 
og 

imaterielle 
eiendeler

Under-
skudd til 

fremføring Sum
Pr 1.januar 2006 15 586 121 187 10 136 783
Resultatført i perioden 20 447 4 811 -3 25 255
Belastet egenkapitalen 0 0 0 0
Pr 31.desember 2006 36 032 125 998 8 162 039
Resultatført i perioden 17 459 3 481 -7 20 933
Belastet egenkapitalen 0 0 0 0
Pr 31 desember 2007 53 491 129 480 0 182 971

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

Beløp i 1000 kr.
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Note 15. Pensjoner
Pensjonsforpliktelsene overfor ansatte i konsernet er dekket gjennom kollektiv pensjonsforsikring
i Buskerud Fylkeskommunale Pensjonskasse. Denne ordningen inkluderer også AFP.
Estimatavik behandles etter korridormetoden fra 1.1.2007.

Pensjonskostnad 2007 2006
Årets pensjonskostnad 1 174 216

Pensjonsforpliktelse
Beregnede pensjonsforpliktelser 56 181 44 141
Pensjonsmidler (til markedsverdi) 40  908 42 055
Arbeidsgiveravgift 7 922 6 224
Estimatavik - 21 939 -5 930
Netto pensjonsforpliktelser 1 256 2 379

Økonomiske forutsetninger
Avkastning 5,50% 6,00%
Diskonteringsrente 4,50% 5,00%
Årlig lønnsvekst 4,50% 3,19%
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 4,25% 3,19%
Årlig pensjonsregulering 4,25% 3,19%

Endringene i den ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen i løpet av året: 2007 2006
Pensjonsforpliktelse 1. januar (eks arbeidsgiveravgift) 55 255 43 912
Nåverdien av årets pensjonsopptjening 731 469
Rentekostnad 2 486 2 196
Utbetalte ytelser -2 292 -2 437
Pensjonsforpliktelse 31. desember (eks arbeidsgiveravgift) 56 181 44 141

Endring i pensjonsmidlenes virkelige verdi: 2007 2006
Virkelig verdi på pensjonsmidler pr 1. januar 38 997 40 893
Forventet avkastning på pensjonsmidlene 2 145 2 454
Totale tilskudd 2 068 1 157
Totale utbetalinger fra fond -2 303 -2 448
Virkelig verdi på pensjonsmidler pr 31. desember 40 908 42 055

Netto pensjonskostnad fremkommer på følgende måte: 2007 2006
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 731 469
Rentekostnad 2 436 2 136
Forventet avkastning på pensjonsmidler -2 139 -2 416
Arbeidsgiveravgift 145 27
Sum pensjonskostnad 1 174 216

Note 16. Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
2007 2006

Leverandørgjeld 15 806 21 792
Skyldige offentlige avgifter 9 770 9 996
Annen kortsiktig gjeld 29 674 29 246
Sum leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 55 250 61 034

Note 17. Andre gevinster / (tap) - netto
2007 2006

Verdiendring investeringseiendommer (se note 5) 5 667 1 794
Verdiendring konsesjonskraftsrettigheter (se note 7) 47 394 52 308
Verdiendring finansiell kraftportefølje -17 403 19 658
Sum andre gevinster / (tap) - netto 35 658 73 760

Beløp i 1000 kr.
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Note 18. Lønnskostnader og godtgjørelser
Lønnskostnader 2007 2006
Lønn (inkl. fordelt lønn) 5 448 3 317
Godtgjørelse til styret 259 225
Arbeidsgiveravgift 1 108 794
Pensjonskostnader 631 -1 227
Andre ytelser 93
Andre personalkostnader 54 88
Sum lønn og personalkostnader 7 500 3 290

Gjennomsnittlig antall ansatte. 5 3

Ytelser til ledende personer 2007 2006
Daglig leder Styret Daglig leder Styret

Lønn 1 316 - 1 297 -
Pensjon 82 - 68 -
Andre ytelser 170 259 171 225
Sum 1 568 259 1 536 225

Revisor
Kostnadsført godtgjørelse til revisor fordeler seg slik:
Lovpålagt revisjon (inkludert bistand med årsregnskap) 296
Andre attestasjonstjenester 0
Skatterådgivning (inkl. teknisk bistand med likningspapirer) 45
Annen bistand (ifrs-prosjekt) 226
Sum godtgjørelse til revisor 567

Note 19. Andre driftskostnader

2007 2006
Produksjonskostnader 7 666 7 528

Driftskostnader eiendommer 3 105 2 746
Leiekostnader 1 980 662
Konsulenthonorarer 6 023 4 262
Reisekostnader 1 025 496
Telefon 197 153
Avgifter og erstatninger 15 181 13 467
Driftskostnader OÜ Pakri Tuulepark 3 579 3 167
Driftskostnader OÜ Viru Nigula 867 1 563
Andre driftskostnader 9 412 9 338
Sum andre driftskostnader 49 036 43 382

Note 20. Finansielle poster

2007 2006
Renteinntekter 32 907 26 901

Andre finansinntekter 3 311 3 569
Gevinst ved salg av aksjer 2 345 -
Rentekostnader -76 742 -54 301
Andre finanskostnader -7 492 -5 254
Agiovinning / - (tap) -1 461  8 222
Andre finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi over resultatet (se under) 27 298 -4 200
Sum finansielle poster -19 834 -25 063

Derivater 2007 2006
Renteswap’er 3 307 -723
Valutaswap’er 14 571 -8 842
Terminkontrakter 9 419 5 365
Sum andre (tap) / gevinster netto 27 298 -4 200

Balanseført verdi derivater og finansiell kraftportefølje 2007 2006
Rente- og valutaswap’er -1460 -17 878
Terminkontrakter 14 784 5 365
Kraftportefølje -24 268 -6 857
Sum derivater netto -10 944 -19 370

Derivater eiendeler 28 359 11 814
Derivater gjeld 39 303 31 185

Beløp i 1000 kr.
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Note 21. Skattekostnad
2007 2006

Betalbar skatt 8 161 9 589
Betalbar grunnrenteskatt 12 593 14 130
Endring utsatt skatt 21 246 26 063
Andre skatteeffekter 323 -266
Sum skattekostnad 42 323 49 516

Skatten på resultat før skatt avviker fra det beløpet som hadde fremkommet dersom konsernets gjennomsnittlige skattesats hadde vært
benyttet. Differansen er forklart som følger:

2007 2006
Resultat før skattekostnad 159 646 189 365
Skatt beregnet med forventet gjennomsnittlig skattesats (28%) 44 701 53 022
Grunnrenteskatt 12 593 14 130
Skattefrie inntekter -2 050 2 559
Resultat tilknyttet selskap/felles kontrollert virksomhet -12 963 -20 200
Ikke fradragsberettigede kostnader 42 5
Sum skattekostnad 42 323 49 516

Gjennomsnittlig skattesats 26,51% 26,15%

Note 22. Kontantstrømmer fra driften
2007 2006

Resultat før skattekostnad 159 646 189 365
Avskrivninger 20 717 18 269
Korr gevinst salg driftsmidler -3 310 0
Endring i pensjonsforpliktelser -1 123 -2 293
Resultat finansielle derivater -56 720 -69 559
Finanskostnader 61 474 63 764
Resultat fra tilknyttet selskap/felles kontrollert virksomhet -46 297 -72 142
Andre tidsavgrensninger 49 929 -63 904

Endring i arbeidskapital:
Varer 124 -217
Kundefordringer og andre fordringer -1 993 -5 952
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld -5 802 -32 126
Kontantstrømmer fra driften 176 645 25 205

Gevinst (tap) av driftsmidler består av:
Balanseført verdi 9 000
Gevinst/(tap) ved salg av varige driftsmidler 3 310
Vederlag ved salg av varige driftsmidler 12 310

Note 23. Selskaper som inngår i konsolideringen

Selskapets navn
Anskaffelses-

tidspunkt
Foretnings-

kontor Eierandel
Uste Nes AS 1999 Drammen 100%
Vardar Eiendom AS 2001 Drammen 99,2%
Vardar Eurus AS 2004 Drammen 70%
Hønefoss Fjernvarme AS 2007 Ringerike 100%
OÜ Pakri Tuulepark 2004 Estland 90%
OÜ Viru Nigula 2005 Estland 100%
OÜ Vanaküla 2007 Estland 100%

Beløp i 1000 kr.
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Note 23. Selskaper som inngår i konsolideringen (fortsetter)
Omarbeidet balanse 1.1.2006 NGAAP Endring IFRS
Eiendeler
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler 
Utsatt skattefordel 2 113 -2 113 -
Goodwill 15 346 - 15 346

Varige driftsmidler

Bygninger, tomter 45 011 30 106 75 117
Maskiner, inventar mv. 206 - 206
Fallretter 206 500 -203 451 3 049
Kraftstasjoner 423 320 - 838 074
Anlegg under utførelse 63 299 - 63 299

Finansielle anleggsmidler
Investering i datterselskap
Investering i felleskontr./tilkn. selskap 1 010 109 - 1 010 109
Ansvarlig lån 395 950 - 395 950

Aksjer 5 198 - 5 198

Rettighet konsesjonskraft 91 042 90 541 181 583

Andre langsiktige fordringer 40 552 - 40 552

Sum anleggsmidler 2 298 646 2 628 483

Omløpsmidler

Varelager 396 - 396

Fordringer

Kundefordringer 7 218 - 7 218

Andre fordringer 107 200 - 107 200

Derivater 0 721 721

Kontanter og bankinnskudd 295 050 - 295 050

Sum omløpsmidler 409 864 410 585

Sum eiendeler 2 708 511 3 039 067

Gjeld og Egenkapital

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (49 550 á kr 5 420,-) 268 561 - 268 561

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 804 239 159 693 963 932

Sum egenkapital 1 072 800 1 232 493

Minoritet 43 167 239 43 406

Beløp i 1000 kr.
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Note 23. Selskaper som inngår i konsolideringen (fortsetter)

NGAAP Endring IFRS

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Utsatt skatt - 135 019 135 019

Pensjonsforpliktelser 4 672 - 4 672

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 782 914 3 593 786 507

Ansvarlig lånekapital 633 030 - 633 030

Sum langsiktig gjeld 1 420 616 1 559 228

Kortsiktig gjeld

Kassekreditt 70 947 - 70 947

Leverandørgjeld 32 905 - 32 905

Betalbar skatt 4 217 - 4 217

Arb.g.avg./merverdiavg. 6 456 - 6 456

Derivater - 35 598 35 598

Annen kortsiktig gjeld 57 404 -3 587 53 817

Sum kortsiktig gjeld 171 929 203 940

Sum Gjeld og Egenkapital 2 708 511 3 039 067

Omarbeidet resultatregnskap 2006: NGAAP Endring IFRS

Driftsinntekter

Energisalg 195 371 - 195 371

Andre gevinster (tap) - netto - 73 760 73 760

Andre driftsinntekter 9 730 - 9 730

Sum driftsinntekter 205 102 278 861

Driftskostnader

Energikjøp/varekjøp 71 634 - 71 634

Lønn og andre personalkostn. 3 290 - 3 290

Avskrivninger 29 403 -11 134 18 269

Andre driftskostnader 43 382 - 43 382

Sum driftskostnader 147 709 136 575

Driftsresultat 57 393 142 286

Finansinntekter 38 701 - 38 701

Finanskostnader 59 564 4 200 63 764

Netto finansposter 41 936 47 079

Inntekt på inv. i felleskontr. og tilkn. selsk. 62 799 9 343 72 142

Resultat før skattekostnad 99 329 189 365

Skattekostnad 23 908 25 608 49 516

Årets resultat 75 421 139 849

Beløp i 1000 kr.
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Note 23. Selskaper som inngår i konsolideringen (fortsetter)
Omarbeidet balanse 31.12.2006 NGAAP Endring IFRS
Eiendeler
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel 1 659 -1 659 -
Goodwill 14 539 809 15 348

Varige driftsmidler
Investeringseiendommer 44 025 32 886 76 911
Maskiner, inventar mv. 1 506 - 1 506
Fallretter 206 500 -203 451 3 049
Kraftstasjoner 405 665 - 824 500
Anlegg under utførelse 252 660 - 252 660

Finansielle anleggsmidler
Innvest. i felleskontr. og tilkn. selsk. 1 067 042 9 343 1 076 385
Ansvarlig lån 395 950 - 395 950
Aksjer 6 598 - 6 598
Rettighet konsesjonskraft 85 834 148 057 233 891
Andre langsiktige fordringer 49 867 - 49 867
Sum anleggsmidler 2 531 844 2 936 665

Omløpsmidler
Varelager 613 - 613

Fordringer
Kundefordringer 20 664 - 20 664
Konsernfordringer
Andre fordringer 99 706 99 706

Derivater - 11 814 11 814

Kontanter og bankinnskudd 5 815 - 5 815
Sum omløpsmidler 126 799 138 613
Sum eiendeler 2 658 643 3 075 278

Gjeld og egenkapital
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital (49 550 á kr 5 420,-) 268 561 - 268 561
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 871 361 224 099 1 095 460
Sum egenkapital 1 139 922 1 364 021

Minoritet 44 485 44 746

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatt - 161 082 161 082
Pensjonsforpliktelser 2 379 - 2 379

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 810 607 1 720 812 327
Ansvarlig lånekapital 574 869 - 574 869
Sum langsiktig gjeld 1 387 855 1 550 657

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 21 792 - 21 792
Betalbar skatt 23 635 - 23 635
Arb.g.avg./merverdiavg. 9 996 - 9 996
Derivater - 31 185 31 185
Annen kortsiktig gjeld 30 958 -1 712 29 246
Sum kortsiktig gjeld 86 381 115 854
Sum Gjeld og Egenkapital 2 658 643 3 075 278

Beløp i 1000 kr.
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Note 24. Implementering av IFRS
Konsernregnskapet som avlegges per 31. desember 2007 er det første årsregnskapet Vardar har utarbeidet etter IFRS. Anvendte 
prinsipper er beskrevet i generelle regnskapsprinsipper. Konsernet har lagt IFRS 1 til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. I henhold 
til IFRS 1 er 1. januar 2006 tidspunktet for overgang fra NGAAP til IFRS. Det er derfor utarbeidet sammenligningstall for 2006. I det 
følgende beskrives de viktigste regnskapsmessige konsekvensene ved overgangen til IFRS. 

Nedenfor oppsummeres de viktigste forholdene i forbindelse med overgangen fra norske regnskapsprinsipper NGAAP til IFRS.

• Driftsmidler i kraftproduksjon
Det er foretatt en omfattende gjennomgang med dekomponering i anleggsregisteret og vurdering av resterende brukstid og restverdi på 
de enkelte anleggskomponentene. Arbeidet har resultert i en forlengelse av resterende brukstid på kraftverkene og et anleggsregister 
som forenkler anvendelsen av IFRS når det gjelder utskifting av komponenter. Periodisk vedlikehold vil bli balanseført og avskrevet over 
perioden frem til neste periodiske vedlikehold. 

Kraftverk oppføres i åpningsbalansen for IFRS til estimert virkelig verdi som et estimat på anskaffelseskost (deemed cost – IFRS 1). 
Vannfallsrettigheter videreføres i åpningsbalansen etter IFRS til opprinnelig kostpris.

For senere måling av eiendom, anlegg og utstyr er anskaffelseskostmodellen valgt. Det vil si at disse eiendelene oppføres i balansen til 
anskaffelseskost med fradrag for akkumulerte avskrivninger og eventuelt tap ved verdifall.

• Andeler i deleide kraftverk
Vardar har andeler i Uste/Nes anleggene. Disse andelene er under NGAAP behandlet som felleskontrollert virksomhet og presentert 
etter bruttometoden. Denne behandlingen videreføres under IFRS. Balanseførte verdier på kraftverkene påvirkes i betydelig grad av 
overgangen til IFRS. Det vises til avsnittet ovenfor om driftsmidler i kraftproduksjon som også gjelder for andelene i deleide kraftverk.

• Finansielle kraftkontrakter og andre finansielle instrumenter
Vardar har så langt besluttet å ikke benytte reglene for regnskapsmessig sikringsbokføring i IAS 39. Alle finansielle kraftkontrakter, 
valutaterminer og renteswaper vil derfor vurderes til og balanseføres til virkelig verdi under IFRS. Verdiendringer resultatføres, og 
konsernresultatet vil derfor kunne svinge vesentlig mer enn under NGAAP.

• Pensjoner
Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader er innarbeidet i regnskapet etter Norsk Regnskapsstandard 6A om anvendelse av IAS 19 
under norsk regnskapslovgivning. Dette er gjort med virkning fra 01.01.06. På dette området vil det derfor ikke være noen forskjeller 
mellom nåværende regnskapsprinsipper og IFRS.

• Langsiktige lån
Langsiktige lån vil i åpningsbalansen bli vurdert til amortisert kost. Under nåværende regnskapsprinsipp er alle etableringskostnader på 
lånene kostnadsført direkte på tidspunktet for opptak av lånene. Under IFRS vil disse etableringskostnadene bli balanseført og periodisert 
over de enkelte lånenes løpetid. Det er ingen over- eller underkurs på eksisterende lån.

• Konsesjonskraft, konsesjonsavgift og grunnerstatninger
Vardar konsernet har som offentlig kraftforetak evigvarende konsesjoner. Konsesjonskraft og konsesjonsavgift er forpliktelser som er knyt-
tet 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 er vurdert å falle 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. Dette er samme praksis som er anvendt under nåværende regnskapsprinsipper.

Presentasjon - endringer i oppstillingsplanene som følge av IFRS:
• Neste års avdrag på langsiktig gjeld klassifiseres som kortsiktig gjeld.
• Konsernbidrag balanseføres som gjeld først i det året hvor bindende vedtak for disponering er vedtatt.
• Etter IFRS er det valgfritt å vise resultatregnskapet etter art og funksjon. Vardar har valgt å videreføre dagens oppstillingsplan inndelt 
   etter art.

Oppsummering av vesentlige forhold:

Effekten på konsernets egenkapital pr. 01.01.2006 og pr. 31.12.06, samt resultat etter skatt for 2006 er vist i tabellen nedenfor; 

Beløp i mill kr NGAAP IFRS Endring
Egenkapital 01.01.2006 1 072,8 1 232,5 159,7
Egenkapital 31.12.2006 1 139,9 1 364,0 224,1
Resultat etter skatt 75,4 139,8 64,4

Beløp i 1000 kr.
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Note 24. Implementering av IFRS (fortsetter)
Endringer i konsernets egenkapital pr 01.01.2006 som følge av overgang til IFRS;
Egenkapital 31.12.2005 NGAAP 1 072,8 mill kr Note
Oppregulering driftsmidler kraftverk 414,8 mill kr 1
Verdiendring i konsesjonskraftsrettigheter 90,5 mill kr 2
Verdiendring finansielle kraftkontrakter -26,6 mill kr 3
Verdiendring i eiendomsportefølje 30,1 mill kr 4
Nedregulering fallrettigheter -203,5 mill kr 5
Endring utsatt skatt -137,1 mill kr 6
Andre poster -8,5 mill kr 7
Egenkapital 01.01.2006 IFRS 1 232,5 mill kr

1) Oppregulering driftsmidler kraftverk
For kraftverksrelaterte driftsmidler er det i åpningsbalansen etter IFRS pr 01.01.2006 foretatt en oppjustering av balanseført verdi med 
414,8 millioner kroner. 

2) Konsesjonskraftsrettigheter
Vardar har kjøpt konsesjonskraftsrettigheter fra fylkeskommunen for en periode på ca 40 år. 
Rettighetene er vurdert etter reglene for finansielle instrumenter.

3) Finansielle kraftkontrakter og andre finansielle instrumenter
Selskapets finansielle kraftkontrakter hadde pr. 01.01.2006 en negativ verdi på 26,6 millioner kroner. Kontraktene er presentert samlet 
som derivater under kortsiktig gjeld i balansen. Ved fastsettelsen av verdien på kraftkontraktene er noterte priser i et aktivt marked lagt til 
grunn.

4) Verdiendring eiendomsportefølje
3 eiendommer er vurdert som rene investeringseiendommer som vurderes til virkelig verdi.

5) Fallrettigheter
Evigvarende fallrettigheter er vurdert som immaterielle eiendeler, og oppføres i balansen til anskaffelseskost. Tidligere verdiregulering ved 
konsernetablering i 1996 reverseres.

6) Skatteeffekt av endringene
Ved omregning av balansen etter IFRS er det for alminnelig inntektsskatt beregnet og avsatt utsatt skatt på endringer i midlertidige for-
skjeller knyttet til balanseføring av finansielle instrumenter, forpliktelse og verdireguleringer av varige driftsmidler. I tillegg er det beregnet 
og avsatt utsatt grunnrenteskatt på poster som faller inn under grunnrentebeskatningen.

7) Andre poster 
Konsernets renteswapavtaler hadde pr. 01.01.2006 en netto negativ verdi på 8,3 millioner kroner. Avtalene er presentert samlet som 
derivater under omløpsmidler / kortsiktig gjeld i balansen. Øvrige poster vurderes uvesentlige og kommenteres ikke ytterligere.

Endring i resultatregnskapet for 2006 som følge av overgangen til IFRS:

Oppstillingsplanene for resultatregnskapet etter IFRS er noe endret. 
Balanseføring av eiendomsportefølje og finansielle instrumenter til virkelig verdi, med verdiendring over resultatet har gitt betydelige 
resultatmessige konsekvenser i omarbeidede resultattall for 2006 etter IFRS. Verdiendringer over resultatet for finansielle instrument er 
vist under posten andre gevinster og tap som inngår i driftsresultatet. Resultatførte verdiendringer på renteswapavtalene er medtatt under 
finanskostnader.

Resultat etter skatt for 2006 etter IFRS viser en bedring på 64,4 mill kr i forhold til årsresultatet etter skatt for 2006 etter norske regnskaps-
prinsipper.

Resultat etter skatt 2006 NGAAP 75,4 mill kr
Reduserte avskrivninger på varige driftsmidler 11,1 mill kr
Verdiendring konsesjonskraftsrettigheter 52,3 mill kr
Verdiendring finansielle kraftkontrakter 19,7 mill kr
Verdiendring eiendomsportefølje 1,7 mill kr
Andre poster 5,0 mill kr
Økt skattekostnad -25,4 mill kr
Resultat etter skatt 2006 IFRS 139,8 mill kr

Dette medfører følgende endringer i konsernets egenkapital 31.12.2006 som følge av overgangen til IFRS;
Egenkapital 31.12.2006 NGAAP 1 139,9 mill kr
Oppregulering driftsmidler kraftverk 418,8 mill kr
Verdiendring konsesjonskraftsrettigheter 148,1 mill kr
Verdiendring finansielle kraftkontrakter -6,9 mill kr
Verdiendring i eiendomsportefølje 32,8 mill kr
Nedregulering fallrettigheter -203,5 mill kr
Andre poster 1,4 mill kr
Økt skattekostnad -162,5 mill kr
Egenkapital 31.12.2006 IFRS 1 364,0 mill kr

På de neste sidene vises detaljerte oppstillingsplaner for endringer i balanse fra NGAAP 31.12.2005 til IFRS 01.01.2006, 
resultatregnskap 2006, samt endringer i balanse fra NGAAP 31.12.2006 til IFRS  31.12.2006, samt tilsvarende endringer i kontant-
strømoppstillingen fra NGAAP til IFRS 2006.

Beløp i 1000 kr.
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Beløp i 1000 kr.

Note 24. Implementering av IFRS (fortsetter)
Omarbeidet balanse 1.1.2006 NGAAP Endring IFRS
Eiendeler
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel 2 113 -2 113 -
Goodwill 15 346 - 15 346

Varige driftsmidler
Bygninger, tomter 45 011 30 106 75 117
Maskiner, inventar mv. 206 - 206
Fallretter 206 500 -203 451 3 049
Kraftstasjoner 423 320 414 754 838 074
Anlegg under utførelse 63 299 - 63 299

Finansielle anleggsmidler
Invest i felleskontr/tilkn selskap 1 010 109 - 1 010 109
Ansvarlig lån 395 950 - 395 950
Aksjer 5 198 - 5 198
Rettighet konsesjonskraft 91 042 90 541 181 583
Andre langsiktige fordringer 40 552 - 40 552
Sum anleggsmidler 2 298 646 2 628 483

Omløpsmidler
Varelager 396 - 396

Fordringer
Kundefordringer 7 218 - 7 218
Andre fordringer 107 200 - 107 200

Derivater - 721 721

Kontanter og bankinnskudd 295 050 - 295 050
Sum omløpsmidler 409 864 410 585
Sum eiendeler 2 708 511 3 039 067

Gjeld og Egenkapital
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital (49 550 á kr 5 420,-) 268 561 - 268 561
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 804 239 159 693 963 932
Sum egenkapital 1 072 800 1 232 493

Minoritet 43 167 239 43 406

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatt - 135 019 135 019
Pensjonsforpliktelser 4 672 - 4 672

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 782 914 3 593 786 507
Ansvarlig lånekapital 633 030 - 633 030
Sum langsiktig gjeld 1 420 616 1 559 228

Kortsiktig gjeld
Kassekreditt 70 947 - 70 947
Leverandørgjeld 32 905 - 32 905
Betalbar skatt 4 217 - 4 217
Arb.g.avg./merverdiavg. 6 456 - 6 456
Derivater - 35 598 35 598
Annen kortsiktig gjeld 57 404 -3 587 53 817
Sum kortsiktig gjeld 171 929 203 940
Sum Gjeld og Egenkapital 2 708 511 3 039 067
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Beløp i 1000 kr.

Note 24. Implementering av IFRS (fortsetter)

Omarbeidet resultatregnskap 2006 NGAAP Endring IFRS

Driftsinntekter

Energisalg 195 371 - 195 371

Andre gevinster (tap) -netto - 73 760 73 760

Andre driftsinntekter 9 730 - 9 730

Sum Driftsinntekter 205 102 278 861

Driftskostnader

Energikjøp/varekjøp 71 634 - 71 634

Lønn og andre personalkostn. 3 290 - 3 290

Avskrivninger 29 403 -11 134 18 269

Andre driftskostnader 43 382 - 43 382

Sum driftskostnader 147 709 136 575

Driftsresultat 57 393 142 286

Finansinntekter 38 701 - 38 701

Finanskostnader 59 564 4 200 63 764

Netto finansposter 41 936 47 079

Inntekt på inv. / felleskontr. virks. og tilkn selsk. 62 799 9 343 72 142

Resultat før skattekostnad 99 329 189 365

Skattekostnad 23 908 25 608 49 516

Årets resultat 75 421 139 849
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Note 24. Implementering av IFRS (fortsetter)
Omarbeidet balanse 31.12.2006 NGAAP Endring IFRS
Eiendeler
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel 1 659 -1 659 -
Goodwill 14 539 809 15 348

Varige driftsmidler
Bygninger, tomter 44 025 32 886 76 911
Maskiner, inventar mv. 1 506 - 1 506
Fallretter 206 500 -203 451 3 049
Kraftstasjoner 405 665 418 835 824 500
Anlegg under utførelse 252 660 - 252 660

Finansielle anleggsmidler
Innvest. i felleskontr/tilkn selskap 1 067 042 9 343 1 076 385
Ansvarlig lån 395 950 - 395 950
Aksjer 6 598 - 6 598
Rettighet konsesjonskraft 85 834 148 057 233 891
Andre langsiktige fordringer 49 867 - 49 867
Sum anleggsmidler 2 531 844 2 936 665

Omløpsmidler
Varelager 613 - 613

Fordringer
Kundefordringer 20 664 - 20 664
Andre fordringer 99 706 - 99 706

Derivater - 11 814 11 814

Kontanter og bankinnskudd 5 815 - 5 815
Sum omløpsmidler 126 799 138 613
Sum eiendeler 2 658 643 3 075 278

Gjeld og Egenkapital
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital (49 550 á kr 5 420,-) 268 561 - 268 561
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 871 361 224 099 1 095 460
Sum egenkapital 1 139 922 1 364 021

Minoritet 44 485 44 746

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatt - 161 082 161 082
Pensjonsforpliktelser 2 379 - 2 379

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 810 607 1 720 812 327
Ansvarlig lånekapital 574 869 - 574 869
Sum langsiktig gjeld 1 387 855 1 550 657

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 21 792 - 21 792
Betalbar skatt 23 635 - 23 635
Arb.g.avg./merverdiavg. 9 996 - 9 996
Derivater - 31 185 31 185
Annen kortsiktig gjeld 30 958 -1 712 29 246
Sum kortsiktig gjeld 86 381 115 854
Sum Gjeld og Egenkapital 2 658 643 3 075 278

Beløp i 1000 kr.
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Note 24. Implementering av IFRS (fortsetter)

Omarbeidet kontantstrøm 2006 NGAAP Endring IFRS

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Resultat før skattekostnad 99 329 90 036 189 365

Periodens betalte skatt -4 217 - -4 217

Ordinære avskrivninger 29 403 -11 134 18 269

Verdireguleringer - -78 902 -78 902

Endring i varelager -217 - -217

Endring i kundefordringer -13 446 - -13 446

Endring i kosernfordringer - - -

Endring i leverandørgjeld -11 113 - -11 113

Endring i andre tidsavgrensingsposter -133 052 - -133 052

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -33 313 -33 313

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -191 912 - -191 912

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler - - -

Utbetalinger på langsiktige lånefordringer -883 - -883

Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak -7 073 - -7 073

Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak - - -

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -199 868 -199 868

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Avdrag ansvarlig lån -58 161 - -58 161
Renter ansvarlig lån -25 586 - -25 586
Opptak lån 27 693 - 27 693

Utbytte - - -

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -56 054 -56 054

Netto kontantstrøm for perioden -289 235 -289 235

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 295 050 - 295 050

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 5 815 5 815

Denne består av:

Bankinnskudd mv. 5 815 - 5 815

Beløp i 1000 kr.
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Resultatregnskap NGAAP

MORSELSKAP NGAAP

1. januar - 31. desember

Noter 2007 2006

Driftsinntekter

Salgsinntekter  5 626  3 626 

Sum driftsinntekter 5 626 3 626

Driftskostnader

Varekjøp 3 034  2 019 

Lønn og andre personalkostn. 1,11 3 983 1 948

Avskrivninger 3 91 66 

Andre driftskostnader 1 5 910  6 248 

Sum driftskostnader  13 019  10 282 

Driftsresultat -7 393  -6 656 

Inntekt på inv. i datterselskap 4  44 012  35 063 

Inntekt på inv. i felleskontr. virks. og tilkn. selsk. 4  67 572  62 656 

Finansinntekter 6,7  47 410  27 139 

Finanskostnader 13  77 332  53 727 

Netto finansposter  81 662  71 132

Resultat før skattekostnad  74 269  64 477

Skattekostnad 2  -10 473  -9 399 

Resultat  84 742  73 876

Disponering av årsresultat

Avgitt utbytte  15 000 

Annen egenkapital  19 932  30 131 

Fond for vurderingsforskjeller  49 810  43 745 

Sum disponert  84 742  73 876 

Beløp i 1000 kr.
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Balanse NGAAP

MORSELSKAP NGAAP

31. desember

Noter 2007 2006

EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 2  344  675

Varige driftsmidler

Bygninger, tomter 3  -  1 050

Maskiner, inventar mv. 3  259  57

Anlegg under utførelse 3  -  96 965 

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap 4  778 485  675 880 

Invest. i felleskontr/tilkn selskap 4  1 104 078  1 063 615 

Ansvarlig lån 6  435 950 435 950 

Aksjer 5  9 229  6 598 

Andre langsiktige fordringer 7  255 087  141 566 

Sum anleggsmidler  2 583 431  2 422 356 

Omløpsmidler

Varelager 8  209  613 

Fordringer

Kundefordringer  1 708  597 

Konsernfordringer 12  212 543  131 557 

Andre fordringer 31 561 34 334

Kontanter og bankinnskudd 9  14 058 25 378

Sum omløpsmidler  260 079 192 479

Sum Eiendeler 2 843 510 2 614 836

Beløp i 1000 kr.
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MORSELSKAP NGAAP

31. desember

Noter 2007 2006

GJELD OG EGENKAPITAL

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (49.550 à kr. 5.420,-) 14  268 561 268 561

Overkursfond 348 500 348 500

Opptjent egenkapital

Fond for vurderingsforskjeller 4 394 721 344 911

Annen egenkapital 184 721 177 951

Sum egenkapital 10 1 196 503 1 139 923

Minoritet

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Pensjonsforpliktelser 11  1 064  2 246

Annen langsiktig gjeld

Ansvarlig lånekapital 13 531 869 574 869

Gjeld til kredittinstitusjoner 15 310 000 700 000

Øvrig langsiktig gjeld 12,15 12 000 -

Sum langsiktig gjeld 854 932  1 277 115

Kortsiktig gjeld   

Gjeld til kredittinstutisjoner 15 400 000 -

Kassekreditt 360 219 176 233

Leverandørgjeld 8 743   12 516 

Betalbar skatt 2 90  - 

Skyldige offentlige avgifter 473  639 

Utbytte  15 000  -

Annen kortsiktig gjeld 12  7 549  8 409 

Sum kortsiktig gjeld  792 074 197 797

Sum Gjeld og Egenkapital 2 843 510 2 614 836

Beløp i 1000 kr.
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Kontantstrømoppstilling NGAAP

MORSELSKAP NGAAP

1. januar - 31. desember

2007 2006

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Resultat før skattekostnad 74 269 64 477

Periodens betalte skatt 0 -5

Ordinære avskrivninger 91 66

Endring i varelager 404 -217

Endring i kundefordringer -1 111 456

Endring i leverandørgjeld -3 773 6 690

Endring i andre tidsavgrensingsposter 86 380 96 599

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 156 260  168 066 

Kontantstrømer fra investeringsaktiviteteter

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 293 -82 512

Utbetalinger på langsiktige lånefordringer -113 804 -21 615

Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak  -3 808 -3 808 

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteteter  -117 319 -107 935

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Avdrag ansvarlig lån -43 000 -58 161

Renter ansvarlig lån -29 261 -25 586

Opptak lån 22 000 39 106

Utbytte 0 0

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -50 261 -44 641

Netto kontantstrøm for perioden -11 320 15 490

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 25 378 9 888

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 14 058 25 378

Denne består av: Bankinnskudd m.v. 14 058 25 378

Beløp i 1000 kr.
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Noter til NGAAP årsregnskap for 2007

Generelle regnskapsprinsipper NGAAP       s  68-69
  
Note    1. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser s  70
  
Note    2. Skattekostnad s  70
  
Note    3. Varige driftsmidler s  71
  
Note    4. Datterselskaper, felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper s  71
  
Note    5. Aksjer i andre selskaper s  72
  
Note    6. Ansvarlige utlån med forfall senere enn 1 år s  72
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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)

• Vardar Eurus AS 
 (datterselskap, 70% eid av Vardar AS)

• Vardar Eiendom AS 
 (datterselskap, 99,2% eid av Vardar AS)

• Hønefoss Fjernvarme AS 
 (datterselskap, 100% eid av Vardar AS)

• OÜ Pakri Tuulepark 
 (datterselskap av Vardar Eurus AS, 
 100% eid av Vardar Eurus AS)

• OÜ Viru Nigula 
 (datterselskap av Vardar Eurus AS, 
 100% eid av Vardar Eurus AS)

• OÜ Vanaküla 
 (datterselskap av Vardar Eurus AS, 
 100% eid av Vardar Eurus AS)

Vardar AS eier 50% av aksjene i 
Energiselskapet Buskerud AS, Kvalheim 
Kraft 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.

Generelle regnskapsprinsipper NGAAP

Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på 
leveringstidspunktet.

Klassifisering og vurdering 
av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er 
klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som 
er tilknyttet varekretsløpet er klassifisert som 
omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som 
omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i 
løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For 
gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av 
anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig 
gjeld balanseføres til nominelt beløp på 
etableringstidspunktet.  Anleggsmidler 
vurderes til anskaffelseskost. Varige 
anleggsmidler som forringes i verdi avskrives 
lineært over forventet økonomisk levetid. 
Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi 
ved verdifall som ikke forventes ikke å 
være forbigående. Langsiktig gjeld i norske 
kroner balanseføres til nominelt beløp på 
etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler og avskrivninger: 
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives 
over driftsmidlets forventede levetid. Direkte 
vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres 
løpende under driftskostnader, mens 
påkostninger eller forbedringer tillegges 
driftsmidlets kostpris og avskrives i takt 
med driftsmidlet. Driftsmidler avskrives 
fra det tidspunkt de tas i bruk. Dersom 
gjenvinnbart beløp av driftsmidlet er lavere 
enn balanseført verdi foretas en nedskrivning 
til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp 
er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i 
bruk.
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Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er 
oppført i balansen til pålydende etter fradrag 
for avsetning til forventet tap. Avsetningen 
til tap gjøres på grunnlag av individuelle 
vurderinger av de enkelte fordringene. I til-
legg 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 datterselskapet Uste Nes 
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.

Skatter 
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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Beløp i 1000 kr.

Note 1. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m.
Lønnskostnader  2007 2006
Lønn (inkl. fordelt lønn) 2 366  2 141
Godtgjørelse til styret  259  225
Arbeidsgiveravgift  673  628 
Pensjonskostnader   631  -1 227 
Andre ytelser  -  93 
Andre personalkostnader 54   88 
Sum lønn- og personalkostnader 3 983   1 948 

Gjennomsnittlig antall ansatte 3 3

Ytelser til ledende personer 2007 2006
Daglig leder Styret Daglig leder Styret

Lønn  1 316  1 297 
Pensjon  82  68 
Andre ytelser  170  259  171  225 
Sum  1 568  259  1 536  225 

Revisor 
Kostnadsført godtgjørelse til revisor fordeler seg slik :
Lovpålagt revisjon (inkludert bistand med årsregnskap) 120
Andre attestasjonstjenester 0
Skatterådgivning (inkl. teknisk bistand med ligningspapirer) 10
Annen bistand (ifrs-prosjekt) 211
Sum godtjørelse til revisor 341

Note 2. Skattekostnad 
Årets skattekostnad fordeler seg på: 2007 2006
Betalbar skatt 5 436  7 405 
Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel 331  640 
Skatt av konsernbidrag -16 240 -17 444
Sum skattekostnad -10 473  -9 399 

Beregning av årets skattegrunnlag: 2007 2006
Resultat før skattekostnad 74 269 64 477
Permanente forskjeller *) -111 671 -98 045 
Endring i midlertidige forskjeller -1 182 -2 285 
Mottatt konsernbidrag 58 000 62 300 
Årets skattegrunnlag 19 416 26 446  

Oversikt over midlertidige forskjeller: 2007 2006
Anleggsmidler -164 -164 
Pensjonsforpliktelser -1 064 -2 246 
Sum -1 228 -2 410 

28 % utsatt skatt / utsatt skattefordel (-) -344 -675 

Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 28 % av resultat før skatt:
28 % skatt av resultat før skatt 20 795 19 210
Permanente forskjeller (28%) -31 268 -28 609 
Beregnet skattekostnad -10 473 -9 399 
* )  Inkluderer: Ikke fradragsberettigede kostnader, som feks representasjon, samt fradrag for resultatandel knyttet til tilknyttet 
selskap (resultatandelen trekkes ut ettersom den allerede er skattelagt hos de enkelte selskapene).

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:
Naturressursskatt til fremføring fra tidligere år inkusiv rente 5 346
Samordning mot alminnelig inntektsskatt 2007 5 436
Betalbar skatt i balansen 90

Noter NGAAP 



70 71

Note 3. Varige driftsmidler
Maskiner/

inventar mv. Tomt Sum
Anskaffelseskost 01.01.   892 1 050 1 942 
Tilgang 293 - 293
Avgang - 1 050 1 050
Anskaffelseskost 31.12. 1 185 1 185
Akk. av- og nedskrivninger 31.12. 926 926
Balanseført verdi 31.12.  259 259

Årets avskrivninger 91 - 91

Økonomisk levetid 3 år/8 år 0
Avskrivningsplan 33/12,5%
Anlegg under utførelse fra 2006 overdratt til Hønefoss Fjernvarme AS i 2007. 
Fallrettigheter presentert under varige driftsmidler i årsregnskap 2006 er korrigert til merverdi på aksjer i Uste Nes AS og presentert sammen med 
aksjeposten, se under.

Note 4. Datterselskaper, felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper

Datterselskaper Anskaffelses-
tidspunkt

Forretnings-
kontor Eierandel Stemme

andel
Anskaffelses-

kost
Uste Nes AS 1999 Drammen 100 % 100 %            614 094 
Vardar Eiendom AS 27.12.2001 Drammen 99,2 % 99,2 %                4 560 
Vardar Eurus AS 13.05.2004 Drammen 70 % 70 %            141 943 
Hønefoss Fjernvarme AS 19.01.2007 Ringerike 100 % 100 %            62 109

Felleskontrollert 
virksomhet
Energiselskapet Buskerud AS 01.01.1999 Drammen 50 % 50 %            706 701 
Kvalheim Kraft AS 16.03.2001 Drammen 50 % 50 %                6 767 
Øvre Eiker Fjernvarme AS 01.08.2003 Øvre Eiker 50 % 50 %                1 505 
Sula Kraft AS 08.02.2006 Førde 50 % 50 %                  408 

Tilknyttede selskaper
Haram Kraft AS 07.05.2003 Vestnes 35 % 35 %                  355 
OÜ Paldiski Tuulepark 16.11.2005 Estland 20 % 20 %                9 153 
Zephyr AS 20.03.2006 Sarpsborg 33 % 33 %                2 000 

Datterselskaper Inngående 
balanse

Årets
resultatandel

Kons.bidrag/
Utbytte/andre 

EK-trans.

Utgående 
balanse

Fond for
vurderings-
forskjeller

Uste Nes AS           566 037 45 533 -51 840           559 730                    -   
Vardar Eiendom AS 9 385 7 248             -20              16 613              12 053
Vardar Eurus AS 100 457 -612 38 266  138 111 -
Hønefoss Fjernvarme AS - -8 157 10 080 64 032 -

675 879          44 014 778 485

Felleskontrollert 
virksomhet
Energiselskapet Buskerud AS 1 045 969 69 300          -25 900        1 089 369            382 668
Kvalheim Kraft AS                5 362  -541 - 4 821 -
Øvre Eiker Fjernvarme AS -560 -96 750                94 -
Sula Kraft AS 408                    -9  - 399 -

Tilknyttede selskaper
Haram Kraft AS                  305 -14 -                291                 -     
OÜ Paldiski Tuulepark              8 850              -236  -127              8 487 -
Zephyr AS 1 449 -832                     -              617                      -

    1 061 783          67 572          -25 277  1 104 078         394 721
I tillegg var Norsk Enøk & Energi AS presentert som tilknyttet selskap i inngående balanse 1.833.

Beløp i 1000 kr.
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Beløp i 1000 kr.

Note 5. Aksjer i andre selskaper
MORSELSKAP/KONSERN

Eierandel
Anskaffelses-

kost
Balanse-
ført verdi Antall

Pålydende
(hele NOK)

BTV Investeringsfond 2,00 %               3 000               3 000                2 110                  100 
Energi og Miljøkapital AS 2,50 %               2 750              2 750              5 000 1
Cenergie AS 1,40 %               1 598               1 598            140 000 100
Norsk Enøk & Energi AS 18,19 % 1 381 1 381 1 050 500
Papirbredden Innovasjon AS 19,82 % 500 500 490 000 1
Aksjer i andre 
selskaper 31.12.           9 229             9 229 

Note 6. Ansvarlige utlån med forfall senere enn 1 år
Hovedstol Renteinntekt Rentesats

Energiselskapet Buskerud AS           390 000             19 419 4,98 %
Vardar Eiendom AS             40 000               2 072 5,67 %
Kvalheim Kraft AS                5 000                  - Flytende
Haram Kraft AS                   950 - Flytende
Sum ansvarlige utlån        435 950           21 491

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

Energiselskapet Buskerud AS             24 272 1 200 4,42 %
Øvrig (lån til daglig leder (850)/ansatt (250))                1 100                    49 4,42 %
Lån OÜ Viru Nigula 135 337               2 152 1,59 %
Lån OÜ Paldiski Tuulepark                8 149 - Flytende
Hønefoss Fjernvarme AS 83 485 3 915 6,07 %
Sula Kraft AS 411                     11 5,61 %
Zephyr Kraft AS 2 333 33 6,98 %
Sum andre langsiktige fordringer         255 087            7 360
Lån til daglig leder er sikret med pant i fast eiendom.

Note 8. Varelager
Varelageret består av briketter, og lageret er oppført til anskaffelseskost.

Note 9. Bundne betalingsmidler
Skattetrekksmidler                   299

Note 10. Endring egenkapital
Egenkapital 31.12.06 1 139 923
Egenkapitaltransaksjoner i felleskontr. og tilkn. selskaper             -13 162
Årets resultat 84 742
Utbytte           -15 000 
Egenkapital 31.12.07      1 196 503

Note 11. Pensjonskostnad og pensjonsforpliktelser
Pensjonsforpliktelsene overfor ansatte i konsernet er dekket gjennom kollektiv pensjonsforsikring
i Buskerud Fylkeskommunale Pensjonskasse. Denne ordningen inkluderer også AFP.
Estimatavvik behandles etter korridormetoden fra 1.1.2007.

2007 2006
Pensjonskostnad
Årets pensjonskostnad 908                          -1 227

Pensjonsforpliktelse
Beregnede pensjonsforpliktelser 55 224            43 619 
Pensjonsmidler (til markedsverdi)             40 402             41 651 
Arbeidsgiveravgift 7 787                   278 
Estimatavvik -21 546 -
Netto pensjonsforpliktelser            1 064            2 246
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Beløp i 1000 kr.

Note 11. Pensjonskostnad og pensjonsforpliktelser (fortsetter)
2007 2006

Økonomiske forutsetninger
Avkastning 5,50 % 6,00 %
Diskonteringsrente 4,50 % 5,00 %
Årlig lønnsvekst 4,50 % 3,19 %
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 4,25 % 3,19 %
Årlig pensjonsregulering 4,25 % 3,19 %

Note 12.  Mellomværende med selskap i samme konsern
31.12.2007 31.12.2006

Konsernfordringer      212 543              131 557 
Øvrig langsiktig gjeld 12 000 -
Konserngjeld       102                              138 

Note 13. Ansvarlig lån med forfall senere enn 5 år
Låntype Saldo 31.12. Rentesats Rentekostnad Forfall

Buskerud 
fylkeskommune Ansv. Lån m/call            381 869 5,09 %             21 626 Evigvarende
Buskerud 
fylkeskommune

Ansv. Lån m/call og 
put            150 000 5,09 %                7 635 Evigvarende

        531 869 

Note 14. 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 %

Flesberg                   554 1,13 %

Flå                   103 0,21 %

Gol                   442 0,90 %

Hemsedal                   191 0,39 %

Hol                   461 0,94 %

Hole                   922 1,88 %

Hurum                2 924 5,96 %

Kongsberg                5 921 12,07 %

Krødsherad                   373 0,76 %

Lier                6 441 13,13 %

Nedre Eiker                4 930 10,05 %

Nes                   353 0,72 %

Nore og Uvdal                   265 0,54 %

Modum                1 737 3,54 %

Ringerike                5 739 11,70 %

Rollag                   309 0,63 %

Røyken                3 973 8,10 %

Sigdal                1 128 2,30 %

Øvre Eiker                3 954 8,06 %

Ål                   471 0,96 %

Sum           49 054 100 %
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Beløp i 1000 kr.

Note 15. Gjeld til kredittinstitusjoner / øvrig langsiktig gjeld / finansielle instrumenter
Kortsiktig
Långiver/Tilrettelegger Låntype Saldo pr 31.12. Rente Forfall
Nordea (som tilrettelegger) Obligasjonslån            400 000 Fast des.08

400 000

Langsiktig
Långiver/Tilrettelegger Låntype Saldo pr 31.12. Rente Forfall
Nordea (som tilrettelegger) Obligasjonslån            265 000 Fast mar.11
Nordea (som tilrettelegger) Obligasjonslån              35 000 Fast mar.16
Nordea (som tilrettelegger) Obligasjonslån              10 000 Fast mar.16

         310 000 

Vardar Eiendom AS Øvrige langsiktige lån 12 000 Flytende jun.08

Långiver/Tilrettelegger
Finansielle 

instrumenter Saldo pr 31.12. Mottar Betaler Forfall

Kredittinstitusjon Valuta og renteswap            125 000 Flytende Fast nov.08
Kredittinstitusjon Renteswap            100 000 Fast Flytende des.08
Kredittinstitusjon Renteswap            225 000 Fast Flytende des.08
Kredittinstitusjon Renteswap              75 000 Fast Flytende des.08
Kredittinstitusjon Renteswap            100 000 Fast Flytende des.15
Kredittinstitusjon Valuta og renteswap              55 790 Flytende Fast mar.11
Kredittinstitusjon Valuta og renteswap              54 965 Fast Flytende mar.11
Kredittinstitusjon Renteswap              10 000 Fast Flytende mar.16
Kredittinstitusjon Valuta og renteswap            100 000 Flytende Fast des.15
Kredittinstitusjon Renteswap 524 800 Fast Flytende des.31
Vardar har avgitt en negativ pantsettelsesklausul.
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Direktør Fridtjov Unander fra Enova og 
direktør Bjørn Husemoen fra Vardar under 
åpningssermonien.
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Bjørn A. Mosskull holdt foredrag om hvorfor Vardar brenner 
rå skogsflis.

Serafine – en lokal Quintett underholdt med sang og musikk.

Vardars driftpersonale, Ole Martin Flaten og Eigil 
Søndergaard stod for omvisningen i fjernvarmeanlegget.

Rå skogsflis fra lokalmiljøet gir ren energi
Det var naturlig for Vardar AS å tenke bio-energi og 
fjernvarme når de etablerte seg i Hønefoss, siden skog og 
skogbruk er en stor og viktig ressurs i regionen. Fjernvarme 
som brenner bio-masse er CO2 nøytral og dermed gunstig 
for miljøet. 

I 2007 brukte Hønefoss Fjernvarme 5 236 tonn rå skogsflis 
som hovedinnsatsfaktor for sin fjernvarmeproduksjon. 
Dette tilsvarer om lag 175 trailerlass.

Direktør i Vardar, Bjørn Husemoen, var 
konferansier i et tettpakket program 
bestående av mange taler, faglig foredrag 
og mer kunstneriske innslag. Blant de mange 
innslagene var talen der Rådmann Svein
Aanestad og ordfører Kolbjørn Kværum 
i Ringerike kommune, felles viste sin 
takknemlighet for at den krevende tiden før 
etablering av et fjernvarmeselskap nå var 
over. De er begge enige i at fjernvarmen gir 
positive ringvirkninger for så vel miljø som 
økonomi.

Energirådgiver i Norsk Enøk og Energi AS, 
Bjørn A. Mosskull holdt et engasjerende 
foredrag om hvorfor Vardar brenner rå 
skogsflis. Rådgivningsselskapet har vært 
Vardars tekniske konsulent i hele prosjektet, 
med ansvar for prosjektering, byggeledelse 
og i driftsetting.

De over 40 fremmøtte gjestene fikk en 
godt innblikk i hvordan den moderne og 
komplekse varmesentralen driftes. Etter 
åpningen fikk alle delta på en omvisning
ledet av Vardars driftpersonale, Ole Martin 
Flaten og Eigil Søndergaard. Disse to skal 
drifte varmesentralen som forsyner Hønefoss 
med miljøvennlig varme.

Offisiell åpning av Hønefoss Fjernvarme 

8. mars ble varmesentralen ved Hønefoss Fjernvarme offisielt åpnet av Dir. Fridtjov 
Unander fra Enova. Unander takket Vardar ”for at de gjør det andre snakker om 
- å bygge en moderne biobasert varmesentral og etablere et helt nytt fjernvarmenett 
i en by”. Han poengterte også viktigheten av at fjernvarme fyres med lokal brensel, 
med rå flis fra lokal skog. ”Fjernvarmeprosjekter som dette er med på å oppfylle 
Norges mål i Kyotoprotokollen og Enovas mål” avsluttet hans tale.
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Tor Ottar Karlsen styreleder i Vardar AS og 
tidligere fylkesordfører i Buskerud har med 
Vardar som redskap, tatt i bruk miljøvennlig 
energi på en rekke områder i fylket. 
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Vardar har - uavhengig av dette - lenge vært 
på søken etter å finne energiformer som er 
fornybare uten å være forurensende og er 
Buskerud Fylkeskommunes viktigste instrument 
for utvikling av fornybar energi. 
Dette er i overensstemmelse med Buskerud 
fylkestings vedtak om å benytte Vardar 
som redskap for å bidra til at vårt fylke 
markerer seg med en miljøvennlig profil. Det 
er også en målsetting at Buskerud gjennom 
et samarbeid med kommunene og andre 
aktører skal bli et lavutslippsfylke. 

Miljøbevisstheten er sterkt økende
Derfor vil Vardar hjelpe private og 
bedrifter til selv å kunne gjøre noe for at 
de miljøskadelige utslippene begrenses. 
Man arbeider for at den enkelte skal gis 
muligheter til å velge å forbruke energi som 
er minimalt belastende for våre omgivelser. 
Vardars satsing er et lite men viktig bidrag 
til at familier og bedrifter i Norge og 
utlandet skal få mulighet til å kunne ta riktige 
miljøvalg i fremtiden.

Forurensningen fra Baltikum - og Estland 
spesielt - er ikke et problem bare for esterne. 
Utslipp til luft og vann forblir ikke i landet 
der forurensningen finner sted, men føres 
med luft- og havstrømmer til oss i Norge og 
andre land rundt Nordsjøen. Slik bidrar disse 
miljøødeleggerne til ytterligere forurensning 
også i våre nærområder. Derfor engasjerer 
Vardar seg også utenlands.

Vardar – tar vare på miljøet

Det synes å være bred enighet om at jordens klimaendringer i stor grad er 
menneskeskapt. Utfordringen er derfor å bidra til at verden kommer ned på et 
samlet utslipp av klimagasser som vår klode kan tåle. Det er bare gjennom aktiv 
handling fra selskaper og forbrukere av energi at målene kan nås, og vi som bor i 
Norge og andre rike land bør spesielt være oss vårt ansvar bevisst.

Vardars vindparker i Baltikum bidrar til 
velferdsutvikling lokalt
Vardar har et stadig voksende engasjement i 
utlandet med hovedvekt i de baltiske landene. 
Men flere interessante prosjekter er under 
utvikling bla. i KINA. Utenlandssatsingen har 
mange positive elementer i seg. For det første 
gir vi folk muligheten til å benytte fornybar 
energi, men kanskje like viktig er det at vår 
satsing innebærer overføring av kompetanse 
og kunnskap til de lokalsamfunn der vi 
arbeider. Fordi vi er bevisste på å innhente 
anbud fra og benytte lokale entreprenører, 
samt sørge for at ansatte til bygging og drift 
er lokalt forankret, skaper vårt engasjement 
arbeidsplasser og velferdsutvikling på steder 
som ellers ville ligget i bakevja. 

Besparelser i CO2 utslipp 
fordelt på virksomhetsområder: 

������

������
����

���

1000 tonn 

Vannkraft Vindkraft Bioenergi

Beregningsgrunnlag: Totalproduksjon produksjons-
selskaper eksklusive EB Kraftproduksjon AS.

Vardar sparer miljøet for CO2 utslipp 
tilsvarende utslipp fra 200 000 biler
Totalbesparelse i CO2 fra Vardar AS tilsvarer anslagsvis 
utslippet fra 200 000 biler i året, basert på kjørelengde 
20 000 km pr år og et forbruk på 0,8 liter pr mil. Dette 
tilsvarer ca 7,5 % av totalt antall biler i Norge pr 2006.
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