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Incentiver til fornyelse
Gjennom de siste tiårene har elektri-

Samspillet mellom entusiastiske ansatte

siteten fått stadig nye anvendelses-

og et ekspansivt styre har bidratt til en

områder. Så det er kanskje ikke rart at

god strategisk plattform som er godt

forbruket i store deler av året overgår

forankret. Dette er det beste utgangs-

produksjonen. Tendensen viser også at

punkt for vårt arbeid for å skape prak-

forbruket av elektrisk energi stadig øker

tiske resultater i tråd med de mål som

mens det i løpet av det siste tiåret bare

er trukket frem. I inneværende år vil vi

har vært en marginal økning i produk-

komme langt i utviklingen av store vind-

sjonen. Dette fører til at vi i statig større

kraftprosjekter på vestlandet. Dersom

grad blir avhengig av å importere

rammebetingelsene blir forutsigbare og

elektrisk energi til Norge.

akseptable, vil det ligge godt til rette for
gjennomføring av betydelige

Vi vil alltid ha behov for energi!
Derfor trenger norsk energisektor en

investeringer i vindkraft i årene fram-

og vi vil, gjennom å utvikle partner-

over. Dette vil igjen gi viktige bidrag til

skapsmodeller, søke å bli en ledende

den norske kraftbalansen.

aktør innen fornybar energi i Estland.

oppgradering og fornyelse. Denne

Rammebetingelsene gir grunnlag for

jobben har Vardar satt i gang, gjennom

Vår strategi er å videreføre en bred

god lønnsomhet samtidig som miljø-

ﬂere konkrete prosjekter. Men for at

satsing innenfor alternativ energi nå

gevinstene er store i et land som tross

aktører som Vardar AS skal investere i

når utbyggingsepoken for vannkraft

alt ikke ligger lang unna.

fornybar og alternativ energiforedling

mer eller mindre er over. I den nær-

kreves det en akseptabel lønnsomhet

meste tiden ser vi likevel for oss en klar

Det er viktig å slå fast at Vardar AS er

i investeringene.

prioritering av områdene vindkraft og

ﬁnansielt solid, og derfor godt posi-

bioenergi.

sjonert for betydelig vekst også i tiden

Bransjen trenger derfor forutsigbare

framover. Vi merker også en økende

rammevilkår og incentiver som stimu-

Fjorårets resultater var, forholdene tatt

interesse for investeringer i ny fornybar

lerer til satsing på miljøriktige energi-

i betraktning, tilfredsstillende, og vi ser

energi også blant andre investorer.

bærere. Innføring av grønne

det som en utfordring og inspirasjon til

Vardar AS vil derfor organisere sine

sertiﬁkater er ett viktig virkemiddel

forsterket innsats i 2004. Vardar AS har

vindkraftprosjekter i egne datter-

som vil gi positive resultater. Norge

ambisjoner om en betydelig vekst og

selskaper og slik sett legge til rette

har mange gode forutsetninger for

utvikling de kommende år.

for å utvikle partnerskap med andre

å kunne bli et foregangsland innen

investorer som også ønsker å investere

utbygging av ren og ny fornybar

I 2004 har Vardar AS dessuten lagt

energi, og Vardar AS vil med sine

grunnlaget for en betydelig vindkraft-

innenfor dette området.

investeringer aktivt bidra til en slik

satsing i Estland. Vi har store

Johannes Rauboti, Administrerende

utvikling.

forventninger til den videre utviklingen

direktør for Vardar AS
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VANNNKRAFT
Utbygging av vannkraftproduksjon i egen regi

har eierskapet til 36 % av kraft-verket.

startet først på begynnelsen av 1960-tallet. Den

eier 70% av Buskerud Kraftproduksjon AS.
Buskerud Kraftproduksjon AS har i dag inter-

første stasjonen, Mykstufoss kraftstasjon, hadde

Energiloven, som ble satt i verk fra 01.01.1991,

esser i 28 kraftstasjoner og disponerer deri-

sitt første driftsår i 1964.

ble startskuddet for en omfattende restrukture-

gjennom ved utgangen av året en beregnet

ring i bransjen som pågår fremdeles.

midlere årsproduksjon på 2.527 GWh årlig i en

I samme tidsområde deltok fylkesverket i

virksomhet med 52 ansatte (pr. 31.12.03).

utbyggingen av kraftanleggene Uste og Nes i

Fylkesverket var tidlig ute, og omdannet

Hallingdal. Disse verkene har stått for det største

fylkesverket til aksjeselskap med virkning fra

Buskerud Kraftproduksjon AS har eierandeler i 5

årlige produksjonsvolumet.

01.01.1991.

regulerings-foreninger i vassdrag som selskapet
har kraftverks-interesser i.

Første halvdel av 1970-årene ble neste utbyg-

Ytterligere restruktureringer førte etter hvert

gingsperiode, og det hele kulminerte med en

til at produksjonsvirksomheten ble skilt ut i et

I datterselskapet Uste Nes AS ble den totale

hektisk kjøp- og byggeperiode i første halvdel

eget aksjeselskap som fra 01.01.1999 ble

produksjonen 511 GWh i 2003. Dette er 16

av 1980-årene. Etter dette, disponerte produk-

fusjonert med tilsvarende virksomhet i

prosent lavere enn normalproduksjon (gjen-

sjonsvirksomheten i konsernet 7 heleide og 4

Drammen kommunes eie. Vardar AS ble som

nomsnittelig produksjon i årene 1981-2004)

deleide kraftverk.

et resultat av denne prosessen indirekte eier i

Produksjonen for 2002 var 673 GWh.

det nye produksjonsselskapet Buskerud
De deleide verkene, foruten Uste og Nes, var

Kraftproduksjon AS.

Fra Buskerud fylkeskommune har selskapet i

31% eierskap i I/S Ustekveikja kraftverk hvor Hol

beretningsåret kjøpt rett til uttak av 73,5 GWh

kommune var den andre eieren, og Ramfoss

Vardar AS eier 50% av aksjene i Energiselskapet

kraftlag hvor Buskerud fylkeskommune i dag

Buskerud AS, og Energiselskapet Buskerud AS
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konsesjonskraft for perioden frem til 2041.

”I 2001 bygde Vardar AS sammen med

”Vindenergi - i vinden som aldri før.

Østfold Energi Produksjon, den gang

Vardar AS er en betydelig vindkraftaktør

Norges største vindmøllepark”

i Norge”

VINDKRAFT
Vardar AS har valgt å satse på vindkraft fordi

gi bransjen nødvendig forutsigbarhet i ram-

utrede andre prosjekter og forretnings-

Norge er svært rikt på vindressurser som nesten

mebetingelsene.

muligheter innenfor vindkraft.

duksjonen i Kvalheim Kraft AS, i samarbeid

Vardar AS vil posisjonere seg for en øket

Det er selskapets strategi å bruke ressurser på å

med Østfold Energi Produksjon AS, har gitt oss

satsing på vindkraft. Det arbeides i denne

utvikle gode prosjekter som kan gjennomføres

meget viktig erfaring både med planlegging

forbindelse blant annet med to prosjekter. Det

når rammebetingelsene for denne virksomhe-

og utførelse av slike prosjekter. I tillegg har vi

ene er i regi av Haram Kraft AS der Vardar AS

ten gir den lønnsomhet og forutsigbarhet som

nå over to års driftserfaring med vårt første

har en eierandel på 50%. Selskapet er stiftet

er nødvendig for at en investering kan være

vindkraftverk.

for å utvikle og søke konsesjon for et prosjekt

forsvarlig.

ikke er tatt i bruk. Etablering av vindkraftpro-

på Mørekysten. Prosjektet vil ha en instalI tillegg til markedsprisen er det i perioder opp-

lert effekt på inntil 66 MW og en beregnet

Totalproduksjonen i Kvalheim Kraft AS var for

nådd inntekter på salg av grønne sertiﬁkater til

årsproduksjon i overkant av 200 GWh. Det er

2003 12,4 GWh mot 10,2 GWh i 2002. Års-

Nederland. Dette har bidratt til at denne inves-

planlagt å sende konsesjonssøknad i løpet av

resultatet for Kvalheim Kraft AS viste et over-

teringen har hatt en tilfredsstillende lønnsom-

første halvår 2004 og bygging kan tidligst

skudd etter skatt på 1,1 mill. kroner.

het disse første årene. Disse mulighetene er

startes i 2005. Det andre prosjektet er en

nå mer eller mindre opphørt og lønnsomheten

ut-videlse av Kvalheim Kraft AS, hvor det plan-

er i dag ikke tilfredsstillende. Vardar AS tar som

legges en økning av installert effekt fra dagens

utgangspunkt at det vil bli utviklet et marked

4 MW til ca 20 MW. Dette prosjektet vil sann-

for grønne sertiﬁkater i Norge. I følge signaler

synligvis tidligst kunne gjennomføres i 2006.

fra myndighetene arbeides det med å etablere
overgangsordninger til et slikt marked som kan

I tillegg til dette arbeides det også med å
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”Det planlegges nytt fjernvarmeanlegg

”Vardar gir varmen tilbake”

”Fremtidsrettet og innovativ - Vardar

på Ringerike. Anlegget skal dekke

varmer lokalsamfunnet med miljø-

varmebehovet til det meste av Hønefoss

vennlig trygghet”

sentrum”
”Når det gjelder nye fornybare energikilder er det vindkraft og bioenergi som
synes aller mest lovende på kort sikt.”

BIOENERGI
Vardar AS sin satsning på bioenergi skjer i et

Høsten 2003 ble et biobrenselanlegg i Vest-

Varmen i sentrum

økende marked og passer godt inn i Vardar AS

fossen satt i drift. Anlegget eies og drives av

Vardar AS er dessuten både direkte og in-

sin fremtidsrettede strategi innenfor nye forny-

Øvre Eiker Fjernvarme AS som Vardar AS eier

direkte gjennom Energiselskapet Buskerud AS

bare energikilder med klar miljøproﬁl.

sammen med Øvre Eiker Energi AS. Selska-

engasjert i ﬂere andre bioenergiprosjekter. Det

pet leverer varmt vann til oppvarming hos

største prosjektet er Hønefoss Fjernvarme, hvor

Bader i varme fra Vardar AS

kunder i Vestfossen og den største kunden er

det planlegges et biobrenselanlegg som skal

Vardars økende satsning på bioenergi er et

Vestfossen skole. Anlegget skal kunne

dekke varmebehovet til det meste av Hønefoss

gode, ikke bare for miljøet, men også til stor

nyttiggjøre seg av ulike typer biobrensel og

sentrum. Dette anlegget bygges for våt skogs-

glede for lokalbefolkningen i for eksempel

er testet ut med briketter, ﬂis og kornavrens.

ﬂis som brensel.

i Øvre Eiker bader i bassengvann varmet opp

For 2004 er det forventet solgt om lag 3,5

Fjernvarmeanlegget på Hønefoss er planlagt

med varme fra Vardar AS gjennom Øvre Eiker

GWh.

satt i drift høsten 2005.

Øvre Eiker kommune i Buskerud. Skoleelever

Fjernvarme AS.
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EIENDOM
Vardar Eiendom AS er eiernes redskap for

Markedet for utleie av næringseiendom har

het skulle imidlertid tilsi at den burde være et

effektivisering av egen eiendomsvirksomhet.

vært vanskelig den siste tiden, men i løpet av

attraktivt leieobjekt for mange virksomheter.

Selskapet skal på kommersielle betingelser

2003 har vi merket en svak bedring. I Drammen

utvikle en eiendomsportefølje som kan gi

by har selskapet to forretningseiendommer.

Det kombinerte bygget på Tranby i Lier er solgt

grunnlag for lønnsom drift på kort sikt og verdi-

For eiendommen på Gulskogen i Drammen er

i 2004 og vi står dermed igjen med kun ett

utvikling på lengre sikt.

lokalene nå delvis utleid og det pågår kontrakts-

kombinert bygg som i dag leies av ﬁrmaet Tre

forhandlinger med nye leietagere som stort sett

Trapp AS i Hurum. Det er også satt i gang en

vil fylle opp bygget.

prosess rundt den videre strategi for bygget.

Vardar Eiendom AS har til nå bare vært
eksponert innenfor området næringseiendom.

Leiekontrakten utløper i 2005, men leietager har

Eiendomsporteføljen består av kontorbygg og

Når det gjelder det andre forretningsbygget,

rett til en forlengelse av kontrakten.

kombinerte administrasjons- og produksjons-

Dronninggaten 15, så er det imidlertid fortsatt

I 2003 har Modum kommune kjøpt en mindre

lokaler.

mye ledige lokaler. Eiendommens beliggen-

aksjepost i Vardar Eiendom AS av Vardar AS.
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Styrets årsberetning for 2003

Resultat etter skatt (1000 NOK)

Vardar AS er et holdingselskap som er eid av

Vardar AS skal bidra til en miljømessig bærekraf-

Buskerud fylkeskommune. Selskapet ivaretar

tig energiproduksjon. Selskapet eier Kvalheim

fylkeskommunens eierskap innen forretnings-

Kraft AS sammen med Østfold Energi Produksjon

70 000

virksomhet. Selskapet arbeider etter en lang-

AS. Selskapet driver produksjon av vindkraft.

siktig målsetting om å maksimere verdier gjen-

Vardar AS arbeider dessuten aktivt med utvikling

60 000

nom en utviklingsstrategi.

av nye vindkraftprosjekter.

50 000

Selskapet har følgende visjon:

Vardar AS eier ved utgangen av året 51% av

80 000

aksjene i Øvre Eiker Fjernvarme AS. Selskapet

40 000

Vardar AS ‒ Utvikling av verdier gjennom aktivt

har i 2003 satt i drift et nytt biobrenselanlegg.

30 000

eierskap.

Selskapet leverer fjernvarme til kunder i Vest-

20 000

De eierposisjoner virksomheten består av kan

dessuten konsesjon på utbygging av fjernvarme

grovt deles inn i ﬁre hovedgrupper:

på Hønefoss.

fossen blant annet Vestfossen skole. Vardar har

10 000

Vannkraft

0
2000 2001 2002 2003

Vindkraft

Vardar AS har dessuten datterselskapet Vardar

Bioenergi/Fjernvarme

Eiendom AS, i tillegg til dette omfatter eien-

Eiendom

domsvirksomheten i Vardar AS kontoreiendom-

Disse områdene utgjør konsernets kjerne-

men på Gulskogen i Øvre Eikervei 14. Selskapets

virksomhet som også er konkretisert i

forretningskontor er i Drammen kommune.

forretningsideen:
Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om
Vardar AS skal være en profesjonell eier av

fortsatt drift som baseres på selskapets resul-

forretningsvirksomhet innenfor energi- og

tatprognoser for år 2004 og årene fremover.

7%

eiendomsbransjen samt beslektet virksom-

Selskapet er i en sunn økonomisk og ﬁnansiell

het. Selskapet skal bidra til en miljømessig

stilling.

6%

bærekraftig energiproduksjon.Utøvelsen av

Egenkapitalrentabilitet i %

eierskapet skal skje med tanke på å maksimali-

I beretningsåret ble tidligere morselskap til Uste

sere de samlede verdier, slik at selskapets eiere

Nes AS, Uste Nes Holding AS fusjonert med

4%

sikres god avkastning

Vardar AS, med sistnevnte selskap som det over-

3%

Innenfor området vannkraft er det eierskapet i

5%

tagende selskap.

2%
1%
0%

Energiselskapet Buskerud AS som utgjør tyng-

Uste Nes AS

depunktet. Gjennom Energiselskapet Buskerud

Dette selskapet eier 2/7 av kraftverkene Uste og

AS er Vardar AS også indirekte eier av nettvirk-

Nes i Hallingdal som er et sameie mellom E-CO

somhet (Buskerud Kraftnett AS). Vardar AS eier

Vannkraft AS (4/7), Akershus Kraft AS (1/7) og

dessuten samtlige aksjer i selskapet Uste Nes

Uste Nes AS.

AS. Uste Nes AS eier 2/7 av sameiet Uste og Nes
2000 2001 2002 2003

kraftverker i Hallingdal.

Resultatet i Uste Nes AS ble i år 2003 20,9 mil-
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lioner kroner og egenkapitalen er ved utgangen

Kapitalstruktur

av året 671 millioner kroner. Resultatet er noe

Vardar AS har ved årsskifte en samlet balanse på

svakere enn i 2002, noe som kommer av en bety-

2.103,1 millioner kroner med en egenkapital på

delig produksjonssvikt i forhold til et normalår.

1.047,9 millioner kroner, mens Vardar-konsern

Den prissikring som benyttes gjør at høye mar-

har en samlet balanse på 2.026,8 millioner kroner

kedspriser i det kortsiktige markedet ikke fullt ut

og en tilsvarende egenkapital på 1.047,9 mil-

kompenserer for produksjonssvikten.

lioner kroner.

Dette gir større grad av forutsigbarhet i resultatet.

Styret vurderer egenkapitalen og likviditeten i
selskapet som tilfredsstillende.

Energiselskapet Buskerud AS
Vardar AS eier 50% av aksjene i Energiselskapet

Personalforhold, helse, miljø og sikkerhet

Buskerud AS som er et energikonsern. Konsernet

Ved årets utgang var det 3 ansatte totalt i Vardar

består blant annet av datterselskapene Buskerud

AS og de heleide datterselskapene. Konsernet

Kraftproduksjon AS, Buskerud Krafthandel AS,

har dessuten en samarbeidavtale med Energi-

Buskerud Kraftnett AS og Norsk Energimontasje

selskapet Buskerud AS når det gjelder blant

AS.

annet administrative tjenester.

Energiselskapet Buskerud AS oppnådde i år 2003

Styret mener arbeidsmiljøet i bedriften er godt,

et resultat etter skatt på 111,0 millioner kroner

og har ikke funnet det nødvendig å iverksette

og egenkapitalen ved utgangen av året var

spesielle tiltak. Selskapet har i sin personal-

988,8 millioner kroner. Resultatet er noe svakere

politikk som mål å være en arbeidsplass der det

enn i 2002, men i begge årene er det oppnådd

råder full likestilling mellom kvinner og menn.

betydelige gevinster på salg av aktiva.

Selskapets mål er at det ikke skal forekomme
forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som

Økonomisk resultat

for eksempel lønn, avansement, rekruttering,

Vardar AS oppnådde i 2003 et overskudd etter

videreutvikling med mer.

skatt på 40,5 millioner kroner.Styret er under de
rådende forhold godt tilfreds med resultatet.

Sykefraværet i Vardar AS for 2003 har vært 1 dag.
Dette utgjør 0,2 % av total arbeidstid i året. Det

Styret foreslår at årets resultat etter skatt 40,5

er i beretningsåret ikke inntruffet ulykker eller

millioner kroner disponeres på følgende måte:

vesentlige skader.

Avsatt til utbytte 23,0 millioner kroner.Overført
fra annen egenkapital -12,2 millioner kroner.

Selskapets virksomhet medfører i sin alminnelig-

Overført fond for vurderingsforskjeller 29,7 mil-

het lite forurensing av det ytre miljø. Selskapet

lioner kroner.

har heller ikke prosjekter under planlegging eller

Selskapets frie egenkapital pr. 31.12.2003 var:

utførelse som påvirker miljøet utover det som

108,1 millioner kroner.

naturlig følger av tilsvarende virksomheter.
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Utsiktene framover

sjon på utbygging av fjernvarme på Hønefoss.

Det har allerede blitt gjennomført ﬂere verdiø-

Dette prosjektet er allerede godt i gang og det

kende prosesser i tilknytning til restrukturering

arbeides ut fra en tidsplan som går ut på at det

av energibransjen i Buskerudregionen med

skal leveres varme på fjernvarmenettet allerede

tilstøtende områder.

høsten 2005. Men også her er rammebetingelsene uklare og vi opplever det paradoksale i at vi

Energiselskapet Buskerud AS har så langt lykkes

på tross av en nylig opplevd krise i kraftmarkedet

meget bra med sin strategi og det er eiernes

ikke får på plass virkemidler som kan bidra til en

intensjon at arbeidet med en videre regional

helt nødvendig omlegging til nye energibærere.

restrukturering skal videreføres i regi av Energiselskapet Buskerud AS.

Vardar AS sin eierposisjon i Vardar Eiendom AS er
i tillegg til eierskapet i administrasjonsbygget på

Innenfor området alternativ energi er arbeidet

Gulskogen en god plattform for å kunne utvikle

nå i hovedsak konsentrert om vindkraft og bio-

kjerneområdet eiendom over tid. Næringseien-

energi/fjernvarme.

domsmarkedet er fortsatt vanskelig i Drammen
og styret er derfor av den oppfatning at det vil

Vindkraftproduksjon får stadig økende fokus.

ta noe tid å implementere strategien. På litt sikt

Utviklingen av stadig større vindmøller fører over

ser imidlertid styret muligheten for et betydelig

tid til en reell reduksjon av investert beløp pr

potensiale i en videre utvikling av eiendoms-

MW installert effekt. Likevel er det helt nødven-

virksomheten eventuelt også i samarbeid med

dig med støtteordninger i en eller annen form

andre eiendomsselskaper.

for å gjøre vindkraftproduksjon til en lønnsom
virksomhet. Vardar AS har godt tro på at det

Det vil bli arbeidet videre med å utvikle Vardar-

også i Norge vil bli etablert et pliktig grønt

modellen som konsept for offentlig eierskap. I

marked med tilhørende overgangsordninger,

denne forbindelse vil styret fortsette å arbeide

selv om dette dessverre ser ut til å ta lenger tid

videre med å posisjonere selskapet slik at kom-

enn forventet.

munene i Buskerud skal få mulighet til eierskap
i den selskapsstruktur som Vardar AS er tilknyttet.

Vardar AS arbeider derfor aktivt for å posisjonere
selskapet i forhold til ﬂere prosjekter og utbyg-

Styret vil presisere at det normalt er knyttet usik-

gingsområder, og vil blant annet i regi av Haram

kerhet til vurderinger av fremtidige forhold.

Kraft AS søke konsesjon for en 66 MW vindmøllepark på Mørekysten allerede på vårparten 2004.

Styret vil takke administrasjonen i konsernet for
godt utført arbeide i 2003.

Videre ser styret for seg en betydelig utvikling innenfor området bioenergi. Vardar AS
har allerede høstet viktig erfaring i Øvre Eiker

Drammen

Fjernvarme AS. I 2003 ﬁkk selskapet konse-

02.04.2004
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Report of the Board of Directors

Vardar AS is a holding company owned by

Vardar AS seeks to contribute towards a

Buskerud County Council. The organisation

sustain-able energy production, and owns

serves The County Council̀s interests within

Kvalheim Kraft, a wind power plant, jointly with

Vardar̀s business areas. The organisation aims to

Østfold Energi Produksjon AS.

maximise values in a long perspective through a
development and expansion strategy.

Vardar AS also ownes 51% of the shares of Øvre
Eiker Fjernvarme AS (district heating). Øvre Eiker

The organisation follows the following vision:

Fjernvarme AS put a bio fuel plant into operation
in 2003. The plant delivers energy to customers

Vardar AS ‒ Developing values through active

in the Vestfossen area, among others Vestfossen

ownership

Elementary School. Vardar also holds a district
heating licence at Hønefoss.

Owner dispositions are distributed in the following main areas:

Furthermore, Vardar AS controls the subsidiary

·

Hydro power

company Vardar Eiendom AS (real estate and

·

Wind power

property management), in addition to the Øvre

·

Bio energy and district heating

Eikervei 14 property that belongs to the parent

·

Real estate and property management

company.

The main areas also contribute towards the
Vardar̀s business premises are located in

business idea:

Drammen.
Vardar AS seeks to be a professional owner of
businesses within energy, property manage-

The ﬁnancial statement is presented assuming

ment and other related areas. The organisa-

continued operations based on a ﬁnancial

tion seeks to contribute towards sustainable

prognosis for 2004 and the coming years. The

energy production.

organisation holds a healthy ﬁnancial position

The exercise of ownership seeks to maximise

Within the ﬁscal year Uste Nes Holding AS,

the aggregated values and secure proﬁts

former parent company of Uste Nes AS, merged
with Vardar AS, whereas Vardar AS was the
acquiring company.

Ownership in Energiselskapet Buskerud AS
makes the greatest contribution within the
hydro power business area. Buskerud Kraftnett

Uste Nes AS

AS is a daughter company of Energiselskapet

This company holds 2/7 of the Uste and Nes

Buskerud AS, and provides Vardar indirect grid

power stations in Hallingdal. Other owners are

ownership as well. Vardar also holds 100%

E-CO Vannkraft AS (4/7) and Akershus Kraft AS

ownership of Uste Nes AS. Uste Nes AS holds 2/7

(1/7).

of Uste and Nes power plants in Hallingdal.

Uste Nes AS generated a NOK 20,9 million proﬁt
in 2003 and total equity by 31.12.2003 was NOK

11

671 mill. The proﬁt is somewhat lower than for

NOK 2 103,1 mill with a total equity of NOK 1

2002, due to production shortage compared

047,9 mill, whereas the Vardar enterprise pre-

to years with normal precipitation. The applied

sents a total balance of NOK 2 026,8 mill and a

risk management causes the high market price

total equity of NOK 1 047,9 mill.

in the short-term market to be insufﬁcient to
compensate for production shortage. However,

The board consider the equity and liquidity to

this secures a higher degree of ﬁnancial predic-

be satisfying

tability.

Energiselskapet Buskerud AS

Human resources, health, environment and security

Vardar holds 50% of the shares of the energy

By the end of the year three persons were

enterprise Energiselskapet Buskerud AS. The

employed by Vardar AS and the fully owned

enterprise consists of subsidiary companies Bus-

subsidiaries. The enterprise has in addition an

kerud Kraftproduksjon AS, Buskerud Krafthandel

agreement with Energiselskapet Buskerud AS

AS, Buskerud Kraftnett AS and Norsk Energimon-

regarding administrative services.

tasje AS.
The Board considers the working environment
Energiselskapet Buskerud AS achieved a positive

to be good, and has found no reasons to engage

result of NOK 110,0 mill and the equity by the

in extraordinary activities. The organisation is an

end of the year was NOK 988,8 mill. The result is

equal opportunity employer and seeks to have

somewhat lower than for 2002, however, both

an even distribution of genders. The objective is

years were inﬂuenced by sales of assets.

to prohibit any discrimination due to gender, for
example related to salary, promotion, recruit-

Financial results

ment, personal development or other areas.

Vardar AS achieved a proﬁt of NOK 40,5 mill.
The board is, under the actual conditions, satis-

Absence due to sickness in Vardar in 2003 has

ﬁed with the results.

been one day, which is 0,2% of total work time.

The board suggest that the proﬁt of NOK 40,5

There has been no injuries or major accidents.

mill should be distributed as follows:

Operations by the organisations cause little
pollution of surroundings in general. Moreover,

Dividens

NOK 23,0 mill

the organisation does not plan to engage in any

Transfer to equity

NOK -12,2 mill

project harmful for the environment beyond

Valuation differences funds NOK 29,7 mill

what is considered normal for equivalent operations.

Unrestricted equity as of 31.12.2003 was

Prospects

NOK 108,1 mill

Value adding processes in the energy industry

Capital structure

and related industries have already been initiates

Vardar AS had by 31.12.2003 a total balance of

in the Buskerud region.

12

Energiselskapet Buskerud has so far had success

sing of the energy carriers.

with its strategy, and the owner̀s intention for
further direction is a regional restructuring stra-

The organisatioǹs owner dispositions in Vardar

tegy through Energiselskapet Buskerud AS.

Eiendom AS (in addition to the Gulskogen
property) is a good platform for development of

Within the area of alternative energy, efforts are

property management as a core business area.

mainly concentrated on wind power and bio

The market of urban business premises is still

energy and district heating.

difﬁcult in Drammen, and the board acknowledge that penetration of this market will take

Wind power production enjoys increasing posi-

some time. However, the board forecasts a

tive attention. The development of larger wind-

signiﬁcant potential in additional development

mills leads to a tangible evidence of reduced

of the real estate and property management

investments per MW installed output. However,

business area, possibly in cooperation with other

ﬁnancial incentives are still necessary to secure

property management organisations.

proﬁtability in this market. Vardar AS ﬁrmly
believes that there will be initiated a mandatory

The Vardar model will be further developed as

green market (green certiﬁcates) also in Norway

a concept for public ownership. The board will

with transitional arrangements, although this

therefore work to position the organisation so

seems to take a longer time than expected.

that municipalities in Buskerud County will get
the opportunity to acquire shares in Vardar AS

Vardar seeks to position the organisation

(and subsidiary companies).

towards several projects and development areas
and will, among other projects, apply for a 66

The board emphasises that there is uncertainty

MW wind mill licence at the Møre coast area, on

related to future conditions.

behalf of Haram Kraft AS in spring 2004.
The board wish to thank the administration for
The board promotes signiﬁcant developments

good work in 2003.

within bio energy. Vardar AS has already enjoyed
valuable experience from Øvre Eiker Fjernvarme
AS. The company also obtained a district heating
licence at Hønefoss. This project is already in
process and the time schedule suggest that
the pipes will distribute hot water by fall 2005.
However, this particular industry also suffers
from vague external conditions (incentives),
which the industry consider a paradox since the
power market recently suffered from a major
shortage, whereas incentives can contribute
towards a necessary restructuring and refocu-

13

Resultatregnskap

(Beløp i 1000 kr.)
Konsern

Morselskap

Resultat

Regnskap

31.12.2003

2002

Noter

Resultat

Regnskap

31.12.2003

2002

Driftsinntekter
96 477

97 685

-

-

6 325

3 952

Energisalg
Andre driftsinntekter

2

2 714

932

102 802

101 637

Sum Driftsinntekter

2 714

932

22 193

12 977

Energikjøp/varekjøp

Driftskostnader
3 806

982

18 069

17 068

Avskrivninger

Lønn og andre personalkostn.

37 216

33 620

Andre driftskostnader

1 778
3,13

2 873

1 506

5,6

600

600

3

10 528

9 092

15 779

11 198

-13 065

-10 266

Andre driftskostnader konsern
81 284

64 647

Sum driftskostnader

21 518

36 990

Driftsresultat
Inntekt på inv. i datterselskap

7

21 015

17 084

55 918

69 542

Inntekt på inv. i felleskontr

7

55 918

69 542

26 818

39 299

Finansinntekter

23 184

51 439

virks. og tilkn. selsk
62 210

67 818

Finanskostnader

60 872

57 905

20 527

41 023

Netto ﬁnansposter

39 245

80 160

42 045

78 013

Resultat før skattekostnad

26 181

69 894

1 577

3 434

Skattekostnad

-14 288

-4 685

40 469

74 579

Årets resultat

40 469

74 579

23 000

25 000

-12 254

6 726

4

Disponering av årsresultat
23 000

25 000

Avgitt utbytte

17 469

49 579

Annen egenkapital

-

-

40 469

74 579

Fond for vurderingsforskjeller

29 723

42 853

Sum disponert

40 469

74 579

14
14

Kontantstrømoppstilling

(Beløp i 1000 kr.)
Konsern

Morselskap

2003

2002

42 045

78 013

2003

2002

26 181

69 894

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad

0

0

Periodens betalte skatt

0

0

18 069

17 068

Ordinære avskrivninger

600

600

2 761

-929

Endring i kundefordringer

-7 250

-57

591

9 485

Endring i leverandørgjeld

1 660

-322

-40 210

-64 501

Endring i andre tidsavgrensingsposter

14 733

-81 684

23 256

39 136

Netto kontantstrøm fra operasjonelle

35 924

-11 569

0

0

1 120

0

1 120

0

aktiviteter
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteteter
-19 476

-40 787

1 120

0

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
Utbetalinger ved kjøp av aksjer
og andeler i andre foretak

-18 356

-40 787

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteteter

-32 981

-6 429

Avdrag ansvarlig lån

-32 981

-6 429

-44 982

-42 784

Renter ansvarlig lån

-44 982

-42 784

0

0

0

0

Kontantstrømmer fra ﬁnansieringsaktiviteter

Opptak lån

30 000

-15 000

Utbetaling av utbytte

-47 963

-64 213

Netto kontantstrømmer fra

30 000

-15 000

-47 963

-64 213

ﬁnansieringsaktiviteter
-65 864

Netto kontantstrøm for perioden

-10 919

-75 782

-45 002

20 862

Kontanter og kontantekvivalenter

-185 832

-110 050

ved periodens begynnelse
-45 002

Kontanter og kontantekvivalenter

-196 751

-185 832

40%
35%

Denne består av:
-45 002

50%
45%

ved periodens slutt

-88 065

60%
55%

-43 063

-88 065

Egenkapitalandel i %

Bankinnskudd m.v.

-196 751

-185 832

30%
2000 2001 2002 2003
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Balanse
(Beløp i 1000 kr.)
Konsern
31.12.2003

Morselskap

31.12.2002

Noter

31.12.2003

01.01.2003

15 689

10 785

EIENDELER
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
16 572

12 426

Utsatt skattefordel

4

66 267

69 864

Rettighet konsesjonskraft

5

Varige driftsmidler
53 324

35 095

256

322

Bygninger

6

13 803

14 337

Maskiner, inventar mv.

6

256

322

206 500

206 500

-

1 864

206 500

206 500

Fallretter

276 212

289 370

Kraftstasjoner

-

1 864

6

Arbeid under utførelse
Finansielle anleggsmidler

981 906

957 416

Investering i datterselskap

7

392 459

395 058

Invest. i felleskontr.

7

981 906

951 398

9

334 190

319 000

10

32 146

30 456

- og tilkn. selsk.
317 950

317 000

32 146

30 456

2 400

2 410

1 953 532

1 922 722

Ansvarlig lån
Andre langsiktige fordringer
Aksjer

8

Sum anleggsmidler

2 400

2 410

1 979 348

1 932 130

1 162

1 807

78 261

124 895

44 033

41 889

330

301

123 786

168 892

2 103 134

2 101 022

Omløpsmidler
Fordringer
5 820

16 476

Kundefordringer

67 420

53 456

Andre fordringer

-

-

73 240

69 932

2 026 773

1 992 654

Konsernfordringer

Kontanter

14

11

Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER

Totalrentabilitet i %

Totalkapital og Egenkapital (1000 NOK)

5%
4%

EK

2 000 000

3%

TK

1 500 000
2%

1 000 000

1%

500 000

0%

0
2000 2001 2002 2003

2000

2001

2002

2003

Balanse

Konsern
31.12.2003

Morselskap

31.12.2002

Noter

31.12.2003

01.01.2003

16

271 000

271 000

348 500

498 500

304 668

274 945

GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital
Innskutt egenkapital
271 000

271 000

Aksjekapital (50.000 á kr. 5.420,-)
Overkursfond
Opptjent egenkapital
Fond for vurderingsforskjeller

776 913

906 084

1 047 913

1 177 084

Annen egenkapital
Sum egenkapital

7
16

123 745

132 638

1,12

1 047 913

1 177 084

13

1 155

1 155

125 000

124 985

15

678 018

560 999

804 173

687 139

197 081

186 133

3 856

2 196

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
1 155

1 155

Pensjonsforpliktelser

6 018

Utsatt inntekt

Annen langsiktig gjeld
143 260

144 318

Gjeld til kredittinstitusjoner

678 018

560 999

Ansvarlig lånekapital

822 433

712 490

Sum langsiktig gjeld

88 065

45 002

Kassekreditt

11 075

10 484

Leverandørgjeld

2 707

7 399

Kortsiktig gjeld

3 811

10 508

27 768

4 687

23 000

25 000

Betalbar skatt

103 080

2 026 773

1 992 654

4

Arb.g.avg./merverdiavg.
Annen kortsiktig gjeld
Utbytte
Konserngjeld

156 427

11

Sum kortsiktig gjeld
SUM GJELD OG EGENKAPITAL

Drammen 02.04.2004
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74

253

26 761

3 401

23 000

25 000

275

19 817

251 048

236 799

2 103 134

2 101 022

Income Statement
(Amounts in NOK 1000)
Group
31.12.2003

Parent Company

31.12.2002

Note

31.12.2003

31.12.2002

Operating income
96 477

97 685

-

-

6 325

3 952

Income from sales of energy
Other operating income

2

2 714

932

102 802

101 637

Total operating income

2 714

932

22 193

12 977

Operating expenses
Purchase of energy/ cost of goods sold

3 806

982

18 069

17 068

Depreciation

Payroll expenses

37 216

33 620

Other operating expenses

1 778
3,13

2 873

1 506

5,6

600

600

3

10 528

9 092

15 779

11 198

-13 065

-10 266

Other group operating expenses
81 284

64 647

Total operating expenses

21 518

36 990

Result of operations
Income from subsidiaries

7

21 015

17 084

55 918

69 542

Income from associated

7

55 918

69 542

26 818

39 299

Financial income

23 184

51 439

and joint venture companies
62 210

67 818

Financial expense

60 872

57 905

20 527

41 023

Net ﬁnancial items

39 245

80 160

42 045

78 013

Proﬁt before taxes

26 181

69 894

1 577

3 434

-14 288

-4 685

40 469

74 579

40 469

74 579

23 000

25 000

-12 254

6 726

Tax on ordinary result
Result of the year

4

Disclosure
23 000

25 000

Proposed dividends

17 469

49 579

Allocation to other equity

-

-

40 469

74 579

Allocation to reserve for valuation variances

29 723

42 853

Total allocated

40 469

74 579
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Cash Flow Statement
(Amounts in NOK 1000)
Group

Vardar

2003

2002

42 045

78 013

Parent Company
2003

2002

26 181

69 894

Cash ﬂow from operations
0

0

18 069

17 068

Result before taxes
Taxes paid in the period
Ordinary depreciation
Change in accounts receivable

0

0

600

600

2 761

-929

591

9 485

Change in accounts payable

-7 250

-57

1 660

-322

-40 210

-64 501

Changes in other provisions

14 733

-81 684

23 256

39 136

Net cash ﬂow from operation

35 924

-11 569

Cash ﬂow from investments
-19 476

-40 787

1 120

0

-18 356

-40 787

-32 981

-6 429

-44 982

-42 784

0

0

Purchase of ﬁxed assets

0

0

Purchase of shares and investments in other companies

1 120

0

Net cash ﬂow from investments

1 120

0

Instalments on subordinated loans

-32 981

-6 429

Interest on subordinated loans

-44 982

-42 784

0

0

Cash ﬂow from ﬁnancing

Taking up loan

30 000

-15 000

Payment of dividend

30 000

-15 000

-47 963

-64 213

Net cash ﬂow from ﬁnancing

-47 963

-64 213

-43 063

-65 864

Net cash ﬂow for the period

-10 919

-75 782

-45 002

20 862

-185 832

-110 050

-196 751

-185 832

-196 751

-185 832

Cash and cash equivalents at the
beginning of the period

-88 065

-45 002

Cash and cash equivalents at
the end of the period
Consists of :

-88 065

-45 002

Bank deposits, cash etc.
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Balance Sheet
(Amounts in NOK 1000)
Group
31.12.2003

Parent Company

31.12.2002

Note

31.12.2003

31.12.2002

4

15 689

10 785

ASSETS
Fixed assets
Intangible ﬁxed assets
16 572

12 426

Deferred tax asset

66 267

69 864

Rights to energy due to
concession conditions

5

Tangible ﬁxed assets
53 324

35 095

256

322

Buildings

6

13 803

14 337

Machinery, equipment etc.

6

256

322

206 500

206 500

-

1 864

206 500

206 500

Waterfall rights

276 212

289 370

Power stations

-

1 864

6

Work in progress
Financial ﬁxed assets

981 906

957 416

Investments in subsidiary

7

392 459

395 058

Investm. in associated and

7

981 906

951 398

9

334 190

319 000

10

32 146

30 456

joint venture companies
317 950

317 000

32 146

30 456

2 400

2 410

1 953 532

1 922 722

Subordinated loans
Other long-term receivables
Shares

8

Total ﬁxed assets

2 400

2 410

1 979 348

1 932 130

1 162

1 807

78 261

124 895

44 033

41 889

330

301

123 786

168 892

2 103 134

2 101 022

Current assets
Receivables
5 820

16 476

Accounts receivables

67 420

53 456

Other receivables

-

-

73 240

69 932

2 026 773

1 992 654

Group receivables

Cash

14

11

Total current assets
TOTAL ASSETS
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Balance Sheet
(Amounts in NOK 1000)
Group
31.12.2003

Parent Company

31.12.2002

Note

31.12.2003

01.01.2003

Share capital (50.000 at NOK.5.420,-)

16

271 000

271 000

Share premium reserve

16

348 500

498 500

EQUITY AND LIABILITIES
Equity
Paid in capital
271 000

271 000

Retained earnings
7

304 668

274 945

776 913

906 084

Reserve for valuation variances
Other equity

16

123 745

132 638

1 047 913

1 177 084

Total equity

1,12

1 047 913

1 177 084

13

1 155

1 155

125 000

124 985

Liabilities
Long-term provisions
1 155

1 155

Pension liabilities
Other long-term liabilities

-

6 018

143 260

144 318

Deferred income
Liabilities to ﬁnancial institutions

678 018

560 999

Subordinated loan capital

822 433

712 490

Total long-term liabilities

15

678 018

560 999

804 173

687 139

197 081

186 133

3 856

2 196

Current liabilities
88 065

45 002

Bank overdraft

11 075

10 484

Accounts payable

2 707

7 399

3 811

10 508

27 768

4 687

23 000

25 000

156 427

103 080

2 026 773

1 992 654

11

Income taxes payable

4

VAT and social security costs

-

-

74

253

Other short-term liabilities

26 761

3 401

Dividends

23 000

25 000

Group liabilities

14

Total current liabilities
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

21

275

19 817

251 048

236 799

2 103 134

2 101 022

Regnskapsprinsipper

Generelt
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regn-

Klassiﬁsering og vurdering av eiendeler og
gjeld

skapsloven og god regnskapsskikk.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassiﬁsert

Konsolidering

varekretsløpet er klassiﬁsert som omløpsmidler.

Konsernet består av følgende selskaper:

Fordringer klassiﬁseres som omløpsmidler hvis de skal

som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet

tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidsVardar AS (morselskap)

punktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Uste Nes AS (datterselskap, 100% eid av Vardar

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelses-

AS)

kost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Vardar Eiendom AS (datterselskap, 98,5% eid
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige

av Vardar AS)

anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært
Øvre Eiker Fjernvarme AS (datterselskap, 51%

over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene

eid av Vardar AS)

nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld i norske

Øvre Eiker Fjernvarme AS er ikke konsolidert pga

kroner balanseføres til nominelt beløp på etablerings-

uvesentlig betydning for konsernregnskapet, samt

tidspunktet.

at Vardar AS i løpet av 2004 vil selge seg ned til

Varige driftsmidler og avskrivninger

50% eierandel.

Varige driftsmidler aktiveres til kostpris. Avskrivninger
Vardar AS eier 50% av aksjene i Energiselskapet

foretas fra investeringen tas i bruk. Avskrivningssat-

Buskerud AS, Kvalheim Kraft AS og Haram Kraft AS.

sene er med utgangspunkt i EBLʼs anbefalte satser, og

Disse anses alle som felleskontrollerte selskaper og

alle investeringer avskrives lineært.

konsolideres etter bruttometoden.
Vedlikehold som øker anleggsmidlenes fremtidige
Konsernregnskapet viser den samlede ﬁnansielle

inntjeningsevne eller levetid vesentlig, er aktivert som

stillingen når morselskapet og datterselskapene

forbedringer.

presenteres som en økonomisk enhet. Konsernregnskapet er utarbeidet etter oppkjøpsmetoden.

Fordringer

Metoden går ut på at mer/mindre-verdier i forhold

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i

til bokførte verdier ved kjøpet identiﬁseres og

balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til

avskrives over forventet levetid i konsernregnska-

forventet tap. Avsetningen til tap gjøres på grunnlag

pet. Alle interne resultat- og balanseposter mellom

av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

konsernselskapene er eliminert.

I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en
uspesiﬁsert avsetning for å dekke antatt tap.
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Periodisering

mot utsatt skatt hvis konsernbidraget har hatt virkning

Det er foretatt periodisering av både forskuddsfak-

på utsatt skatt).

turerte inntekter, påløpne kostnader andres nett/
energikjøp, påløpne rentekostnader og påløpne drifts-

Grunnrenteskatt

kostnader. Mulig tapspotensiale i pågående tvistesaker

Kun betalbar grunnrenteskatt kostnadsføres som skat-

vurderes og hensyntas løpende.

tekostnad i inntektsåret. Positiv netto grunnrenteinntekt samordnes med tidligere opparbeidede negative

Pensjonsforpliktelser

grunnrentesaldoer. Positiv netto grunnrenteinntekt

Konsernet er medlem av Buskerud Fylkeskommunale

etter denne samordningen danner grunnlaget for

Pensjonskasse (BFP). BFP er en kommunal pensjons-

beregning av betalbar grunnrenteskatt i inntektsåret.

kasse. Det er enkelte forskjeller i den alminnelige
beregningsmetode som benyttes ved implementering

Naturressursskatt

av regnskapsstandarden i privat sektor mot bereg-

Naturressursskatten for inntektsåret samordnes med

ningsmodellen for kommunale pensjonskasser. Her

fellesskatten. Det er kun fellesskatt utover naturressurs-

er det benyttet metoden for kommunale pensjons-

skatten som er betalbar. Dersom naturressursskatten

kasser da konsernet er omfattet av en slik offentlig

er større enn fellesskatten i inntektsåret, balanseføres

tjeneste-pensjonsordning. En beregning etter ny

differansen som forskuddsbetalt fellesskatt. Denne

aktuarstandard gir ifølge Kommunal Forsikringsservice

saldoen renteberegnes i henhold til gjeldende regler.

AS små utslag sammenlignet med den spennvidde i

Rentene inntektsføres som ﬁnansinntekter i på-

forutsetninger som det er anledning til å benytte ved

følgende inntektsår.

beregninger etter regnskapsstandarden.

Skatter
Inntektsskatt

Datterselskap/felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper
Datterselskapene, de felleskontrollerte selskapene og

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter

det tilknyttede selskapet, er vurdert etter egenkapital-

periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt.

metoden i selskapsregnskapet. Morselskapets andel av

Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av

resultatet er basert på det investerte selskapets resultat

de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom

etter skatt. I resultatregnskapet er resultatandelene vist

regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt

under ﬁnansposter, mens eiendelene i balansen er vist

eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring

under ﬁnansielle anleggsmidler.

ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og
skattereduserende midlertidige forskjeller som rever-

Kontantstrømoppstilling

serer eller kan reversere i samme periode er utlignet

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den

og oppført netto i balansen.

indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter
omfatter kontanter, bankinnskudd and andre kort-

Skatt på avgitt konsernbidrag som er ført som økt

siktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med

kostpris på aksjer i andre selskaper er ført direkte mot

uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontant-

skatt i balansen (føringen skjer mot betalbar skatt hvis

beløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra

konsernbidraget har hatt virkning på betalbar skatt, og

anskaffelsesdato.
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Accounting Policies

Accounting standards

depreciated over the estimated useful lives in the

The ﬁnancial statements are prepared in accor-

consolidated statements. Inter-company balances

dance with the Norwegian Accounting Act and

and transactions, including inter-company proﬁts and

Norwegian Generally Accepted Accounting

unrealized proﬁts and unrealized losses are elimi-

Practice (NGAAP).

nated.

Principles of consolidation

Classiﬁcations in the balance sheet

The consolidated statements include following

Assets intended for long term ownership or use have

companies:

been classiﬁed as ﬁxed assets. Assets relating to the
trading cycle have been classiﬁed as current assets.
Receivables are classiﬁed as current assets if they are

Vardar AS (parent company)

to be repaid within one year after the transaction
Uste Nes AS (subsidiary, 100% owned by

date. Similar criteria apply to liabilities.

Vardar AS)
Current assets are valued at the lower of cost and net
Vardar Eiendom AS (subsidiary, 98,5% owned

realizable value. Fixed assets are valued to historical

by Vardar AS)

cost. Fixed assets are depreciated on a straight-line
basis over estimated useful lives. Fixed assets are revi-

Øvre Eiker Fjernvarme AS (subsidiary, 51%

ewed for impairment whenever events or changes in

owned by Vardar AS)

circumstances indicate that the carrying amount of
an asset may not be recoverable.

Øvre Eiker Fjernvarme AS is not consolidated due
to immaterial importance for the consolidated

Liabilities are valued to the nominal value on the

statements, and that Vardar AS in 2004 are going

establishment.

to sell down to 50% owner share.

Property, plant and equipment
Vardar AS owns 50% of the shares in Energi-

Fixed assets are valued to historical costs. Deprecia-

selskapet Buskerud AS, Kvalheim Kraft AS and

tions are computed when the investment are taken

Haram Kraft AS. These are considered as joint

into use. The estimated useful lives are considered

ventures and are consolidated by using the gross

with basis in EBLʼs recommended estimated lives,

method.

and all investments are depreciated on a straight-line
basis.

The consolidated ﬁnancial statements show the

Maintenance which improve the asset estimated ear-

total ﬁnancial position when the parent company

ning capability or estimated useful lives, are activated.

and the subsidiaries are presented as one ﬁnancial
entity. The consolidated statements are accounted

Receivables

for under the purchase method. The method

Accounts receivables and other receivables are stated

aim to discover more- or less-values compared

at face value, after provision for doubtful accounts.

to accounted values by the purchase, which are

Provision for doubtful accounts are done on the basis

22
24

of consideration of individual accounts. In addition

Taxes on group contribution, which are recorded as

there are done an unspeciﬁed provision for other

increased costs on the shares in the receiving compa-

receivables to cover for estimated losses.

nies, are recorded directly against taxes in the balance
sheet (recorded against current tax if effect on current

Accruals

tax, and against deferred tax if effect on deferred tax).

It is made provisions for prepaid income and prepaid
cost, consisting of other net/energy costs, accrued

Economic rent tax

interest cost and other costs. Any eventual loss poten-

Its only current economic rent tax that is recorded

tial in ongoing legal procedures are considered, and

as tax for the year. The computed basis for rent tax is

recorded for.

reduced with eventually carry forward negative positions from last year.

Pension liabilities
The Group is members of Buskerud Fylkeskommunale

Natural resouce taxes

Pensjonskasse (BFP). BFP are a public pension fund.

Natural resource taxes for the year can be neutralized
with ordinary income tax. If natural resource taxes are

There are some differences in the general calculation

larger than the income tax for the year, the differences

method, which are used with implementing of the

are recorded as prepaid taxes in the balance sheet.

accounting standards in private sector compared to

Interests are calculated on this carry forward position

the calculation method for the public pension fund.

next year, in accordance with existing rules. The inte-

Here itʼs used the method for public pension fund.

rests are recorded as other ﬁnancial income.

A calculation after the new actuary-standard gives
differences compared to the span in presumptions,

Subsidiaries, joint ventures and associated companies

which can be used by computations after the acco-

The subsidiaries, joint ventures and the associated

unting standard.

companies are valued at the equity method in the

according to Kommunal Forsikringsservice AS minor

companyʼs ﬁnancial statements. Vardarʼs share of

Taxes
Income taxes

the result is computed based on the underlying

The income tax charge is based on proﬁt for the year

this share of result are shown under ﬁnancial income,

and considers deferred taxation. Tax on ordinary result

while the assets are shown under ﬁnancial ﬁxed assets.

companyʼs result after tax. In the income statement

consists of this current tax and the change in deferred tax. Deferred tax are computed with 28% on the

Cash ﬂow statement

temporary differences between the carrying amounts

The cash ﬂow statement is prepared by using the

of assets and liabilities for ﬁnancial reporting purpo-

indirect method. Cash and cash equivalents are short

ses and the amounts used for income tax purposes,

term, highly liquid investments that are readily conver-

together with carry forward losses by the end of the

tible to known amounts of cash with original maturi-

accounting year. Temporary differences, which are

ties of three months or less and that are subject to an

reversed or may reverse in the same period are neutra-

insigniﬁcant risk of change in value.

lized, and recorded net in the balance sheet.
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Noter
(Beløp i 1000 kr.)
Note 1. Fusjon
Vardar AS er fusjonert med datterselskapet Uste Nes Holding AS med regnskapsmessig virkning fra 01.01.2003. Fusjonen er gjennomført med regnskapsmessig og skattemessig kontinuitet.
Note 2. Energisalg
Konsern
Energisalget består av egenprodusert kraft i Uste Nes AS som er fordelt mellom
konsesjonskraft, andelskraft, samt bilateralt fysisk og ﬁnansielt.
Note 3. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m.
Morselskap
Lønnskostnader

2003

2002

Lønn (ekskl. fordelt lønn)

1 845

1 339

Godtgjørelse til styret

150

190

Arbeidsgiveravgift

361

404

Pensjonskostnader

288

-690

61

64

Andre ytelser
Andre personalkostnader
Sum lønn- og personalkostnader

168

199

2 873

1 506

2

2

Gjennomsnittlig antall ansatte
Ytelser til ledende personer

2003
Daglig leder

Lønn

Styret

993

Andre ytelser

Sum

2002
Daglig leder

Styret

869

104

150

112

270

1 097

150

981

270

Morselskapet
Godtgjørelse til selskapets revisor er oppført under andre driftskostnader med kr. 213.200,-, herav kr 121.200,- for tilleggstjenester

Note 4. Skattekostnad
Morselskap
Årets skattekostnad fordeler seg på:
Betalbar skatt

2003

2002

-

-

-79

-

Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel

-4 786

-4 685

Skatt av konsernbidrag

-9 424

-

-14 288

-4 685

+/- For lite/mye avsatt tidligere år

Sum skattekostnad
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Beregning av årets skattegrunnlag:

2003

2002

Resultat før skattekostnad

26 181

69 894

Permanente forskjeller *)

-76 925

-86 626

116

-950

Mottatt konsernbidrag

33 656

25 556

Årets skattegrunnlag

-16 972

7 874

2003

2002

Endring i midlertidige forskjeller

Oversikt over midlertidige forskjeller:
Anleggsmidler

-430

-310

Pensjonsforpliktelser

-1 155

-1 155

Sum

-1 585

-1 465

-444

-410

-54 398

-37 426

-50

-50

Utsatt skattefordel av (1) og (2)

-15 245

-10 493

Total utsatt skatt/utsatt skattefordel

-15 689

-10 903

28 % utsatt skatt/utsatt skattefordel
Underskudd til fremføring (1)
Fremført godtgjørelsesfradrag utbytte (2)

Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 28 % av resultat før skatt:
28 % skatt av resultat før skatt
For lite avsatt skatt ifjor

7 331
-79

Permanente forskjeller (28%)

-21 539

Beregnet skattekostnad

-14 288

* ) Inkluderer: Ikke fradragsberettige kostnader, som feks representasjon, samt fradrag for resultatandel knyttet til
tilknyttet selskap (resultatandelen trekkes ut ettersom den allerede er skattelagt hos de enkelte selskapene)
Konsern
Årets skattekostnad fordeler seg på:
Betalbar skatt
+/- For lite/mye avsatt tidligere år
Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel

2003

2002

-

-

-79

122

-4 027

2 173

Betalbar grunnrenteskatt

5 683

1 139

Sum skattekostnad

1 577

3 434

Betalbar skatt vil bli avregnet mot tidligere innbetalt naturressursskatt.
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Beregning av årets skattegrunnlag:

2003

2002

Resultat før skattekostnad

42 045

78 013

Permanente forskjeller *)

-56 429

-70 253

-2 598

-5 527

-

-2 233

-16 982

-

Endring i midlertidige forskjeller
Benyttet underskudd til fremføring
Årets skattegrunnlag

Oversikt over midlertidige forskjeller:

2003

2002

Anleggsmidler

-1 686

-3 927

Gevinst og tapskonto

-1 891

-2 363

Pensjonsforpliktelser

-1 155

-1 155

Sum

-4 732

-7 445

28 % utsatt skatt/utsatt skattefordel

-1 325

-2 085

-54 406

-36 933

-50

-50

Utsatt skattefordel av (1) og (2)

-15 248

-10 341

Total utsatt skatt/utsatt skattefordel

-16 572

-12 426

Underskudd til fremføring (1)
Fremført godtgjørelsesfradrag utbytte (2)

Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 28 % av resultat før skatt:

28 % skatt av resultat før skatt

11 773

Permanente forskjeller (28%)

-15 800

For lite/mye avsatt skatt tidligere år

-79

Betalbar grunnrenteskatt

5 683

Beregnet skattekostnad

1 577

* ) Inkluderer: Ikke fradragsberettige kostnader, som feks representasjon.
Naturressursskatt
Gjennomsnittlig produksjon siste 7 år :
627.156.962 kWh x 1,3 øre/kWh

8 153

Fremført naturressursskatt fra tidligere år

27 346

Netto fremførbar naturressursskatt

35 499

Posten er inkludert i andre kortsiktige fordringer.
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Grunnrenteskatt
Med utgangspunkt i de enkelte kraftverk, beregnes salgsinntektene ut fra timesoppløste spotmarkedspriser multiplisert med produksjonen i
tilhørende tidsavsnitt, med unntak av konsesjonskraft og visse nærmere bestemte kontrakter som inntektsføres med sine virkelige inntekter.
Det gis fradrag for driftskostnader, offentlige avgifter samt skattemessige avskrivninger. I tillegg gis det fradrag for en friinntekt beregnet ut fra
skattemessig verdi på driftsmidlene multiplisert med en normrente (for 2003 9,7%).

Grunnlag betalbar grunnrente

21 049

Betalbar grunnrenteskatt

5 683

Note 5. Rettigheter konsesjonskraft
Konsesjoner
Anskaffelseskost 01.01.03

72 711

Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.03

72 711

Akk. av- og nedskrivninger 31.12.03
Balanseført verdi 31.12.03

6 444
66 267

Årets avskrivninger

3 597

Økonomisk levetid
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Note 6. Varige driftsmidler
Morselskap

Maskiner/inventar m.v.

Bygninger

Sum

892

15 939

16 831

Tilgang

-

-

-

Avgang

-

-

-

Anskaffelseskost 31.12.03.

892

15 939

16 831

Akk. av- og nedskrivninger 31.12.03.

636

2 136

2 772

Balanseført verdi 31.12.03.

256

13 803

14 059

66

534

600

3 år/8 år

50 år

Anskaffelseskost 01.01.03

Årets avskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan
Konsern

33/12,5 %
Maskiner/inventar mv.

Tomter og

Kraftstasjoner

Sum

Bygninger
Anskaffelseskost 01.01..03

892

43 832

341 978

386 702

Tilgang

-

19 476

-

19 476

Avgang

-

-

-

-
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Anskaffelseskost 31.12.03

892

Akk. av- og nedskrivninger 31.12.03

636

9 984

65 766

76 386

Balanseført verdi 31.12.03

256

53 324

276 212

329 792

Årets avskrivninger

66

1 248

13 158

14 472

Økonomisk levetid

3 år/8 år

50 år

60 år

Avskrivningsplan

63 308

33/12,5%

341 978

406 178

1,67 %

Note 7. Datterselskaper, felleskontrollert virksomhet, og tilknyttede selskaper
Anskaffelsestidspunkt

Forretnings-

Eierandel

kontor

Stemme

Anskaffelses-

andel

kost

Datterselskaper
Uste Nes AS

1999

Drammen

100 %

100 %

614 094

Vardar Eiendom AS

27.12.2001

Drammen

98,5 %

98,5 %

4 560

Øvre Eiker Fjernvarme

01.08.2003

Øvre Eiker

51 %

51 %

515

Energiselskapet Buskerud AS

01.01.1999

Drammen

50 %

50 %

675 186

Kvalheim Kraft AS

16.03.2001

Drammen

50 %

50 %

6 767

Haram Kraft AS

07.05.2003

Vestnes

50 %

50 %

505

14.01.1992

Drammen

30 %

30 %

1 016

Felleskontrollert virksomhet

Tilknyttede selskaper
Norsk Enøk & Energi AS

Kons.bidrag/
Inngående

Fond for

Årets

Utbytte/

Utgående

vurderings-

balanse resultatandel

andre EK-trans.

balanse

forskjeller

Datterselskaper
Uste Nes AS
Vardar Eiendom AS

386 234

20 913

-24 772

382 375

-

8 924

102

540

9 566

5 006

515

-

-

515

-

Øvre Eiker Fjernvarme AS

21 015

392 456

Felleskontrollert virksomhet
Energiselskapet Buskerud AS
Kvalheim Kraft AS

945 669

55 502

-26 640

974 532

299 346

5 439

100

-

5 539

-

505

-

-

505

-

1 016

316

-

1 332

316

981 906

304 668

Haram Kraft AS

Tilknyttede selskaper
Norsk Enøk & Energi AS

55 918
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Note 8. Aksjer i andre selskaper
Morselskap/Konsern

Eierandel Anskaffelses Balansefør verdi

Antall

kost
Andre selskaper
BTV Investeringsfond
Aksjer i andre selskaper 31.12.03

(hele NOK)

-

-

-

-

-

4,00 %

2 400

2 400

20 000

100

-

2 400

2 400

-

-

Hovedstol Renteinntekt

Rentesats

Note 9. Ansvarlige utlån med forfall senere enn 1 år
Morselskap
Energiselskapet Buskerud AS
Vardar Eiendom AS
Kvalheim Kraft AS
Haram Kraft AS

310 000

18 848

6,08 %

16 240

891

7,99 %

7 000

559

7,99 %

950

-

334 190
Note 10. Andre langsiktige fordringer med forfall senere enn 1 år
Morselskap/Konsern
Energiselskapet Buskerud AS
Øvrige
Sum andre langsiktige fordringer

Hovedstol Renteinntekt
31 296

Rentesats

1 208

850

45

32 146

1 253

Morselskap

Konsern

161

161

4,08 %

Note 11. Bundne betalingsmidler
Skattetrekksmidler
Depotkonto
Sum bundne betalingsmidler 31.12.03

-

44 455

161

44 616

Note 12. Endring i Egenkapitalen
Egenkapital 01.01.03
Nedsettelse overkursfond
Egenkapitaltransaksjon EB *

Morselskap

Konsern

1 177 084

1 177 084

-150 000

-150 000

3 360

3 360

Årets resultat

40 469

40 469

Avsatt utbytte

-23 000

-23 000

1 047 913

1 047 913

Egenkapital 31.12.03

Pålydende

Note 13. Pensjonskostnad og pensjonsforpliktelser
Pensjonsforpliktelsene overfor ansatte i konsernet er dekket gjennom kollektiv pensjonsforsikring
i Buskerud Fylkeskommunale Pensjonskasse og gjennom AFP-ordningen.
*Energiselskapet Buskerud AS
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Morselskap

Konsern

-690

-2 429

Beregnede pensjonsforpliktelser

5 480

21 083

Pensjonsmidler (til markedsverdi)

5 619

22 090

-20

-142

-159

-1 149

1 155

1 155

Pensjonskostnad
Årets pensjonskostnad
Pensjonsforpliktelse

Arbeidsgiveravgift
Netto pensjonsforpliktelser
Netto pensjonsmidler er ikke balanseført.
Forpliktelser vedr. førtidspensjon
Økonomiske forutsetninger
Avkastning

7%

Diskonteringsrente

7%

Årlig lønnsvekst

3,5 %
7%

Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp

Note 14. Mellomværende med selskap i samme konsern
Morselskap

31.12.2003

31.12.2002

78 261

124 895

275

19 817

Rentesats

Rentekostnad

7,49 %

44 984

Konsernfordringer
Konserngjeld

Note 15. Ansvarlig lån med forfall senere enn 5 år
Morselskap/Konsern
Hovedstol
Buskerud Fylkeskommune

678 018

Note 16. Aksjekapital og aksjonærinformasjon
Buskerud Fylkeskommune eier 100 % av aksjene i selskapet.
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Notes to the Accounts 2003
(Amount in 1000 NOK.)
Note 1. Merger
Vardar AS merged with the Uste Nes Holding AS subsidiary effective at 01.01.2003.
The merger is completed with accounting and ﬁscal continuity.
Note 2. Sales of Energy
Group
The sales of energy consists of generated power at Uste Nes AS that is divided between
energy due to concession conditions, cooperative power and bilateral physically and ﬁnancially.
Note 3. Payroll expenses, number of employees, remuneration etc.
Parent Company
Payroll expenses

2003

2002

Wages (Excl. salary allocated)

1 845

1 339

Remuneration to the board

150

190

Social security costs

361

404

Pension costs

288

-690

61

64

Other remuneration
Other personell expenses
Total payroll- and personnel expenses

Average of employees

168

199

2 873

1 506

2

2

2003

Remuneration to managing personel

General manager
Wages

2002
Board

General manager

993

Other remuneration

Total

Board

869

104

150

112

270

1 097

150

981

270

Parent Company
Payment to the companyʼs auditor is included under the item other operating expenses with NOK 213.200,-, of this fees
for other services constitute NOK 121.200,-.

Note 4. Taxes
Parent Company
Tax charges for the year are as follows:
Payable taxes
+/- insufﬁcient/excess provision previous years
Change in deferred tax/deferred tax asset

2003

2002

-

-

-79

-

-4 786

-4 685

Tax effect of group contribution with effect on
payable taxes
Total Tax Charge

34

-9 424

-

-14 288

-4 685
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2003

2002

Result before tax changes

26 181

69 894

Permanent differences *)

-76 925

-86 626

116

-950

Calculation of basis for taxes payable

Change in temporary differences
Group contribution recieved

33 656

25 556

Basis for taxes payable

-16 972

7 874

Temporary differences:

2003

2002

Fixed assets

-430

-310

Pension liabilities

-1 155

-1 155

Total

-1 585

-1 465

-444

-410

-54 398

-37 426

-50

-50

Deferred tax asset of (1) and (2)

-15 245

-10 493

Total deferred tax /deferred tax asset

-15 689

-10 903

28 % deferred tax/ deferred tax asset
Carryforward losses (1)
Tax deductible dividend (2)

Explanation of the yearʼs tax charge
28 % tax on result before taxes
+/- Insufﬁcient provision last year

7 331
-79

Permanent differences (28%)

-21 539

Calculated tax charges

-14 288

* ) Includes : Non deductible expenses like representation, deduction for share of proﬁt from joint ventures (the
share of proﬁt is withdrawn since it has already been taxed at the individual company)
Group
Tax charges for the year are as follows:
Payable taxes
+/- Insufﬁcient/excess provision previous years
Change in deferred taxes

2003

2002

-

-

-79

122

-4 027

2 173

Taxes payable on economic rent

5 683

1 139

Total tax changes

1 577

3 434

Payable taxes will be settled against prior natural resource taxes paid
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Calculation of basis for tax charges for the year:

2003

2002

Result before tax charges

42 045

78 013

Permanent differences *)

-56 429

-70 253

Change in temporary differences

-2 598

-5 527

Utilisation of carryforward losses

-

-2 233

-16 982

-

2003

2002

Fixed assets

-1 686

-3 927

Gain and loss account

-1 891

-2 363

Total tax charges

Temporary differences

Pension liabilities

-1 155

-1 155

Sum

-4 732

-7 445

28 % deferred tax/deferred tax asset

-1 325

-2 085

-54 406

-36 933

Carryforward losses (1)
Tax deductible dividend (2)

-50

-50

Deferred tax asset (1) and (2)

-15 248

-10 341

Total deferred tax/ deferred tax asset

-16 572

-12 426

Explanation of why tax charges for the year deviates from 28 % of the result before taxes:
28 % tax on result before taxes

11 773

Permanent differences (28%)

-15 800

+/- Insufﬁcient/excess provision previous years

-79

Taxes payable on economic rent

5 683

Total tax charges

1 577

* ) Includes: Non deductible expenses like representation.
Natural resource taxes
Average production last 7 years:
627.156.962 kWh x 1,3 øre/kWh

8 153

Carry forward natural resource taxes from previous years

27 346

Net carry forward natural resource taxes

35 499

The item is included in other short-term receivables.
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Economic rent tax
Based on the individual power stations, the revenue is calculated by multiplying the hourly dissolved spot market prices with the production
of the accompanying period, with the exception of energy due to concession conditions and certain more explicit contracts that are entered
as income with its actual sales value. Deduction is given for operating expenses, public fees and depreciation for tax purposes. In addition,
deduction is given for tax-exempted income calculated by multiplying tax-based value of ﬁxed assets with a regulated
interest rate (9,7 % for 2003).

Basis for payable economic rent

21 049

Payable taxes on economic rent

5 683

Note 5. Rights to energy due to concession conditions
Concessions
Purchase cost 01.01.03

72 711

Additions
Reductions
Purchase cost 31.12.03

72 711

Accumulated depreciation 31.12.03

6 444

Net book value31.12.03

66 267

Depreciation in the year

3 597

Expected useful life

25

Note 6. Fixed assets
Parent company

Machinery/equipment etc.

Buildings

Total

892

15 939

16 831

Additions

-

-

-

Reductions

-

-

-

Purchase cost 31.12.03

892

15 939

16 831

Accumulated depreciation 31.12.03

636

2 136

2 772

Net book value 31.12.03

256

13 803

14 059

66

534

600

3 yrs./8 yrs.

50 yrs

Purchase cost 01.01.03

Depreciation in the year
Expected useful life
Depreciation plan
Group

33/12,5 %
Machinery/equipment etc.

Land/

Power stations

Total

341 978

386 702

buildings
Purchase cost 01.01.03

892

43 832
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Additions

-

19 476

-

19 476

Reductions

-

-

-

-

Purchase cost 31.12.03

Accumulated depreciation 31.12.03

892
636

63 308
9 984

341 978
65 766

406 178

Net book value 31.12.03

256

53 324

276 212

329 792

66

1 248

13 158

14 472

3 yrs. /8 yrs

50 yrs.

60 yrs.

Depreciation in the year
Expected useful life
Depreciation plan

33/12,5 %

76 386

1,67 %

Note 7. Subsidiaries, associated companies and joint ventures
Purchase date

Business

Ownership

ofﬁce

Voting

Purchase

rights

cost

Subsidiaries
Uste Nes AS

1999

Drammen

100 %

100 %

614 094

Vardar Eiendom AS

27.12.2001

Drammen

98,5 %

98,5 %

4 560

Øvre Eiker Fjernvarme AS

01.08.2003

Øvre Eiker

51 %

51 %

515

Energiselskapet Buskerud AS

01.01.1999

Drammen

50 %

50 %

675 186

Kvalheim Kraft AS

16.03.2001

Drammen

50 %

50 %

6 767

Haram Kraft AS

07.05.2003

Vestnes

50 %

50 %

505

14.01.1992

Drammen

30 %

30 %

1 016

Joint Ventures

Associated companies
Norsk Enøk & Energi AS

Group contrib./
Opening
balance

Result of

Reserve for

Dividends/

Closing

valuation

the year Other equity tr.

balance

variances

Subsidiaries
Uste Nes AS
Vardar Eiendom AS

386 234

20 913

-24 772

382 375

-

8 924

102

540

9 566

5 006

515

-

-

515

-

Øvre Eiker Fjernvarme AS

21 015

392 456

Joint ventures
Energiselskapet Buskerud AS
Kvalheim Kraft AS

945 669

55 502

-26 640

974 532

299 346

5 439

100

-

5 539

-

505

-

-

505

-

1 016

316

-

1 332

316

981 906

304 668

Haram Kraft AS

Associated companies
Norsk Enøk & Energi AS

55 918
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Note 8. Shares in other companies
Parent company/group

Ownership

Purchase

Balance sheet

Number of Nominal value

cost

value

shares

(NOK)

2 400

2 400

20 000

100

2 400

2 400

Other companies
BTV Investment Fund

4,00 %

Shares in other companies 31.12.03

Note 9. Subordinated loans that falls due later than 1 year
Parent company

Energiselskapet Buskerud AS
Vardar Eiendom AS
Kvalheim Kraft AS
Haram Kraft

Principal

Interest

amount

income

Interest rate

310 000

18 848

6,08 %

16 240

891

7,99 %

7 000

559

7,99 %

950

-

334 190
Note 10. Other long-term receivables that falls due later than 1 year
Parent company/group

Energiselskapet Buskerud AS
Others

2003
Principal

Interest

amount

Income

Interest rate

31 296

1 208

4,08 %

850

45

32 146

1 253

Parent Company

Group

Total other long-term receivables
Note 11. Restricted bank deposits

Withheld taxes

161

161

Depot account

-

44 455

161

44 616

Parent company

Group

1 177 084

1 177 084

-150 000

-150 000

Total restricted bank deposits 31.12.03

Note 12. Change in equity
Equity 01.01.03
Reduction of share premium reserve
Equity transaction EB*
Result of the year
Proposed dividends
Equity 31.12.03

3 360

3 360

40 469

40 469

-23 000

-23 000

1 047 913

1 047 913

*Energiselskapet Buskerud AS

39

Notes to the Accounts 2003

Note 13. Pension cost and pension liabilities
The pension libilities of the employees in the group are covered through the group pension
insurance of Buskerud Fylkeskommunale Pension Fund and through the AFP scheme.
Parent Company

Group

-690

-2 429

Pension cost
Pension cost for the year
Pension liability
Calculated pension liabilities

5 480

21 083

Pension funds (at net realisable value)

5 619

22 090

Social security fees
Net pension liability

-20

-142

-159

-1 149

Net pension funds not shown in the balance sheet.
Early retirement liabilities

1 155

1 155

Financial assumptions
Return

7%

Discount rate

7%

Yearly salary increase

3,5 %

Yearly increase to the Social security

7%

base ﬁgure

Note 14. Balance with group companies
Parent company

Group receivables

31.12.2003

31.12.2002

78 261

124 895

275

19 817

Group debt

Note 15. Subordinated loans that falls due later than 5 years
Parent company/Group
Principal Interest rate
Buskerud Fylkeskommune

678 018

7,49 %

Note 16. Share capital and shareholder information
Buskerud Fylkeskommune owns 100 % of the shares.

40

Interest cost
44 984
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Organisasjonsoversikt

Buskerud fylkeskommune
100%

Vardar AS

50%

50%

50%

100%

51%

98,5%

Kvalheim Kraft
AS

Haram Kraft
AS

Energiselskapet
Buskerud AS

Uste Nes AS

Øvre Eiker
Fjernvarme AS

Vardar
Eiendom AS

73%

100%

70%

100%

Buskerud
Kraftnett AS

Buskerud
Krafthandel AS

Buskerud Kraftproduksjon AS

Norsk Energimontasje AS

42
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