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ÅRSBERETNING

A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene 
Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets 
 hovedkontor ligger i Vågå. 
   
Vår visjon er «Tenk fornybart med oss!».

Vår forretningsidè er:
Eidefoss skal være et energiselskap som produserer, trans-
porterer og selger fornybar energi og utnytter selskapets 
forretningsmuligheter på kort og lang sikt.

Selskapets formål:
• Selvstendig selskap i Nord-Gudbrandsdal som gir stor, 

 regional verdiskaping og godt utbytte til eierne.
• Utbyttet er selskapets viktigste bidrag tilbake til lokal-

samfunnet.
• Selskapet skal i størst mulig grad utvikle og beholde lokal 

kompetanse og sterk, regional identitet. 
• Selskapet skal ha høy forsyningssikkerhet.

A/S Eidefoss er morselskap for konsern med datter selskapet 
Otta Biovarme AS hvor selskapet eier 80%. Otta Biovarme 
AS driver med produksjon og salg av varmt vann basert på 
biobrensel.

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

Linjenettet med tilhørende transformatorstasjoner består 
av:
• 205 km 66 kV kraftlinjer
• 6 transformatorstasjoner 66/22 kV
• 1001 km 22 kV linjer og kabler
• 1060 nettstasjoner 22/0,23 kV
• 1849 km lavspentlinjer og -kabler

Midlere kraftproduksjon fra våre 4 kraftstasjoner er på ca. 
366 GWh.   

Hovedtrekk
I 2012 ble kraftproduksjonen 351(384) GWh, og dette er 4 % 
lavere enn midlere årsproduksjon. Det kom nok nedbør til å 
kunne produsere mer enn middelproduksjon, men det nye 
konsesjonsvilkåret på Tesse, med krav om fylling til nivå 
850,92 innen 01.07, satte en stopper for det. 

9. november ga Olje- og Energidepartementet konsesjon på  
å bygge Smådøla kraftverk. Med det var en ny milepæl i Eide-
foss-historien nådd, og langvarig, tålmodig arbeid siden for-
prosjektet startet for 8 år siden ble kronet med et godt 
 resultat.     
 

Gjennomsnittlig systempris i kraftmarkedet for året ble 23,4 
øre/kWh, mens prisen i område 3 ble 23,5 øre/kWh. Prisdiffe-
ransen har ikke vært mindre siden 2005.

Nett fikk en uvanlig lav avkastning på 2,55(3,9) % som  skyldes 
at endelig, tillatt inntektsramme ble betydelig lavere enn den 
opprinnelige nettinntekten som budsjettet baserte seg på.  

Plasseringene i finansmarkedet i 2012 ga en meget god 
 avkastning på 10,4 %. 

Samlet ga alle virksomhetsområdene et driftsresultat på 
63,8 MNOK av en omsetning på 200,9 MNOK. Netto 
 finansinntekter på 9,6 MNOK, førte til at årsresultat før skatt 
gikk ned til 73,4(90,9) MNOK. Resultat etter skatt ble 44,7 
(36,2) MNOK. Styret mener at resultatet er bra ut fra at 2012 
hadde  lav kraftpris, lav produksjon og stor merinntekt på 
nett. Totalkapitalrentabiliteten for selskapet er beregnet til 
10,6(12,8) %.   

Produksjon
Gjennom vinteren kom det lite nedbør i nedslagsfeltet til 
Tesse, og da smeltingen startet, var snømengden kun 80 % 
av det normale. Selv om det kom nokså mye nedbør i form av 
snø etter påske, kom ikke smeltingen skikkelig i gang i juni slik 
som vanlig. Dette førte til at Tessastasjonene måtte stå i juni 
for å sikre at vi nådde fyllingskravet som Glommens & Laa-
gens Brukseierforening fikk i tilknytning til fornyet og revi-
dert konsesjon på Tesse. Juli og august fikk nesten dobbelt så 
mye nedbør som normalt, samtidig som det lå mye snø i høy-
fjellet i månedsskiftet juni/juli. Dette førte til at Tesse steg 
uvanlig raskt og var fullt i slutten av juli. For å oppfylle det nye 
kravet om å ikke overstige 853,92(0,5 m under høyeste 
 tillatte nivå, HRV), pr. 01.09, som også kom med den nye kon-
sesjonen, måtte vi stenge Veo-overføringen i august. Mer enn 
middels tilsig både i september og oktober førte til at høsten 
ble en kamp for å ikke overstige HRV. Oppsummeringen av 
dette, er at de nye konsesjonsvilkårene på Tesse viste seg  
å bli problematiske allerede det første året, og vi ble påført 
et beregnet produksjonstap på 19 GWh, tilsvarende 4 MNOK.  

3-års revisjon i Eidefossen gikk som planlagt, og det ble ikke 
avdekket andre reparasjons-/vedlikeholdsbehov enn det vi 
visste om på forhånd. Det betyr at det er 3 år til neste revi-
sjonsstopp. 

Vår egen kraftproduksjon, eksklusive konsesjonskraft, opp-
nådde en gjennomsnittlig salgspris på 29,0 øre/kWh takket 
være vellykket prissikring av nesten halve kraft produksjonen. 

Finansplasseringer i det finansielle kraftmarkedet ga i 2012 
en positiv avkastning på 4,8 %. Vi har satset på denne finans-
plasseringen for å spre risiko i forhold til det ordinære finans-
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markedet. Siden vi startet med denne 
plasseringen i 2002, har vi hatt en årlig, 
gjennomsnittlig avkastning på 11 %. 
 Dette er meget tilfredsstillende sam-

menlignet med andre, alterntive finansplasseringer. 
 
Biovarmeanlegget på Otta hadde en varmeleveranse på  
9 GWh, og underskudd etter skatt ble 0,14 MNOK. Under-
skuddet skyldes først og fremst lavere kraftpris og dermed 
lavere varmepris og inntekt til Otta Biovarme, samt at den 
største kunden, Otta Sag & Høvleri, kjøpte betydelig mindre 
enn før. 

Nett
Samlet, avregnet forbruk i nettet eksklusive tap var på 324 
(312) GWh, en økning på 3,8 % fra 2011. Februar og mars var 
betydelig mildere enn normalen, mens desember var betyde-
lig kaldere. Dette kan tyde på at det var en generell, tempera-
turuavhengig forbruksvekst  sammenlignet med 2011. 

Årets KILE-kostnad(kostnad for ikke-levert energi) ble 2,38 
MNOK, som er 2,8 MNOK lavere enn i 2011. Været var stort 
sett rolig hele året, og de korte periodene med mye vind ga 
ikke avbrudd i lengre perioder. Vi kan slå fast at planmessig 
trerydding i linjetrasèene etter hvert har gitt ønsket effekt  
i form av færre avbrudd. I etterkant av stormen Dagmar i 2011, 
har vi gjort konkrete tiltak på den mest utsatte strekningen 
på 66 kV-linjene fra Vågåmo til Dombås. Dette mener vi skal 
føre til at risikoen for nye utfall skal gå ned. Såkalte gjeninn-
koplinger, dvs. korte strømblunk, viser fortsatt en synkende 
tendens. Dette skyldes færre trefall over linjene og monte-
ring av jordslutningsspoler i 5 av 8 transformatorstasjoner. 
De tre siste jordslutningsspolene vil bli montert i 2013.  
 

Nettinntekten ble på 73,2(81,9) MNOK, en nedgang på  
8,7 MNOK fra 2011. I denne sammenligningen må en ta hensyn 
til at merinntekten ble på 13,3 MNOK i 2012 mot 1,6 MNOK i 
2011. Merinntekten skyldes at tapskraftprisen ble mye lavere 
enn forutsatt i netttariffen, samtidig som budsjettert nett-
inntekt la opp til å ta inn noe av den akkumulerte mindre-
inntekten som vi har fra tidligere år. 
 
Av litt større prosjekter innen nettvirksomheten, nevner  
vi at utskifting av 22 kV-linja på Dovre bakside er igangsatt og 
vil fortsette i 2013. 

Energiomsetning
Kraftsalg til næringslivs- og husholdningskunder var på 
223(222) GWh.  Vår andel av det lokale totalmarkedet blant 
privatkunder er relativt stabil på et høyt nivå. Det er fortsatt 
små marginer og sterk konkurranse, men vi ser nok en liten 
tendens til at aktører med produkter som har lav eller negativ 
inntjening, blir tvunget til å fjerne produktet eller å heve 
margin påslaget. Det er et generelt problem for bransjen at 
inntjeningen er for dårlig, og da kan vi være tilfreds med at 
Eidefoss leverer et resultat på kundesalget  som er godt på 
plussiden.  

Finansforvaltning
Kapitalforvaltningen i finansmarkedet gikk svært godt  
i 2012, og endte med en positiv avkastning på 10,4 %. Gjen-
nomsnittlig avkastning de siste 10 årene er 6,7 %, dvs. bety-
delig høyere enn 3 måneders NIBOR som er 2,9 % i den sam-
me perioden.  

Framtid for Eidefoss
Styret er meget bekymret for de store økonomiske konse-
kvensene som den nye reguleringskonsesjonen for Tesse kan 

føre til. 2012 var det første året med praktisering av de nye 
vilkårene, og vi fikk virkelig se hvor problematisk det kan 
være å styre inn produksjonen for å få til dette.  Vilkåret had-
de vært mye enklere å forholde seg til dersom vi hadde hatt 
vannvei med større slukeevne og større maskiner, men det 
har vi dessverre ikke. Formuleringen i vilkåret om at vi er 
 pålagt å kjøre Tessastasjonene slik at Tesse «med stor sann-
synlighet» når nivå 850,92 pr. 01.07, er vanskelig å forholde 
seg til. Hittil har det vært sett på som et absolutt krav. Styret 
ønsker at det blir tatt et initiativ mot OED sammen med Vågå, 
Lom og GLB for å se om kravet kan lempes på. De aller fleste 
har problemer med å se den estetiske miljøgevinsten, og den 
økonomiske konsekvensen for selskap og eiere synes  
å  kunne bli urimelig stor. 
 
Regjeringen vedtok den nye ordningen med elsertifikater fra 
01.01.2012. Vi ser allerede nå at dette vil bli et positivt bidrag 
for å få fart på utbyggingen av fornybar energi i Norge. En ser 
at denne ekstrainntekten er helt nødvendig for å få satt i gang 
prosjekter slik at Norge greier å fylle sin del på 13,2 TWh av 
det samlede målet på 26,4 TWh sammen med Sverige. Vi er 
fortsatt bekymret for at ordningen i Norge lukkes ved utgan-
gen av 2020, fordi dette fører til et kappløp der både NVE, 
OED, leverandører og kraftselskap får en meget hektisk 
 periode fram mot fristen. Styret er spesielt bekymret for 
kostnadsveksten som vi ser i leve randørmarkedet, fordi det 
er de samme entreprenørene som er med på både kraft-
utbygginger og store veiprosjekter fram mot denne viktige 
datoen. Vårt ønske er derfor at politikerne kunne forlenge 
markedet for elsertifikater med noen år. Alle prosjektene 
som vi arbeider med nå, er kvali fisert til det nye sertifikat-
markedet, og det bør gå greit å få anleggene i drift innen fristen.   
 
I 2012 fikk vi kraftpriser på nivå med 2007 og 2005, og vi må 
deretter helt tilbake til år 2002 for å finne like lave priser. Det 
ser også ut til at framtidsprisene skal ligge nokså lavt, og 
 under 30 øre/kWh, fram til 2020. Dette er bekymringsfullt for 
en næring som politikerne ønsker skal være en drivkraft  
i omleggingen til mer miljøvennlig energi. Eksisterende pro-
duksjon vil med dette prisnivået få en inntjening som knapt er 
stor nok til å kunne finansiere nye prosjekter til tross for at 
disse prosjektene nyter godt av det nye elsertifikatmarke-
det.  Våre aktuelle prosjekter er i grenseland ut fra bedrifts-
økonomiske kriterier selv med elserti fikatinntekter inklu-
dert, men vi har tro på at kraftprisen vil styrke seg på litt 
lengre sikt, og det er derfor relativt stor sjanse for at prosjek-
tene blir gjennomført hvis vi får konsesjon.
 
I årsrapporten for 2011. skrev vi at inntektsrammemodellen 
vil bli justert en del fram til 2013, og at det blir spennende å se 
hvilke utslag det vil få for Eidefoss. Resultatet ble at vi kom 
styrket ut av denne endringen, og vi er nå såkalt referansesel-
skap på distribusjonsnettet sammen med 5 andre nettsel-
skap i Norge.  Dette viser at vår drifts- og vedlikeholdsfilosofi 
gjennom mange år har vært riktig, og at vi har et fornuftig 
kostnadsnivå i forhold til anleggsmengden.     
 
Eidefoss har relativt høy, akkumulert mindreinntekt på nett-
virksomheten. Merinntekten i 2012 var derfor grei å få inn slik 
at akkumulert mindreinntekt kom ned på et mer håndterbart 

nivå. Den store økningen i inntektsrammen for 2013, vil sann-
synligvis føre til at mindreinntekten vil bli høyere etter regn-
skapsåret 2013, selv om vi øker tariffen med 8-9 %.  NVE for-
lenget heldigvis fristen for å nå det nye kravet, som går ut på 
at vi ikke kan ha en samlet mindre inntekt som overstiger 25 
% av tillatt inntekt, med ett år til utgangen av 2015, men det 
kan bli utfordrende å greie dette. Vi kan selvsagt gi fra oss 
deler av denne mindreinntekten ved å ta et tap i regnskapet, 
men styret ser på det som siste utveien. 
 
Statnett arbeider nå på oppdrag fra NVE med å innføre noe 
som er kalt Regionalnettordningen. Dette går i korte trekk ut 
på å samordne tariffering av alle regionalnett i Norge slik at 
den blir lik for hele landet. Idèen bak er forsåvidt god, men for 
Eidefoss vil dette bety høyere kostnad for våre kunder, og vi 
er bekymret for om dette er første steget på veien mot at 
Statnett også skal eie regionalnettet. Regionalnettet vårt 
kan best karakteriseres som et utvidet distribusjonsnett 
med 66 kV spenningsnivå, og begge disse nettnivåene må 
sees som en helhet. En oppsplitting i eierskap vil derfor være 
en meget uheldig utvikling. Vi, og 16 andre regionalnetteiere, 
sendte derfor en anke til OED der vi prøver å argumentere 
mot ordningen. Ved årsskiftet ligger saken fortsatt til 
 behandling hos OED. 
 
I løpet av 2012 bygget vi ut «fiber til heimen»(FTH) i et bolig-
felt på Dombås. Eidsiva Bredbånd(EB) leier kapasiteten gjen-
nom en langsiktig, forretningsmessig avtale som fører til at 
Eidefoss får en akseptabel avkastning på investeringen. Det 
er sannsynlig at det blir FTH-utbygging i vårt forsyningsom-
råde også i 2013. EB har gradvis styrket sin økonomi, og 2012 
ble det første året med overskudd etter skatt. Framtidsut-
siktene for 2013 er også gode, så vi er komfortable med vår 
eierandel i EB, og ser ikke ytterligere behov for nedskrivnin-
ger av verdien. 
 
Konsesjonssøknaden for Rosten kraftverk ble sendt videre 
med en positiv innstilling fra NVE til OED våren 2012. Vi for-
ventet at innstillingen ville bli positiv, men det var likevel 
nokså usikkert fordi Sel kommune gikk imot søk naden. Med 
normal saksgang videre, håper vi på å få konsesjon i løpet av 
2013.  Når den tid kommer, må vi, i henhold til inngått inten-
sjonsavtale, sette oss til forhandlingsbordet med Sel kom-
mune for å inngå avtale om leie eller kjøp av deres fallrett  
i Rosten på 18 %. Oppland Energi eier resten av fallet.
 
Konsesjonssøknaden for Nedre Otta ble sendt til NVE  
i mars. Søkerne, Opplandskraft og Eidefoss, fikk rundt års-
skiftet 2012/13 et krav fra NVE om mer omfattende konse-
kvensutredninger for vannsportaktiviteter på den aktuelle 
strekningen. Det er nok dette temaet som er mest kontro-
versielt i hele saken, og dette kom tydelig fram på befaringen 
som NVE hadde med berørte parter i oktober. Det pågår fort-
satt forhandlinger med fallrettseierne, men det er nå meget 
godt håp om at vi skal greie å lande en avtale utpå vårparten  
i 2013. Dette vil være viktig for den generelle oppfatningen  
av prosjektet blant menigmann. Parallelt med forhandlinger 
om fallretten, har det pågått en dialog med vertskommunene 
for å få til en utbyggingsavtale. Også her nærmer vi oss mål, 
og modellen legger opp til at vertskommunene skal tre inn 

Even Sandbo, Håkon Sandum 

og Svein Øihusom gjør klart for 

stolpereising
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som eiere av 6 % av utbyggingen etter 25 år. Da vil utbygger-
nes eierandel gå ned til 47 % på hver. Modellen skal sikre at de 
ikke har finansiell risiko på den måten at andelen deres skal 
være fri for finanskostnader etter 25 år. 

9. november 2012 fikk vi konsesjon på Smådøla kraftverk  
ved «Kongen i statsråd». Dermed kan vi notere en ny milepæl 
i Eidefosshistorien. Parallelt med at vi har ventet på svar fra 
OED, som vi forventet skulle bli positivt, startet vi arbeidet 
med å prosjektere anlegget som grunnlag for å sende ut fore-
spørsler. Dette var derfor klart da vi fikk konsesjon, og fore-
spørslene ble sendt ut i slutten av november. Målet er nå  
å starte anleggsarbeidet våren 2013 med drift våren 2015.  
Det er fortsatt ikke inngått avtale med Statskog om leie av 
fallretten, men vi har et lite håp om at forhandlingene skal 
ende med en avtale basert på et utspill som vi sendte  
i desember. Konsesjonen ga oss også rett til å ekspropriere 
nødvendig grunn og fallrett for å kunne bygge Smådøla kraft-
verk, så dette er siste utvei dersom vi ikke blir enig med Stat-
skog. I forbindelse med at vi nå har fått konsesjon på Smådøla 
kraftverk, er det god grunn til å rose vertskommunen Lom for 
positiv støtte slik at vi til slutt fikk konsesjonen på plass. For 
en kraftutbygger er det alltid verdifullt at vertskommunen 
stiller seg bak slike prosjekt. 
 
I juni fikk vi brev fra NVE der de går imot å gi konsesjon på 
utbygging av Skjerungåa. Avslaget er begrunnet i at området 
er karakterisert av sårbart landskap med innslag av rødliste-
arter og stor risiko for steinras som kan føre til skade på rør-
gata ned mot dalbunnen. I samråd med grunn eierne, be-
stemte styret at vi skulle anke avslaget inn for Olje- og 
Energidepartementet(OED), og dette ble gjort innen fristen 1. 
juli. Anken ligger fortsatt til vurdering hos OED. 
 
I de nye vedtektene, er det bestemt at det skal holdes minst 
ett eiermøte pr. år i tillegg til generalforsamling. I eiermøtet  
i oktober, var det sentrale temaet ny utbytte modell. Styret 
mener at utbyttenivået må reduseres i en del år framover på 
grunn av de store investeringene som selskapet står framfor. 
Grunnlaget for denne holdningen, er en utbytteanalyse som 
er utarbeidet basert på langtidsbudsjettet til og med 2019 
der det klart går fram at selskapet risikerer økonomiske pro-
blemer dersom det skal investeres 1 milliard kroner samtidig 
med at dagens utbyttenivå opprettholdes. I eiermøtet var det 
konstruktive diskusjoner, og det ser ut til at eierne er innstilt 
på at en må moderere utbyttenivået for å greie å beholde et 
solid selskap med en egenkapitalgrad som fører til at vi kan få 
gunstige lån. Målet til Eidefoss om å få til lønnsom vekst 
 basert på mer bygging av ny, fornybar vannkraft, kan bare nås 
dersom selskapet har en økonomisk ryggrad som tåler de 
store investeringene. Styret er derfor tilfreds med at eierne 
ser ut til å være forberedt på å sette på langlyset for  
å kunne høste enda mer lenger inn i framtida. 

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

Styret i 2012:
Per Dag Hole for Lesja kommune, 
varamedlem Heidi Vognild.
Grete Sjurgard for Lom kommune, 
varamedlem Magnar Mundhjeld.
Arnulf Furuhovde for Dovre kommune, 
varamedlem Laura van Meter.
Lene Sørbråten for Sel kommune, 
varamedlem Frode Henning Killi.
Steinar Jøråndstad for Vågå kommune, 
varamedlem Astrid Sveen Løkken. 
Hole og Sjurgard er henholdsvis styreleder og nestleder.

Valgt av de ansatte:
Øystein Tho og Tore Båtstad med varamedlemmer 
Tove Haugstulen Kleiven og Jan Harald Bakke.  

ORGANISASJON
Antall ansatte ved årets slutt var 72 (72 i 2011). Disse utgjør  
i alt 68 (68) årsverk. I tillegg har vi 2 (4) lærlinger. 

Likestilling
Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder 
full likestilling mellom kvinner og menn. Det skal ikke fore-
komme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for 
eksempel lønn, avansement og rekruttering. I 2012 var  
12 av 72 ansatte kvinner. Bransjen er generelt preget av lav 
kvinneandel. Det er ikke gjennomført spesielle likestillings-
tiltak gjennom året. Kvinnelige og mannlige ansatte har lik 
lønn for likt arbeid. Ved nye ansettelser er selskapet bevisst 
på å ivareta likebehandling mellom kjønn. 

Diskriminering
Selskapet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke 
forekommer diskriminering på grunn av etnisk bakgrunn, 
 nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk, religion og livssyn eller 
nedsatt funksjonsevne.
 
Selskapet har ikke sett det som nødvendig å iverksette 
 særskilte tiltak mot diskriminering.

Internkontroll/HMS
Bedriftens verne- og miljøarbeid er innrettet og drevet etter 
forskrifter og dokumentasjonskrav fastsatt i lov om Intern-
kontroll.  Lovens intensjon – å nå en best mulig standard for 
helse, miljø og sikkerhet for alle ansatte – søkes løpende 
 ivaretatt. Eidefoss er medlem av Gudbrandsdal Bedrifts-
helsetjeneste. I vår virksomhet har mange sitt daglige arbeid 
i tilnytning til høyspenningsanlegg og annet arbeid som er 
forbundet med risiko for skader. Vi har kontinuerlig fokus på 
dette blant annet gjennom risikovur deringer i forkant av 
 arbeidsoperasjoner og målsetting i strategiplanen.  

Personale
Det er et overordnet mål at bedriften skal være en attraktiv 
arbeidsplass. Arbeidsmiljø og bedriftskultur skal være ba-
sert på respekt, tillit og trivsel som oppnås gjennom godt 
samarbeid, åpen kommunikasjon og god intern informasjon. Inge Torkveen i full sving
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Hans Kolden
adm. direktør

Vågå,  26.04.2013

Lene Sørbråten
styremedlem

Øystein Tho
styremedlem

Tore Båtstad
styremedlem

Per Dag Hole
styreleder

Grete Sjurgard
styremedlem

Arnulf Furuhovde
styremedlem

Steinar Jøråndstad
styremedlem

Finansiell risiko

Valutarisiko
Eidefoss er eksponert for endringer i Euro-kursen fordi all 
fysisk krafthandel på NordPool Spot foregår i Euro. Det er 
inngått finansielle kraftavtaler på Nasdaq OMX for å pris-
sikre kraftproduksjonen for 2013-15, og disse blir delvis valu-
tasikret. Vi har også noen bankkonti som er eksponert mot 
Euro. Samlet omfang av eksponeringen mot Euro  blir ikke så 
stort at det utgjør noen vesentlig valutarisiko. 

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 beve-
ger seg mye. Videre kan endringer i rentenivået påvirke 
 investeringsmulighetene i fremtidige perioder.

Kredittrisiko
Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle 
sine forpliktelser 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 finansielle kraft-
kontrakter, men den vurderes ved årsskiftet til å være lav.  

Generelt
Det eksisterer investeringsinstrukser for plassering av 
 finansielle midler i både kraftmarkedet og finansmarkedet.  
I tillegg har styret godkjent en strategi for prissikring av 
kraftproduksjonen i et eget risikodokument. Så lenge disse 
instruksene følges, er det styrets vurdering at den finansielle 
risikoen er begrenset og godt innenfor selskapets økono-
miske tåleevne.  

Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til 
stede. Årsregnskapet for 2012 er avlagt under denne forut-
setningen.  

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

 
Regnskapet viser et overskudd 
 etter skatt på  44,735 MNOK for 
morselskapet A/S Eidefoss og 
44,592  MNOK for konsernet A/S 
Eidefoss.
 
Det foreslås utbetalt utbytte med kr. 3451,75 pr. aksje, i alt 
41,421 MNOK.  Det overskytende beløp tilføres annen egen-
kapital slik at samlet disponering blir:

Utbytte kr  41.421.000
Til annen egenkapital kr 3.314.488
Sum disponert kr 44.735.488

Selskapet har pr. 31.12.12 fri egenkapital på 
304,104(298,692) MNOK. 
 
Minoritetsinteressenes andel av konsernresultatet er 
 -0,0286 MNOK mot -0,0292 MNOK i 2011.

Dyktige, kompetente og motiverte 
med arbeidere er den viktigste nøk-
kelen for å nå våre framtidige mål.  

Ulykker og skade- og sykefravær
I løpet av året ble det registrert 9 (11 i 2011) arbeidsulykker 
med personskade. 4(2) av dem førte til personskade med 
 fravær. Det er et mål å komme ned på maksimalt 2 ulykker  
pr. år. 
 
Samlet fravær inkludert langtidsfravær og permisjoner var 
6,9(5,2) %. Av dette utgjorde langtidsfravær 4,4(1,8) %, vanlig 
fravær 1,5(2,9) % og permisjoner 1,0(0,5) %.  Fraværsprosen-
ten har øket betydelig fra 2011. Dette skyldes et uvanlig høyt 
langtidsfravær, der noe er jobbrelatert, mens mesteparten 
ikke er det. Det er et mål å få sykefraværet under gjennom-
snittet for vår egen bransje på sikt.  

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 aktivi-
teter i selskapet.

ØKONOMI/REGNSKAP
I konsernregnskapet er alle interne inntekter og utgifter 
 eliminert.  Aksjer i datterselskapene er eliminert.  Interne for-
dringer og gjeld er avregnet mot hverandre slik at regnskapet 
gir et korrekt bilde av konsernet som en økonomisk enhet. 
Minoritetsinteressens andel av resultat og egenkapital er 
vist særskilt. 

Resultat, kontantstrøm, investeringer, finansiering 
og likviditet
Omsetningen i selskapet gikk ned fra 254,5 MNOK i 2011 til 
200,9 MNOK i 2012. Årets driftsresultat ble 63,8(104,8) 
MNOK, mens resultat før skatt ble på 73,4(90,9) MNOK. 
 
Resultat etter skatt ble 44,7(36,2) MNOK. Sammenlignet 
med 2011, er dette en økning på 23,5 %, og hovedårsaken 
 finnes i god avkastning i finansmarkedet sammen med vel-
lykket prissikring i kraftmarkedet.  Driftsresultatet karakte-
riseres som tilfredsstillende når en tar hensyn til at oppnådd 
kraftpris og produksjonsvolum falt med henholdsvis 22 og  
4 % fra 2011. 
 
Finansinntektene er på 20 MNOK, som tilsvarer en avkast-
ning på 10,4 %. Eksponeringen i aksjemarkedet er på ca. 30 % 
av samlede likvide midler pr. 31.12.2012.    
 
Samlet kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i selska-
pet var på 41,4 (130,4) MNOK. 
 
De samlede investeringene i selskapet i 2012 var 33,3(32,7) 
MNOK. 
 
Selskapets likviditetsbeholdning i bankinnskudd og kontan-
ter var 105,7(108,3) MNOK pr. 31.12.12. Selskapets evne til 
egenfinansiering av investeringer er god.  
 
Selskapets finansielle stilling er god, og selskapet kan pr. 
31.12.2012 nedbetale kortsiktig gjeld ved hjelp av sine mest 
 likvide midler. 
 
Totalkapitalen var ved utgangen av året 747,2 MNOK, og 742,2 
MNOK pr. 01.01.2012. Egenkapitalandelen pr. 31.12.2012 var 62 
%, sammenlignet med 61,9 % pr. 01.01.2012.

Håkon Sandum og Øystein Tho  

på tur med vossavinsjen

Styret (fra midten på vnstre side 

med klokka): Grete Sjurgard, Per Dag 

Hole, Lene Sørbråten, Tore Båtstad, 

Øystein tho, Arnulf Furuhovde og 

Hans Kolden (adm. dir.)
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KOMMENTAR

I 2011 var det været som stod i fokus. Tørt, vått. kaldt, mildt 
skrev jeg da – og på toppen av det hele kom en orkan kalt 
Dagmar som førte til strømavbrudd både hos oss og i ennå 

større grad hos naboer både i vest og i øst. 2012 ble heldigvis 
et mer normalt år når det gjelder været.

En av de største utfordringene våre i 2012, var det nye konse-
sjonsvilkåret for Tesse som Glommens & Laagens Bruks-
eierforening(GLB) håndterer på vegne av Eidefoss og de 
 andre medlemsverkene. En snøfattig vinter førte til redusert 
produksjon i april, før det kom mye snø etter påske. Da tok vi 
igjen sjansen på å kjøre forsiktig ut mai, før vi på nytt ble tvun-
get til å stoppe helt for «med stor sannsynlighet», som det 
heter i konsesjonsvilkåret, nå nivå 850,92 innen 01.07. Dette 
greide vi. Juli kom, med brå snøsmelting og mye regn, og i 
 løpet av 4 uker var magasinet fullt. Konsekvensen var da at vi 
tapte mye vann utover høsten. GLB har beregnet tapet til 19 
GWh, tilsvarende en brutto inntekt på 4 mill. kr. Vi har hittil 
ikke møtt noen som mener at dette vilkåret har en estetisk 
virkning som virkelig betyr noe, og da lurer vi på hvorfor vilkå-
ret i det hele tatt ble innført. 

Etter lang ventetid, men med sterk tro hele veien, ble tål-
modet vårt belønnet med konsesjon på Smådøla den 9. 
 november. Dermed var et langt løp som startet i 2005 nesten 
fullført. Kun selve utbyggingen gjenstår nå før vi kan trykke 
på knappen. Vi ville blitt meget overrasket dersom prosjektet 
ikke hadde fått konsesjon. Lokal motstand var nesten fra-
værende, Lom kommune har vært positiv hele veien, kommu-
nestyret i Lom var enstemmig i sin positive innstilling, og fyl-
kesmannen i Oppland gikk inn for prosjektet. Da kunne ikke 
NVE, og i siste instans OED, si nei – og slik ble det da heller 
ikke.  Forhandlingene med Statskog om leie av fallretten gikk 
framover, helt til vi i juni brått ble satt flere skritt tilbake på 
grunn av ulik oppfatning av økonomien i prosjektet. Før jul 
spilte vi ut et nytt forslag, og i skrivende stund er det nå nytt 
håp om at vi kan bli enige rundt forhandlingsbordet. Det 
springende punkt er så enkelt, men likevel så vanskelig: Hva 
er markedsverdien av et fall der utbyggeren knapt får avkast-
ning på investeringen slik som kraftprisen ser ut til å bli fram-
over?

I fjor omtalte jeg lang saksbehandlingstid i NVE og OED som 
et stort problem. I år kan jeg si at det ser ut til at begge har 
fått opp farten, og dette viser seg både på Rosten og Nedre 
Otta, ved at de to myndighetsorganene ser ut til å prioritere 
prosjektene høyt. Det bør bety at vi får svar på søknadene 
våre i god tid for å kunne få satt stasjonene i drift før utgan-
gen av 2020.  Etter hvert som anleggskostnadene har øket, 
ser det ut til at både Smådøla, Rosten og Nedre Otta trenger 
inntekter fra elsertifikatmarkedet for å kunne gi en brukbar 
avkastning til utbyggerne. Vi har god tro på at begge prosjek-
tene får konsesjon. Samlet investering på over 2 milliarder, vil 

gi store, lokale ringvirkninger og en positiv stimulans til et 
næringsliv i nord-Gudbrandsdalen som sliter litt i motbakke. 

Utviklingen i kraftprisen er bekymringsfull både for eksiste-
rende produksjon, men også for nye prosjekter. Det er en frykt 
i markedet for at vi skal få for mye ny, fornybar produksjon, og 
ekstra ille blir det når ganske mye av dette er vindkraft som 
kommer og går gjennom døgnet. Vi må håpe på at Statnett, 
som nå har fått enerett på å bygge mellomlandsforbindelser, 
evner å bygge nye kabler tidsnok til at vi ikke drukner i ny 
kraft. Hvis så ikke skjer, kan vi oppleve perioder der kraft-
prisen blir negativ. Forbrukerne vil sikkert juble, men for kraft-
produsenter, inkludert oss selv, blir dette et ekstra risiko-
element i investeringsbeslutningen på nye prosjekter.  

Resultatet i 2012 er sterkt preget av lav kraftpris og en kraft-
produksjon som ble 14 GWh lavere enn middelproduksjonen. 
Vellykket prissikring av en del av produksjonen, førte likevel 
til at gjennomsnittlig kraftpris ble akseptabel. På nett opp-

levde vi, i likhet med mange andre nettselskap en dårlig 
 avkastning, mens vår gjennomsnittlige avkastning for årene 
2007-2011 har vært 8,2 %. Dette må vi være godt tilfreds 
med. Finansavkastningen på 10,4 % må også sies å være god, 
slik at årsresultatet ble tilfredsstillende.

Vi var veldig spent på hvordan endringen i inntektsramme-
modell ville slå ut for vår del. Vi fikk resultatet i desember, og 
det viste seg at vi kom bedre ut enn før. På distribusjonsnett er 
vi nå såkalt referanseverk sammen med 5 andre små og store 
nettselskap. . Vi har kommet meget godt ut av alle sammenlig-
ninger siden inntektsrammemodellen ble innført, og uavhengig 
av hvilke endringer som har vært gjort. Det må bety at vi greier 
å drive effektivt ut fra omfanget på nettet vårt. Vi har heller 
ikke gjort spesielle grep for å tilpasse oss de ulike modellene 
opp gjennom årene, for på den måten å komme godt ut. I stedet 
har vi bevisst valgt å drive et fornuftig vedlikehold ut fra det vi 
mener har vært langsiktig riktig for å ha god forsyningssikker-
het. Denne strategien kommer vi til å fortsette med. 

Dersom de nye prosjektene våre får konsesjon, 
vil vi gå inn i en periode der økonomien vår får 
nye utfordringer. Det er gledelig at vi har eiere 
som skjønner dette, og er villig til å bidra til at vi skal greie 
dette løftet gjennom å signalisere vilje til å redusere utbytte-
forventningene i en del år framover. Stabile, langsiktige eiere 
er en forutsetning for å kunne gjennomføre langsiktige inves-
teringer, og dette ser det nå ut til at vi får bevis på at vi har. 
Samtidig har vi ansatte som er innstilt på å stå på for å nå nye 
mål, og det er jeg overbevist om at vi skal greie. 

Takk for godt utført arbeid i 2012! 

Hans Kolden
adm. direktør

Issoleie med Gjende  

i bakgrunn.
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REGNSKAP OG BALANSE

Konsern Morselskap

2012 2011 Note 2012 2011

Driftsinntekter

124 026 166 535 Kraftsalg 13 119 344 161 667

73 166 81 817 Nettinntekt 12 73 248 81 899

8 072 10 657 Andre inntekter 8 354 10 965

205 264 259 009 Sum driftsinntekter                       200 946 254 531

Driftskostnader

27 924 37 024 Kjøp av kraft 13 26 422 35 335

9 267 10 287 Kjøp av nett-tjenester 9 267 10 287

45 668 45 200 Personalkostnader 3,4 45 668 45 200

20 158 19 471 Ordinære avskrivninger 5 18 727 18 050

38 017 41 773 Øvrige driftskostnader 3 37 030 40 819

141 034 153 755 Sum driftskostnader                       137 114 149 691

64 230 105 254 Driftsresultat 63 832 104 840

Finansinntekter og finanskostnader

1 767 2 347 Annen renteinntekt 7 1 725 2 277

18 280 -9 325 Annen finansinntekt 7,12 18 280 -9 325

-5 865 -6 825 Rente ansvarlig lån 14 -5 865 -6 825

-5 214 -769 Annen finanskostnad 7 -4 571 -80

8 968 -14 572 Netto finansresultat 9 569 -13 953

73 198 90 682 Ordinært resultat før skattekostnad 73 401 90 887

Skattekostnad

28 606 54 675 Skattekostnad på ordinært resultat 9 28 666 54 734

44 592 36 007 Årets resultat 44 735 36 153

Opplysninger om:

Foreslått utbytte 15 41 421 40 000

Til(+)/Fra(-) annen egenkapital 15 3 314 -3 847

Sum disponert 44 735 36 153

44 621 36 036 Andel majoritetsinteresser

-29 -29 Andel minoritets interesser

Resultatregnskap i hele tusen kroner pr. 31.12

RESULTATREGNSKAP

XXXX Bildeteksten, f.eks. navnet  

på personen på bildet. og hva han holder på med. XXXXVillrein i Reinheimen.
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Konsern  Morselskap

2012 2011 Note 2012 2011

Anleggsmidler 

Immaterielle eiendeler

39 320 41 281 Utsatt skattefordel 1,9 39 520 41 618

39 320 41 281 Sum immaterielle eiendeler 39 520 41 618

Varige driftsmidler

1 891 1 891 Tomter, boliger 5 776 776

31 715 32 513 Bygninger og annen fast eiendom 5 16 531 16 214

48 086 42 506 Kraftverk og reguleringer 5 48 086 42 506

169 773 165 657 Regional- og distribusjonsnett 5 169 773 165 657

20 109 18 098 Televirksomhet 5 20 109 18 098

11 733 9 388 Driftsløsøre, inventar ol. 5 11 592 9 047

283 307 270 053 Sum varige driftsmidler 266 867 252 298

Finansielle anleggsmidler

0 0 Aksjer i datterselskap 7 4 800 4 800

5 661 5 363 Aksjer og aksjefond 7 5 661 5 363

146 099 105 339 Obligasjoner og andre verdipapirer 7 146 099 105 339

151 760 110 702 Sum finansielle anleggsmidler 156 560 115 502

474 387 422 036 Sum anleggsmidler 462 947 409 418

Omløpsmidler 

8 769 9 066 Lager av linjemateriell/varer 2 8 668 9 025

  Fordringer

80 163 88 070 Kundefordringer 12 80 262 88 192

3 432 1 922 Kortsiktige  fordringer 13 1 849 1 026

83 595 89 992 Sum fordringer 82 111 89 218

Investeringer

87 797 118 674 Aksjer og aksjefond 7 87 797 118 674

0 7 569 Pengemarkedsfond 7 0 7 569

87 797 126 243 Sum investeringer 87 797 126 243

105 677 110 665 Bankinnskudd, kontanter o.l. 11 105 677 108 324

105 677 110 665 105 677 108 324

285 838 335 966 Sum omløpsmidler 284 253 332 810

760 225 758 002 Sum eiendeler 747 200 742 228

Konsern Morselskap

2012 2011 Note 2012 2011

Egenkapital

Innskutt egenkapital

12 000 12 000 Aksjekapital 10, 15 12 000 12 000

107 382 107 382 Overkursfond 15 107 382 107 382

119 382 119 382 Sum innskutt egenkapital 119 382 119 382

Opptjent egenkapital

344 590 341 390 Annen egenkapital 1,15 343 625 340 310

1 441 1 470 Minoritetsinteresser 0 0

465 413 462 242 Sum egenkapital 463 007 459 692

Gjeld

Avsetninger for forpliktelser

Utsatt skatt 0 0

4 091 3 331 Pensjonsforpliktelser 4 4 091 3 331

4 091 3 331 Sum avsetning for forpliktelser 4 091 3 331

Annen langsiktig gjeld

150 000 150 000 Ansvarlig lån 14 150 000 150 000

9 925 12 875 Gjeld til kredittinstitusjoner 8 0 0

159 925 162 875 Sum langsiktig gjeld 150 000 150 000

Kortsiktig gjeld

21 292 0 Gjeld til kredittinstitusjoner 21 212 0

7 620 9 945 Leverandørgjeld 7 288 9 719

23 213 21 425 Skyldig offentlige avgifter 23 048 21 425

28 797 49 937 Betalbar skatt 9 28 718 49 890

41 421 40 000 Utbytte 15 41 421 40 000

8 452 8 247 Annen kortsiktig gjeld 13 8 415 8 171

130 795 129 554 Sum kortsiktig gjeld 130 102 129 205

294 811 295 760 Sum gjeld 284 193 282 536

760 224 758 002 Sum egenkapital og gjeld 747 200 742 228

BALANSE

Balanse pr. 31.12 Balanse pr. 31.12

Vågå, 31. desember 2012
 26. april 2013

Hans Kolden
adm. direktør

Lene Sørbråten
styremedlem

Øystein Tho
styremedlem

Tore Båtstad
styremedlem

Per Dag Hole
styreleder

Grete Sjurgard
styremedlem

Arnulf Furuhovde
styremedlem

Steinar Jøråndstad
styremedlem
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Konsern Morselskap

2012 2011 Note 2012 2011

73 198 90 682 Resultat før skattekostnad 73 401 90 887

-47 759 -68 179 Periodens betalte skatt 9 -47 714 -68 179

-89 -455 Gevinst v/salg av anleggsmidler 5 -89 -455

20 158 19 471 Ordinære avskrivninger 5 18 727 18 050

0 0 Nedskrivning anleggsmider 0 0

5 317 41 436 Endring i varelager, kundefordringer, leverandørgjeld 12 5 856 40 633

-9 480 53 026 Endring kortsiktige plasseringer 7 -9 480 53 026

747 -3 602 Endring i andre tidsavgrensinger 4, 9 747 -3 602

42 092 132 379 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 41 448 130 360

89 1 350 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 5 89 1 350

-33 459 -32 779 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 5 -33 294 -32 691

7 898 2 145 Inn-/utbetalinger ved kjøp/salg av aksjer og andeler 7 7 898 2 145

-25 472 -29 284 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -25 307 -29 196

-2 950 -950 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld 8 0 0

21 212 0 Opptak av ny gjeld (kort- og langsiktig) 8 21 212 0

50 0 Tilskudd

-40 000 -51 300 Utbetalinger av utbytte 15 -40 000 -51 300

-21 688 -52 250 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -18 788 -51 300

-5 068 50 845 Netto endring av kontanter og kontantekvivalenter -2 647 49 864

110 665 59 820
Kontanter og kontantekvivalenter  
ved per. begynnelse 11 108 324 58 460

105 597 110 665 Kontanter og kontantekvivalenter ved per. slutt 11 105 677 108 324

Balanse pr. 31.12

NOTER

NOTE 1
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens 
bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge. Alle beløp er  
i hele tusen kroner.

Konsernregnskap
A/S Eidefoss eier 80% av Otta Biovarme AS.  Konsern-
regnskap for 2012 omfatter morselskapet A/S Eidefoss og 
datterselskapet Otta Biovarme AS.  Konsernregnskapet er 
utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Trans-
aksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet 
er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensarte-
de prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regn-
skapsprinsipper som morselskapet.

Der ikke annet er nevnt i notene, er disse like for  kon sernet og 
morselskapet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som for-
faller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, 
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige pos-
ter 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 nedskrives 
til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbi-
gående. Langsiktig gjeld balanseføres 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 individuell vurdering av de en-
kelte fordringene. I tillegg gjøres det for kundefordringer en 
uspesifisert avsetning for å dekke generell tapsrisiko. 

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

Vannmagasinbeholdninger
Vesentlige endringer i vannmagasinbeholdninger gjennom 
året vil indirekte påvirke regnskapsresultatet. Vannmagasin-
beholdninger balanseføres ikke, jfr. note 6. 

Pensjonskostnader
Ytelsesbaserte pensjonsordninger, vurderes til nåverdien av 
fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses 
opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virke-
lig verdi.

Endring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldes 
endringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt gjennom-
snittlig gjenværende opptjeningstid. 

Akkumulert virkning av estimatendringer og endringer  
i finansielle og aktuarielle forutsetninger (aktuarielle gevin-
ster og tap) under 10 % av det som er størst av pensjonsfor-
pliktelsene og pensjonsmidlene ved begynnelsen av året 
 innregnes ikke. Når den akkumulerte virkningen er over  
10 %-grensen ved årets begynnelse, resultatføres det over-
skytende over antatt gjennomsnittlig gjenværende opp-
tjeningstid. Periodens netto pensjonskostnad klassifiseres 
som lønns- og personalkostnader. Arbeidsgiveravgift er 
 inkludert i tallene.

Reguleringer
AS Eidefoss er deltager i Glommens og Laagens Brukseier-
forening (GLB). Foreningen har  til formål å forestå vass-
dragsreguleringer og på annen måte ivareta medlemmenes 
interesser i vassdragene. Medlemmene betaler kontingent 
etter stemmeflertall og yter investerings- og driftstilskudd 
til de aktuelle reguleringer. A/S Eidefoss har et stemme antall 
i GLB som tilsvarer en eierandel på 3,85 %. 

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, utleie av 
fiber anlegg, salg av materiell og tjenester mv.

Eiendomsskatt
Eiendomsskatten utgjør 0,7% av en beregnet eiendomsskat-
tetakst.  Eiendomsskattetakstgrunnlaget utgjør det høyeste 
av en nåverdi basert bl.a. på kraftanleggets normerte inn-
tekter, og en alternativ verdi basert på kraftanleggets gjen-
nomsnittlige produksjonsevne multiplisert med en mini-
mumssats på 0,95 kr/kWh, begrenset oppad til en 
maksimumssats på 2,74 kr/kWh fra og med 2011.

I de tilfeller kraftanleggets eiendomsskattegrunnlag baseres 
på kraftanleggets nåverdi, vil eiendomsskattegrunnlaget 
 variere med de normerte inntektene.  
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Eiendomsskatt knyttet til kraftanlegg er i resultatregn skapet 
presentert som driftskostnad.

Valuta
Kraftkontrakter for kjøp/salg over Nord Pool blir handlet  
i Euro.  Kontraktene blir bare delvis valutasikret  og er derfor 
eksponert for noe valutarisiko. 

Finansiell markedsrisiko
Selskapet benytter seg av finansielle instrumenter  
i forbindelse med styringen av finansiell risiko.
 
Renterisiko oppstår på kort og mellomlang sikt som et resul-
tat av at deler av konsernets gjeld har flytende rente.  Renten 
på ansvarlig lån er knyttet opp mot renten på 10-årig stats-
obligasjon beregnet av Norges Bank ved årets slutt.

Skatt
A/S Eidefoss er underlagt ordinær skattlegging av overskudd 
med 28%, grunnrenteskatt etter spesielle regler med 30% 
og naturressursskatt etter 1,3 øre/kWh av gjennomsnitts-
produksjon for de siste 7 år.
 
Utsatt skatt/skattefordel for overskuddsskatt og grunn-
renteskatt er balanseført.    Jfr. for øvrig note 9.

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

NOTE 2
Varer
Lager av nettmateriell er vurdert til gjennomsnittlig anskaf-
felseskost.

NOTE 3
Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser med mer.
Lønnskostnader 2012 2011

Lønninger 40.825 38.897

Arbeidsgiveravgift 3.258 2.864

Pensjonskostnader 9.070 8.139

Andre ytelser 2.109  2.573 

-Aktivert lønn (9.594) (7.273)

Sum 45.668  45.200 

Antall sysselsatte  70 70

Ytelser til ledende personer
  Daglig leder Styret

Lønn 978 246

Pensjonsutgifter 216 

Otta Biovarme AS har ingen ansatte.  Det er utbetalt godtgjørelse til styret i 

Otta Biovarme AS i 2012 med 33 tusen kr.

Revisjonshonorar 
  Konsern Mor

Lovpålagt revisjon  203 194

Andre attestasjonstjenester         17     17

Andre tjenester utenfor revisjonen  43  43 

Beløpene er eksklusive mva.

NOTE 4
Pensjonskostnader
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov 
om obligatorisk tjenestepensjon.  Selskapets pensjonsord-
ninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Selskapet har i tillegg pensjonsordninger som omfatter i alt 
150 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige 
ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, 
lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytel-
sene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom 
Kommunal Landspensjonskasse.

   2012

Nåverdi av årets pensjonsopptjening  5.437

Rentekostnad av pensjonsforpliktelse  5.978

Avkastning av pensjonsmidler  -4.354

Administrasjonskostnad  323

Resultatført aktuarielt tap  2.249

Resultatført planendring  0

Arbeidsgiveravgift  377

Netto pensjonskostnad  10.011

 

  2012 2011

Beregnede pensjonsforpliktelser  
pr. 31.12 149.166 154.667

Pensjonsmidler (til markedsverdi)  
pr. 31.12 111.823 104.719

Ikke resultatført virkning  
av estimatavvik -33.499 -46.817

Arbeidsgiveravgift 1.708 2.388

Netto pensjonsforpliktelse 4.091 3.331

 
Økonomiske forutsetninger:
Parametre i % 2012 2011

Forventet avkastning på fondsmidler 4,0 4,1

Diskonteringsrente 4,2 3,8

Forventet lønnsvekst 3,5 3,5

Årlig vekst i G 3,25 3,25

De påløpte pensjons- og AFP-forpliktelsene er beregnet et-
ter gjeldende norsk regnskapsstandard for pensjonskost-
nader, NRS 6.  Med hensyn til dødelighet og uførhet mv er det 
benyttet forutsetningene i KLP’s forsikringstekniske bereg-
ningsgrunnlag.

NOTE 5
Varige driftsmidler mor    

Kjøretøyer, 

maskiner og 

inventar

Bygninger  

og bygn.m.  

anlegg

Boliger, Tomter Kraftverk, 

reguleringer

Regional-/

distribusjons nett

Tele virksomhet

Anskaffelseskost 01.01 41.145 29.972 776 132.370 455.298 22.394

+Tidligere oppskrevet 0 0 0 11.302 0 0

+Oppskrivninger i år

+Tilgang 5.032 819 6.528 17.734 3181

-Avgang -2.808 0 0 0 -889 0

-Samlede av- og 

nedskrivninger -31.946 -14.260 0 -102.115 -302.200 -5.465

Bokført verdi 31.12. 11.423 16.531 776 48.086 169.942 20.109

Årets ord. avskrivning 2.656 502 0 948 13.449 1.169

Prosentsats for 

ord. avskrivning 10 - 33,3 2 0 0 - 4,0 3 – 6,7 5,0

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 2012 bokført med 348 kr(2011 433 kr).

Varige driftsmidler konsern

Kjøretøyer, 

maskiner og 

inventar

Bygninger 

og bygn.m. 

anlegg

Boliger, 

tomter

Kraftverk, 

reguleringer

Regional-/ 

Distribusjonsnett

Tele- 

virksomhet

Anskaffelseskost 01.01 41.971 57.345 1.891 132.370 455.298 22.394

+Tidligere oppskrevet 0 0 0 11.302 0 0

+Oppskrivninger i år

+Tilgang 5.032 984 0 6.528 17.734 3.181

-Avgang -2.808 0 0 0 -890 0

-Nedskrevet med tilskudd -6.442

-Samlede av- og 

nedskrivninger -32.631 -20.172 0 -102.115 -300.200 -5.465

Bokført verdi  

konsern 31.12. 11.564 31.715 1.891 48.086 169.942 20.109

Årets ord. avskrivning 2.856 1.734 0 948 13.449 1.169

Prosentsats for 

ord. avskrivning 10 - 33,3 2 – 6,7 0 0 - 4,0 3 – 6,7 5,0
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NOTE 6
 
Magasinbeholdninger
Magasinbeholdninger/-endringer er ikke innarbeidet i regn-
skapet. Ved regnskapsårets utgang var:
1. Årets produksjon: 350,8 GWh 

2. Midlere årsproduksjon siste 10 år: 362,9 GWh

3. Beholdning

 01.01.2012 89,9 GWh (61%)

 31.12.2012 86,5 GWh (59%)

 Midlere siste 10 år: 91,0  GWh (64%)

NOTE 7
Aksjer, obligasjoner m.m.
Finansielle anleggsmidler er vurdert til kostpris. Omløpsmid-
ler av aksjer og obligasjoner er bokført til markedsverdi  
pr. 31.12. 

Finansielle anleggsmidler:
  Balanseverdi

  Konsern Mor

Aksjer i datterselskap 0 4.800

Andre anleggsaksjer 5.661 5.661

Obligasjoner ABN AMRO Aktiv 142.326 142.326

Ansvarlig lån Eidsiva Bredbånd 3.773 3.773

Totalt anleggsmidler 151.760 156.560

Posten Aksjer i datterselskap er en eier- og stemmeandel på 
80% i Otta Biovarme AS som er bokført etter kostmetoden.  
Selskapet ble stiftet 21.12.2005. Selskapets forretnings-
kontor er på Otta. Egenkapital i selskapet er 7,2 Mkr.  Det  
er utarbeidet konsernregnskap fra og med 2006.

Finansielle omløpsmidler:
Aktiv forvaltning:

ABN AMRO Aktiv Forvaltning  87.797

Pengemarkedsfond  0

Totalt omløpsmidler  87.797

Anskaffelseskost for finansielle omløpsmidler er 71.146 
 tusen kr.

Aksjene i Eidsiva Bredbånd i posten Andre anleggsaksjer vart 
i 2010 nedskrevet med 10 Mkr.  Nedskrivingen ansees fortsatt 
å være tilstrekkelig.  En eventuell reversering vil bli vurdert 
ved neste årsskifte.

NOTE 8
Pantstillelser/garantier m.v.
Gjeld som er sikret ved pant ol. Konsern Mor

Gjeld til kredittinstitusjoner 9.925 0

Balanseført verdi av eiendeler  
pantsatt for egen gjeld  

Bygninger   15.184 0

Boliger, tomter 1.115 0

Inventar, løsøre 141 

Sum 16.440 0

NOTE 9
Skatter
Skattekostnaden består av betalbar skatt, som er beregnet 
på grunnlag av selskapets skattemessige inntekt og utsatt 
skatt/skattefordel.

Betalbar skatt består av:
• Skatt på alminnelig inntekt, som beregnes på grunnlag  

av skattepliktig resultat knyttet til selskapets samlede ak-
tiviteter

• Naturressursskatt
• Skatt på grunnrenteinntekt

Naturresursskatt
Naturressursskatt beregnes for hvert enkelt kraftverk ut fra 
gjennomsnittlig kraftproduksjon de 7 siste år. Naturressurs-
skatten  kan utlignes mot ordinær overskuddsskatt. I den 
grad overskuddsskatten ikke er tilstrekkelig til å dekke ut-
lignet naturressursskatt, blir den fremført med rente for ut-
ligning senere år.

Grunnrenteskatt
Grunnrenteskatten knytter seg til det enkelte kraftverk,  
men fremførbar negativ grunnrenteinntekt kan utlignes mot 
betalbar grunnrenteinntekt i andre kraftverk. Beregningene 
av driftsresultatet fremgår av egne forskrifter.

Betalbar grunnrenteskatt utgjør 30% av beregnet grunn-
renteinntekt. 

Betalbar grunnrenteskatt vil i utgangspunktet være stigende 
over kraftverkets levetid i det effekten av friinntekten redu-
seres etter hvert som kraftverket av skrives. 

Skattekostnaden i resultatregnskapet for grunnrenteskatt 
består av betalbar grunnrenteskatt og utsatt skatt/skatte-
fordel.

Note 9 forts.
Midlertidige forskjeller som inngår i utligningen:

Beløp i hele tusen kroner Inntektsskatt Grunnrenteskatt

31.12. 2012 01.01.2012 31.12. 2012 01.01.2012

Kundefordringer -395 -757 0 0

Avskrivbare anleggsmiddel -70.204 -84.294 -81.694 -85.979

Andre avsetninger -90 -90

Gevinst- og tapskonto 124 155

Pensjonsforpliktelse -4.091 -3.331

Periodisert krafthandel 85 -2.172

Akkumulert mindreinntekt 20.952 33.972

Grunnlag utsatt skatt -53.619 -56.517 -81.694 -85.979

Beregning utsatt skatt Utsatt skatt Utsatt skatt Utsatt skatt Utsatt skatt

28% utsatt skatt(efordel) -15.013 -15.825

30% utsatt skatt(efordel) grunnrente -24.508 -25.794

Netto utsatt skattefordel -15.013 -15.825 -24.508 -25.794

Årets endring utsatt skatt 812 1.286

Betalbar skatt

Inntektsskatt
Årets grunnlag for inntektsskatt framkommer slik:

Regnskapsmessig resultat før 
skattekostnad  73.401

Fritaksmetoden aksjer m.v.  -9.643

Andre permanente forskjeller  445

Økning/reduksjon midlertidige forskjeller  -2.898

Årets grunnlag for overskuddsskatt  61.305

Årets overskuddsskatt  17.166

Naturressursskatt

Årets naturressursskatt 
372.408.714 kWh á 1,3 øre/kWh  4.841

Grunnrenteskatt
Med utgangspunkt i det enkelte kraftverk beregnes salgsinn-
tektene ut fra årets timesoppløste spotmarkedspriser multi-
plisert med produksjonen i tilhørende tidsavsnitt med unntak 
av konsesjonskraft og visse nærmere bestemte kontrakter.  
Gevinst ved salg av driftsmidler som benyttes i kraftproduk-
sjonen, medtas.  Tap ved salg av driftsmidler, skattemessige 
avskrivninger samt øvrige kostnader tilordnet kraftverket 
fratrekkes som for overskuddsskatten.  Dessuten gis det 
 fradrag for en friinntekt beregnet ut fra skattemessig verdi 
på driftsmidlene multiplisert med en normrente.

Årets grunnlag for grunnrenteskatt framkommer slik:
Inntekter  78.506

Driftskostnader produksjon  31.778

Skattemessige avskrivninger driftsmidler  6.371

Friinntekt  1.848

Sum fradrag  39.997

Grunnlag grunnrenteskatt  38.509

Årets grunnrenteskatt (30%)  11.553

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Betalbar naturressursskatt  4.841

+ Betalbar inntektsskatt fratrukket  
naturressursskatt  12.325

+ Betalbar grunnrenteskatt  11.553

+/- For mye/lite avsatt skatt tidligere år  -2.151

Sum betalbar skattekostnad  26.568

Endring utsatt skatt   2.098

Sum skattekostnad i resultatregnskap  28.666

Faktisk  inntektsskattesats    39,1%

NOTE 10
Aksjekapital
Aksjekapitalen er på kr 12.000.000,- fordelt  
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

Gammel robåt på Flatningen.
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BALANSE NETTDRIFT (beløp i 1.000 kroner) Regionalnett Distrib.nett

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Bygninger 1.835 7.339

Regional- og distribusjonsnett 25.473 129.823

Kundespesifikke anlegg 0 14.476

Kjøretøyer, maskiner, inventar 1.935 7.741

SUM ANLEGGSMIDLER 29.243 159.379

OMLØPSMIDLER

 Arbeidskapital etter Energilovens forskrifter 292 1.594

SUM OMLØPSMIDLER 292 1.594

SUM EIENDELER 29.535 160.973

Avkastningsgrunnlaget for nettdriften er 186.829 (180.979).
Årets avkastning for nettdriften blir da beregnet til 2,55% (3,9%)

NOTE 13
Kraftforvaltning
AS Eidefoss har definert risikostrategi som skal bidra til  
å sikre avsetning av egen kraftproduksjon til en god og forut-
sigbar pris. I tillegg er det etablert interne retningslinjer for 
kjøp/salg av kraft i det fysiske og finansielle kraftmarkedet. 
 
Alle kraftkontrakter med fremtidig utveksling samt forven-
tet egenproduksjon vurderes samlet etter porteføljeprinsip-
pet.
 
Urealisert tap på aktiv forvaltning i det finansielle kraftmar-
kedet hos NordPool ASA pr. 31.12.2012 er ca. 85 kr. Tapet er 
bokført i regnskapet for 2012.
 
Alle kontrakter over Nord Pool handles i Euro.  Kontraktene er 
bare delvis valutasikret, ref. note 1.

NOTE 14
Ansvarlig lån
Ansvarlig lån fra eierkommunene ble opprettet fra 01.07.2003.  
Lånet forrentes etter rentesats knyttet opp mot renten på 
10-årig statsobligasjon beregnet av Norges Bank ved årets 
slutt med et påslag på 1,0%-poeng, for 2012 3,91%(4,55%) 
p.a..
 
Lånet er avdragsfritt i 15 år fra og med 2003.  Lånet skal der-
etter kunne tilbakebetales etter generalforsamlingens nær-
mere beslutning med vedtektsbestemt flertall, helt, delvis 
eller avdragsvis.  Ved aksjeoverdragelse skal lånet overdras 
til ny aksjonær.
 
Ansvarlig lån står tilbake for andre kreditorer selskapet 
 måtte ha.

NOTE 15
Egenkapital

Aksjekapital Overkursfond Annen 

egenkapital

Totalt Konsern

Egenkapital 01.01 12.000 107.382 340.310 459.692 462.274

Årsoverskudd 44.735 44.735 44.592

Avsatt til utbytte 41.421 41.421 41.421

Egenkapital 31.12. 12.000 107.382 343.624 463.006 465.445

*) Jfr. Note 1 og 4.
Fri egenkapital utgjør pr. 31.12.2012 kr 304.104
Minoritetsinteresser utgjør pr. 31.12.2012 kr 1.441

NOTE 11
Bundne midler
I posten Bankinnskudd, kontanter inngår bundne bankinn-
skudd for skattetrekk på NOK 1.990,  depotkonto til dekning 
av sikkerhet overfor kraftbørsen Nord Pool ASA  med NOK-
verdi av EUR 30, Nasdaq OMX Clearing NOK-verdi av EUR 30, 
NOS Clearing med SEK 250 og sikkerhetsstillelse overfor 
Statnett med 3.944 kr.
 
Etter sikkerhetskrav fra Nord Pool ASA for handlende i kraft-
markedet er det stilt en garanti på 15,0 Mkr.  Eventuelt sikkerhets-
krav utover dette skal dekkes opp med plassering av likvider.

NOTE 12
Virksomhetsområder
Etter Energiloven og forskrifter til denne får monopoldelen 
av selskapet – nettvirksomheten – fastlagt en inntektsram-
me fra NVE hvert år.  Dette representerer rammen for hva 
nettvirksomheten kan ta inn i inntekter for det aktuelle året.
 
Mer- eller mindreinntekten beregnes ut fra om nettvirksom-
heten 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.

Årets justerte tillatte inntekt  69.117

Ordinær KILE  -2.377

Kostn. overliggende nett reg.nett  9.226

Kostn. overliggende nett distr.nett  19.961

Eiendomsskatt      2.186

Total ramme  98.113

Sum avvik avskrivning/avkastning  1.649

Årets nett-inntekter  112.745

Årets merinntekt  12.983

Avregnet merinntekt reg.nett  2.368

Avregnet merinntekt distr.nett  10.615

Balanseført mer-/mindre-inntekter:

Uavregnet mindreinntekt pr. 01.01  -26.769

Endring fra NVE for 2011  -331

Redusert mindreinntekt i NVE-vedtak  687

Avregnet merinntekt i året   12.983

Uavregnet mindreinntekt pr. 31.12   -13.430

Uavregnet rente av mindreinntekt pr. 01.01   -7.203

Endring fra NVE for 2011  -44

Påløpt rente mindreinntekt i året  -275

Uavregnet rente av mindreinntekt pr. 31.12   -7.522 

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

DRIFTSINNTEKTER

Nettinntekter 28.050 84.695

Årets mer-/mindreinntekt netto -2.368 -10.615

Andre inntekter 0 89

SUM DRIFTSINNTEKTER 25.682 74.169

DRIFTSKOSTNADER

Kjøp av strøm 1.883 4.510

Personalkostnader 3.775 24.519

Ordinære avskrivninger 3.541 12.152

Øvrige driftskostnader                       13.885 30.706

SUM DRIFTSKOSTNADER 23.084 71.887

DRIFTSRESULTAT FØR RENTER 2.588 2.282

NOTE 16
Nærstående parter
A/S Eidefoss har pr 31.12 registrert følgende mellomværende 
med konsernselskaper:

Konsernomsetning og fordringer/gjeld  2012  2011

Salg av tjenester  449 567

Kjøp av tjenester  0 0

Netto konsernomsetning   449  567 

Kortsiktig konserngjeld (+) / fordring (-)   

Leverandørgjeld (+) / fordring (-)  -99 -122

Sum gjeld (+) / fordring (-)   -99       -122

 
NOTE 17
Fallrettigheter
Avtalen med Statskog om leie av fallretten på østre siden av 
Tessa mellom Tesse og Fluguhaugdammen utløp 07.11.2012.  
Fallretten omfatter 94,61m av samlet fall på 492,9m. For-
handlingene pågår fortsatt og det økonomiske utfallet er 
vanskelig å anslå.

NOTE 18
Utbyggingsprosjekter – nye lån
06.03.2013 vart det tatt opp et obligasjonslån på 300Mkr til 
finansiering av utbygginger av ny vannkraft.  I første omgang 
blir dette for utbyggingen av Smådøla kraftverk som er kalku-
lert til en utbyggingspris på snaut 200Mkr.
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Eidefoss er organisert som mange andre i energibransjen 
med en Energiavdeling som tar hånd om den konkurranse-
utsatte delen, og en Nettavdeling som har ansvaret for mono-
poldelen. I tillegg har vi støttefunksjoner som er organisert  
i stab under Felles administrasjon. Vi er i alt 74 ansatte.
 
På Nettavdelingen finner vi alle som planlegger, drifter og 
vedlikeholder nettanleggene våre. I tillegg er tilsyn og måling 
organisert der.

På Energiavdelingen foregår alt som har med kraftproduk-
sjon og kraftomsetning å gjøre, samt byggtekniske oppgaver.
 
På Felles administrasjon ligger økonomifunksjon, lønn, fak-
turering og andre støttefunksjoner til kjernevirksomhetene 
Nett og Energi.
 
Vår organisasjon er preget av stor kunnskapsbredde og stor 
fleksibilitet der vi hjelper hverandre etter behov.

Adm. dir. 
Hans Kolden

Økonomi/personal/IT 
Ola O. Hovde

Energi 
Arne Kaldhusdal

Marked 
Odd Jan Hølmo

Drift 
Steinar Dahlen

Tilsyn 
Kåre Grindstuen

IT/System 
Geir Holen

Bygg/VTA 
Jan H. Bakke

Plan 
Erik Skamsar

Produksjon 
Arne Kaldhusdal

Måling 
Egil Nyrnes

Nett 
Leif Inge Schjølberg

ORGANISASJONEN
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AS Eidefoss
Edvard Storms veg 4  |  postboks 160, 2684 Vågå  |  firmapost@eidefoss.no

Tlf. 61 23 82 00  |  Faks: 61 23 82 01  |  www.eidefoss.no

Bank: 6191.05.03323  |  Org.nr.: 911 305 631


