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Årets produksjon ble på 374,9GWh, en økning
på 20% fra 2004, og 3% over middelverdien
etter at produksjonsøkningen fra ny dam i
Eidefossen er tatt med. Det var jevnt bra pro-
duksjon i hele året. Høsten ble spesielt god fordi
det var mildt og bra med nedbør i oktober og
deler av november. Vi hadde ikke driftsproble-
mer av alvorlig karakter i 2005. 

Den nye dammen i Eidefossen, som ble satt i drift
i mai 2004, har så langt oppfylt våre forventning-
er. Det ser ut til at den kalkulerte produksjonsøk-
ningen stemmer med virkeligheten, og vi har 
fordeler med mindre grindrensk om sommeren og
mindre sarr og drivis i elva om vinteren. Samlet
falltap i løpet året har derfor minket. 

I 2005 ble gjennomsnittlig spotpris litt høyere
enn sikringsprisen som det ble inngått 
kontrakter på for en del av kraftproduksjonen.
Sammenlignet med gjennomsnittlig spotpris de
siste 5 årene, oppnådde vi i 2005 en pris som lå
litt under dette nivået. På lang sikt mener vi
fortsatt at prissikring er riktig strategi. I løpet av
vinteren 2006 vil vi ut fra erfaring fra foregå-
ende år på nytt vurdere hvor stor del av produk-
sjonen som skal prissikres. Et overordnet mål er
fortsatt å sikre seg mest mulig forutsigbare inn-
tekter samtidig som vi ønsker å få med oss mest
mulig av den prisoppgangen som har vært de
siste årene. Både styret, og ikke minst eierne,
ønsker seg denne stabiliteten. 

Fyllingsnivået i Tesse ved inngangen til 2006 lå
1,3 meter over normalen, og vi vil derfor få en
høy produksjon i alle fall fram til sommeren.  

Tradingvirksomheten i det finansielle kraft-
markedet ga en god avkastning i 2005 på ca.
16%, og vi vil fortsatt  bruke plassering i dette
markedet som et alternativ til kapitalmarkedet
for å spre risiko. 

Biovarmeanlegg på Otta har vært vurdert i
mange år. I fjor ble det endelig besluttet å bygge
anlegget etter at det ble gitt ca. 4 mill kr. i
Enova- og DA-midler samtidig som gode utsikter
til høy kraftpris framover  førte til et lønnsomt
prosjekt. Otta Biovarme AS ble stiftet
21.12.2005, og eierne består av Eidefoss med
80% og 20% på OIS AS, som er holdingselskapet
til Otta Sag & Høvleri.

Nettdrift
I 2005 fikk vi en merinntekt for den samlede
nettvirksomheten på 2,5 mill. kr. etter at 
mindreinntekt fra KILE på 5 mill. kr. er inn-
tektsført.  Nettleietariffen for 2005 ble beregnet
ut fra at vi skulle få en merinntekt for å spise av
opparbeidet mindreinntekt fra tidligere år. 
Vi har imidlertid fortsatt ca. 19,0 mill. kr. 
i samlet mindreinntekt inkludert KILE. 

Forbruksøkningen i 2005 ble 3,4% temperatur-
korrigert, og det ser ut til at den nedgangen vi
har sett de siste årene har snudd. Dette er 
gledelig for selskapet og vitner om generelt stor
aktivitet i næringsliv og samfunn. 
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kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med
20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå.

Vår visjon er at vi skal hevde oss blant de mest
veldrevne energiselskapene  i Norge.

Selskapet skal på forretningsmessig grunnlag: 
➢ produsere, omsette og distribuere energi. 
➢ utnytte tilgjengelige energiressurser;  primært
vannkraft, men også andre tilgjengelige energi-
kilder.
➢ sikre kundene i forsyningsområdet en god
energiforsyning gjennom stabil og sikker distri-
busjon av elektrisk energi. 
➢ selge energi til konkurransedyktige priser
innenfor eget forsyningsområde. 
➢ sikre eierne avkastning på verdiene i selskapet
ved å utnytte selskapets eiendommer, kompetan-
se og forretningsmuligheter på kort og lang sikt.
➢ være aktiv eier i selskaper som bygger infra-
struktur, slik som tele, vann og avløp. 

Eidefoss har områdekonsesjon for å distribuere
elektrisk kraft til innbyggerne i eierkommunene
unntatt Sjoaområdet og Sandbumoen i Sel kom-
mune.

Linjenettet med tilhørende transformatorstasjo-
ner består av:

207 km 66 kV kraftlinjer
6 transformatorstasjoner 66/22 kV
992 km 22 kV kraftlinjer
1012 nettstasjoner 22/0,23 kV
1562 km lavspentlinjer

Etter at dammen i Eidefossen ble hevet, vil 
midlere årsproduksjon ligge på ca. 365GWh.   
Samlet forbruk i nettet var på 313(309)GWh,  
en økning på 1,2% fra 2004.
Kraftsalg til næringslivs og husholdningskunder
var på  228(228)GWh i 2005.

Hovedtrekk
Relativt stabil kraftpris og nettleie har på mange
måter fredet vår bransje i 2005 - i alle fall
sammenlignet med det vi opplevde i de to forrige
årene. I et samfunn som er så avhengig av den
varen vi leverer, må vi først som sist  være inn-
stilt på å bli fulgt med argusøyne av politikere og
menigmann. 

2005 ga en kraftproduksjon som ble høyere enn
midlere årsproduksjon. Dette skyldes uvanlig
høyt tilsig langt utover høsten. Vi gikk derfor inn
i 2006 med en fyllingsgrad som lå betydelig over
det normale, og dette vil føre til høy produksjon
i 1. halvår 2006. Gode kraftpriser gjennom året
ga da et driftsresultatet i 2005 som er 19,1%
høyere enn i 2004. I tillegg fikk vi et meget godt
finansresultat som resulterte i et årsresultat etter
skatt på 61,5 mill. kr. Dette er ny rekord for
Eidefoss, og styret er meget godt tilfreds med
resultatet som er oppnådd. Totalkapitalrenta-
biliteten for selskapet er beregnet til 17,0%.   

2



I 2005 steg avbruddskostnadene noe i
forhold til de meget lave nivåene i 2003
og 2004.  Avbruddene kostet 3,5 mill.
kr., mens rammen er på 5,7 mill.  kr.
Etter å ha inntektsført 5 mill. kr. i
2005, har vi nå en mindreinntekt på
ca. 4,5mill. kr. på KILE-regnskapet.
De lave avbruddskostnadene forteller
oss at nettet holdes i bra stand og at
planmessig vedlikehold er lønnsomt på
lang sikt. Mindreinntekt på KILE kan
inntektsføres dersom det er snakk om
en varig økning av leveringspålitelig-
heten. Vi har under løpende vurdering
om effekten av konkrete tiltak i nettet
vil føre til varig endring i leveringspåli-
teligheten, og vi har valgt å inntekts-
føre 5 mill. kr. i årets regnskap. Den 
resterende delen av mindreinntekten
på KILE vil bli vurdert på nytt i  2006.  

Ved årsskiftet hadde vi montert ca.
12300  fjernavlesningsterminaler, og
det gjenstår ca. 200 fritidshus der vi
har problemer med å komme inn for å
montere utstyret. Kundene er positive
til denne investeringen, og vi ser flere
og flere eksempler på at vi nå greier å
møte nye krav og ønsker både fra
myndigheter og kunder på en smidig og
effektiv måte. 

Det Lokale Eltilsyn
Myndighetene har nå avklart fram-
tidige rammevilkår for Det Lokale
Eltilsyn.  Nettselskapene beholder
myndighetsrollen, men de kan velge
fritt blant kvalifiserte kandidater
hvem de skal bruke til å utføre arbei-
det. Vi kommer til å bruke vårt eget
tilsynspersonell også framover, og det
vil derfor bli skrevet en intern avtale
mellom vår nettavdeling og vår seksjon
for tilsyn. 

Energiomsetning
I 2005 ble sluttbrukersalget til egne
kunder på 228 GWh, som er likt med
året før.  Vår andel av totalmarkedet
lokalt er stabilt, og vi er spesielt for-
nøyd med den høye andelen på 95-96%
i privatmarkedet. Dette viser at vår
strategi med å fokusere på lokal, 
kundeorientert leverandør kombinert
med konkurransedyktig pris har vært 
vellykket. 

I næringsmarkedet har vi en andel på
ca. 50% målt ut fra salgsvolum. Det
viser seg å være vanskelig å ta tilbake
en del av disse kundene, fordi de er
med i en landsdekkende kjede eller
kjøper kraft direkte selv. Med bak-
grunn i dette faktum, vedtok styret at
Eidefoss skulle gå inn som aksjonær i
Enteca AS sammen med 10-12 andre
energiselskap med det samme utgangs-
punktet som oss. Enteca skal operere

på landsbasis, og har fokus på å selge
kraft til store næringslivskunder og det
offentlige. På denne måten håper vi å
vinne tilbake en del større næringslivs-
kunder også lokalt. Vår eierandel var
på 8,3% da selskapet ble etablert i
november. 

Områdeprisen i engrosmarkedet ble på
23,4 øre/kWh, som er ca. 1øre/kWh
lavere enn i 2004.   

Bransjeutvikling
Det blir mer og mer tydelig at vi har
for liten egen kraftproduksjon her i
landet. Det var bare stort tilsig i fjor-
året som førte til at prisen ikke ble
høyere. I normale nedbørsår, er vi helt
avhengig av hjelp fra utlandet for å
dekke etterspørselen. Dersom det ikke
bygges ut mer produksjon innen kort
tid, vil dette gapet bli ennå større, og
prisen blir drevet videre opp mot et
europeisk nivå. Det er spesielt grunn
til å være bekymret for forsynings-
situasjonen i Midt-Norge, der stor
etterspørselsvekst vil resultere i stor
kraftmangel om 3-4 år dersom det ikke
bygges ny kapasitet.  

Usikkerheten rundt hjemfall er ikke
avklart dette året, og det skal bli spen-
nende å se hva  regjeringen foreslår
som løsning. ESA begynner å miste tål-
modet, og vi regner med at løsningen
foreligger i løpet av 2006. Vi vil spesi-
elt peke på det uheldige i at Eidefoss og
regionen risikerer å miste store verdi-
er, som Eidefoss' eiere har bygget opp
gjennom mange år, tilbake til staten
uten noen særlig kompensasjon dersom
hjemfall etter 75 år innføres.  

NVE fortsetter arbeidet med å vurdere
hvilken nettereguleringsmodell som
skal gjelde fra 2007. De viktigste trek-
kene som har kommet fram hittil, er at
den vil basere seg på en kombinasjon
av selskapenes spesifikke, historiske
kost i 2005 kombinert med normtall
som skal gjelde for hele bransjen.
I tillegg vil de se på forbedringer av
dagens effektivitetsmåling, som etter
manges syn er lite treffsikker og urett-
ferdig, og det generelle effektiviserings-
kravet blir fjernet. Vi mener at ram-
mene må legges slik at vi også i fram-
tida kan holde så god kvalitet på nettet
at samfunnets krav blir oppfylt. 
En videre innstramming av rammene
fra dagens nivå, kan føre galt av sted
fortere enn vi aner.  Det er et faktum
at vi må ha over 100 år på oss for å
fornye linjenettet i Norge med dagens
investeringstakt, og dette er ikke bra
på sikt. Det er nok spesielt de aller
minste nettselskapene som vil få pro-
blemer ved ytterligere innstramninger. 
I takt med at kraftprisen har øket
jevnt og trutt, ser vi at det er en ned-

gang i antall kjøp og salg av energi-
selskaper. Dagens eiere av kraft-
produksjon ser at verdiene øker 
relativt mye, og da blir det spesielt 
fristende å fortsette å være eier. 

Framtid for Eidefoss
Styret og eierne holder fast ved strate-
gien om at selskapet er en viktig driv-
kraft for å skape ny, regional aktivitet
på forretningsområder som ligger
innenfor selskapets forretnings-
områder. Selskapet har derfor enga-
sjert seg innenfor bredbånd, vi har gått
inn som eiere i et nystartet kraft-
salgsselskap og vi har vedtatt å starte et
selskap som skal bygge bioenergianlegg
på Otta. 

Med dagens framtidspriser på kraft, 
er det etter hvert få grunner til å endre
denne strategien. Eierne har uttrykt at
de er glad for å være eiere i et selskap
som ser ut til å gi dem en god og stabil
avkastning i mange år framover. 
Samtidig må selskapet ha en dynamisk
tilnærmingsmåte til både energinæring-
en og samfunnsutviklingen. Fram til
generalforsamlingen i 2007 vil derfor
styret rullere strategidokumentet.   

Signaler fra NVE tyder på at inntekts-
rammen samlet for Norge i alle fall ikke
vil gå ned, og Eidefoss vil da få en 
relativ andel av denne som ikke blir
mindre forutsatt at vi fortsatt greier å
drive effektivt og godt. Hva som skjer
med forslaget om å skille nett og 
konkurranseutsatt virksomhet i 
selskaper med mer enn 10000 
nettkunder, er fortsatt uavklart. 

Eidefoss har nå startet arbeidet for å få
vurdert de to kraftutbyggingsprosjek-
tene som er mest interessante 
i regionen.  

Åsåren, som utnytter fallet fra under-
vannet i Eidefossen ned til Dahle 
ovenfor Otta, er det største med sine
160GWh. Saken er for tiden til vurde-
ring hos Direktoratet for Naturforvalt-
ning, og vi er spent på deres innstilling.

Smådøla kraftverk har et potensial på
30-40GWh, og vi er i dialog med Lom
kommune for å få signaler på om pro-
sjektet kan være noe å arbeide videre
med.  

Dersom vi får lov til å bygge disse
kraftverkene, og de er lønnsomme etter
at priser er innhentet, vil dette bli et
stort, økonomisk løft for Eidefoss. Så
lenge vi har økonomisk ryggrad til å
tåle det, mener styret at det er viktig å
videreutvikle selskapet og utnytte de
mulighetene som finnes for å stå enda
bedre rustet på lang sikt.  
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del områder, er styret overbevist om at framtida
for Eidefoss vil bli god.  

STYRET

Styret har 7 medlemmer.  Det velges ett medlem
fra hver av eierkommunene, og to velges av de
ansatte etter aksjelovens regler.

I styret i 2005:
Erland A. Løkken for Dovre kommune

varamedlem Else Hole Ulekleiv

Simen Bjørgen for Lom kommune
varamedlem Odd Arne Kroken

Per Dag Hole for Lesja kommune 
varamedlem Berit Raanaa

Dag Erik Pryhn for Sel kommune
varamedlem Bjørn Båtstad

Rune Øygard for Vågå kommune
varamedlem Trond Ole Haug

Valgt av de ansatte:
Øyvin Dalum og Roar T. Sletten.    

Varamedlemmer: Synnøve Dahlen og Tom Helge
Hølmo i nevnte rekkefølge.

Løkken og Bjørgen er henholdsvis styreleder og
nestleder.

ORGANISASJON

Antall ansatte ved årets slutt var 73 (72 i 2004).
Disse utgjør i alt 67 årsverk (66). I tillegg har vi
4(2) lærlinger og 1(4) midlertidig ansatt.

Likestilling
Selskapet har som mål å være en arbeidsplass
der det råder full likestilling mellom kvinner og
menn. Det skal ikke forekomme forskjells-
behandling grunnet kjønn i saker som for 
eksempel lønn, avansement og rekruttering. 

I 2005 var 11 av 73 ansatte kvinner. Bransjen er
generelt preget av lav kvinneandel. Det er ikke
gjennomført spesielle likestillingstiltak gjennom
året. Kvinnelige og mannlige ansatte har lik lønn
for likt arbeid. Ved nyansettelser er selskapet
bevisst på å ivareta likebehandling mellom
kjønn. 

Internkontroll/HMS
Bedriftens verne- og miljøarbeid er innrettet og
drevet etter forskrifter og dokumentasjonskrav
fastsatt i lov om Internkontroll.  Lovens inten-
sjon - å nå en best mulig standard for helse,
miljø og sikkerhet for alle ansatte - søkes
løpende ivaretatt. Eidefoss er medlem av Nord-
Gudbrandsdal Bedriftshelsetjeneste. I vår virk-
somhet har mange sitt daglige arbeid i tilnytning
til høyspenningsanlegg og annet arbeid som er
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en gjennomgang av hvor viktig sikkerheten er
rundt dette.   

Personale
Det er et overordnet mål at bedriften skal være
en attraktiv arbeidsplass. Arbeidsmiljø og
bedriftskultur skal være basert på trygghet, tillit
og trivsel som utvikles og opprettholdes gjennom
samarbeid, åpen kommunikasjon og god intern
informasjon. 

Dyktige, kompetente og motiverte medarbeidere
i alle deler av virksomheten er en viktig nøkkel
for å lykkes framover. 

Ulykker og skade- og sykefravær
I løpet av året ble det registrert 1(9 i 2004)
arbeidsulykke som førte til personskade, men 0
dagers fravær. 

Gjennomsnittlig fraværsprosent pga. sykdom var
4,5%(3,8). Av dette utgjorde langtidsfravær
0,8%(0). Tilsvarende for permisjoner o.a. 
fravær var 0,7%(0,7).  Samlet fravær var 5,2%
(4,5). Fraværsprosenten er på et lavere nivå enn
gjennomsnittet for alle bransjene i Norge,  og ca.
på gjennomsnittet for vår egen bransje. 

YTRE MILJØ

Bedriften forurenser ikke det ytre miljøet ut
over det som naturlig følger av vår virksomhet.
Hensynet til det ytre miljø er en vesentlig del av
planlegging og gjennomføring av aktiviteter i 
selskapet.

ØKONOMI/REGNSKAP

Resultat, kontantstrøm, investeringer, finansie-
ring og likviditet
Omsetningen i selskapet økte fra 167,9 mill. kr.
i 2004 til 186,4 mill. kr.  i 2005. Årets drifts-
resultat ble 80,4(67,5) mill. kr., mens resultat
før skatt ble på 94,6(79,9) mill. kr 
Resultat etter skatt ble 61,5(52,1) mill. kr.
Sammenlignet med 2004, er dette en oppgang på
18%, og Eidefoss har hittil ikke hatt så stort
overskudd.  

Finansinntektene er på 21mill. kr., som tilsvarer
ca. 10% avkastning på omløpsmidlene. Vi har
fortsatt en forsiktig eksponering i aksje-
markedet.   

Samlet kontantstrøm fra operasjonelle aktivi-
teter i selskapet var på 33,3 mill. kr. 

De samlede brutto investeringene i selskapet 
i 2005 var 12,5 mill. kr. 

Selskapets likviditetsbeholdning i bankinnskudd
og kontanter var 67,2 mill. kr.  per 31.12.2005.
Selskapets evne til egenfinansiering av invester-
inger er god.  



Styret i AS Eidefoss: fra venstre: Dag Erik Pryhn, Erland A. Løkken (styreleder), Simen Bjørgen, Rune Øygard, Per Dag Hole, Hans
Kolden (adm. dir.), Roar Sletten og Øyvin Dalum.

Selskapets finansielle stilling er god, og
selskapet kan pr. 31.12.2005 nedbetale
kortsiktig gjeld ved hjelp av sine mest
likvide midler. 

Totalkapitalen var ved utgangen av
året 611,4 mill. kr., sammenlignet med
573,2 mill kr. året før. Egenkapital-
andelen pr. 31.12.2005 var 55,3 %,
sammenlignet med 55,9 % pr.
31.12.2004.

Finansiell risiko

Valutarisiko
Eidefoss er eksponert for endringer i
Eurokursen fordi all krafthandel skal
foregå i Euro fra og med 2006. Det er
allerede inngått finansielle krafthand-
ler for 2006-08, og disse har blitt auto-
matisk sikret samtidig med selve kraft-
handelen fra og med 01.07.2004.
Kontrakter som er inngått tidligere er
delvis valutasikret, men det gjenstår
fortsatt kontrakter for 4,2mill. euro
som det er avsatt en disagio på 1,0mill.
kr. pr. 31.12.2005. 

Renterisiko
Eidefoss er eksponert mot endringer 
i rentenivået både når det gjelder
ansvarlig lån og kapitalplasseringer.
Dette vil påvirke både finanskostnader
og finansinntekter, og det kan bli 
relativt store endringer fra år til år
når rentenivået beveger seg mye.
Videre kan endringer i rentenivået
påvirke investeringsmulighetene i
fremtidige perioder.

Kredittrisiko
Risiko for at motparter ikke har øko-
nomisk evne til å oppfylle sine forplikt-
elser anses lav, da det historisk sett
har vært lite tap på fordringer. 

Likviditetsrisiko
Selskapet vurderer likviditeten som
meget god. Det kan ligge en risiko i de
sikkerhetskrav som stilles på finansi-
elle kraftkontrakter, men den vurde-
res ved årsskiftet til å være lav.  

Generelt
Det eksisterer investeringsinstrukser
for plassering av finansielle midler i
både kraftmarkedet og finansmarke-
det. I tillegg har styret godkjent en
strategi for prissikring av kraftpro-

duksjonen i et eget risikodokument. 
Så lenge disse instruksene følges, er
det styrets vurdering at den finansielle
risikoen er begrenset og godt innenfor
selskapets økonomiske tåleevne.  
Styret bekrefter at forutsetningen for
fortsatt drift er til stede. Årsregnska-
pet for 2005 er avlagt under denne 
forutsetningen.  

Det framlagte resultatregnskapet og
balansen med tilhørende noter gir etter
styrets oppfatning et rettvisende bilde
av selskapets eiendeler og gjeld samt
finansielle stilling og resultat. 

Etter avsetning til skatter, fram-
kommer et  årsoverskudd på kr
61.480.631.  Det foreslås utbetalt
utbytte med kr.  3586 pr. aksje, i alt
43,032 mill. kr. For øvrig avsettes til
annen egenkapital slik at samlet 
disponering blir:

Utbytte kr 43.032.000
Annen egenkapital kr 18.448.631
Sum disponert kr 61.480.631  

Selskapet har pr. 31.12.2005 fri 
egenkapital på kr. 219.325.501.
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For oss i Eidefoss vil 2005 bli husket
som et år der vi oppnådde bedre
resultater enn noen gang før. I fjor
kommenterte jeg at det ser ut til at
bransjen er i ferd med å vinne 
tilbake noe tillit etter vinteren
2003. Denne bedringen i
omdømme ser ut til å ha fort-
satt, men vi står nå overfor
enutfordring i å forklare 
kundene hvorfor kraftprisen
stiger når det er en oppfat-
ning blant mange at vi fort-
satt har rikelig med energi
i Norge og Norden. 

Sannheten er at tida da Norge flommet over av
billig vannkraft er forbi for lenge siden. Vi har
brukt opp det overskuddet vi hadde, og er på
god vei mot et underskudd på 10TWh i et år med
normal nedbør.  Vindkraft, små vannkraftverk
og biovarme kan hjelpe noe, men ikke nok, og
det eneste som monner er at det bygges noen
gasskraftverk fort. Problemet her, er at den
høye gassprisen gjør at aktuelle utbyggere vegrer
seg for å stikke spaden i jorda. Det er dessuten
en økende motstand mot store vindmølleparker,
og vi får neppe nyttet det vindkraftpotensialet
som regjeringen la opp til for noen få år siden. 
Et underskudd på 10 TWh tilsvarer 15 utbyg-
ginger som Øvre Otta, og vi skjønner da at de
advarslene som bransjen har kommet med i lang
tid  ikke er et spill for galleriet, men realiteter
som vi må ta innover oss snarest mulig.  Bildet er
det samme også i Sverige og Finland. 

Vi er derfor veldig avhengig av å kunne impor-
tere energi fra kontinentet for å dekke dette
underskuddet. Denne energien kommer fra gass-
kraftverk, kjernekraftverk og kullkraftverk, og

er mye dyrere å produsere enn vår vannkraft.
Resultatet kan derfor ikke bli noe annet enn

at vår egen kraftpris i Norden gradvis
nærmer seg kontinentale kraftpriser fra

dyrere produksjonsanlegg. I tillegg
har vi fått CO2-kvotehandelen der

forurensende kraftproduksjon
med høye CO2-utslipp må

kjøpe seg kvoter. 
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Prisen på disse kvotene har blitt mye
høyere enn noen hadde tenkt seg på
forhånd, og dette har slått direkte ut 
i høyere kraftpriser. Fornybar energi,
slik som vann- og vindkraft, har der-
for fått en høyere verdi nettopp fordi
den er ren. Alt tyder derfor på at vi
må venne oss til høye kraftpriser også 
i framtida. De som sitter på produk-
sjonsanlegg med lave kostnader blir
derfor blant vinnerne i dette markedet. 

Andre vinnere når kraftprisen stiger,
er offentlige eiere som staten og kom-
munene. Overskuddsskatt, grunnren-
teskatt, merverdiavgift og eierskap 
i Statkraft gir staten enorme inntekter,
mens kommuner som har vannkraft-
produksjon i lokale energiselskaper,
kan heve store utbytter i takt med sti-
gende kraftpriser. Det er beregnet at
det offentlige får tilbake 60 øre av hver
krone som tjenes i energiselskapene 
i Norge. Energibransjen er derfor en
meget viktig økonomisk bidragsyter
også i kommune-Norge, og styret i
Eidefoss har i mange sammenhenger
poengtert dette faktum. De ønsker at
Eidefoss skal være en motor i regional
utvikling. Dette kan best skje ved at
eierne bruker utbyttekroner for å 
stimulere til næringsutvikling og 
nyetableringer i sin egen kommune
eller på regionalt plan. 

Parallelt med at eierne får sine
utbytter, er det viktig at Eidefoss får
beholde sin sterke ryggrad slik at vi
står best mulig rustet til å kunne
satse videre innenfor våre kjerneom-
råder. Vi har allerede investert over
10 mill. kroner i bredbåndsselskapet
Fjellnett og bygging av fiber i eget
nett. Like før jul ble Otta Biovarme
etablert med Eidefoss som majoritets-
eier, og anlegget settes i drift om vel
ett år. Her er det snakk om en inve-
stering på ca. 20 mill. kr. Jeg ønsker
også å nevne at vi faktisk kan stå
overfor investeringer på 4-500 mill.
kr om noen år dersom Åsåren og
Smådøla kraftstasjoner blir realisert.
Dette er prosjekter som vil gi ring-
virkninger for det lokale næringslivet
særlig i byggeperioden, men også
etter at anlegget er satt i drift.
Vertskommunene Sel og Lom kan
også regne med å få noen millioner
kroner ekstra gjennom skatter og
avgifter.    

Eidefoss har nå fullført sitt toveis-
kommunikasjonsprosjekt, og vi er da
det første, mellomstore energisel-
skapet i Norge som har installert
automatisk fjernavlesning av måleren
hos alle våre kunder. Vi ser flere og
flere fordeler med dette systemet. 
All målerinnhenting blir mer effektiv,
vi får gitt våre kunder bedre service

og oppfølging, det blir lettere å finne
fram god og korrekt informasjon til
kundene, og kundene får til enhver tid
målt riktig forbruk til riktig pris.  
Jeg mener at slike system snarest mulig
må på plass i hele Norge, og jeg tror at
vi kan bedre bransjens omdømme flere
hakk med dette tiltaket. Trange inn-
tektsrammer på nett har hittil vært en
hindring for å få flere til å gjennom-
føre denne investeringen, men det må
kunne gå an å finne løsninger der en
kommer forbi denne hindringen. 

Utfordringen på nettvirksomheten er
fortsatt å få til nødvendig vedlikehold
og fornyelse av nettet. Utskiftings-
behovet på landsbasis vokser for hvert
år, og det er meget viktig at NVE gir
oss inntekter framover slik at nett-
kvaliteten kan holdes oppe. Etter mitt
syn har ikke samfunnet råd til noe
annet. Det blir derfor meget spen-
nende å se hva som skjer med ny 
inntektsrammeregulering fra 2007. 

Vi skal glede oss over gode resultater
og en framtid som ser lys ut.
Fundamentet vårt er sterkt og alle
ansatte arbeider for at vi skal kunne
beholde vår rolle som en sterk, lokal
aktør i Nord-Gudbrandsdalen. Jeg vil
herved benytte anledningen til å takke
de ansatte for stor innsats. Sammen
skal vi møte nye utfordringer! 

Hans Kolden
adm. direktør

Fjellelv



RESULTATREGNSKAP
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2005 2004 
DRIFTSINNTEKTER
Kraftsalg 110 501 003 86 647 437 
Nettinntekter Note 12 70 338 147 76 169 272 
Andre inntekter 5 533 182 5 118 396 
SUM DRIFTSINNTEKTER 186 372 332 167 935 105 
DRIFTSKOSTNADER
Kjøp av kraft Note 13 23 184 686 22 649 397 
Personalkostnader Note 3, 4 33 666 626 31 305 286 
Ordinære avskrivninger Note 5 17 517 732 17 022 705 
Øvrige driftskostnader Note 3 31 557 807 29 420 809 
SUM DRIFTSKOSTNADER 105 926 851 100 398 197 
DRIFTSRESULTAT 80 445 481 67 536 908 
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Renteinntekter 2 714 669 6 861 622 
Andre finansinntekter Note 7 18 280 178 13 920 697 
Rente ansvarlig lån Note 14 5 790 000 6 945 000 
Andre finanskostnader 1 049 915 1 515 928 
RESULTAT AV FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 14 154 932 12 321 391 
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 94 600 413 79 858 299 
Skattekostnad på ordinært resultat Note 9 (33 119 782) (27 774 612)
ÅRSRESULTAT 61 480 631 52 083 687 
OPPLYSNINGER OM:
Aksjeutbytte Note 15 43 032 000 34 800 000 
Til annen egenkapital Note 15 18 448 631 17 283 687 
SUM 61 480 631 52 083 687 
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BALANSE 31. DESEMBER
EIENDELER 2 005 2 004 
ANLEGGSMIDLER
VARIGE DRIFTSMIDLER
Boliger, tomter Note 5 775 762 775 762 
Bygninger Note 5 13 733 715 14 225 249 
Kraftverk og reguleringer Note 5 33 819 700 34 652 880 
Regional- og distribusjonsnett Note 5 184 736 812 189 938 696 
Televirksomhet Note 5 4 045 894 2 270 993 
Kjøretøyer, maskiner og inventar Note 5 6 445 366 6 793 833 
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 243 557 249 248 657 413 
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER
Aksjer i datterselskap Note 7 4 800 080 0
Aksjer tilknyttet selskap Note 7 4 213 500 4 213 500 
Aksjer og aksjefond Note 7 75 045 800 22 370 343 
Obligasjoner og andre verdipapirer Note 7 33 468 448 45 110 044 
SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 117 527 828 71 693 887 
SUM ANLEGGSMIDLER 361 085 077 320 351 300 
OMLØPSMIDLER
VARER
Lager av linjemateriell Note 2 5 022 417 4 173 071 
SUM VARER 5 022 417 4 173 071 
FORDRINGER
Kundefordringer Note 1, 12 77 730 043 78 173 882 
Kortsiktige fordringer Note 1 3 304 709 2 416 000 
SUM FORDRINGER 81 034 752 80 589 882 
INVESTERINGER
Aksjer og aksjefond Note 7 77 821 134 111 745 135 
Pengemarkedsfond Note 7 19 237 809 22 426 740 
SUM INVESTERINGER 97 058 943 134 171 875 
BANKINNSKUDD, KONTANTER OG LIGNENDE
Bankinnskudd, kontanter og lignende Note 11 67 210 088 33 941 589 
SUM BANKINNSKUDD, KONTANTER OG LIGNENDE 67 210 088 33 941 589 
SUM OMLØPSMIDLER 250 326 200 252 876 417 
SUM EIENDELER 611 411 277 573 227 717

I Finndalen
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2 005 2 004 
EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
INNSKUTT EGENKAPITAL
Aksjekapital Note 10 12 000 000 12 000 000 
Overkursfond Note 15 107 381 692 107 381 692 
SUM INNSKUTT EGENKAPITAL 119 381 692 119 381 692 
OPPTJENT EGENKAPITAL
Annen egenkapital Note 15            219 325 501 200 876 870 
SUM OPPTJENT EGENKAPITAL 219 325 501 200 876 870 
SUM EGENKAPITAL 338 707 193 320 258 562 
GJELD
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER
Pensjonsforpliktelser Note 1, 4 9 330 980 8 938 980 
SUM AVSETNING FOR FORPLIKTELSER 9 330 980 8 938 980 
ANNEN LANGSIKTIG GJELD
Ansvarlig lån Note 14 150 000 000 150 000 000 
Gjeld til kredittinstitusjoner Note 8 47 404 65 199 
SUM LANGSIKTIG GJELD 150 047 404 150 065 199 
KORTSIKTIG GJELD
Kassakreditt 409 375 0
Leverandørgjeld 7 571 059 4 125 498 
Betalbar skatt Note 9 33 022 000 27 605 000 
Skyldig offentlige avgifter og trekk 21 503 448 21 261 136 
Utbytte Note 15 43 032 000 34 800 000 
Annen kortsiktig gjeld 7 787 818 6 173 342 
SUM KORTSIKTIG GJELD 113 325 700 93 964 976 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 611 411 277 573 227 717
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2 005 2 004 
LIKVIDER TILFØRT FRA VIRKSOMHETEN
Ordinært resultat før skattekostnad 94 600 413 79 858 299 

+Ordinære avskrivninger Note 5 17 517 732 17 022 705 
-Skatter Note 9 (33 119 782) (27 774 612)

TILFØRT FRA ÅRETS VIRKSOMHET 78 998 363 69 106 392 
Endring i kortsiktige plasseringer Note 7 37 112 932 (56 966 639)
Endring i lager, debitorer og kreditorer Note 1, 12 2 151 345 (17 021 686)
Endring i andre tidsavgrensningsposter Note 1, 4, 9 7 947 337 (691 975)

NETTO LIKVIDITETSENDRINGER FRA VIRKSOMHETEN 126 209 977 (5 573 908)
LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER:

Investeringer i varige driftsmidler Note 5 (12 493 741) (38 726 244)
Salg av varige driftsmidler (salgspris) Note 5 204 000 7 000 
Investering aksjer i datterselskap Note 7 (4 800 080) 0
Investering aksjer i tilknyttet selskap Note 7 0 (684 000)
Endring i andre investeringer Note 7 (41 033 862) 8 946 075 

NETTO LIKVIDITETSENDRING FRA INVESTERINGER (58 123 683) (30 457 169)
LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING
Ansvarlig lån Note 14 0 0

Nedbetaling av gammel gjeld Note 8 (17 795) (74 383)
Utbytte Note 15 (34 800 000) (31 200 000)

NETTO LIKVIDITETSENDRING FRA FINANSIERING (34 817 795) (31 274 383)
Netto endring likvider gjennom året 33 268 499 (67 305 460)
Likviditetsbeholdning 01.01 Note 11 33 941 589 101 247 049 

LIKVIDITETSBEHOLDNING 31.12 67 210 088 33 941 589 

NOTE 1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskap-
slovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge.

Konsernregnskap
Eidefoss deltok ved stifting av Otta Biovarme AS
21.12.2005 med en eierandel på 80%.  Det har ikke
vært aktivitet i selskapet i 2005 og det er derfor ikke
utarbeidet konsernregnskap for 2005. 

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som
forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelses-
tidspunktet, samt poster som knytter seg til varekrets-
løpet. Øvrige poster er klassifisert som
anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost
og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på opptakstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men ned-
skrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke for-
ventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanse-
føres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til
pålydende etter fradrag for avsetning til forventede
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en indi-
viduell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg
gjøres det for kundefordringer en uspesifisert avset-
ning for å dekke generell tapsrisiko. 

Egne investeringsarbeider 
Aktivering av egne investeringsarbeider er vurdert til
direkte lønn og materialkostnader samt andel
felleskostnader og er ført som reduksjon av lønn og
personalkostnader og andre driftskostnader.

Vannmagasinbeholdninger
Vesentlige endringer  i vannmagasinbeholdninger 
gjennom året vil indirekte påvirke regnskapsresul-
tatet. Vannmagasinbeholdninger balanseføres ikke, 
jfr. Note 6. 

Pensjonskostnader
Pensjonsforpliktelsen føres som en gjeldspost i bal-
ansen og bevegelsen i året resultatføres.   Jfr, note 4.

Reguleringer
AS Eidefoss er deltager i Glommens og Laagens
Brukseierforing (GLB). Foreningen har  til formål å
forestå vassdragsreguleringer og på annen måte ivare-
ta medlemmenes interesser i vassdragene.
Medlemmene betaler kontingent etter stemmeflertall
og yter investerings- og driftstilskudd til de aktuelle
reguleringer.  A/S Eidefoss har et stemmeantall i GLB
som tilsvarer en eierandel på 4,07 %. 

Driftsinntekter og driftskostnader
Driftsinntekter representerer opptjent verdi av levert
kraft, netttjenester og øvrig salg i regnskapsåret. Alle
inntekter og kostnader henføres til det året de er 
opptjent/forbrukt.

I andre driftsinntekter inngår husleieinntekter, salg
av materiell og tjenester mv.

Konsesjonskraft - Nærstående parter
AS Eidefoss har inngått avtale om levering av 
konsesjonskraft for perioden 1.1.2003 til 31.12.2005
med godtgjørelse til eierne. Det er ikke foretatt 
avsetning til fremtidige forpliktelser.

Eiendomsskatt
Med virkning fra inntektsåret 2001 ble reglene for
taksering av kraftanlegg endret.  Eiendomsskatten
utgjør 0,7% av en beregnet eiendomsskattetakst.
Eiendomsskattetakstgrunnlaget utgjør det høyeste av
en nåverdi basert bl.a. på kraftanleggets normerte
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inntekter, og en alternativ verdi basert på
kraftanleggets gjennomsnittlige produk-
sjonsevne multiplisert med en sats på 0,95
kr/kWh for 2004 og 2005.

I de tilfeller kraftanleggets eiendomsskatte-
grunnlag baseres på kraftanleggets nåver-
di, vil eiendomsskattegrunnlaget variere
med de normerte inntektene.  

Eiendomsskatt knyttet til kraftanlegg er i
resultatregnskapet presentert som drifts-
kostnad.

Valuta
Kraftkontrakter for kjøp/salg over Nord
Pool blir handlet i Euro.  Alle kontrakter
blir valutasikret fortløpende.  

Kontrakter til en verdi på 4,2 Mill. EUR er
usikret.  Latent kurstap på disse er hen-
syntatt i resultatet for 2005.  Jfr. Note 13.

Finansiell markedsrisiko
Selskapet benytter seg av finansielle instru-
menter i forbindelse med styringen av
finansiell risiko.

Renterisiko oppstår på kort og mellomlang
sikt som et resultat av at deler av sel-
skapets gjeld har flytende rente.  Renten
på ansvarlig lån er knyttet opp mot
Finansdepartementes årlige fastsettelse av
renter for beskatning av kraftverk.

Regnskapsprinsipper ellers
Regnskapsprinsippene er ellers nærmere
omtalt i de tilhørende noter til de enkelte
regnskapspostene. 

NOTE 2

Varer

Lager av nettmateriell er vurdert til 
gjennomsnittlig anskaffelseskost.

NOTE 3

Lønnskostnader, antall ansatte, 
godtgjørelser med mer.

Lønnskostnader 2005 2004
Lønninger 29.123.333 28.195.259
Folketrygdavgift 3.366.826 2.959.773
Pensjonskostnader 3.921.874 3.537.156
Andre ytelser 1.376.669 1.524.446 
-Aktivert lønn (4.122.077) (4.911.348)
Sum 33.666.625 31.305.286 
Gjennomsnittlig 
antall ansatte          77 76

Ytelser til ledende personer
Daglig leder Styret

Lønn 680.308 127.000
Pensjonsutgifter 57.692

Revisjonshonorar
Revisjonshonorar 141.500
Honorar for bistand regnskap 17.600
Honorar for bistand skatt/avgift 29.900
Honorar for bistand attestasjon 6.300
Sum honorar for bistand 53.800

NOTE 5
Varige driftsmidler 

Anskaffelseskost 01.01 33.373.182 25.375.117 775.762 118.365.406 390.973.571 2.402.355
+Tidligere oppskrevet 0 0 0 11.302.381 0
+Oppskrivninger i år
+Tilgang 2.478.303 0 127.325 7.884.082 2.004.031
-Avgang -750.014 0 0 0
-Samlede av- og

nedskrivninger -28.656.105 -11.641.402 0 -95.975.413 -214.120.839 -360.492
Bokført verdi 31.12. 6.445.366 13.733.715 775.762 33.819.699 184.736.814 4.045.894
Årets ord. avskrivning 2.750.599 491.534 0 960.505 13.085.963 229.130
Prosentsats for
ord. avskrivning 10 - 33,3 2 0 0 - 4,0 3 - 6,7 6,7

Kjøretøyer, 
maskiner 

og inventar

Bygninger, 
bygn. m. 
og anlegg

Boliger
og tomter

Kraftverk og
reguleringer

Regional/
Distribusjons-

nett

Tele-
virksomhet

Kraftverkene er tidligere oppskrevet til virkelig verdi, gjennomførte oppskrivninger avskrives i takt med de respektive anlegg.

I balanseverdien for kraftverk og reguleringer inngår andeler i Glommens  og Laagens Brukseierforening.

Økonomisk levetid for kjøretøyer, maskiner og inventar er 3 til 10 år, bygninger etc. 50 år, reguleringer 25 år til uendelig og regional-
og distribusjonsnettet fra 25 til  35 år.  Avskrivningsplanene er lineære for alle kategorier.

Selskapet har inngått avtaler om leie av biler og maskiner med løpetid på 3 år. Årlig leie av ikke balanseførte biler og maskiner er i
2005 bokført med kr 596.836,-.(2004 kr 464.589,-).

NOTE 4

Pensjonskostnader

Selskapets pensjonsansvar i forhold til den
ordinære tariffestede tjenestepensjonsord-
ningen er dekket gjennom pensjonsordning
i Kommunal Landspensjonskasse.  Denne
ordningen gir en definert ytelse i henhold
til tariffavtalen i kommunal sektor. 

De påløpte pensjons- og AFP-forpliktelsene
er beregnet etter gjeldende norsk regn-
skapsstandard for pensjonskostnader, NRS
6.  Med hensyn til dødelighet og uførhet mv
er det benyttet forutsetningene i KLP`s for-
sikringstekniske beregningsgrunnlag.  

For øvrig er forutsetninger følgende:
Parametre i % 2005 2004
Årlig avkastning 6,0 6,5
Diskonteringsrente 5,0 6,0
Årlig lønnsvekst 3,0 3,5
Årlig vekst i G 3,0 3,5

Pensjonsinnskuddene er dekket ved innbe-
taling fra de ansatte og AS Eidefoss.

Pensjonskostnad Mkr 2005 2004
Tilskudd til KLP 3,5 5,1
Endring pensjons-
forpliktelse 0,4 -1,6
Netto pensjonskostnad 3,9 3,5
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NOTE 6

Magasinbeholdninger

Magasinbeholdninger/-endringer er ikke innarbeidet i
regnskapet. Ved regnskapsårets utgang var:
1.Årets produksjon: 374,9 GWh
2.Midlere årsproduksjon

siste 10 år: 357,4 GWh
3.Beholdning

01.01.2005 87,2 GWh (63%)
31.12.2005 105,7 GWh (77%)
Midlere siste 10 år: 91,2 GWh (66%)

NOTE 7

Aksjer, obligasjoner m.m.
Finansielle anleggsmidler er vurdert til kostpris.
Omløpsmidler av aksjer og obligasjoner er bokført til
markedsverdi pr. 31.12. 

Finansielle anleggsmidler:
Balanseverdi

Aksjer i datterselskap 4.800.080
Aksjer tilknyttet selskap 4.213.500
Andre anleggsaksjer 2.614.040
Aksjer/aksjefond 5.100.000
Obligasjoner ABN AMRO Aktiv forvaltning67.331.760
Garantert produkt ABN AMRO bank 20.000.000
Plasseringer Norske Liv gullkonto 13.468.448
Totalt anleggsmidler 117.527.828

Posten Aksjer i datterselskap er en eier- og stemmean-
del på 80% i Otta Biovarme AS som er bokført etter
kostmetoden.  Selskapet ble stiftet 21.12.2005.
Selskapets forretningskontor er på Otta. Egenkapital i
selskapet er 6,0Mkr.  Det har ikke vært noen drift i
Otta Biovarme i 2005.

Posten Aksjer tilknyttet selskap er en eier- og stemme-
andel på 38% i Fjellnett AS som er bokført etter kost-
metoden.  Selskapets forretningskontor er på Tynset,
egenkapital 5,2Mkr, resultat 2005 for -2,3Mkr.

Finansielle omløpsmidler:
Aktiv forvaltning:
ABN AMRO Aktiv Forvaltning 77.821.134
Pengemarkedsfond 19.237.808
Totalt omløpsmidler 97.058.942

Anskaffelseskost for finansielle omløpsmidler 
er kr 92.800.773,-.

NOTE 8

Pantstillelser og garantier m.v.

2005
Gjeld som er sikret ved pant ol.

Gjeld til kredittinstitusjoner 47.404

Balanseført verdi av eiendeler 
pantsatt for egen gjeld

Bygninger  10.208.475
Boliger, tomter 233.737   
Kraftverk, reguleringer 33.819.700

Sum 44.261.912

NOTE 9

Skatter
Skattekostnaden består av betalbar skatt som er
beregnet på grunnlag av selskapets skattemessige inn-
tekt.

Betalbar skatt består av:
● Skatt på alminnelig inntekt, som beregnes på grunn

lag av skattepliktig resultat knyttet til selskapets 
samlede aktiviteter

● Naturressursskatt
● Skatt på grunnrenteinntekt

Riksskattenemnda har i vedtak av 10. oktober 2003
fattet vedtak om at veier i kraftforetak generelt sett
ikke er avskrivbare og at det i åpningsbalansen ikke
kan anvendes GAV for veiene.  Dette har for vårt sel-
skap ført til endret ligning fra og med 2003 og har
virkning på utligningen både av overskuddsskatten og
av grunnrenteskatten.

Det er noen pågående saker i rettsapparatet rundt
dette vedtaket. Vi er også uenige i denne endringen og
vil forfølge saken ved å anke ligningen både for 2003
og videre framover til rettskraftig avgjørelse forelig-
ger. 

Utsatt skatt/utsatt skattefordel
Utsatt skatt/utsatt skattefordel beregnes med utgangs-
punkt i midlertidige forskjeller mellom regnskapsmes-
sige og skattemessige verdier. Alle beregninger er
basert på en nominell skattesats på 28%.  Utsatt skat-
tefordel bokføres ikke.

Naturresursskatt
Naturressursskatt beregnes for hvert enkelt kraftverk
ut fra gjennomsnittlig kraftproduksjon de 7 siste år.
Naturressurskatten  kan utlignes mot ordinær over-
skuddsskatt. I den grad overskuddsskatten ikke er til-
strekkelig til å dekke utlignet naturressursskatt, blir
den fremført med rente for utligning senere år.

Grunnrenteskatt
Grunnrenteskatten knytter seg til det enkelte kraft-
verk, og fremførbar negativ grunnrenteinntekt kan
ikke utlignes mot betalbar grunnrenteinntekt i andre
kraftverk. Beregningene av driftsresultatet fremgår av
egne forskifter.

Betalbar grunnrenteskatt utgjør 27 % av beregnet
grunnrenteinntekt. 

Betalbar grunnrenteskatt vil i utgangspunktet være
stigende over kraftverkets levetid i det effekten av fri-
inntekten reduseres etter hvert som kraftverket
avskrives. 

Betalbar grunnrenteskatt legges til grunn for den
regnskapsmessige beregningen og periodiseringen av
grunnrenteskatt.

Det er ikke foretatt noen beregning av utsatt skatte-
fordel knyttet til midlertidige forskjeller for grunnren-
teinntekt.



Midlertidige forskjeller som inngår i utligningen:
Beløp i hele tusen kroner                                            Inntektsskatt Grunnrenteskatt

31.12. 2005 01.01.2005 31.12. 2005 01.01.2005
Kundefordringer 466 178 0 0
Avskrivbare anleggsmidd -113.108 -113.436 -112.197 -116.475
Aksjer og obligasjoner 1.345 44
Andre avsetninger -90 -90
Gevinst- og tapskonto 40 50
Pensjonsforpliktelse -9.331 -8.939
Framførbart undeskudd grunnrente -7.220 -15.343
Grunnlag utsatt skatt -120.678 -122.193 -119.417 -131.818

Beregning utsatt skatt Utsatt skatt Utsatt skatt Utsatt skatt Utsatt skatt
28% utsatt skatt(efordel) -33.789 -34.214
27% utsatt skatt(efordel) grunnrente -32.242 -35.591
Netto utsatt skattefordel -33.789 -34.214 -32.242 -35.591

Utsatt skattefordel som ikke kan utlignes mot utsatt skatt, herunder fordeler knyttet til fremførbar negativ grunnrenteinntekt, jfr
beregningen ovenfor er ikke balanseført da det er usikkerhet knyttet til når selskapet kan nyttiggjøre seg disse fordelene.

Årets grunnlag for grunnrenteskatt framkommer slik:
Inntekter 84.468
Driftskostnader produksjon 18.872
Skattemessig avskrivninger driftsmidler 6.312
Friinntekt 11.509
Benyttet negativ grunnrenteinntekt -8.123
Sum fradrag 44.816
Grunnlag grunnrenteskatt 39.652

Årets grunnrenteskatt (27%) 10.706

Spesifikasjon av årets skattekostnad:
Betalbar naturressursskatt 4.734
+ Betalbar inntektsskatt fratrukket 

utlignet naturressursskatt 17.582
+ Betalbar grunnrenteskatt 10.706
+/- For mye/lite avsatt skatt tidligere år                  98
Sum skattekostnad i resultatregnskap 33.120
Faktisk  inntektsskattesats 34,9%

NOTE 10

Aksjekapital

Aksjekapitalen er på kr 12.000.000,- for-
delt på 12.000 aksjer á kr 1.000,-.

Aksjonærer er:
Vågå kommune
20% med stemmerett for 2.400 aksjer
Sel kommune
20% med stemmerett for 2.400 aksjer
Dovre kommune 20% med stemmerett for
2.400 aksjer
Lesja kommune
20% med stemmerett for 2.400 aksjer
Lom kommune
20% med stemmerett for 2.400 aksjer

NOTE 11

Bundne midler

I posten Bankinnskudd, kontanter inngår
bundne bankinnskudd for skattetrekk på
kr 1.219.802,-og depotkonto til dekning av
sikkerhet overfor kraftbørsen Nord Pool
ASA  med kr 350.000,- og sikkerhetsstil-
lelse overfor Statnett med kr 782.831,-.

Etter sikkerhetskrav fra Nord Pool ASA
for handlende i kraftmarkedet er det stilt
en garanti på 55Mkr.  Eventuelt sikker-
hetskrav utover dette skal dekkes opp med
plassering av likvider.

Betalbar skatt
Inntektsskatt
Årets grunnlag for inntektsskatt framkommer slik:
Regnskapsmessig resultat før skattekostnad 94.600
Fritaksmodellen aksjer m.v. -15.409
Andre permanente forskjeller 288
Økning/reduksjon midlertidige forskjeller 224
Årets grunnlag for overskuddsskatt 79.703

Årets overskuddsskatt 22.316

Naturressursskatt
Årets naturressursskatt 
364.175.286 kWh á 1,3 øre/kWh 4.734

Grunnrenteskatt

Med utgangspunkt i det enkelte kraftverk beregnes salgsinntektene ut fra årets timesopp-
løste spotmarkedspriser multiplisert med produksjonen i tilhørende tidsavsnitt med unn-
tak av konsesjonskraft og visse nærmere bestemte kontrakter.  Gevinst ved salg av drifts-
midler som benyttes i kraftproduksjonen, medtas.  Tap ved salg av driftsmidler, skatte-
messige avskrivninger samt øvrige kostnader tilordnet kraftverket fratrekkes som for
overskuddsskatten.  Dessuten gis det fradrag for en friinntekt beregnet ut fra skattemes-
sig verdi på driftsmidlene multiplisert med en normrente.
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NOTE 12

Virksomhetsområder

Etter Energiloven og forskrifter til denne får mono-
poldelen av selskapet - nettvirksomheten  - fastlagt en
inntektsramme fra NVE hvert år.  Dette representerer
rammen for hva nettvirksomheten kan ta inn i inntek-
ter for det aktuelle året.

Mer- eller mindreinntekten beregnes ut fra om nett-
virksomheten har tatt inn høyere nettinntekter enn
rammen eller ikke. Merinntekt skal tilbakeføres til-
kundene gjennom endring av tariffene i påfølgende år.
Mindreinntekt kan tilbakeføres til kundene gjennom
endring av tariffene i påfølgende år.

KILE(Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi)

Forventet årlig KILE for A/S Eidefoss er satt til kr 3.577.000,- for perioden 01.01.2001- 31.12.2002 og til kr
5.714.000,- for perioden 01.01.2003-31.12.2005.  KILE-ordningen er under revurdering og det er ikke fastsatt
noen regnskapsmessig praksis for håndtering av mer-/mindreinntekt enda. Vi har vurdert det riktig å aktivere
mindreinntekt på kr 5.000.000 i 2005 p.g.a. en antatt effekt av tiltak som skal gi høyere leveringssikkerhet.
Vurderingen er skjønnsmessig ut fra dagens forhold.  Status så lenge ordningen har vært i funksjon er:  

Akkumulert mindreinntekt tidligere år 7.233.000
Årets KILE-ramme 5.714.000
Beregnet KILE 3.475.000 2.239.000
-Aktivert mindreinntekt KILE i 2005 5.000.000
Akkumulert mindreinntekt pr 31.12 4.472.000
Akkumulert rente av mindreinntekt 414.000 

Justert tillatt inntekt 2005 57.608.000
Kostn. overliggende nett reg.nett 9.236.000
Kostn. overliggende nett distr.nett 15.279.000
Eiendomsskatt 905.000
Total ramme 83.028.000
Årets nett-inntekter 90.537.000
Årets merinntekt 7.509.000
Aktivert mindreinntekt KILE 5.000.000
Avregnet merinntekt reg.nett 794.000
Aktivert merinntekt distr.nett 1.715.000

Balanseført mer-/mindre-inntekter:
Uavregnet mindreinntekt pr. 01.01 -17.009.000
Tilbakeført mindreinntekt i året 2.509.000
Uavregnet mindreinntekt pr. 31.12 -14.500.000
Uavregnet rente av mindreinntekt 
pr. 31.12 -1.879.000

RESULTAT  NETTDRIFT (beløp i 1.000 kroner) Regionalnett Distrib.nett
DRIFTSINNTEKTER

Nettinntekter 20.500 70.037
Årets mer-/mindreinntekt netto -794 -1.715

Andre inntekter 621 1.816
SUM DRIFTSINNTEKTER 20.327 70.138
DRIFTSKOSTNADER

Kjøp av strøm 2.347 3.955
Personalkostnader 4.094 17.136
Ordinære avskrivninger 4.364 10.640
Øvrige driftskostnader                       11.651 20.935

SUM DRIFTSKOSTNADER 22.456 52.666
DRIFTSRESULTAT FØR RENTER -2.129 17.472

BALANSE NETTDRIFT (beløp i 1.000 kroner) Regionalnett Distrib.nett
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER

Bygninger 921 3.682
Regional- og distribusjonsnett 43.894 115.310
Kundespesifikke anlegg 0 25.108
Kjøretøyer, maskiner, inventar 1.244 4.979

SUM ANLEGGSMIDLER 46.059 149.079
OMLØPSMIDLER

Arbeidskapital etter Energilovens forskrifter 461 1.491
SUM OMLØPSMIDLER 461 1.491
SUM EIENDELER 46.520 150.570



NOTE 15
Egenkapital Aksje- Overkurs- Annen

kapital fond egenkapital Totalt
Egenkapital 01.01.2005 12.000.000 107.381.692 200.876.870 320.258.562
Årsoverskudd 61.480.631 61.480.631
Avsatt til utbytte 43.032.000 43.032.000
Egenkapital 31.12.2005 12.000.000 107.381.692 219.325.501 338.707.193
*) Jfr. Note 1 og 4.
Fri egenkapital utgjør pr. 31.12.2005 kr 219.325.501

NOTE 13

Kraftforvaltning

AS Eidefoss har definert risikostrategi som skal bidra til å sikre avsetning av egen kraftproduksjon til en god og forutsigbar pris. I til-
legg er det etablert interne retningslinjer for kjøp/salg av kraft i det fysiske og finansielle kraftmarkedet. 

Alle kraftkontrakter med fremtidig utveksling samt forventet egenproduksjon vurderes samlet etter porteføljeprinsippet.

Urealisert gevinst på finansielle kraftkontrakter i forhold til Eltermin-prisene  hos Nord Pool ASA pr. 31.12.2005 er ca. kr 3.848.000,-.
Gevinsten er ikke bokført.

Alle kontrakter over Nord Pool handles fra og med 2006 i Euro.  Valutasikring foretas fortløpende, ref. note 1.

NOTE 14

Ansvarlig lån

Ansvarlig lån fra eierkommunene ble opprettet fra 01.07.2003.  Lånet forrentes etter rentesats fastsatt av Finansdepartementet hver
år, for 2005 3,86%.Lånet er avdragsfritt i 15 år fra og med 2003.  Lånet skal deretter kunne tilbakebetales etter generalforsamlingens
nærmere beslutning med vedtektsbestemt flertall, helt, delvis eller avdragsvis.  Ved aksjeoverdragelse skal lånet overdras til ny aksjo-
nær. Ansvarlig lån står tilbake for andre kreditorer selskapet måtte ha.

Tjønn ved Tesseosen





Smådalen
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