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Innledning
- av daglig leder Johannes Rauboti

Vardars visjon er å utvikle verdier
gjennom utøvelse av et aktivt
eierskap knyttet til sine investeringer.
Forretningsideen definerer selskapets
kjernevirksomhet:
Vardar AS skal investere og eie
energirelatert virksomhet og eiendom.
Vardar har sitt utspring i ”Kraftforsyningen i
Buskerud” som opprinnelig var en integrert
del av fylkeskommunens administrasjon.
Virksomheten etablerte et regionalnett og
bygget ut vannkraftverk i Buskerud, delvis i
egen regi og delvis sammen med andre
aktører. I 1990 ble virksomheten overført
til det 100% fylkeskommunalt eide
aksjeselskapet Buskerud Energi.

• Vardars datterselskap Vardar Eurus AS
inngikk, sammen med sin baltiske
samarbeidspartner, AS Freenergy, en
avtale om kjøp av vindkraftprosjektet
Sudenai/Lendimai i Litauen, gjennom kjøp
av prosjektselskapene UAB Lariteksas og
UAB Vejo Elektra.
• Vardar stifter vindkraftselskapet Zephyr AS
sammen med Østfold Energi AS og danske
Energi E2 (Nå Dong Energy) for å utvikle
og realisere lønnsomme vindkraftprosjekter
i Norge sør for Nordland fylke.

På siste halvdel av 1990 tallet startet en
restruktureringsprosess som selskapet ble
involvert i på flere måter. Dette førte til at
selskapet ble et holdingsselskap for Buskerud
fylkeskommunes eierskap innen energirelatert
virksomhet og eiendom. Selskapet fikk fra da
navnet Vardar.

• Vardar har satt i drift en av Norges mest
avanserte biobrenselbaserte varmesentraler
i Hønefoss.

Gjennom den nevnte restruktureringsprosessen ble Vardar eier av 50% av aksjene
i Energiselskapet Buskerud. Energiselskapet
Buskerud er et regionalt energikonsern som
vil være en drivkraft i en videre strukturell
utvikling med hovedvekt på Buskerudregionen
og tilstøtende områder. I tillegg har Vardar
etablert en del direkte engasjementer vesentlig innenfor området ny fornybar energi.
Vardar eier dessuten datterselskapet Vardar
Eiendom som driver utleie av næringsbygg.

Gjennom etableringen av Nelja Energia har
vi realisert en enda sterkere plattform for
videre utvikling av Vardar Eurus sin satsing i
Baltikum. I selskapet er det ansatt 4 dyktige
medarbeidere som har god kompetanse for å
utføre oppgaver på vegne av investorene på
alle stadier fra prosjektutvikling til bygging og
drift. Vi er inne i en svært spennende utvikling
i Baltikum og antall prosjekter og oppgaver
har derfor økt gjennom året. Det planlegges
derfor ytterligere ansettelser i selskapet.

Viktige hendelser i 2006:
• Prosjektutviklingsselskapet OÜ Nelja
Energia blir operativt 1.1.06 og skal
utvikle og drifte prosjektselskaper på vegne
av investorene. Vardar eier 1/3 av
selskapet.

Ett eksempel på nye oppgaver for Nelja
Energia er overtagelsen av de to prosjektselskapene i Litauen. Disse prosjektene er
forholdsvis små, men vi har valgt å gå inn i
disse med ambisjoner om å øke virksomheten
også i Litauen i årene som kommer.
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Gjennom etableringen av Zephyr, har vi
fått en naturlig redskap for den videre
utviklingen av vindkraftsatsingen i Norge.
Selv om Vardar fortsatt har en del direkte
engasjementer utenom Zephyr, er det tanken
at nye posisjoner innenfor vindkraft i alt
vesentlig vil bli etablert gjennom Zephyr.
Gjennom Zephyr kan vi trekke på den beste
kompetanse fra alle tre partnere og slik sikre
stor grad av profesjonalitet på alle stadier
i prosjektene. Rammebetingelsene i Norge
er dessverre ikke attraktive for investering
i vindkraft i Norge i dag, men vi håper at
disse kan utvikles videre og kombinert med
en økende markedspris vil det forhåpentligvis
være mulig å nå nasjonale målsettinger for
ny fornybar energi Norge.

De ansatte ved Vardars hovedkontor har all grunn til å være fornøyd
med årets resultat. Bak fra venstre: Sølvie B. Bestvold og Johannes
Rauboti. Foran fra venstre: Øystein Eskerud, Kristin Ankile og
Arve Nesthorne. Bjørn Husemoen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Innenfor fornybar energi i Norge utgjør
skogen en viktig ressurs. Vardar har satt
i drift en topp moderne varmesentral på
Hønefoss. Sentralen er basert på rå skogsflis
som viktigste energikilde og er knyttet til et
nyetablert fjernvarmenett i byen. Vardar
vil utvikle fjernvarmenettet videre i årene
som kommer og det vil også være aktuelt
å utvide varmeproduksjonen ytterligere når
kundegrunnlaget tilsier dette.

universitetsmiljøer i Norge med tanke på å
se på anvendelsesområder for brenselceller
i ulike kraftforsyningsenheter samt ulike
metoder for produksjon av hydrogen til slike
formål.
Vardar AS har avsluttet 2006 med et resultat
det er all grunn til å være tilfreds med, dette
danner et godt grunnlag for at selskapet
skal kunne nå sine framtidige målsettinger
både på kort og lang sikt. Uten dyktige
medarbeidere både i Vardar og i Vardar
sine datterselskaper og tilknyttede selskaper
hadde ikke dette vært mulig.

Vardar ønsker å være med og skape et
grunnlag for bærekraftig utvikling innenfor
fornybar energi både nå og i framtiden. Vi
benytter oss derfor av seneste teknologi i våre
prosjekter. Eksempelvis er det valgt turbiner
fra den finske leverandøren Win Wind til vårt
prosjekt i Viru Nigula. Dette representerer en
ny og spennende teknologi hvor det bare er
bygget et fåtall turbiner før vårt prosjekt på 8
stk 3 MW turbiner.

Jeg vil derfor benytte anledningen til å
gratulere alle som har bidratt til resultatet i
Vardar med flott innsats i 2006!

Vardar vil også engasjere seg innen helt
nye områder hvor det enda ikke finnes
noen kommersielt tilgjengelig teknologi.
Vardar har i denne forbindelse et eierskap
i Cenergie Ltd som er et selskap som
arbeider med å etablere serieproduksjon av
alkaliske brenselceller. Med utgangspunkt
i denne eller andre typer brenselceller vil
vi søke å etablere et samarbeid med både
Tallinn Tekniske Universitet i Estland og

Daglig leder
Johannes Rauboti
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Selskapsstruktur

Geografisk
plassering
VANNKRAFT
BIOENERGI
VINDKRAFT
EIENDOM
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Økonomisk 5 års oversikt
Beløp i 1000 kr.

Resultat - Konsern

2006

2005

2004

2003

2002

205 102

191 069

129 863

102 802

101 637

Driftsresulltat

57 393

60 642

41 120

21 518

36 990

Avskrivninger

29 403

25 996

21 075

18 069

17 068

EBITDA

86 796

86 638

62 195

39 587

54 058

Årsresultat

75 421

68 293

49 661

40 469

74 579

Anleggsmidler

2 531 844

2 298 646

2 138 654

1 953 532

1 922 722

Omløpsmidler

126 799

409 864

246 569

73 240

69 932

Egenkapital

1 139 922

1 072 800

1 020 506

1 047 913

1 177 084

Langsiktig gjeld

1 387 855

1 420 616

1 211 277

822 433

712 490

Driftsinntekter

Balanse - Konsern

Kortsiktig gjeld

86 381

171 929

153 292

156 427

103 080

2 658 643

2 708 511

2 385 223

2 026 773

1 992 654

Årsresultat

73 876

67 951

49 661

40 469

74 579

Egenkapitalandel

43.6 %

43.1 %

43.2 %

49.8 %

60.5 %

6.7 %

6.5 %

4.8 %

3.6 %

6.5 %

Total kapital
Nøkkeltall - Vardar

Egenkapitalrentabilitet
Produksjon (GWh)
Uste Nes AS

559.0

646.0

572.0

514.0

678.0

Kvalheim Kraft AS

11.9

13.3

11.8

12.4

10.2

OÜ Pakri Tuulepark

42.7

37.7

34 309

40 129

28 005

20 913

34 854

30

-449

64

1 103

805

-716

-691

26

102

495

Årsresultat - Datterselskap
Uste Nes AS
Kvalheim Kraft AS
Vardar Eiendom AS

Vardar
Årsresultat

Egenkapitalandel

Egenkapitalrentabilitet
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Virksomhetsbeskrivelse

Vannkraft
kraftutbyggingene i Hallingdal. Anleggene er
hovedsakelig bygget i perioden 1962-1967.
E-CO Energi AS er, i henhold til avtale,
driftsoperatør for Uste og Nes kraftverker.
Med E-CO Energi AS er det også inngått
avtale for å sikre en optimalisering av
produksjonen for alle deltagerne i sameiet,
hvilket innebærer at all fysisk krafthandel
skjer gjennom E-CO Energi AS.
Driften av Uste og Nes kraftverker har i
2006 vært tilfredstillende, 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 høsten
2008, og er kostnadsberegnet til 140–145
mill. kr., hvorav Uste Nes AS sin andel
gjennom Nes kraftverk utgjør om lag 31%.

Grunnlaget for Vardar AS var Buskerud
Kraftverker som var en del av den fylkeskommunale forvaltningen. Fra 01.01.91
ble denne virksomheten organisert i et
aksjeselskap med navn Buskerud Energi AS.
Fylkeskommunens vannkraftutbygging startet
på begynnelsen av 1960-tallet. Den første
stasjonen, Mykstufoss kraftstasjon, hadde sitt
første driftsår i 1964.
Energiloven, som ble satt i verk fra
01.01.1991, ble startskuddet for en
omfattende restrukturering i bransjen
som ennå ikke er over. I 1997 ble
produksjonsvirksomheten skilt ut i et
eget aksjeselskap, som med virkning fra
01.01.1999 ble fusjonert med tilsvarende
virksomhet i Drammen kommunes eie. Vardar
AS ble som et resultat av denne prosessen
eier av 50 % av aksjene i Energiselskapet
Buskerud AS og dermed indirekte deleier av
produksjonsselskapet EB Kraftproduksjon AS
samt øvrige datterselskaper og tilknyttede
selskaper i EB konsernet.
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 2006 vært
tilfredsstillende, men 5 av stasjonene har
i perioder vært ute av drift på grunn av
revisjon eller reparasjoner.
Produksjonen i EB Kraftproduksjons stasjoner
(eks Hadeland Kraftproduksjon og Norsk
Grønnkraft) ble i 2006 på 2 369 GWh mot
2 399 GWh i 2005. Normalproduksjonen
(5 års gjennomsnitt) er på 2 335 GWh. Det er
44 ansatte (pr. 31.12.2006) i virksomheten.

Uste Nes AS sin andel av produksjonen
i kraftstasjonene utgjorde 559 GWh i
2006. Dette er om lag 8 % lavere enn
normalproduksjon som utgjør 609 GWh.
Produksjonen i 2005 var 646 GWh.
De totale driftinntekter for Uste Nes AS var i
2006 175 mill. kr. Virksomheten i Uste Nes
AS bidro netto til Vardars årsresultat med om
lag 34,3 mill. kr.

Vardar AS har i tillegg et heleid datterselskap
Uste Nes AS. Selskapet disponerer 2/7 av
produksjonen i kraftstasjonene Uste og Nes
i Hallingdal. E-CO Energi AS og Akershus
Energi AS disponerer hhv. 4/7 og 1/7. Uste
- Nes utbyggingen er den siste av de tre store

Bildet viser toppen av en av fire generatorer i maskinhallen på Nes
Kraftverk.
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Virksomhetsbeskrivelse

Bioenergi
Vardar AS har så langt valgt å satse på
utvikling av bioenergiprosjekter i selskapets
naturlige hjemmeområde. Hjemmeområdet
defineres i denne sammenheng som
Buskerudregionen med tilstøtende områder. Et
økende marked og et bærekraftig produkt er
sentrale drivkrefter for Vardar AS i tillegg til
de rene økonomiske kravene.
Vardar har siden 2003 eid og driftet Øvre
Eiker Fjernvarme i Vestfossen i tett samarbeid
med Øvre Eiker Energi AS. Aksjene er fordelt
mellom de 2 eierne med 50 % på hver.
Øvre Eiker Fjernvarme AS er etablert for å
utvikle og drifte fjernvarmeanlegg i Øvre
Eiker kommune. Anlegget i Vestfossen er
konstruert for forbrenning av en rekke ulike
typer biobrensel som flis, briketter, korn og
kornavrens etc. Biokjelen har en ytelse på
840 kW. Anlegget solgte i 2006 om lag 2,5
GWh til sine kunder i Vestfossen.

Biomasse dannes ved at planter og trær utnytter energien fra sollyset
gjennom å produsere plantemateriale fra CO2 og vann.

På slutten av 2006 startet Vardar AS driften
av et nytt fjernvarmeanlegg på Hønefoss
som vil levere varme og varmtvann til byen.
Den totale installerte effekten på biodelen av
varmesentralen er cirka 7MW etter utbygging
av 1. byggetrinn. Energikilden her er rå
skogsflis. Ved hjelp av røykgasskondensering
økes varmeproduksjonen fra anlegget
samtidig som avgassen gis en effektiv
rensing. Anlegget vil også levere kjøling til
kunder i byen. Varmesentralen har i tillegg
til bioanlegget elektrokjel og oljekjeler for
dekning av spisslast.

Rå skogsflis er energikilden i Vardars nye fjernvarmeanlegg på
Hønefoss.

Vardar er nå i ferd med å ta stilling til
2. byggetrinn av Hønefoss Fjernvarme.
Hønefoss er en av landets største
skogkommuner og har en spesiell interesse av
å utvikle fjernvarme og annen bio-industri.
Gjennom sitt eierskap til Energiselskapet
Buskerud har Vardar et indirekte eierskap i
selskapet Miljøvarme AS som Energiselskapet
Buskerud har etablert i samarbeid med Viken
Skog. Selskapet er tenkt å være et redskap
for realisering av bioenergiprosjekter.

Fjernvarmeanleggene leverer miljøvennlig oppvarming, varmtvann
og kjøling.
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Virks omhe tsb esk ri vel se

Vindkraft
I oktober 2006 la regjeringen frem sitt
forslag til støtteordninger for vindkraft og
annen fornybar energiproduksjon. Skuffelsen
var stor da regjeringen valgte å avbryte
forhandlingene med Sverige om et norsksvensk el-sertifikatmarked. Regjeringen valgte
i stedet å etablere et fond for fornybar energi
og energieffektivisering som skal forvaltes av
Enova. Fra dette fondet kan produksjon av
vindkraft motta en støtte på 8 øre/kWh i 15
år fra 2008. Støtten på 8 øre/kWh er under
halvparten av det el-sertifikater har vært priset
til i Sverige, og utgjør også en lavere støtte
enn ordningen med investeringsstøtte som
den erstatter. Med disse rammebetingelsene
for vindkraft i Norge, synes det vanskelig å
tilfredsstille selv moderate lønnsomhetskrav
for de fleste prosjekter, noe som kan føre
til utsettelse av prosjekter inntil nødvendig
lønnsomhet kan bli sikret gjennom økte
kraftpriser og en nedgang i prisene på
vindturbiner.

Energy AS 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.
Vardar har gjennom flere år samarbeidet
tett med Østfold Energi i Kvalheim Kraft AS.
DONG Energy er et dansk energikonsern
med over 700 MW utbygd vindkraft i sin
portefølje. Selskapet har følgelig mye
kompetanse og erfaring å bidra med i
samarbeidet.
Sammen med lokale samarbeidspartnere
utvikler Vardar flere vindkraftprosjekter på
vestlandet. Disse er organisert gjennom
prosjektselskapene Haram Kraft AS og
Sula Kraft AS. Haram Kraft AS har til
konsesjonsbehandling et prosjekt på inntil
66 MW på Haramsøy og Flemsøy i Haram
kommune i Møre og Romsdal. Mens Sula
Kraft har forhåndsmeldt et prosjekt på inntil
150 MW på Ytre Sula i Solund kommune i
Sogn og Fjordane.

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 består av fem vindturbiner på
til sammen 4 MW. Ved utgangen av 2006
hadde Kvalheim Kraft 5 års driftserfaring
med vindparken på Mehuken. Mehuken
ligger i et meget værhardt område nær
Stadt. Værforholdene kan av og til bli svært
utfordrende. I 2006 ble det produsert 11,9
GWh kraft, mot 13,3 GWh i 2005.

Vardar etablerte i 2004 datterselskapet
Vardar Eurus AS med formål å utvikle, bygge
og drive anlegg for produksjon av fornybar
energi i Baltikum og Nordvest Russland. Ved
utgangen av året hadde Vardar Eurus to
helheide datterselskap i Estland, OÜ Pakri
Tuulepark og OÜ Viru Nigula Tuulepark.
I tillegg har Vardar Eurus to tilknyttede
selskaper i Litauen UAB Vejo Elektra (45%)
og UAB Lariteksas (50%). Sammen med
den baltiske investeringsbanken OÜ United
Partners eier Vardar Eurus driftselskapet OÜ
Nelja Energia. Selskapet har som formål
å drifte selskaper innenfor fornybar energi
på vegne av investorene. Selskapet eier det
Litauiske datterselskapet UAB Nelja Energia
som har samme formål.

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. Avklaring på
konsesjonssøknaden ventes i løpet av første
halvår 2007.

OÜ Pakri Tuulepark eier et vindkraftverk som
ble satt i drift i 2005. Parken består av 8
vindturbiner, hver på 2,3 MW. Totalt er det
beregnet en midlere årlig produksjon på
ca 56 GWh. Produksjonen i 2006 var ca

For å styrke sin satsning på vindkraft i
Norge, gikk Vardar i mars 2006 sammen
med Østfold Energi AS og danske DONG
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I tillegg til investeringene som er foretatt
gjennom Vardar Eurus AS har Vardar AS et
direkteeierskap til 20 % av prosjektselskapet
OÜ Paldiski Tuulepark. Dette selskapet
utvikler en vindpark i nær tilknytning til Pakri
Tuulepark.

43 GWh. Vardar Eurus AS er gjennom sitt
eierskap i OÜ Pakri Tuulepark den største
produsenten av fornybar energi i Estland.
Total produksjon fra Pakri Tuulepark tilsvarer
snaut 1 % av Estlands totale forbruk av
elektrisk kraft. OÜ Viru Nigula Tuulepark eier
et prosjekt som ventes å komme i full drift i
løpet av første halvår 2007. Prosjektet består
av 8 turbiner hver på 3 MW.
UAB Vejo Elektra og UAB Lariteksas er
to prosjektselskaper som arbeider med
realisering av to vindkraftprosjekter
bestående av til sammen 7 vindturbiner hver
på 2 MW. Disse prosjektene ventes ferdigstilt
i løpet av 2008.
NEFCO, det nordiske investeringsfondet,
kom i løpet av 2005 inn på eiersiden i
Vardar Eurus AS med en eierandel på 30%.
Dette har bidratt til å øke løfteevnen for
Vardar Eurus AS samtidig som NEFCO har
bidratt med verdifull kompetanse gjennom
sin omfattende erfaring fra det samme
geografiske området.

Vindparken som er under utbygging hos OÜ Viru Nigula Tuulepark i
Estland ventes å komme i full drift i løpet av første halvår 2007.

Kvalheim Kraft eier og driver i dag Mehuken vindpark i Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane. Foto: © vivest.no
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Zephyr AS – godt i gang etter ett års drift
I mars 2006 ble vindkraftselskapet
Zephyr AS stiftet. Bak nykommeren
står tre veletablerte selskaper:
Energiselskapet DONG Energy
fra Danmark sammen med
energiprodusentene Østfold Energi AS
og Vardar AS. De tre eierne har store
ambisjoner for det nye selskapet
og ønsker at Zephyr skal bli et
offensivt og sterkt redskap innenfor
vindkraftutviklingen i Norge.
Henriette Holm Mørch fra DONG Energy er meget fornøyd
med nykommeren Zephyr AS.

Mens Vardar og Østfold Energi har hatt et
flerårig samarbeid om vindkraftprosjekter,
er danske DONG Energy ny i alliansen.
DONG Energy har en stor vindkraftportefølje
og bringer med seg betydelig erfaring og
kompetanse innenfor planlegging, bygging
og drift av vindkraftparker i Europa.
- Da vi hadde besluttet å satse på vindkraft
i Norge sto vi overfor to muligheter, sier
Henriette Holm Mørch, Development
Manager i DONG Energy. - Enten måtte
vi satse på egne folk, eller vi måtte finne
kompetente partnere. Etter flere møter
med Vardar og Østfold Energi synes vi de
passet godt sammen med oss. I felleskap
ble vi enige om strategien for et nytt
vindkraftselskap i Norge.

man ganske enkelt slå over fra vindkraft til
vannkraft.
Zephyr vil som en seriøs aktør tilpasse
seg det støtteregimet som måtte komme,
men det er en ingen hemmelighet at de tre
eierselskapene hadde ønsket seg et norsksvensk sertifikatmarked med virkning fra
1. januar 2007.
Når dette nå ikke blir noe av, forventes det
at det etableres en alternativ støtteordning
som på en god måte fremmer utbygging av
ny fornybar energiproduksjon i Norge. Det
er svært viktig at en slik ordning konkretiseres
og settes i verk snarest mulig.
Målene nådd for første års drift
- Etter snart ett års drift kan vi med stolthet
si at vi har kommet godt i gang, sier Holm
Mørch som også er styremedlem i Zephyr.
- Vi har nådd de mål vi satte oss for perioden.
Samarbeidet mellom partnerne fungerer
utmerket tross store geografiske avstander.
Vi har også funnet frem til medarbeidere med
kompetanse som kler og utfyller hverandre.

Norge velegnet for vindkraft
Zephyr AS har som mål å bli en vesentlig
aktør innen vindkraft i Norge. Eierne
er beredt til å gjennomføre betydelige
investeringer i vindkraftprosjekter. Selskapet
har kontoradresse i Sarpsborg, men skal
bygge ut og drive vindkraftverk i Sør- og
Midt-Norge.

DONG Energy:

- Vi ser store muligheter for vindkraft i
Norge, sier Holm Mørch. På grunn av den
spredte bosetningsstrukturen er det gode
muligheter for onshore-vindanlegg, samtidig
som kombinasjonen vind- og vannkraft er
ideelle i Norge. Når det slutter å blåse kan

DONG Energy er et av Nordens ledende energikonsern
med hovedsete i Danmark. Forretningskonseptet er å
fremskaffe, produsere, distribuere, kjøpe og selge energi
og tilknyttede produkter i Nordeuropa.
DONG Energy har verdifull driftserfaring og kompetanse
fra lang fartstid i forskjellige deler av verdikjeden.
DONG Energy omsatte i 2006 for 35,6 milliarder danske
kr. og har 721 MW vindkraft i drift.
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Side 16: Stort bilde Eiendom
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Virksomhetsbeskrivelse

Eiendom
Arealledigheten for det totale eiendomsmarkedet i Norge har vist en fortsatt
synkende tendens i 2006. Det er økt
etterspørsel etter næringseiendom og det er
forventninger til fortsatt fall i ledige lokaler
på 1-2 års sikt. Leieprisene nådde en bunn i
2003 og har siden vist en stigende tendens
spesielt for lokaler med høy standard i
sentrale områder.
I Vardar Eiendom AS har vi merket økt
interesse og etterspørsel etter å leie kontorer i
løpet av det siste året, både fra store og små
leietakere.

Porteføljen av leietakere består av solide
firmaer. Vardar Eiendom AS har hovedsakelig
kontrakter med løpetid lenger enn 3 år.

Vardar Eiendom AS er datterselskap av
Vardar AS. Et av selskapets hovedoppgaver
er å sørge for effektiv drift og utleie av
egne eiendommer. Dette gjøres ved at
selskapet forvalter eiendomsverdiene og
yter driftstjenester til leietagerne. Selskapet
skal utvikle en eiendomsportefølje som
kan gi grunnlag for lønnsom drift på kort
sikt og positiv verdiutvikling på lengre sikt.
Eiendomsporteføljen består av to kontorbygg
og ett kombinert administrasjons- og
produksjonslokale. I porteføljen har selskapet
også en interessant næringstomt med
betydelig potensiale for verdiutvikling.
Det er spesielt eiendommene på Gulskogen
og i sentrum av Drammen som har
størst fokus både drifts- og utleiemessig.
Utleiegraden er ca 90% på Gulskogen og
kontorbygget i sentrum er fullt utleid pr.
31.12.06.
I løpet av 2006 ble det inngått leiekontrakter
som gjør at eiendommen i sentrum ble fullt
utleid fra september 2006. I forbindelse
med innflytting av ny leietaker i sentrum er
lokalene blitt pusset opp og fremstår i dag
lysere og mer tidsriktige.

Vardar Eiendom AS ser positivt på videre
utvikling og ser frem mot et spennende år i
2007.

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 2006 bydd på store
utfordringer. Begge eiendommene er godt
vedlikeholdt og blir rutinemessig fulgt
opp gjennom egenkontroll og bruk av
serviceavtaler med anerkjente firma.

Eiendommen i Øvre Eikervei har idyllisk beliggenhet ved
Drammenselva.

Det ble i 2006 også besluttet å gjøre
ombygninger i lokalene på Gulskogen for å
oppnå en bedre utnyttelse av uteiearealet,
samt at kantineområdet og nye møterom skal
få et mer moderne preg.

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

I tidligere prisbelønnede og parklignende uteområder kan leietagerne
i Øvre Eikervei nyte lunsjen på en fin sommerdag.
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Markedsforhold og risiko
Vannkraft
Det er inngått egen avtale om
porteføljeforvaltning av kraftporteføljen til
Uste Nes AS med EB Handel AS. NordPool/
Elbørsen er den sentrale markedsplass
for omsetning av kraftkontrakter og Nord
Pool er også ansvarlig for oppgjør slik at
motpartsrisikoen blir meget begrenset. Denne
markedsplassen er åpen for kjøp og salg slik
at vi som produsent bare er eksponert for
endringer i kraftprisene. Uste Nes AS har
et risikostyringssystem som har som formål
å skape forutsigbarhet i resultat etter skatt
de nærmeste årene. Dette systemet bidrar
derfor til å avdempe virkningen av raske
prisvariasjoner i markedet.

Vindkraft
I oktober 2006 la regjeringen frem sitt forslag
til støtteordninger for vindkraft og annen
fornybar energiproduksjon. I motsetning til et
norsk-svensk el-sertifikatsystem som kunne ha
gitt tilfredsstillende lønnsomhet for vindkraft i
Norge, valgte regjeringen å fremme et system
med støtte på 8 øre/kWh i 15 år. Med dette
støttenivået synes det vanskelig å tilfredsstille
selv moderate lønnsomhetskrav for de fleste
vindkraftprosjekter. Vardar AS har gjennom
etableringen av vindkraftselskapet Zephyr AS
tatt nye skritt for å posisjonere seg innenfor
mulige utbyggingsprosjekter i Norge i
framtiden. Men med mindre markedsprisen
på kraft kombinert med gjeldende
støttordninger på en rimelig forutsigbar måte
tilfredsstiller Vardars avkastningskrav, vil
ikke Vardar kunne delta i investeringer innen
vindkraft.

I figuren nedenfor er risikostyringssystemet
illustrert med et diagram. Diagrammet viser
hva som kan være 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. Ved overgang til et nytt kvartal
rulleres planen fortløpende.

Innen Vardar AS er det bare en investering
som er gjennomført så langt 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.

Kraftportefølje – Prissikring (illustrasjon)
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Denne ordningen ble som kjent fjernet uten at
noe nytt ble etablert i stedet. Kvalheim Kraft
oppnådde lønnsom drift i 2006 på grunn av
høye markedspriser på kraft.

Bioenergi
Vardar har valgt å satse på bioenergi/
fjernvarme i samarbeid med Energiselskapet
Buskerud. I første rekke skjer denne
satsingen innenfor Buskerudregionen. På
slutten av 2006 satte Vardar i drift første
utbyggingstrinn av fjernvarmeanlegget
på Hønefoss. I et slikt prosjekt foreligger
det flere risikoelement, som usikkerhet i
investeringsnivå og salgsvolum. Inntjeningen i
et slik anlegg er i hovedsak basert på driften
av et biobrenselanlegg. 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.

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 samt av salg av utslippsrettigheter. I
Latvia er rammebetingelsene ikke avklart,
men det ligger an til at det blir etablert 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 andel i
slike prosjekter. I løpet av 2007 vil dessuten
Vardar Eurus være majoritetseier av de
to største idriftsatte vindparkene i Estland.
Motparts- og prisrisiko er derfor 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.

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 euroinntekter 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.

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 tEEK, men dette vil bli
vurdert løpende.

Gjennom sin investering i Vardar Eurus har
Vardar en egenkapitalandel i balansen der
verdien i norske kroner vil variere i samme
grad som relasjonen Nok/euro. For å sikre
verdiene i balansen mot valutasvingninger
blir dette balansert med tilsvarende
gjeldsposter i euro.

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.

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

I forkant innen anvendelse av ny teknologi
Fornybar energi har lenge vært et
viktig energipolitisk tema. Alt for
20-30 år siden var det en økende
erkjennelse av at jordens ressurser
er begrenset, og at verdens bruk av
fossile energikilder måtte reduseres.
I dag er klimapolitikken en velkjent
gjenganger på den politiske agenda
og det jobbes intenst for å utvikle de
fornybare energikildene.
- Mange mener at de menneskeskapte

klimaendringene globalt sett er den største
miljøutfordring menneskeheten hittil har
stått overfor, sier direktør Bjørn Husemoen
i Vardar AS. Han og Vardar har allerede
i flere år jobbet med videreutvikling av
Ny fornybar energi med hovedvekt på
vindkraft og bioenergi. Vardar har dessuten
spennende aktiviteter også innenfor hydrogen
og brenselceller.

Bjørn Husemoen er sivilingeniør fra NTNU, og har mange års erfaring
fra mekanisk industri, offshore industrien og norsk kraftforsyning.

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 for brenselceller med blant annet
vindkraft. Tanken er å få til en mer stabil
kraftforsyning. - I denne sammenhengen
er vi i ferd med å etablere et samarbeid
med Tallinn Tekniske Universitet i Estland
sier Husemoen. - Her ser vi også på
anvendelse av brenselceller i forskjellige
kraftforsyningsenheter. Dette for å øke
kunnskapen generelt, men også for å knytte
bånd til lokal kompetanse i Estland. Estland
er et av de steder vi ønsker å vurdere
muligheten for å bygge ut brenselcelleanlegg
i kombinasjon med allerede eksisterende
vindmølleparker.

Brenselcelleproduksjon
Vardar AS har kjøpt seg inn i selskapet
Cenergie Ltd. Dette er et selskap som
arbeider med å etablere serieproduksjon av
brenselceller. - Vi er ikke helt i mål med dette,
men begynner å se resultater av arbeidet,
sier direktør Husemoen. - Utfordringen er
å videreutvikle brenselcellene på en slik
måte at de enkelt kan overføres til ulike
brukerapplikasjoner.
Hovedfokus i utviklingsprosessen vil for
oss være på stasjonære anlegg og det er
lavtemperatur brenselcellene som for oss er
mest aktuelle for konvertering av hydrogen til
elektrisitet.

Brenselceller
En brenselcelle kan sies å være en form for elektrisk batteri som omdanner kjemisk energi til elektrisk energi. Forskjellen er at i
vanlige batterier er den kjemiske energien lagret internt, mens i brenselcellen blir den tilført kontinuerlig fra et eksternt lager.
Dette betyr at brenselcellen ikke blir ”utladet ” så lenge det finnes ”brensel” i det eksterne lageret.
Brenselceller har muligheten til å erstatte de fleste av nåtidens lite effektive og forurensende energiomformere. Oppbygningen
medfører at de er like godt egnet for mikroteknologi som til store kraftverk. Brenselcelleteknologi kan på lang sikt redusere den
globale forurensningen betraktelig.
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Hydrogenveien Oslo-Stavanger.
Vardar AS er deltager i det nasjonale
utviklingsprosjekt HyNor - Hydrogenveien
fra Oslo til Stavanger. I løpet av år 2008
skal det være mulig å kjøre hydrogendrevne
kjøretøyer mellom Oslo og Stavanger. Ideen
er å bygge en første hydrogeninfrastruktur,
som ledd i en fremtidig permanent infrastruktur
fra Oslo til Stavanger. Prosjektet skal også
legge grunnlaget for en bred og markedsnær
utprøving av hydrogen i transportsektoren i
Norge.
Produksjon av hydrogen fra avfall
- Søppel er noe vi har mer en nok av, og
vi ønsker å se på mulighetene til å utnytte
denne ressursen på en positiv måte, sier
Bjørn Husemoen. Vardar AS har derfor satt
i gang et samarbeid med Lindum Ressurs og
Gjenvinning AS i Drammen. Prosjektet går ut
på å produsere hydrogen fra avfall. Denne
aktiviteten inngår som en del av en langsiktig
plan om å gjøre Drammen og Papirbredden Drammen Kunnskapspark - til et knutepunkt når
det gjelder Hydrogen og Brenselcelleenergi.
Målet er å utvikle et tungt, regionalt miljø
rettet mot produksjons- og brukerkompetanse
for hydrogen. Dette skal skje ved å utvikle
teknologi og brukerkunnskap samtidig.
Viktige aktører for teknologidelen er HyNor/
Hydrogenveien, Lindum/Vardar og høgskolene
i Buskerud. Kunnskapsdelen knyttes opp mot
Papirbredden - Drammen Kunnskapspark.
Bioteknologi
Vardar AS jobber sammen med NTNU i et
prosjekt for å gassifisere biomateriale. Slik at
gassene man utvinner kan foredles og brukes
i sammenheng med strømproduksjon og
fjernvarme.
Ut fra denne prosessen kan man produsere
hydrogen, men også andre gasser som i
tillegg kan brukes for eksempel til Biodiesel.
Vardar AS har stor interesse for dette området
fordi det gir muligheter til å videreutvikle
eksisterende og nye fjernvarmeanlegg.
Bioenergi er CO2-nøytralt, og et bærekraftig
og miljøvennlig energialternativ – avslutter
Bjørn Husemoen.

Bioenergi
Biomasse er rett og slett trær og planter. Biomasse
dannes ved at planter og trær gjennom fotosyntese
utnytter energien fra sollyset til å produsere
plantemateriale fra CO2 og vann. Slik biomasse kan
brukes direkte til energiformål, ved vanlig forbrenning.
Men biomasse er også et utmerket råstoff for
hydrogenproduksjon og ser ut til å kunne gi hydrogen
til konkurransedyktige priser på relativt kort sikt.
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Styrets årsberetning for 2006
Vardar AS er et holdingselskap som
arbeider etter en langsiktig målsetting
om å maksimere verdier gjennom en
utviklingsstrategi.

Pakri Tuulepark som er Estlands største
vindkraftanlegg i produksjon, samt OÜ Viru
Nigula Tuulepark som er et vindkraftprosjekt
under bygging. Dette anlegget forventes
å komme i full drift i løpet av våren 2007.
Vardar Eurus AS eier driftsselskapet
OÜ Nelja Energia sammen med den
baltiske investeringsbanken OÜ United
Partners. Dette selskapet har som formål
å utvikle og realisere prosjekter samt drifte
operative anlegg på vegne av investorer. I
beretningsåret har Vardar Eurus utvidet sin
virksomhet i Baltikum og gått inn som deleier
i to vindkraftprosjekter i Litauen. Prosjektene
som er organisert i selskapene UAB Vejo
Elektra og UAB Lariteksas, er planlagt bygget
og satt i drift i løpet av 2008.

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 konsernets
kjernevirksomhet.

Innenfor bioenergi/fjernvarme eier Vardar
AS 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. Vardar har dessuten i
beretningsåret satt i drift et fjernvarmeanlegg
på Hønefoss som 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. Det
er besluttet å legge Hønefoss Fjernvarme i
et eget selskap i første omgang heleid av
Vardar AS.

Selskapet har følgende forretningsidè:

Vardar AS skal investere og eie
energirelatert virksomhet og eiendom.
Området vannkraft består av eierskapet i
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
vindkraftselskapet Kvalheim Kraft AS sammen
med Østfold Energi AS, samt 33,3% av
aksjene i selskapet Zephyr AS som har
som formål å utvikle, bygge og eie anlegg
for produksjon av vindkraft. Vardar AS er
dessuten direkte medeier i et par andre
vindkraftprosjekter som er under utvikling.

Datterselskapet Vardar Eiendom AS
er konsernets redskap for utvikling av
eiendomsporteføljen.
Vardar AS har forretningskontor i Drammen
kommune.

Vardar AS eier datterselskapet Vardar Eurus
AS sammen med Nordic Environmental
Finance Coorporation, 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
to heleide datterselskaper i Estland; OÜ
Bak fra venstre: Nestleder Mette Lund Stake, styreleder
Tor Ottar Karlsen og styremedlem Nils Peter Undebakke.
Foran fra venstre: Adm. direktør Johannes Rauboti,
styremedlem Gerd Johnsen og styremedlem Linda Verde.

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 2007
og årene fremover. Selskapet er i en sunn
økonomisk og finansiell stilling.
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Overført til annen egenkapital 30,1 mill. kr.

Uste Nes AS
Dette selskapet eier 2/7 av kraftverkene Uste
og Nes i Hallingdal som er et sameie mellom
E-CO Energi AS (4/7), Akershus Energi AS
(1/7) og Uste Nes AS.

Overført til fond for vurderingsforskjeller
43,8 mill. kr.
Selskapets frie egenkapital pr. 31.12.2006
var: 238,5 mill. kr.

Resultatet i Uste Nes AS ble i år 2006 34,3
millioner kroner og egenkapitalen er ved utgangen av året 648,1 millioner kroner. Uste
Nes AS prissikrer sin framtidige produksjon
gjennom inngåelse av terminkontrakter. En
vesentlig del av produksjonen er sikret i 2007
og 2008 og en mindre andel i 2009. Denne
risikostyringen gir en større grad av
forutsigbarhet i resultatet etter skatt selv om
markedsprisene gjennom året varierer. Styret
er godt fornøyd med resultatet i Uste Nes AS.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i
Vardar AS utgjør 168,1 mill. kr., mens
tilsvarende i konsernet utgjør -33,3 mill. kr.
Avviket fra driftsresultatet skyldes endring i
andre tidsavgrensningsposter.
Kapitalstruktur
Vardar AS har ved årsskifte en samlet balanse
på 2.614,8 millioner kroner med en egenkapital på 1.139,9 millioner kroner, mens Vardarkonsern har en samlet balanse på 2.658,6
millioner kroner og en tilsvarende egenkapital
på 1.139,9 millioner kroner.

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.

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
investeringen i 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.

Energiselskapet Buskerud AS oppnådde i år
2006 et resultat etter skatt på 127,6 millioner
kroner mot 87,2 millioner kroner i 2005.
Egenkapitalen var ved utgangen av året
1.662,6 millioner kroner.
Vardar Eurus AS
Vardar AS eier 70% av aksjene i Vardar
Eurus AS. De resterende 30% eies av
NEFCO. Datterselskapet OÜ Pakri Tuulepark
oppnådde i 2006 et resultat på tEEK 4.072
og resultatet for Vardar Eurus AS ble et
overskudd på 5,17 millioner kroner. Det var
spesielt i første halvår svært lave vindhastigheter sammenlignet med gjennomsnittstall.
Tatt i betraktning vindressursene er derfor
styret svært tilfreds med resultatutviklingen i
OÜ Pakri Tuulepark samt utviklingen generelt
innenfor Vardar Eurus AS.

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 og gjennomsnittlig rentebinding er øket noe det siste året.
Personalforhold, helse, miljø og sikkerhet
Ved årets utgang var det 6 ansatte totalt i
Vardar AS og de heleide datterselskapene,
herav 2 kvinner. Konsernet har en samarbeidsavtale med Energiselskapet Buskerud AS når
det gjelder administrative tjenester.

Økonomisk resultat
Vardar-konsern oppnådde i 2006 et overskudd etter skatt på ca 75,4 mill. kr. som er
ca 7 mill. kr. bedre enn i 2005.

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

Styret er vel tilfreds med resultatet.
Styret foreslår at årets resultat etter skatt på
73,9 mill. kr. for Vardar AS disponeres på
følgende måte:
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for eksempel lønn, avansement, rekruttering,
videreutvikling m.m.
I styret for Vardar AS er 3 av de 5 aksjonærvalgte representantene kvinner. I Uste Nes
AS er 3 av de 6 aksjonærvalgte representantene kvinner. I Vardar Eurus AS er 1 av de
3 aksjonærvalgte representantene kvinne. I
datterselskapene OÜ Pakri Tuulepark og OÜ
Viru Nigula Tuulepark er 2 av de 4 aksjonærvalgte representantene kvinner.

en lønnsom virksomhet. Den store etterspørselen på verdensbasis har dessuten
medført midlertidige prisøkninger på turbiner.
Vardar AS arbeider aktivt for å posisjonere
selskapet i forhold til flere prosjekter og
utbyggingsområder og har blant annet i regi
av Haram Kraft AS søkt konsesjon for en
66 MW vindmøllepark på Mørekysten sammen
med Tafjord Kraft AS og Kraftmontasje AS.
Svar på denne konsesjonssøknaden ventes i
løpet av 2007.

Sykefraværet i Vardar-konsern for 2006 har
vært 94 dager. Dette utgjør 8,76 % av total
arbeidstid i året. Det er i beretningsåret ikke
inntruffet ulykker eller vesentlige skader.

Styret har ellers forventninger til utviklingen av
satsingen på fornybar energi i utlandet
gjennom Vardar Eurus AS. Her vil det bli satt
spesiell fokus på land og områder hvor
lovgivning og andre rammebetingelser er lagt
til rette for at investeringer i ny fornybar energi
skal kunne gi tilfredsstillende avkastning på
egenkapitalen, også tatt i betraktning de ekstra
risikoelementer som følger med det å drive
forretningsvirksomhet i utlandet. Etableringen
av samarbeidet med den baltiske investeringsbanken United Partners ventes å gi
Vardar Eurus AS et løft i sin videre utvikling.

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
Det har allerede blitt gjennomført flere verdiøkende prosesser i tilknytning til restrukturering
av energibransjen i Buskerudregionen med
tilstøtende områder.

Styret ser for seg en betydelig utvikling innenfor
området bioenergi. Vardar AS har allerede
høstet viktig erfaring gjennom etablering og
drift av Øvre Eiker Fjernvarme AS. I 2003 fikk
selskapet konsesjon på utbygging av
fjernvarme på Hønefoss og den 01.09 2006
startet de første varmeleveransene.

Energiselskapet Buskerud AS har så langt
lykkes meget bra med sin strategi og det er
eiernes intensjon at arbeidet med en videre
regional restrukturering skal videreføres i regi
av Energiselskapet Buskerud AS.
Innenfor området ny fornybar energi er
arbeidet nå i hovedsak konsentrert om
vindkraft og bioenergi/fjernvarme.

Datterselskapet Vardar Eiendom AS er en god
plattform for å utvikle eiendomsporteføljen over
tid. Resultatet i selskapet har i 2006 ikke vært
fullt ut tilfredsstillende på grunn av ledighet. Fra
01.10.06 er imidlertid selskapets kontorarealer
nesten fullt utleid og dette vil følgelig gi full
effekt fra og med regnskapsåret 2007.

Vindkraftproduksjon får stadig økende fokus.
Utviklingen av stadig større vindturbiner
fører over tid til en reell reduksjon av investert
beløp pr MW installert effekt. Likevel er det
helt nødvendig med støtteordninger i en eller
annen form for å gjøre vindkraftproduksjon til

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

Styret vil takke administrasjonen i konsernet for godt utført arbeid i 2006.
Drammen, 27.03.2007

Tor Ottar Karlsen
Styreleder

Mette Lund Stake
Nestleder

Nils Peter Undebakke
Styremedlem

Linda Verde
Styremedlem

Gerd Johnsen
Styremedlem

Johannes Rauboti
Administrerende direktør
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Resultatregnskap
Beløp i 1000 kr.

KONSERN
Resultat
31.12.2006

MORSELSKAP
Regnskap
2005

Noter

Resultat
31.12.2006

Regnskap
2005

3 226

2 797

Driftsinntekter
195 371
9 730

180 362 Energisalg

1

10 707 Andre driftsinntekter
Andre driftsinntekter konsern

205 102

400

191 069 Sum Driftsinntekter

3 626

2 797

2 019

1 924

1 948

4 251

Driftskostnader
71 634
3 290

59 673 Energikjøp/varekjøp
6 093 Lønn og andre personalkostn.

29 403

25 996 Avskrivninger

43 382

38 666 Andre driftskostnader

2,13
4,5
2

Andre driftskostnader konsern
147 709
57 393

66
3 127

255

154

10 282

9 522

-6 656

-6 724

6

35 063

39 191

6

62 656

42 277

130 428 Sum driftskostnader
60 642 Driftsresultat
Inntekt på inv. i datterselskap

66
5 993

62 799

42 277 Inntekt på inv. i felleskontr. virks. og tilkn. selsk.

38 701

29 520 Finansinntekter

27 139

33 747

59 564

46 466 Finanskostnader

53 727

46 415

41 936

25 330 Netto finansposter

71 132

68 800

99 329

85 972 Resultat før skattekostnad

64 477

62 075

-9 399

-5 876

73 876

67 951

30 130

98 599

23 908
75 421

17 679 Skattekostnad

3

68 293 Årets resultat

73 876

67 951 Majoritetens andel

1 545

341 Minoritetens andel

Disponering av årsresultat
73 876

67 951 Annen egenkapital
Fond for vurderingsforskjeller

73 876

67 951 Sum disponert

26

43 746

-30 648

73 876

67 951

Kontantstrømoppstilling
Beløp i 1000 kr.

KONSERN
2006

MORSELSKAP
2005

2006

2005

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
99 329

85 972 Resultat før skattekostnad

64 477

62 075

-4 217

-4 679 Periodens betalte skatt

-5

0

29 403

25 996 Ordinære avskrivninger

66

66

-217

143

-217

143 Endring i varelager

-13 446

-3 855 Endring i kundefordringer

456

-472

-11 113

-7 475 Endring i leverandørgjeld

6 690

-2 817

96 599

65 918

168 066

124 913

-133 052
-33 313

85 884 Endring i andre tidsavgrensingsposter
181 986 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteteter

-191 912

-179 318 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

-82 512

0

0

0 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

0

0

-21 615

-94 758

-883

-4 425 Utbetalinger på langsiktige lånefordringer

-7 073

0 Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak

-3 808

-57 970

0

150 Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak

0

150

-107 935

-152 578

-58 161

0

-25 586

-22 346

39 106

100 000

0

-80 200

-44 641

-2 546

15 490

-30 211

9 888

40 099

25 378

9 888

25 378

9 888

-199 868

-183 593 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteteter
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

-58 161
-25 586
27 693
0
-56 054
-289 235
295 050
5 815

0 Avdrag ansvarlig lån
-22 346 Renter ansvarlig lån
229 104 Opptak lån
-80 200 Utbytte
126 558 Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
124 951 Netto kontantstrøm for perioden
170 099 Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse
295 050 Kontanter og kontantekvivalenter ved per. slutt
Denne består av:

5 815

295 050 Bankinnskudd m.v.
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Balanse
Beløp i 1000 kr.

KONSERN

MORSELSKAP

31.12.2006

31.12.2005

Noter

31.12.2006

31.12.2005

Eiendeler
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
1 659

2 113 Utsatt skattefordel

3

675

1 315

5

1 050

1 050

5

57

123

206 500

206 500

5

96 965

14 453

6

469 379

488 996

6

1 063 615

1 010 099

8

435 950

428 566

85 834

Rettighet
91 042 konsesjonskraft

4

14 539

15 346 Goodwill

4

Varige driftsmidler
44 025
1 506

45 011 Bygninger, tomter
206 Maskiner, inventar mv.

206 500

206 500 Fallretter

5

405 665

423 320 Kraftstasjoner

5

252 660

63 299 Anlegg under utførelse
Finansielle anleggsmidler
Investering i datterselskap

1 075 474
401 987
6 598
35 398
2 531 844

Investering i felleskontrollert
1 010 109 virksomhet/tilknyttede selskaper
395 950 Ansvarlig lån
5 198 Aksjer
40 552 Andre langsiktige fordringer

7

6 598

5 198

9

141 566

127 335

2 422 355

2 283 635

10

613

396

597

1 053

14

131 557

79 651

34 334

115 625

2 298 646 Sum anleggsmidler
Omløpsmidler

613

396 Varelager
Fordringer

20 664

7 218 Kundefordringer
Konsernfordringer

99 706
5 815
126 799
2 658 643

107 200 Andre fordringer
295 050 Kontanter og bankinnskudd
409 864 Sum omløpsmidler
2 708 511 Sum Eiendeler

28

11

25 378

9 888

192 480

206 613

2 614 835

2 490 248

Beløp i 1000 kr.

KONSERN
31.12.2006

MORSELSKAP
31.12.2005

Noter

31.12.2006

31.12.2005

Gjeld og egenkapital
Egenkapital
Innskutt egenkapital
268 561

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

16

Overkursfond

268 561

268 561

348 500

348 500

344 911

301 165

Opptjent egenkapital
Fond for vurderingsforskjeller
871 361
1 139 922

6

804 239 Annen egenkapital

177 950

154 574

12

1 139 922

1 072 800

13

2 246

4 542

782 914 Gjeld til kredittinstitusjoner

17

700 000

660 894

633 030 Ansvarlig lånekapital

15

1 072 800 Sum egenkapital

44 485

43 167 Minoritet
Gjeld
Avsetning for forpliktelser

2 379

4 672 Pensjonsforpliktelser
Annen langsiktig gjeld

810 607
574 869
1 387 855

1 420 616 Sum langsiktig gjeld

574 869

633 030

1 277 115

1 298 466

176 233

70 947

12 516

5 826

0

5

Kortsiktig gjeld
70 947 Kassekreditt

11

21 792

32 905 Leverandørgjeld

23 635

4 217 Betalbar skatt

9 996

3

6 456 Arb.g.avg./merverdiavg.

30 958

57 404 Annen kortsiktig gjeld

86 381

171 929 Sum kortsiktig gjeld

Konserngjeld

2 658 643

639

487

8 271

41 630

14

2 708 511 Sum Gjeld og Egenkapital

138

88

197 798

118 983

2 614 835

2 490 248

Drammen, 27.03.2007

Tor Ottar Karlsen
Styreleder

Mette Lund Stake
Nestleder

Nils Peter Undebakke
Styremedlem

Linda Verde
Styremedlem

Gerd Johnsen
Styremedlem

Johannes Rauboti
Administrerende direktør
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Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar
med regnskapsloven og god
regnskapsskikk.

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.

Konsolidering
Konsernet består av følgende selskaper:

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.

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

Varige driftsmidler og avskrivninger
Varige driftsmidler aktiveres til kostpris.
Avskrivninger foretas fra investeringen
tas i bruk. Avskrivningssatsene er med
utgangspunkt i EBL’s anbefalte satser, og alle
investeringer avskrives lineært.

• OÜ Viru Nigula
(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 bruttometoden.

Vedlikehold som øker anleggsmidlenes
fremtidige inntjeningsevne eller levetid
vesentlig, er aktivert som forbedringer.
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
tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer
en uspesifisert avsetning for å dekke antatt
tap.

Konsernregnskapet viser den samlede
finansielle stillingen når morselskapet
og datterselskapene presenteres som en
økonomisk enhet. Konsernregnskapet er
utarbeidet etter oppkjøpsmetoden. Metoden
går ut på at mer / mindre-verdier i forhold
til bokførte verdier ved kjøpet identifiseres
og avskrives over forventet levetid i
konsernregnskapet. Alle interne resultat- og
balanseposter mellom konsernselskapene er
eliminert.

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.

Klassifisering og vurdering
av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er
klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som
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opparbeidede negative grunnrentesaldoer.
Positiv netto grunnrenteinntekt etter denne
samordningen danner grunnlaget for
beregning av betalbar grunnrenteskatt i
inntektsåret.

Pensjonsforpliktelser
Konsernet er medlem av Buskerud
Fylkeskommunale Pensjonskasse (BFP).
BFP er en kommunal pensjonskasse. Det
er enkelte forskjeller i den alminnelige
beregningsmetode som benyttes ved
implementering av regnskapsstandarden
i privat sektor mot beregningsmodellen
for kommunale pensjonskasser. Her er
det benyttet metoden for kommunale
pensjonskasser da konsernet er omfattet av
en slik offentlig tjeneste-pensjonsordning.
En beregning etter ny aktuarstandard
gir ifølge Kommunal Forsikringsservice
AS små utslag sammenlignet med den
spennvidde i forutsetninger som det er
anledning til å benytte ved beregninger etter
regnskapsstandarden.

Naturressursskatt
Naturressursskatten for inntektsåret
samordnes med fellesskatten. Det er kun
fellesskatt utover naturressursskatten som
er betalbar. Dersom naturressursskatten
er større enn fellesskatten i inntektsåret,
balanseføres differansen som forskuddsbetalt
naturressursskatt. Denne saldoen
renteberegnes i henhold til gjeldende regler.
Rentene inntektsføres som finansinntekter i
påfølgende inntektsår.

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

SKATTER
Inntektsskatt
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.

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.

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).
Grunnrenteskatt
Kun betalbar grunnrenteskatt kostnadsføres
som skattekostnad i inntektsåret. Positiv netto
grunnrenteinntekt samordnes med tidligere
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Noter
Beløp i 1000 kr.

Note 1. Energisalg
KONSERN
Energisalget består av egenprodusert kraft i Uste Nes AS som er fordelt mellom
konsesjonskraft, andelskraft, samt bilateralt fysisk og finansielt.

Note 2. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m.
MORSELSKAP
Lønnskostnader

2006

2005

Lønn (inkl. fordelt lønn)

2 141

1 847

225

305

Godtgjørelse til styret
Arbeidsgiveravgift

628

637

Pensjonskostnader

-1 227

1 302

Andre ytelser

93

57

Andre personalkostnader

88

103

1 948

4 251

5

3

Sum lønn- og personalkostnader
Gjennomsnittlig antall ansatte
Ytelser til ledende personer

2006
Daglig leder

Lønn
Pensjon
Andre ytelser
Sum

2005
Styret

Daglig leder

1 297

1 270

68

65

Styret

171

225

160

305

1 536

225

1 495

305

Revisor
Kostnadsført godtgjørelse til revisor fordeler seg slik :
-lovpålagt revisjon (inkludert bistand med årsregnskap)

157

-andre attestasjonstjenester

0

-skatterådgivning (inkl. teknisk bistand med ligningspapirer)

10

-annen bistand (styreseminar, ifrs-prosjekt)

65

Sum godtjørelse til revisor

232

Note 3. Skattekostnad
MORSELSKAP
Årets skattekostnad fordeler seg på:

2006

2005

Betalbar skatt

7 405

5

640

11 381

Skatt av konsernbidrag

-17 444

-17 262

Sum skattekostnad

-9 399

-5 876

Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel

34

Beløp i 1000 kr.

Note 3. Skattekostnad (fortsetter)
MORSELSKAP
Beregning av årets skattegrunnlag:

2006

2005

Resultat før skattekostnad

68 607

62 075

Permanente forskjeller *)

-102 176

-83 062

Endring i midlertidige forskjeller
Mottatt konsernbidrag
Årets skattegrunnlag
Oversikt over midlertidige forskjeller:
Anleggsmidler
Pensjonsforpliktelser
Sum
28 % utsatt skatt / utsatt skattefordel (-)

-2 285

131

62 300

61 650

26 446

40 794

2006

2005

-164

-153

-2 246

-4 542

-2 410

-4 695

-675

-1 315

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

19 210

Permanente forskjeller (28%)

-28 609

Beregnet skattekostnad

-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).

KONSERN
Årets skattekostnad fordeler seg på:

2006

2005

Betalbar skatt

9 589

133

-266

-48

+/- For lite/mye avsatt tidligere år
Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel

455

11 371

Betalbar grunnrenteskatt

14 130

6 223

Sum skattekostnad

23 908

17 679

2006

2005

Resultat før skattekostnad

99 329

85 972

Permanente forskjeller *)

-63 235

-44 889

Betalbar skatt vil bli avregnet mot tidligere innbetalt naturressursskatt.

Beregning av årets skattegrunnlag:

Endring i midlertidige forskjeller
Årets skattegrunnlag
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-1 837

161

34 257

41 244

Beløp i 1000 kr.

Note 3. Skattekostnad (fortsetter)
KONSERN
Oversikt over midlertidige forskjeller:

2006

2005

Anleggsmidler

-2 216

-1 205

Gevinst og tapskonto

-1 305

-1 631

Pensjonsforpliktelser

-2 113

-4 672

-5 634

-7 508

-1 652

-2 102

-26

-37

-7

-10

-1 659

-2 113

Sum
28 % utsatt skatt / utsatt skattefordel (-)
Underskudd til fremføring
28% utsatt skattefordel
Total utsatt skatt / utsatt skattefordel (-)
Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:
Betalbar inntektsskatt

1 907

Betalbar grunnrenteskatt

14 130

Betalbar naturressursskatt

7 598

Sum betalbar skatt

23 635

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

27 812

Permanente forskjeller (28%)

-17 706

For lite/mye avsatt skatt tidligere år

-266

Betalbar grunnrenteskatt

14 130

Avrunding

-62

Beregnet skattekostnad

23 908

* ) Inkluderer: Ikke fradragsberettigede kostnader, som feks representasjon.

Naturressursskatt
Gjennomsnittlig produksjon siste 7 år :
584.445.000 kWh x 1,3 øre/kWh

7 598

Fremført naturressursskatt fra tidligere år inkl renter

51 805

Samordning mot betalbar skatt 2006

7 682

Netto fremførbar naturressursskatt

51 721

Posten er inkludert i andre kortsiktige fordringer.

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
friintekt beregnet ut fra skattemessig verdi på driftsmidlene multiplisert med en normrente
(for 2006 7,2%).
Grunnlag betalbar grunnrente

52 333

Betalbar grunnrenteskatt

14 130
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Beløp i 1000 kr.

Note 4. Immaterielle eiendeler
KONSERN
Rettigheter
konsesjonskraft

Goodwill

109 825

16 337

109 825

16 337

Akk. av- og nedskrivninger 31.12.

23 991

1 798

Balanseført verdi 31.12.

85 834

14 539

Anskaffelseskost 01.01.
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.

Årets avskrivninger

5 208

Økonomisk levetid

25 år

809
20 år

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

Note 5. Varige driftsmidler
MORSELSKAP
Fallretter på 206.500 består av merverdier knyttet til kraftstasjoner i konsernet ved verdivurdering og stiftelse av
selskapet i 1996. Merverdiene vurderes å være fallrettigheter, som anses evigvarende, og derfor ikke avskrives.
Maskiner/
inventar mv.
Anskaffelseskost 01.01.

Tomt

Sum

892

1 050

1 942

Anskaffelseskost 31.12.

892

1 050

1 942

Akk. av- og nedskrivninger 31.12.

835

Tilgang
Avgang

Balanseført verdi 31.12.

57

Årets avskrivninger

66

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

835
1 050

1 107
66

3 år/8 år

0

33/12,5%

Anlegg under utførelse består av 96.965 vedrørende utarbeidelse fjernvarmeanlegg Hønefoss.

KONSERN
Maskiner/
inventar mv.

Tomter og
Bygninger

Kraftstasjoner

Sum

Anskaffelseskost 01.01.

1 000

57 053

520 622

578 675

Tilgang

1 464

49

4 532

6 045

2 464

57 102

525 154

584 720

Avgang
Anskaffelseskost 31.12.
Akk. av- og nedskrivninger 31.12.

958

13 077

119 489

133 524

1 506

44 025

405 665

451 196

Årets avskrivninger

164

1 035

22 187

23 386

Økonomisk levetid

3 år/8 år

50 år

20/60 år

Balanseført verdi 31.12.

Avskrivningsplan

33/12,5%

5/1,67%

Arbeid under utførelse består av: Utbygging av vindkraftparken Vira-Nigula i Estland med 154.658, 1.037 vedrørende damanlegg knyttet til
kraftstasjonen Nes, samt 96.965 vedrørende fjernvarmeanlegg Hønefoss.
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Beløp i 1000 kr.

Note 6. Datterselskaper, felleskontrollert virksomhet, og tilknyttede selskaper

Datterselskaper
Uste Nes AS

Anskaffelsestidspunkt

Forretningskontor

Eierandel

Stemme
andel

Anskaffelseskost

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 %

101 541

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 %

755

Sula Kraft AS

08.02.2006

Førde

50 %

50 %

408

Norsk Enøk & Energi AS

14.01.1992

Drammen

30 %

30 %

1 016

Haram Kraft AS

07.05.2003

Vestnes

35 %

35 %

355

ÖU Paldiski Tuulepark

16.11.2005

Estland

20 %

20 %

9 153

Zephyr AS

20.03.2006

Sarpsborg

33 %

33 %

2 000

Årets
resultatandel

Kons.bidrag/
Utbytte/
andre
EK-trans.

34 309

-46 080

Felleskontrollert
virksomhet

Tilknyttede
selskaper

Datterselskaper
Uste Nes AS

Inngående
balanse
371 308

Utgående
balanse

Fond for
vurderingsforskjeller

359 537

Vardar Eiendom AS

18 317

-711

-8 221

9 385

Vardar Eurus AS

99 371

1 465

-379

100 457

488 996

35 063

993 878

63 791

4 826

469 379

Felleskontrollert
virksomhet
Energiselskapet
Buskerud AS
Kvalheim Kraft AS
Øvre Eiker Fjernvarme AS

-11 700

1 045 969

5 347

15

5 362

169

-729

-560

Sula Kraft AS

339 268

408

Tilknyttede
selskaper
Norsk Enøk & Energi AS
Haram Kraft AS
ÖU Paldiski Tuulepark

1 248

433

152

305
9 153

Zephyr AS
1 010 099

1 833

817

305
-303

8 850

-551

1 449

62 656

38

-66 228

1 063 615

344 911

Beløp i 1000 kr.

Note 7. Aksjer i andre selskaper
MORSELSKAP/KONSERN
Eierandel

Anskaffelseskost

Balanseført verdi

Antall

BTV Investeringsfond

2,00 %

3 000

3 000

Energi og Miljøkapital AS

2,50 %

2 000

Cenergie AS

1,40 %

1 598
6 598

6 598

Aksjer i andre
selskaper 31.12.06

2 110

100

2 000

20 000

1

1 598

140 000

Note 8. Ansvarlige utlån med forfall senere enn 1 år
MORSELSKAP
Hovedstol
Energiselskapet Buskerud AS
Vardar Eiendom AS
Kvalheim Kraft AS
Haram Kraft AS
Sum ansvarlige utlån

Renteinntekt

Rentesats

390 000

17 914

4,59 %

40 000

1 550

4,26 %

5 000

373

4,70 %

950

4,03 %

435 950

19 837

Note 9. Andre langsiktige fordringer med forfall senere enn 1 år
MORSELSKAP
Hovedstol
Energiselskapet Buskerud AS
Øvrig
(lån til daglig leder (850)/ansatt (250))
Lån OÜ Viru Nigula

Renteinntekt
879

3,10 %

1 100

32

2,91 %

98 760

2 152

7,00 %
6,20 %

8 432

Vardar Eurus AS

5 767

61

141 566

3 124

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

Note 10. Varelager
Varelageret består av briketter, og lageret er oppført til anskaffelseskost.
Note 11. Bundne betalingsmidler
Morselskap
Skattetrekksmidler

Konsern

358

377

358

91 386

Depotkonto
Sum bundne betalingsmidler

91 009

Note 12. Endring egenkapital
Morselskap
Egenkapital 31.12.05
Egenkapitaltransaksjoner (se note 6)
Årets resultat
Egenkapital 31.12.06

Rentesats

27 507

Lån ÖU Paldiski Tuulepark
Sum andre langsiktige fordringer

Konsern

1 072 800

1 072 800

-6 754

-6 754

73 876

73 876

1 139 922

1 139 922

39

Pålydende
(hele NOK)

Beløp i 1000 kr.

Note 13. Pensjonskostnad og pensjonsforpliktelser
Pensjonsforpliktelsene overfor ansatte i konsernet er dekket gjennom kollektiv pensjonsforsikring
i Buskerud Fylkeskommunale Pensjonskasse. Denne ordningen inkluderer også AFP.
Estimatavvik kostnadsføres/innteksføres direkte i regnskapsåret.
Morselskap

Pensjonskostnad
Årets pensjonskostnad

Konsern

-1 227

-1 167

Beregnede pensjonsforpliktelser

43 619

45 656

Pensjonsmidler (til markedsverdi)

41 651

43 571

Pensjonsforpliktelse

Arbeidsgiveravgift
Netto pensjonsforpliktelser

278

294

2 246

2 379

Økonomiske forutsetninger
Avkastning

6,00 %

Diskonteringsrente

5,00 %

Årlig lønnsvekst og pensjonsregulering

3,19 %

Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp

3,19 %

Note 14. Mellomværende med selskap i samme konsern
31.12.2006

MORSELSKAP
Konsernfordringer

31.12.2005

131 557

79 651

138

88

Konserngjeld

Note 15. Ansvarlig lån med forfall senere enn 5 år
MORSELSKAP/KONSERN
Låntype

Saldo 31.12.

Rentesats

Rentekostnad

Forfall

Buskerud
fylkeskommune

Ansv. Lån m/call

424 869

4,20 %

19 287

Evigvarende

Buskerud
fylkeskommune

Ansv. Lån m/call
og put

150 000

4,20 %

6 300

Evigvarende

574 869

Note 16. 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:
Drammen

Antall

Prosentandel
7 863

16,03 %

Flesberg

554

1,13 %

Flå

103

0,21 %

Gol

442

0,90 %

Hemsedal

191

0,39 %
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Beløp i 1000 kr.

Note 16. Aksjekapital og aksjonærinformasjon (fortsetter)
Hol

461

0,94 %

Hole

922

1,88 %

Hurum

2 924

5,96 %

Kongsberg

5 921

12,07 %

373

0,76 %

Lier

6 441

13,13 %

Nedre Eiker

4 930

10,05 %

Nes

353

0,72 %

Nore og Uvdal

265

0,54 %

Krødsherad

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 %

471

0,96 %

49 054

100 %

Ål
Sum

Note 17. Øvrig langsiktig gjeld / finansielle instrumenter
MORSELSKAP
Långiver/Tilrettelegger

Låntype

Saldo pr
31.12.

Rente

Forfall

Nordea (som tilrettelegger)

Obligasjonslån

265 000

Flytende

des.08

Nordea (som tilrettelegger)

Obligasjonslån

25 000

Flytende

des.08

Nordea (som tilrettelegger)

Obligasjonslån

10 000

Fast

des.08

Nordea (som tilrettelegger)

Obligasjonslån

400 000

Fast

des.08

700 000
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

Flytende

Fast

des.15

Kredittinstitusjon

Valuta og renteswap

56 000

Flytende

Flytende

mar.11

Kredittinstitusjon

Valuta og renteswap

54 965

Flytende

Flytende

mar.11

Kredittinstitusjon

Renteswap

10 000

Fast

Flytende

mar.16

Kredittinstitusjon

Renteswap

100 000

Flytende

Fast

sep.16

Kredittinstitusjon

Valutaopsjon

75 000

Kredittinstitusjon

Capkontrakt

100 000

des.08
Flytende

des.07

1 020 965
Vardar har avgitt en negativ pantsettelsesklausul.

KONSERN
Utover morselskapets lån er det følgende lån i konsernet:
Låntaker
OÜ Pakri Tuulepark

Långiver

Låntype

Diverse

Diverse

41

Saldo pr
31.12.
110 607

Rente
Flytende

Forfall
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Viktig miljøsatsing i Hønefoss
vil gi grobunn for viktig miljøriktig satsing
i mange år fremover, avslutter Bjørn
Husemoen.

Høsten 2006 startet Vardar AS driften
av sitt store nye bioenergianlegg i
Hønefoss. Anlegget leverer oppvarming,
varmt tappevann og kjøling til
forretningsbygg, kontorer og
industri lokalt. Hønefoss Fjernvarme AS
vil også dekke behovet Ringerike
sykehus har for varme og varmt vann,
noe som vil gi sykehuset store besparelser i energikostnadene.
- Dette er fornybar og CO2 nøytral
energi som ikke bare er rimelig, men
svært miljøvennlig også, forklarer
direktør i Hønefoss Fjernvarme AS,
Bjørn Husemoen.
Fornybar energi fra rå skogsflis
Brenselet til fjernvarmeanlegget er rå skogsflis
som kan ha et fuktinnhold på hele 35-55%.
Ved hjelp av røykgasskondensering økes
varmeproduksjonen i anlegget samtidig
som avgassene gis en effektiv rensing, slik
at røkgassen som slippes ut fra anlegget er
ganske ren. - Ringerike, som en av landets
største skogskommuner er spesielt godt egnet
for utvikling og bruk av fjernvarme og annen
bioenergi, fortsetter Husemoen.

Assisterende driftssjef Eigil Søndregaard, direktør Bjørn Husemoen og
driftsleder Ole Martin Flaten kan nå levere miljøvennlig energi fra det
nystartede bioernergianlegget på Hønefoss. Fra den store pipen er det
lite annet enn vanndamp som slipper ut.

Videre utvikling
Rør er pr. i dag lagt over ca halve byen helt
frem til Hønefossen. Varmeleveransen startet
i september 2006. Den totale installerte
effekten etter byggetrinn 1 er på 7MW.
Neste byggetrinn, som dekker området på
den andre siden av Hønefossen ventes å stå
ferdig i 2009. - Dette medfører en utvidelse
av eksisterende anlegg. Blant annet må man
installere en biokjele nr. 2 på omtrent samme
størrelse som den nåværende, sier driftsleder
Ole Martin Flaten.

Hønefoss Fjernvarme AS dekker Ringerike sykehus’s behov for
oppvarming og varmt vann. Sykehuset er fjernvarmeanleggets største
kunde.

Satsing på ”grønn varme” er ett av de viktigste
tiltakene for å styrke energifleksibilitet og
forsyningssikkerhet i energimarkedet. Norge har
store fornybare ressurser og vi behøver flere ben
å stå på. Spesielt i byer og regioner med høyt
energiforbruk er det viktig å utnytte mulighetene til
miljøvennlig og fornybar varmeproduksjon.

Nytt næringsgrunnlag for regionen
- Jeg mener dette er teknologi som kan være
med på å gi nytt næringsgrunnlag i vår
region, og jeg har stor tro på at satsing på
bioenergi og andre fornybare energikilder

Kilde: Enova
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