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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	 
 lokalsamfunnet.
•	 Selskapet	skal	i	størst	mulig	grad	utvikle	og	beholde	lokal	 
 kompetanse og sterk, regional identitet. 
•	 Selskapet	skal	ha	høy	forsyningssikkerhet.

A/S Eidefoss har datterselskapet Otta Biovarme AS hvor  
selskapet eier 100%, etter at eierandelen til OIS på 20 % ble 
kjøpt	opp	01.07.2013.	Otta	Biovarme	AS	driver	med	produk-
sjon 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.

Hovedtrekk
I	2013	ble	kraftproduksjonen	368	(351)	GWh,	og	dette	er	 likt	
med	midlere	årsproduksjon	de	siste	30	årene.	Det	kom	mer	
enn	nok	nedbør	til	å	kunne	produsere	mer	enn	middelproduk-
sjon, men det nye konsesjonsvilkåret på Tesse, med krav om 
fylling	 til	 nivå	 850,92	 innen	01.07,	 satte	 en	 stopper	 for	 det.	
Dette	utgjorde	et	brutto	inntektstap	på	9	MNOK.

Byggingen	av	Smådøla	kraftverk	ble	igangsatt	i	mai,	etter	at	
AF	 Gruppen	 inngikk	 kontrakt	 på	 anleggsentreprisen	 
og	 Siemens	 ble	 valgt	 som	 leverandør	 av	 el-/mek-pakken.	
Framdrifta har gått som planlagt, og det betyr idriftsettelse  
i	januar/februar	2015.						

Gjennomsnittlig	 systempris	 i	 kraftmarkedet	 for	 året	 ble	 
29,7	 (23,4)	 øre/kWh,	mens	prisen	 i	 område	 3	 ble	 30,3	 (23,5)	
øre/kWh.	

Nett	fikk	en	avkastning	på	16,81	(2,55)	%	som	skyldes	at	inn-
tektsrammen	 i	 2013	 ble	 betydelig	 høyere	 enn	 i	 2012.	 
Den store variasjonen skyldes blant annet bransjens store 
svingninger i pensjonsforpliktelser og variasjoner i kost- 
nadsnivå etter ekstremvær. Disse variasjonene påvirker 
inntektsrammen to år etter at de oppstår, og skaper ekstra 
utfordringer for oss.  

Avkastningen	i	finansmarkedet	ble	meget	gode	10,2	%	i	2013.	

Samlet ga alle virksomhetsområdene et driftsresultat på 
105,9	 MNOK	 av	 en	 omsetning	 på	 263,3	 MNOK.	 Netto	
finansinntekter	 på	 24,2	 MNOK,	 førte	 til	 at	 årsresultat	 før	
skatt	gikk	opp	til	130,1	(73,4)	MNOK.	Resultat	etter	skatt	ble	
77,6	 (44,7)	 MNOK,	 og	 dette	 er	 det	 beste	 årsresultatet	 i	 
selskapets historie. Styret er meget godt tilfreds med  
resultatet, og alle virksomhetsområdene har bidratt godt til 
dette. Totalkapitalrentabiliteten for selskapet er beregnet til 
15,9	(10,6)	%.			

produksjon
Vinteren	 2013	 var	 preget	 av	 svært	 lite	 nedbør	 i	 nedslags- 
feltet	til	Tesse.	Det	ble	registrert	bare	75	%	av	normal	mengde	 
under	snømålingene	i	slutten	av	mars,	og	dette	førte	til	at	vi	
måtte stoppe Tessastasjonene etter påske for å være noen-
lunde	 sikre	 på	 at	 Tesse	 skulle	 nå	 nivå	 850,92	 til	 1.	 juli.	 
Med	 unntak	 av	 én	 uke,	 stod	 stasjonene	 fram	 til	 21.	 mai.	 I	 
Ottaelva	ble	det	registrert	rekordlav	vannføring	på	6-7	m³/s	i	
månedsskiftet mars/april, og Eidefossen ble stoppet fra 2. til 
17.	 april.	 Dette	 har	 ikke	 skjedd	 så	 lenge	 folk	 kan	 
huske	 tilbake,	 og	 årsaken	 var	 veldig	 lite	 nedbør	 og	 lave	
temperaturer gjennom vinteren. Så kom regnet – i store 
mengder.	Mai	og	 juni	fikk	4	ganger	normal	nedbørsmengde,	
og	Tesse	passerte	fyllingskravet	pr.	1.	juli	så	tidlig	som	første	
uka	 i	 juni.	 Resten	 av	 sommeren	 og	 høsten	 ble	 deretter	 en	
kamp	 for	 i	 første	 omgang	 å	 ikke	 gå	 over	 853,92	 pr.	 01.
september, og HRV til slutt.  

Styret	vedtok	å	sette	i	gang	Smådølaprosjektet	i	styremøte	
7.	februar.	Anleggsarbeidet	ble	startet	i	mai,	etter	at	avtaler	
med	 leverandørene	 var	 inngått	 i	 mars.	 Framdrifta	 har	 gått	
meget bra, og prosjektet er i rute. Tunnel-gjennomslaget opp 
mot dammen skjedde i slutten av november. Det ser ut til at  
vi greier å holde oss innenfor en utbyggingskostnad på  
200	MNOK	inklusive	finanskostnader	i	byggeperioden.	

I	 slutten	 av	 september	 fikk	 vi	 statorjordslutning	 på	 gene- 
rator	1,	dvs.	det	minste	aggregatet	i	Nedre	Tessa.	 	Det	viste	
seg at viklingen var svekket på flere steder, og det ble be-
stemt å sende den til verksted i Sverige for innlegging av ny 
vikling.	Generatoren	kom	i	drift	igjen	i	slutten	av	januar	2014,	
men det ligger ikke an til vanntap på grunn av stoppen.     
     
Vår egen kraftproduksjon, eksklusive konsesjonskraft, 
oppnådde	en	gjennomsnittlig	salgspris	på	31,3	øre/kWh	tak-
ket være vellykket prissikring av halve kraftproduksjonen. 
Dette	ga	en	merverdi	på	6	MNOK	sammenlignet	med	å	selge	
hele produksjonen i spotmarkedet.
Finansplasseringer	 i	det	finansielle	kraftmarkedet	ga	 i	2013	
en	 positiv	 avkastning	 på	 3,8	 %.	 Vi	 har	 satset	 på	 denne	
finansplasseringen	 som	 et	 tillegg	 til	 plasseringer	 i	 det	
ordinære	finansmarkedet	for	å	spre	risiko.		

Biovarmeanlegget	på	Otta	hadde	en	 varmeleveranse	 i	 2013	
på	 9,1	 GWh,	 og	 overskudd	 etter	 skatt	 ble	 0,25	 MNOK.	
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Resultatet vurderes som bra i forhold til den relativt lave 
kraftprisen som varmeprisen er knyttet opp mot. 
1.	 juli	 kjøpte	 Eidefoss	 20	 %-andelen	 som	 OIS	 AS	 har	 eiet	 
i	Otta	Biovarme,	slik	at	vi	nå	eier	100	%.		Kjøpet	er	begrunnet	 
i	at	dette	er	en	god	løsning	for	Eidefoss	både	strategisk,	og	 
i forhold til overordnet styring og daglig drift av selskapet.   

nett
Samlet,	 avregnet	 forbruk	 i	 nettet	eksklusive	 tap	var	på	331	
(324)	 GWh,	 en	 økning	 på	 2,1	%	 fra	 2012.	 Januar,	 februar	 og	
mars var betydelig kaldere enn normalen, mens slutten av 
året var betydelig mildere. Temperaturkorrigert forbruk viser 
en	liten	økning	på	1	%	fra	2012.		

Om	kvelden	22.	mai,	fikk	vi	problemer	med	vanninntrenging	i	
Bolongen transformatorstasjon. På grunn av enorme ned-
børsmengder	 i	 flere	 dager,	 og	 tele	 i	 bakken,	 ble	 det	 flom	 
i	Gudbrandsdalen.	Små	bekker	ble	omgjort	 til	små	elver.	En	 
av	 småbekkene	 sør	 for	 Bolongen	 gikk	 løpsk	 og	 rant	 mot	 
stasjonen, og vannstanden stod bare 10 cm under kabel- 
muffene i 22 kV-anlegget da vi bestemte oss for å kople ut 
hele stasjonen. Heldigvis greidde våre folk, sammen med 
andre, å få i drift lensepumper og lede bekken i en annen 
retning	slik	at	vi	unngikk	større	skader.	Stasjonen	var	ute	av	
drift	i	16	timer	inntil	vannet	var	lenset	ut	av	stasjonen.

Årets	 KILE-kostnad	 (kvalitetsjusterte	 inntektsrammer	 ved	
ikke-levert	 energi)	 ble	 2,5	MNOK,	 som	er	 0,1	MNOK	høyere	
enn	i	2012.	Vi	var	ikke	utsatt	for	ekstreme	snømengder	i	løpet	
av året, men det var to sterke stormer som slo inn i oktober 
og	november	uten	at	det	førte	til	lange,	store	avbrudd.	Dette	
viser at linjenettet vårt tåler mye vind, takket være generelt 
god kvalitet og planmessig, god skogrydding over lang tid.  
Vi har nå installert jordslutningsspoler i alle våre trans- 

formatorstasjoner, og antall såkalte gjeninnkoplinger, dvs. 
korte	 strømblunk,	 har	 fortsatt	 å	 minke	 til	 glede	 for	
nettkundene.	Spolene	vil	være	inntjent	i	løpet	av	noen	få	år.	

Nettinntekten	 ble	 på	 103,4	 (73,2)	MNOK,	 en	 økning	 på	 30.2	
MNOK	fra	2012.	I	denne	sammenligningen	må	en	ta	hensyn	til	
at	merinntekten	 ble	 på	 13,0	MNOK	 i	 2012,	mens	 det	 ble	 en	
mindreinntekt	på	3,1	MNOK	i	2013.	

Av	 litt	 større	 prosjekter	 innen	 nettvirksomheten,	 er	 det	 
grunn til å nevne legging av 22 kV kabel i tilknytning til  
Smådøla-prosjektet,	 og	 utskifting	 av	 22	 kV-linja	 på	 Dovre	
bakside. 

energiomsetning
Kraftsalg	til	næringslivs-	og	husholdningskunder	var	på	225	
(223)	 GWh.	 Vår	 andel	 av	 det	 lokale	 totalmarkedet	 blant	
privatkunder	er	relativt	stabil	på	et	høyt	nivå,	men	vi	har	sett	
en liten nedgang særlig de to siste årene. Vi ser en tendens til 
at konkurrenter legger ut lokkeprodukter med svært lave 
priser	på	Konkurransetilsynets	 liste,	 for	så	å	styre	kundene	
mot dyrere produkter fordi kundene ikke oppfyller kravene 
som	ligger	på	billigproduktet.	Vi	synes	at	dette	er	en	useriøs	
måte	 å	 ta	 markedsandeler	 på,	 og	 forhold	 som	 Konkur- 
ransetilsynet burde slå hardere ned på.   

For	 å	 møte	 konkurransen,	 har	 vi	 valgt	 å	 fokusere	 på	 våre	 
fortrinn	som	lokal	kraftleverandør,	blant	annet	gjennom	øket	
markedsføring	 og	 profilering.	 I	 tillegg	 til	 at	 vi	 over	 tid	 har	
konkurransedyktig pris, er det viktig å få fram at Eidefoss er 
en stor bidragsyter tilbake til lokalsamfunnet, og at dette er 
mulig fordi verdiskapingen blir igjen i regionen. Til tross for 
hard konkurranse, leverte Eidefoss et bra plussresultat på 
strømkundesalget	også	i	2013.			

Finansforvaltning
Kapitalforvaltningen	i	finansmarkedet	gikk	svært	godt	i	2013,	
og	endte	med	en	positiv	avkastning	på	10,2	%.	Gjennomsnittlig	
avkastning	de	 siste	 11	 årene	er	 7,1	%,	dvs.	 betydelig	høyere	
enn	12	måneders	NIBOR	som	er	2,9	%	i	den	samme	perioden.		

Framtid for eidefoss
Styret	 uttrykte	 i	 fjor	 bekymring	 for	 de	 store	 økonomiske	
konsekvensene som den nye reguleringskonsesjonen for 
Tesse	 kan	 føre	 til.	 2013	 ble	 enda	 verre	 enn	 2012.	 Vi	 fikk	 et	
vanntap	utover	høsten	på	30	GWh,	tilsvarende	et	inntektstap	
på	9	MNOK	ved	en	kraftpris	på	30	øre/kWh.	Samlet	bruttotap	
er	da	oppe	i	13	MNOK	på	to	år.	 	Lom	og	Vågå	er	enig	i	at	den	
estetiske gevinsten av det nye vilkåret er svært begrenset. 
De	kommer	derfor	til	å	sende	en	henvendelse	til	Glommens	 
&	 Laagens	 Brukseierforening	 (GLB),	 som	 har	 konsesjonen,	
der	de	ber	om	at	GLB	prøver	å	få	OED	til	å	vurdere	saken	på	
nytt.
  
El-sertifikatmarkedet	har	nå	eksistert	i	to	år,	og	det	ser	ut	til	
å	 fungere	 bra	 isolert	 sett.	 Kappløpet	 om	 å	 bli	 med	 på	
ordningen er imidlertid intens på grunn av at ordningen i 
Norge	skal	opphøre	 i	 2020.	Samtidig	skal	det	bygges	store	
veianlegg i den samme perioden, og vi er bekymret for at  
en del kraftutbyggingsprosjekter skal bli så dyre at de ikke 
blir realisert, til tross for prosjektene nyter godt av ekstra-
inntekten	 fra	 el-sertifikatmarkedet.	 Vårt	 ønske	 er	 derfor	
fortsatt	 at	 politikerne	 forlenger	 el-sertifikatmarkedet	med	
noen	år.	Vi	tror	det	vil	være	en	stor	fordel	for	mange	berørte	
parter	både	samfunnsøkonomisk	og	bedriftsøkonomisk	sett.
I	 mars	 tok	 vi	 opp	 et	 obligasjonslån	 på	 300	 MNOK	 med	
Kommunal	Landspensjonskasse	som	långiver.	Lånet	skal	gå	
til	å	finansiere	byggingen	av	Smådøla	kraftverk,	og	deler	av	
vår potensielle andel i Rosten kraftverk. 

Tilgangen på ny kraft i markedet, sammen med bedre og 
bedre	 hydrologisk	balanse	 i	Norden,	 førte	 til	 at	 kraftprisen	
falt	 jevnt	 og	 trutt	 gjennom	 2013.	 Det	 er	 små	 utsikter	 til	 at	
prisen skal ta seg opp ut fra det en ser i terminmarkedet fram 
til 2022. Potensielle utbyggingsprosjekter vil derfor slite 
med	 å	 kunne	 bli	 lønnsomme,	 og	 dette	 fører	 til	 at	 relativt	
mange småkraft- og vindprosjekter som har fått konsesjon 
ligger på vent. Dette er bekymringsfullt for en næring som 
politikerne	 ønsker	 skal	 være	 en	 drivkraft	 i	 omleggingen	 til	
mer	miljøvennlig	 energi.	 Dersom	Norge	 skal	 nå	målet	 om	 å	
bygge	13,2	TWh	ny,	fornybar	energi	 innen	2020,	må	summen	
av	engrospris	og	el-sertifikatpris	opp.	

Vår	 mindreinntekt	 ligger	 nå	 på	 ca.	 25	 %	 av	 tillatt,	 årlig	 
nettinntekt,	 og	 det	 er	 denne	 grensen	 NVE	 har	 satt	 som	 
maksimal,	akkumulert	mindreinntekt	med	virkning	fra	2016.	
Selv	 om	 2014	 sannsynligvis	 også	 vil	 gi	 oss	 mindreinntekt,	 
mener vi å ha bra kontroll på denne utfordringen, slik at vi 
slipper å ta et regnskapsmessig tap når den tid kommer.

Arbeidet med Regionalnettordningen, som vi omtalte i fjor, 
ble stoppet av OED etter påtrykk fra bransjen. Vi tror at  
dette var et klokt valg fordi det lå an til å bli en ineffektiv og 
dyr	 løsning	 som	nettkundene	 i	Norge	 til	 slutt	måtte	betale.		
Regjeringen oppnevnte i stedet et ekspertutvalg som  

Eivind Reiten leder. De skal ”gi råd om hensiktsmessig  
nettorganisering på lang sikt og legge frem mulige modeller 
og skissere virkemidler og strategi for dette, herunder hva 
som	kan	gjennomføres	innen	2020”.	Utvalget	skal	legge	fram	
en	rapport	innen	utgangen	av	april	2014,	og	vi	er	spent	på	hva	
de vil foreslå. Deretter blir det interessant og spennende  
å se om politikere og byråkrater vil foreta seg noe med basis i 
utvalgets anbefalinger. Hvis Reiten-utvalget anbefaler  
større	nettselskaper	som	ett	tiltak,	vil	styret	peke	på	at	også	
mellomstore selskaper, inkludert Eidefoss, kan vise til effek-
tiv	drift	i	mange	år,	og	derfor	bør	ha	gode	forutsetninger	for	å	
kunne stå på egne bein i framtida.  

Bygging	av	fiber,	både	stamnett	og	 ”fiber	 til	 heimen”	 (FTH),	
fortsetter	i	økende	takt.	Vi	er	innstilt	på	å	videreføre	denne	
satsingen	 i	 årene	 framover,	 forutsatt	 at	 det	 er	 økonomisk	 
forsvarlig.	Etter	hvert	som	sentrale	strøk	blir	bygd	ut,	blir	det	
mer	 og	 mer	 krevende	 å	 forsvare	 økonomien	 på	 fiber- 
utbygginger i mer grisgrendte områder.  I slike tilfeller, er vi 
avhengig av at flere er med og dekker kostnaden, og vi ser at 
det offentlige nå er villig til å bruke midler for å få dette til.  

Konsesjonssøknaden	 for	Rosten	kraftverk	ble	 sendt	 videre	
med	 en	 positiv	 innstilling	 fra	 NVE	 til	 OED	 våren	 2012,	 og	
Oppland	Energi	fikk	konsesjon	24.	 januar	2014.	Eidefoss	og	
Sel kommune må da forhandle om leie av fallretten, som vi 
har inngått en intensjonsavtale om. Vår potensielle eierandel 
er	 litt	over	21	%,	etter	at	utløpet	ble	flyttet	 litt	 lenger	opp	 i	
elva. Oppland Energi eier resten av fallet.

I	 løpet	 av	 året	 er	 det	 gjennomført	 tilleggsutredninger	 for	
Nedre	 Otta	 kraftverk,	 der	 det	 er	 vurdert	 mer	 detaljerte	
konsekvenser for vannsportaktiviteter på den aktuelle 
strekningen. Det er dette temaet som er mest kontrover- 
sielt i hele saken. Alle fallrettseierne, unntatt en, har skrevet 
under på en evigvarende leieavtale. Styret er svært godt 
fornøyd	 med	 framdriften	 og	 resultatet	 av	 den	 inngåtte	
leieavtalen om fallrettighetene. Fra styrets side er det god 
grunn	til	å	gi	honnør	til	partene	i	forhandlingene.	Det	var	viktig	
at både fallrettseiere og utbyggere var interessert i, på en 
ansvarlig måte, å komme frem til et omforent resultat. Det 
var også viktig for å holde framdrifta i prosjektet for å ikke 
miste dyrebar tid i forhold til endelig konsesjon fra OED. 
Eidefoss er en av fallrettseierne, og vil med dette få utbetalt 
en	 engangssum	 på	 ca.	 1,4	 MNOK	 fra	 utbyggerne,	 som	 er	 
Eidefoss og Opplandskraft. I november ble vi enig om en ut-
byggingsavtale med Vågå og Sel kommuner.  Det er utarbeidet  
en	medeierskapsmodell	hvor	utbyggerne	tar	den	finansielle	
risikoen	og	vertskommunene	trer	 inn	som	6	%-	andelseiere	
av	utbyggingen	etter	25	år.	Styret	er	svært	godt	fornøyd	med	
det arbeidet som er gjort, og som gir grunnlag for at 
lokalsamfunnene får beholde en rettmessig andel av verdi- 
skapingen. Styret mener at partene har funnet frem til en  
meget	 god	 balanse	 mellom	 sikringen	 av	 økonomien	 i	 pro- 
sjektet og framtidige inntekter for vertskommunene. Vi har 
god	 tro	 på	 at	 NVE	 oversender	 en	 innstilling	 til	 OED	 innen	
sommerferien	i	2014.		

Anleggsarbeidet	 på	 Smådøla	 kraftverk	 ble	 startet	 i	 be-
gynnelsen	 av	mai	med	AF	Gruppen	 som	 hovedentreprenør.	

54 EidEfoss   |   Årsrapport 2013EidEfoss   |   Årsrapport 2013



Siemens skal levere den såkalte el-/mekpakken med  
Spetals	verk	som	underleverandør	av	turbinene.	Styret	me-
ner	at	det	er	ekstra	gledelig	at	 lokale	 leverandører	står	 for	
mellom	30	og	40	%	av	samlet	kontraktssum.	Det	er	tydelig	 
at	de	store	hovedleverandørene	ønsker	å	bruke	lokale	krefter	
på mest mulig av jobben. Det har vært god framdrift på alle 
delene	av	anlegget.	Gjennomslag	opp	mot	 inntaket	skjedde	
27.11.	 Kostnadsestimat	 inkludert	 byggelånskostnader	 ligger	
nå	 på	 200	 MNOK.	 Dette	 er	 10	 MNOK	 over	 budsjett	 før	
anbudene ble sendt ut. Det ble inngått avtale med Statskog 
om	leie	av	fallrett	og	grunn	den	4.	juni.	Forhandlingene	startet	
i	2007,	så	det	har	vært	tøffe	tak,	men	Eidefoss	fikk	til	slutt	en	
avtale	som	kan	forsvares	innenfor	prosjektets	økonomi.

Avslaget	 på	 konsesjonssøknaden	 for	 Skjerungåa	 kraftverk	
ble anket inn for OED i juni 2012, men OED opprettholdt den 
negative	 innstillingen	 fra	 NVE.	 Avslaget	 kan	 ikke	 påklages.	
Styret er nok en gang skuffet over dette avslaget, og mener 
at det bryter med regjeringens uttalte politikk om å satse på 
ny fornybar energi.

Fallrettseierne	 i	 Ula	 har	 på	 nytt	 henvendt	 seg	 til	 oss.	
Prosjektet	fikk	konsesjon	 i	desember,	og	det	kan	se	ut	som	
om fallrettseierne er interessert i at Eidefoss bygger ut og 
eier kraftstasjonen og betaler fallrettsleie til dem. Det er 
derfor sendt et oppdatert tilbud til eierne av fallretten, men 
vi	 har	 ikke	 inngått	 noen	 endelig	 avtale	 ennå.	 Konsesjons-
vedtaket er påklaget til OED.

I	 starten	 av	 året,	 	 hadde	 vi	 informasjonsmøter	 med	
kommunestyrene i de fem eierkommunene, for å få revurdert 
gjeldende	utbyttemodell	med	basis	 i	sannsynlig,	økonomisk	
utvikling	 i	 selskapet	 i	 de	 kommende	 6	 år.	 En	 viktig	 forut-
setning for vurderingen, er at Eidefoss sannsynligvis skal in-
vestere nærmere 1 milliard fram mot 2020, og at dette  
naturligvis	 vil	 føre	 til	 dårligere	 resultat	 i	 en	 del	 år.	 For	 å	 
kunne ta opp store lån med akseptabel rente, er det meget 
viktig at selskapet har en god kredittrating blant potensielle 
långivere. I ekstraordinær generalforsamling 21. februar,  
vedtok eierne en ny utbyttemodell, der de er garantert  
30	MNOK	+	 10	%	av	overskytende	resultat	etter	skatt.	Den	
gamle	 modellen	 innebar	 40	 MNOK	 +	 30	 %	 av	 det	 over-
skytende resultat etter skatt. Det er gledelig å se at eierne  
er	langsiktige	i	sin	tenkning,	og	ønsker	å	legge	til	rette	for	at	vi	
skal kunne utvikle selskapet gjennom ny satsing på 
vannkraftutbygging. Store, langsiktige investeringer som 
dette,	vil	 føre	 til	en	mer	utfordrende	periode	for	selskapet,	
men styret har stor tro på at disse investeringene vil gi  
god avkastning på sikt. I tillegg vil denne satsingen ha  
store,	 økonomiske	 ringvirkninger	 for	 regionen	 både	 i	 an-
leggsperioden	og	etterpå	i	form	av	sysselsetting	og	kjøp	av	
varer og tjenester. Regionen trenger arbeidsplasser,  
og disse prosjektene vil bidra mye til det i de kommende  
5-6	årene.	

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

styret i 2013:
Per Dag Hole for Lesja kommune, 
varamedlem Tronn Flittie.
Grete	Sjurgard	for	Lom	kommune,	
varamedlem	Magnar	Mundhjeld.
Arnulf Furuhovde for Dovre kommune, 
varamedlem	Laura	van	Meter.
Lene	Sørbråten	for	Sel	kommune,	
varamedlem	Ole-Jan	Ellefsrud.
Steinar	Jøråndstad	for	Vågå	kommune,	
varamedlem	Astrid	Sveen	Løkken.

valgt av de ansatte:
Øystein Tho og Tore Båtstad med varamedlemmer Tove 
Haugstulen	Kleiven	og	Jan	Harald	Bakke.
Hole og Sjurgard er henholdsvis styreleder og nestleder. 

organIsasJon
Antall	ansatte	ved	årets	slutt	var	73	(72	i	2012).	Disse	utgjør	i	
alt	69	(68)	årsverk.	I	tillegg	har	vi	2	(2)	lærlinger.	

likestilling
Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det  
råder full likestilling mellom kvinner og menn. Det skal ikke 
forekomme	 forskjellsbehandling	 grunnet	 kjønn	 i	 saker	 som	
for	 eksempel	 lønn,	 avansement	 og	 rekruttering.	 I	 2011	 var	 
12	 av	 73	 ansatte	 kvinner.	 Bransjen	 er	 generelt	 preget	 av	 
lav	 kvinneandel.	 Det	 er	 ikke	 gjennomført	 spesielle	 like-
stillingstiltak	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  
Internkontroll. Lovens intensjon – å nå en best mulig stan- 
dard	 for	 helse,	 miljø	 og	 sikkerhet	 for	 alle	 ansatte	 –	 søkes	 
løpende	 ivaretatt.	 Eidefoss	 er	 medlem	 av	 Gudbrandsdal 
Bedriftshelsetjeneste. 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  
risikovurderinger i forkant av arbeidsoperasjoner og mål-
setting i strategiplanen.  

personale
Det er et overordnet mål at bedriften skal være en attrak- 
tiv	arbeidsplass.	Arbeidsmiljø	og	bedriftskultur	skal	være	ba-
sert på respekt, tillit og trivsel som oppnås gjennom  
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Hans	Kolden
adm.	direktør

Vågå,		05.05.2014

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	Nord-Pool	Spot	foregår	 i	Euro.	Det	er	
inngått	 finansielle	 kraftavtaler	 på	 Nasdaq	 OMX	 for	 å	 pris-
sikre	kraftproduksjonen	for	2014-15,	og	disse	blir	delvis	valuta- 
sikret. 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 beveger 
seg mye. Videre kan endringer i rentenivået påvirke 
investeringsmulighetene i fremtidige perioder.

Kredittrisiko
Risiko	 for	 at	motparter	 ikke	 har	 økonomisk	 evne	 til	 å	 opp-
fylle 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	
kraftkontrakter, 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	finansi-
elle risikoen er begrenset og godt innenfor selskapets 
økonomiske	tåleevne.		
 
Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til 
stede.	 Årsregnskapet	 for	 2013	 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. 

Regnskapet	viser	et	overskudd	etter	skatt	på	77,599	MNOK	
for	 morselskapet	 A/S	 Eidefoss	 og	 77,847	 MNOK	 for	 kon-
sernet A/S Eidefoss.

Det	 foreslås	 utbetalt	 utbytte	 med	 kr.	 2897	 pr.	 aksje,	 i	 alt	
34,764	 MNOK.	 Det	 overskytende	 beløp	 tilføres	 annen	
egenkapital slik at samlet disponering blir:

Utbytte	 kr		 34.764.000 
Til	annen	egenkapital	 kr	42.835.440 
sum disponert kr 77.599.440

godt samarbeid, åpen kommunikasjon og god intern infor-
masjon. Dyktige, kompetente og motiverte medarbeidere er 
den	viktigste	nøkkelen	for	å	nå	våre	framtidige	mål.		

Ulykker og skade- og sykefravær
I	løpet	av	året	ble	det	registrert	7	(9	i	2012)	arbeidsulykker.	1	
(4)	 av	 dem	 førte	 til	 personskade	 med	 1	 dags	 fravær.	 Det	 
er et mål å komme ned på maksimalt 2 ulykker pr. år. 

Samlet fravær inkludert langtidsfravær og permisjoner var 
7,2	 (6,9)	 %.	 Av	 dette	 utgjorde	 langtidsfravær	 4,4	 (4,4)	 %,	
korttidsfravær	1,7	(1,5)	%	og	permisjoner	1,1	(1,0)	%.	Fraværs-
prosenten	 er	 fortsatt	 høy.	 Dette	 skyldes	 et	 uvanlig	 høyt	
langtidsfravær, der mesteparten ikke er jobbrelatert. Det er 
et mål å få sykefraværet under gjennomsnittet 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	opp	fra	200,9	MNOK	i	2012	til		
263,3	 MNOK	 i	 2013.	 Årets	 driftsresultat	 ble	 105,9	 (63,8)	
MNOK,	mens	resultat	før	skatt	ble	130,1	(73,4)	MNOK.	

Resultat	 etter	 skatt	 ble	 77,6	 (44,7)	 MNOK.	 Sammenlignet	 
med	2012,	er	dette	en	økning	på	73,6	%.	Årsaken	finnes	 i	at	 
vi har lykkes bra med alle aktivitetene våre. Driftsresultatet 
karakteriseres som godt. 

Finansinntektene	 er	 på	 41,8	MNOK.	 Eksponeringen	 i	 aksje-
markedet	 er	 på	 ca.	 34	 %	 av	 samlede	 likvide	 midler	 
pr.	31.12.2013.				

Samlet	kontantstrøm	fra	operasjonelle	aktiviteter	
i	selskapet	var	på	134,4	(50,9)	MNOK.	

De	samlede	investeringene	i	selskapet	i	2013	var	
135,7	(33,3)	MNOK.	

Selskapets likviditetsbeholdning i bankinnskudd og kon-
tanter	var	96,7	(105,7)	MNOK	pr.	31.12.13.	Selskapets	evne	til	
egenfinansiering	av	investeringer	er	god.		

Selskapets	 finansielle	 stilling	 er	 god,	 og	 selskapet	 kan	 
pr.	 31.12.2013	 nedbetale	 kortsiktig	 gjeld	 ved	 hjelp	 av	 sine	 
mest likvide midler. 

Totalkapitalen	 var	 ved	 utgangen	 av	 året	 1108,6	 MNOK,	 og	
747,2	MNOK	pr.	01.01.2013.	Egenkapitalandelen	pr.	31.12.2013	
var	45,6	%,	sammenlignet	med	62	%	pr.	01.01.2013.

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 2013	har	vært	et	begivenhetsrikt	år.	Eidefoss	er	på	vei	inn	i	en vekstfase, der målet er å styrke selskapets posisjon på 
lang	sikt.	Ved	å	utnytte	de	mulighetene	som	kommer	i	kjøl-

vannet av myndighetenes stimulering for å bygge ut mer 
vannkraft, har vi fått en unik sjanse til å styrke framtida vår. 
Denne sjansen har vi grepet, og vi har nå fått konsesjon på å 
bygge	Smådøla	og	Rosten.	Det	sistnevnte	er	et	prosjekt	der	
vi skal forhandle med Sel kommune om leie av fallretten de-
res, men vi har god tro på at vi skal komme i mål med  
det, for å få en eierandel på 21 %. Det siste store prosjektet 
som	 vi	 arbeider	 med,	 er	 Nedre	 Otta.	 Dette	 er	 den	 største	
kraftutbyggingen	som	er	konsesjonssøkt	i	Norge	for	tida,	og	
vi	har	en	eierandel	på	50	%.	Søknaden	ligger	til	vurdering	hos	
NVE,	men	 vi	 har	 stor	 tror	 på	 at	 vi	 får	 konsesjon.	Den	mest	 
kontroversielle	siden	av	prosjektet,	er	at	redusert	vannføring	
vil gå utover elvesportaktiviteter i sommerhalvåret. Ved å 
slippe mer vann i korte perioder, mener vi at ulempene kan 
reduseres så mye at raftingselskapene til en viss grad kan 
opprettholde aktiviteten sin.  

For	Nedre	Otta-prosjektet	har	vi	nå	inngått	utbyggingsavtale	
med vertskommunene Sel og Vågå. Den ene delen av avtalen 
er	 et	 engangsbeløp	 som	 skal	 brukes	 til	 avbøtende	 tiltak	 i	
tilknytning til en eventuell kraftutbygging. Den andre delen 
innebærer	at	vertskommunene	kommer	inn	som	eiere	på	6	%	
av	kraftverket	om	25	år	uten	å	ta	finansiell	risiko.	Dette	skal	
gjennomføres	 ved	 hjelp	 av	 en	 medeierskapsmodell,	 der	
vertskommunene etablerer et frittstående aksjeselskap fra 
dag	 1	 som	 får	 et	 lån	 fra	 utbyggerne	 tilsvarende	 6	 %	 av	 
investeringen.  Lånet skal så nedbetales ved hjelp av årlige 
kontantstrømmer	som	deres	andel	av	utbyggingen	genererer.	 
Forhandlingene	med	 fallrettseierne	 er	 også	 sluttført,	 og	 vi	
har	 fått	 til	 avtale	 med	 39	 av	 40	 grunneiere.	 For	 oss	 som	 
utbygger, er det meget gledelig at vi har fått til frivillige  
avtaler der også grunneierne ser ut til å være tilfreds med 
den	 økonomiske	 uttellingen.	 Kraftutbyggere	 i	 dag	må	 være	
innstilt	 på	 å	 gi	 en	 større	 del	 av	 verdiskapingen	 tilbake	 til	 
lokalsamfunnet,	enn	det	som	var	vanlig	for	40-50	år	siden.	Vi	
mener at de inngåtte avtalene gir uttrykk for dette på en  
balansert måte. Til syvende og sist er det utviklingen i  
kraftprisen	som	gir	det	endelig	resultatet	for	aktørene	–	og	
den er det like vanskelig å spå noe sikkert om i dag som  
det var for lenge siden.      

I	 juni	 endret	 Eidefoss	 sin	 grafiske	 profil.	 Både	 logo	 og	
støtteelement	 er	 modernisert,	 og	 hovedårsaken	 er	 at	
selskapet vil markere at vi nå går inn i en ny æra med store 
investeringer.	Vår	rolle	som	bidragsyter	for	at	Norge	skal	nå	
klimamålene sine, og vår forsterkede rolle som motor i 
regional næringsutvikling, er momenter som også bidro til at 
vi	ønsket	å	gjennomføre	profilendringen.	Den	gamle	profilen	
var relativt statisk, mens den nye er mer dynamisk og 

framtidsretta, selv om den bygger på grunntanken i den gam-
le. Tilbakemeldinger så langt tyder på at vi har lykkes bra med 
moderniseringen. 

Vi	 har	 nå	 kommet	 halvveis	 med	 Smådøla-utbyggingen.	 Så	
langt har framdrifta vært god, og det ser ut til at vi kan sette 
stasjonen	 i	 drift	 i	 god	 tid	 før	 planlagt	 dato	 1.	 mai	 2015.	 Vi	
kommer i mål med en totalkostnad på 200 mill. kr. Det er vi 
tilfreds	med	i	en	periode	der	særlig	anleggsentreprenørene	
har	så	mye	å	gjøre	at	de	kan	ta	seg	godt	betalt	for	 jobbene.	
Etter	6	år	med	 forhandlinger	om	fallrettsleie,	ble	vi	 til	 slutt	
enig	med	Statskog	om	en	 avtale.	Nivået	 på	 årlige	 vederlag	
ligger på et helt annet, og lavere nivå enn det Statskog gikk  
ut	 med	 i	 2008.	 Vi	 har	 heldigvis	 hatt	 is	 i	 magen,	 og	 avtalte	
satser gir nå Eidefoss en brukbar sjanse til å få prosjektet 
lønnsomt.	Saken	var	på	tur	inn	i	rettssystemet,	men	heldigvis	
slapp	vi	det.	I	løpet	av	denne	lange	prosessen,	har	vi	opplevd	
Statskog som en mer krevende forhandlingsmotpart enn de 

private	fallrettseierne	i	Nedre	Otta,	og	det	er	et	tankekors	at	
statens representant blir oppfattet slik.  

Resultatet	i	2013	er	rekordhøyt.	Dette	skjer	til	tross	for	at	vi	
hadde	 en	 produksjon	 på	middelverdi	 og	 en	 kraftpris	 på	 30	
øre/kWh.	Nettinntekten	 var	 imidlertid	 høy,	 og	 ga	 en	meget	
god avkastning fordi vi fortsatt har en effektiv drift og et 
nøkternt	kostnadsnivå.	Når	netto	finansinntekter	i	tillegg	var	
rekordhøye,	til	tross	for	at	vi	begynner	å	få	høyere	finanskost-
nader på grunn av låneopptaket vårt, ble det til slutt et meget 
godt år. Det er også positivt at selskapet sitter igjen med over 
halvparten av resultatet, fordi vi trenger å bygge opp solid-
itet for å greie de store investeringene som vi står framfor. 
Samlet	utbytte	siden	2005	har	vært	405	mill.	kr,	så	vi	har	vært	
gjennom en fase der eierne har fått ut en god og fortjent 
avkastning på sine eierandeler. Oppbygging av soliditet, slik 
at	vi	har	en	forsvarlig	egenkapitalandel,	er	avgjørende	for	å	få	
god kredittrating og best mulig rentevilkår hos potensielle 

långivere. Vi er derfor meget godt tilfreds med å ha eiere som 
har valgt å se langsiktig på vår virksomhet gjennom å redu-
sere	utbyttegraden	fra	og	med	regnskapsåret	2013.	På	lengre	
sikt	bør	det	være	gode	muligheter	for	at	eierne	igjen	kan	øke	
sitt utbyttenivå. 

En kan kanskje tro at et godt resultat kommer av seg selv 
bare	kraftpris	og	børs	er	med	oss.	Dette	er	langt	fra	tilfelle,	
og de ansatte skal ha en stor del av æren for det vi har opp-
nådd	i	2013.	

Vel blåst!  

Hans	Kolden
adm.	direktør
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regnsKap og balanse

Konsern Morselskap

2013 2012 Note 2013 2012

Driftsinntekter

84 720 74 049 Kraftsalg	sluttbruker 79 522 69 367

71 718 49 977 Kraftsalg	engros 13 71 718 49 977

103 274 73 166 Nettinntekt 12 103 372 73 248

8 378 8 072 Andre inntekter 8 662 8 354

268 090 205 264 Sum driftsinntekter                       263 274 200 946

Driftskostnader

47 745 27 924 Kjøp	av	kraft 13 45 999 26 422

9 371 9 267 Kjøp	av	nett-tjenester 9 371 9 267

44 471 45 668 Personalkostnader 3,4 44 471 45 668

20 457 20 158 Ordinære avskrivninger 5 19 164 18 727

39 299 38 017 Øvrige driftskostnader 3 38 410 37 030

161 343 141 034 Sum driftskostnader                       157 415 137 114

106 747 64 230 Driftsresultat 105 859 63 832

Finansinntekter og finanskostnader

5 304 1 767 Annen renteinntekt 7 5 276 1 725

36 572 18 280 Annen	finansinntekt 7,12 36 572 18 280

-5 400 -5 865 Rente ansvarlig lån 14 -5 400 -5 865

-10 824 0 Rente obligasjonslån -10 824 0

-1 993 -5 214 Annen	finanskostnad 7 -1 407 -4 571

23 659 8 968 Netto	finansresultat 24 217 9 569

130 406 73 198 Ordinært	resultat	før	skattekostnad 130 076 73 401

skattekostnad

52 559 28 606 Skattekostnad på ordinært resultat 9	 52 477 28 666

77 847 44 592 Årets resultat 77 599 44 735

opplysninger om:

Foreslått utbytte 15 34 764 41 421

Til(+)/Fra(-)	annen	egenkapital 15 42 835 3 314

Sum disponert 77 599 44 735

77 847 44 621 Andel majoritetsinteresser

0 -29 Andel minoritets interesser

resultatregnskap i hele tusen kroner pr. 31.12

resultatregnsKap
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Konsern  Morselskap

2013 2012 Note 2013 2012

anleggsmidler 

Immaterielle eiendeler

36 644		 39 320		 Utsatt	skattefordel 1,9	 36 715		 39 520		

36 644		 39 320		 Sum immaterielle eiendeler 36 715		 39 520		

Varige driftsmidler

1 891		 1 891		 Tomter, boliger 5	 776		 776		

30 309		 31 715		 Bygninger og annen fast eiendom 5	 16 054		 16 531		

153 805		 48 086		 Kraftverk	og	reguleringer 5	 153 805		 48 086		

177 712		 169 773		 Regional- og distribusjonsnett 5	 177 712		 169 773		

23 306		 20 109		 Televirksomhet 5	 23 306		 20 109		

11 317		 11 733		 Driftsløsøre,	inventar	ol. 5	 11 227		 11 592		

398 340		 283 307		 Sum varige driftsmidler 382 880		 266 867		

Finansielle anleggsmidler

0  0  Aksjer i datterselskap 7	 6 300		 4 800		

5 968		 5 661		 Aksjer og aksjefond 7	 5 968		 5 661		

94 776		 146 099		 Obligasjoner og andre verdipapirer 7	 94 776		 146 099		

100 744		 151 760		 Sum	finansielle	anleggsmidler 107 044		 156 560		

535 728		 474 387		 Sum anleggsmidler 526 639		 462 947		

omløpsmidler 

10 567		 8 769		 Lager av linjemateriell/varer 2 10 469		 8 668		

  Fordringer

87 688		 80 163		 Kundefordringer 12 87 842		 80 262		

5 258		 3 432		 Kortsiktige		fordringer 13	 4 023		 1 849		

92 946		 83 595		 Sum fordringer 91 865		 82 111		

Investeringer

160 303		 87 797		 Aksjer og aksjefond 7	 160 303		 87 797		

222 664		 0  Pengemarkedsfond 7	 222 664		 0  

382 967		 87 797		 Sum investeringer 382 967		 87 797		

97 487		 105 677		 Bankinnskudd, kontanter o.l. 11 96 669		 105 677		

583 967		 285 838		 Sum	omløpsmidler 581 970		 284 253		

1 119 695		 760 225		 Sum eiendeler 1 108 609		 747 200		

Konsern Morselskap

2013 2012 Note 2013 2012

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

387 615		 344 590		 Annen egenkapital 1,15 386 460 343 625		

0  1 441		 Minoritetsinteresser 0  0  

506 997		 465 413		 Sum egenkapital 505 842 463 007

gjeld

Avsetninger for forpliktelser

0 0 Utsatt	skatt 0 0

6 509		 4 091		 Pensjonsforpliktelser 4 6 509		 4 091		

6 509		 4 091		 Sum avsetning for forpliktelser 6 509		 4 091		

Annen langsiktig gjeld

150 000		 150 000		 Ansvarlig lån 14 150 000		 150 000		

300 000		 0  Obligasjonslån 300 000		 0  

8 975		 9 925		 Gjeld	til	kredittinstitusjoner 8 0  0  

458 975		 159 925		 Sum langsiktig gjeld 450 000		 150 000		

Kortsiktig gjeld

146		 21 292		 Gjeld	til	kredittinstitusjoner 0  21 212		

17 426		 7 620		 Leverandørgjeld 16 940		 7 288		

20 412		 23 213		 Skyldig offentlige avgifter 20 334		 23 048		

49 838		 28 797		 Betalbar skatt 9 49 627		 28 718		

34 764		 41 421		 Utbytte 15 34 764		 41 421		

24 628		 8 452		 Annen kortsiktig gjeld 13 24 593		 8 415		

147 214		 130 795		 Sum kortsiktig gjeld 146 258		 130 102		

612 698		 294 811		 Sum gjeld 602 767		 284 193		

1 119 695		 760 224		 Sum egenkapital og gjeld 1 108 609		 747 200		

balanse

balanse pr. 31.12 balanse pr. 31.12

Vågå,	31.	desember	2013
	05.	mai	2014

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

2013 2012 Note 2013 2012

130 406 73 198 Resultat	før	skattekostnad 130 076 73 401

-28 843 -47 759 Periodens betalte skatt 9 -28 764 -47 714

-23 -89 Gevinst	v/salg	av	anleggsmidler 5 -23 -89

20 457 20 158 Ordinære avskrivninger 5 19 164 18 727

742 5 317 Endring	i	varelager,	kundefordringer,	leverandørgjeld 12 272 5 856

13 707 747 Endring i andre tidsavgrensinger 4,	9 13 707 747

136 446 51 572 netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 134 432 50 928

-295 169 -9 480  Endring kortsiktige plasseringer 7 -295 169 -9 480

60 89  Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 5 60 89

-135 673 -33 459 	Utbetalinger	ved	kjøp	av	varige	driftsmidler	 5 -135 214 -33 294

49 516 7 898 	Inn-/utbetalinger	ved	kjøp/salg	av	aksjer	og	andeler	 7 49 516 7 898

-86 097 -25 472 netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -380 807 -34 787

-22 162 -2 950 Utbetalinger	ved	nedbetaling	av	langsiktig	gjeld 8 -21 212 0

300 000 21 212 Opptak	av	ny	gjeld	(kort-	og	langsiktig) 8 300 000 21 212

146 50 Tilskudd 0 0

-41 421 -40 000 Utbetalinger	av	utbytte 15 -41 421 -40 000

236 563 -21 688 netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 237 367 -18 788

-8 257 -5 068 Netto	endring	av	kontanter	og	kontantekvivalenter -9 008 -2 647

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

97 340 105 597 Kontanter og kontantekvivalenter ved per. slutt 11 96 669 105 677

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	 100%	 av	 Otta	 Biovarme	 AS.	 	 Konsern-
regnskap	 for	 2013	 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, 
nett-tjenester	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 minimums- 
sats	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.  

Kontantstrømoppstilling pr. 31.12
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Eiendomsskattegrunnlaget	 for	 nett-/fiberanlegg	 er	 en	
skattetakst utarbeidet av hver enkelt kommune.  

Eiendomsskatt er i resultatregnskapet 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	 instru¬men¬ter	 i	
forbindelse	med	styringen	av	finansiell	risiko.
Renterisiko oppstår på kort og mellomlang sikt som et 
resultat av at deler av konsernets gjeld har flytende rente.  
Renten på ansvarlig lån er knyttet opp mot renten på 10-årig 
statsobliga¬sjon	 beregnet	 av	Norges	Bank	 ved	 årets	 slutt.		
Nytt	 obligasjons	 lån	 fra	 06.03.2013	 er	 et	 fastrentelån,	men	
lånet er delvis knyttet opp mot flytende rente ved 
renteswapping.

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 2013 2012

Lønninger	 42.310	 40.825

Arbeidsgiveravgift	 3.073	 3.258

Pensjonskostnader	 8.282	 9.070

Andre	ytelser	 1.742			 2.109		

-Aktivert	lønn	 (10.936)	 (9.594)

Sum	 44.471		 45.668		

Antall	sysselsatte	 75	 74

Ytelser til ledende personer
  Daglig leder styret

Lønn	 1.031	 314

Annen ytelse 20 

Pensjonsutgifter 211 

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

Otta	Biovarme	AS	i	2013	med	33	tusen	kr.

revisjonshonorar 
  Konsern mor

Lovpålagt	revisjon		 233	 214

Andre	attestasjonstjenester	 								18					 18

Andre	tjenester	utenfor	revisjonen		 34		 29	

Beløpene	er	eksklusive	mva.

note 4
pensjonskostnader
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter  
lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjons-
ordninger 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.

netto pensjonskostnad  2013

Nåverdi	av	årets	pensjonsopptjening	 	 5.175

Rentekostnad	av	pensjonsforpliktelse	 	 6.381

Avkastning	av	pensjonsmidler	 	 -4.498

Administrasjonskostnad	 	 338

Resultatført	aktuarielt	tap	 	 1.353

Resultatført	planendring	 	 0

Arbeidsgiveravgift	 	 377

Netto	pensjonskostnad	 	 9.126	

netto pensjonsforpliktelser 2013 2012

Beregnede	pensjonsforpliktelser	pr.	31.12	 187.946	 149.166

Pensjonsmidler	(til	markedsverdi)		pr.	31.12	 122.185	 111.823

Ikke	resultatført	virkning		av	estimatavvik	 -59.644	 -33.499

Arbeidsgiveravgift	 392	 246

Netto	pensjonsforpliktelse	 6.509	 4.091

 
Økonomiske forutsetninger:
parametre i % 2013 2012

Forventet	avkastning	på	fondsmidler	 4,40	 4,00

Diskonteringsrente	 4,00	 4,20

Forventet	lønnsvekst	 3,75	 3,50

Årlig	vekst	i	G	 3,50	 3,25

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

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 43.559 30.791 776 138.899 471.952 25.574

+Tidligere	oppskrevet 0 0 0 11.302 0 0

+Oppskrivninger	i	år

+Tilgang 2.012 41 106.685 21.905 4.5701

-Avgang -100 0 0 0 0 0

-Nedskrevet	med	tilskudd -6.588

-Samlede av- og 

nedskrivninger -34.244 -14.778 0 -103.081 -316.145 -6.838

Bokført	verdi	31.12. 11.227 16.054 776 153.805 177.712 23.306

Årets ord. avskrivning 2.340 518 0 966 13.966 1.372

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	regio-
nal-	og	distribusjonsnettet	fra	35	til		40	år	etter	endring	i	2013.		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	2013	bokført	med	316	kr	(2012	348	kr).

varige driftsmidler konsern

Kjøretøyer, 

maskiner og 

inventar

bygninger 

og bygn.m. 

anlegg

boliger, tomter Kraftverk, 

reguleringer

regional-/ 

Distribusjonsnett

televirksomhet

Anskaffelseskost 01.01 44.385 58.329 1.891 138.899 471.952 25.574

+Tidligere	oppskrevet 0 0 0 11.302 0 0

+Oppskrivninger	i	år

+Tilgang 2.012 500 106.685 21.905 4.570

-Avgang -100 0 0 0 0 0

-Nedskrevet	med	tilskudd -6.588

-Samlede av- og 

nedskrivninger -34.980 -21.932 0 -103.081 -316.145 -6.838

Bokført	verdi	 

konsern	31.12. 11.317 30.309 1.891 153.805 177.712 23.306

Årets ord. avskrivning 2.391 1.760 0 966 13.966 1.372

Prosentsats for ord. avskrivning 10	-	33,3 2 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:	 368,5	 GWh	

2.	 Midlere	årsproduksjon	siste	10	år:	 366,6	 GWh

3.	 Beholdning

	 01.01.2013	 86,5	 GWh	 (59%)

	 31.12.2013	 95,3	 GWh	 (65%)

	 Midlere	siste	10	år:	 92,8		 GWh	 (63%)

note 7
aksjer, obligasjoner m.m.
Finansielle	 anleggsmidler	 er	 vurdert	 til	 kostpris.	 Omløps-
midler	av	aksjer	og	obligasjoner	er	bokført	til	markedsverdi	
pr.	31.12.	

Finansielle anleggsmidler:
  balanseverdi

  Konsern mor

Aksjer	i	datterselskap	 0	 6.300

Andre	anleggsaksjer	 5.968	 5.968

Obligasjoner	Alfred	Berg	Aktiv	 91.003	 91.003

Ansvarlig	lån	Eidsiva	Bredbånd	 3.773	 3.773

Totalt	anleggsmidler	 100.744		 107.044

Posten Aksjer i datterselskap er en eier- og stemmeandel 
som	ble	utvidet	til	100%	i	Otta	Biovarme	AS	etter	oppkjøp	av	
OIS	AS	sine	aksjer	01.07.20113	og	som	er	bokført	etter	kost-
metoden.	 	Selskapet	ble	 stiftet	21.12.2005.	 	Selskapets	 for- 
retningskontor er på Otta. Egenkapital i selskapet er  
7,45	Mkr.		Det	er	utarbeidet	konsernregnskap	fra	og	med	2006.
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.

Finansielle omløpsmidler:
  balanseverdi

  Konsern mor

Alfred	Berg	Aktiv	Forvaltning	 160.303	 160.303

Pengemarkedsfond		 22.184	 22.184

Arctic	renteforvaltning	 200.480	 200.480

Totalt	omløpsmidler	 382.967	 382.967

Anskaffelseskost	 for	 finansielle	 omløpsmidler	 er	 342.844	
 tusen kr.

note 8
pantstillelser/garantier m.v.
gjeld som er sikret ved pant ol. Konsern mor

Gjeld	til	kredittinstitusjoner	 9.121	 0

balanseført verdi av eiendeler  
pantsatt for egen gjeld  

Bygninger			 14.255	 0

Boliger,	tomter	 1.115	 0

Inventar,	løsøre	 90	

Sum	 15.460	 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  
aktiviteter

•	 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	
utligning 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 
reduseres 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.	2013 01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013

Kundefordringer -459 -395 0 0

Avskrivbare anleggsmiddel -62.408 -70.204 -78.837 -81.694

Andre avsetninger -120 -90

Gevinst-	og	tapskonto 99 124

Pensjonsforpliktelse -6.509 -4.091

Periodisert krafthandel 1.624 85

Akkumulert mindreinntekt 25.394 20.952

Elsertifikater -3.093 0

Grunnlag	utsatt	skatt -45.472 -53.619 -78.837 -81.694

Beregning utsatt skatt Utsatt	skatt Utsatt	skatt Utsatt	skatt Utsatt	skatt

27%	utsatt	skatt(efordel) -12.277 -15.013

31%	utsatt	skatt(efordel)	grunnrente -24.439 -24.508

Netto	utsatt	skattefordel -12.277 -15.013 -24.439 -24.508

Årets endring utsatt skatt 2.736 69

betalbar skatt

inntektsskatt
Årets grunnlag for inntektsskatt framkommer slik:

Regnskapsmessig	resultat	før	
skattekostnad	 	 130.077

Fritaksmetoden	aksjer	m.v.	 	 -19.558

Andre	permanente	forskjeller	 	 846

Økning/reduksjon	midlertidige	forskjeller	 	 -8.147

Årets	grunnlag	for	overskuddsskatt	 	 103.218

Årets	overskuddsskatt	 	 28.901

naturressursskatt

Årets naturressursskatt 
373.563.000	kWh	á	1,3	øre/kWh	 	 4.856

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	 	 104.715

Driftskostnader	produksjon	 	 26.995

Skattemessige	avskrivninger	driftsmidler	 	 6.047

Friinntekt	 	 2.587

Sum	fradrag	 	 35.629

Grunnlag	grunnrenteskatt	 	 69.086

Årets	grunnrenteskatt	(30%)	 	 20.726

Spesifikasjon	av	årets	skattekostnad:

Betalbar	naturressursskatt	 	 4.856

+	Betalbar	inntektsskatt	fratrukket	 
naturressursskatt	 	 24.045

+	Betalbar	grunnrenteskatt	 	 20.726

+/-	For	mye/lite	avsatt	skatt	tidligere	år	 	 45

Sum	betalbar	skattekostnad	 	 49.672

Endring	utsatt	skatt		 	 2.805

Sum	skattekostnad	i	resultatregnskap	 	 52.477

Faktisk		inntektsskattesats	 	 40,34%

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
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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 tillegg er det etablert interne retningslinjer 
for	 kjøp/salg	 av	 kraft	 i	 det	 fysiske	 og	 finansielle	 kraft-
markedet. 

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

Urealisert	 gevinst	 på	 aktiv	 forvaltning	 i	 det	 finansielle	
kraftmarkedet	hos	NordPool	ASA	pr.	31.12.2013	er	ca.	1.624	kr.		
Gevinsten	er	bokført	i	regnskapet	for	2013.

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	 2013	 3,60% 
(3,91%)	p.a.

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 aksjonær.

Ansvarlig lån står tilbake for andre kreditorer selskapet 
måtte ha.

note 15
egenkapital

aksjekapital overkursfond annen 

egenkapital

totalt Konsern

Egenkapital 01.01 12.000 107.382 343.624 463.006 465.413

Årsoverskudd 77.599 77.599 77.847

Avsatt til utbytte 34.764 34.764 34.764

Innløsning	av	minoritet -1.499

Egenkapital	31.12. 12.000 107.382 386.460 505.842 506.997

note 11
bundne midler
I posten Bankinnskudd, kontanter inngår bundne bank-inn-
skudd	for	skattetrekk	på	NOK	1.903,		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	4.613	kr.
Etter	sikkerhetskrav	fra	Nord	Pool	ASA	for	handlende	i	kraft-
markedet	er	det	stilt	en	garanti	på	 15,0	Mkr.	 	Eventuelt	sik-
kerhetskrav 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 inntektsramme 
fra	NVE	hvert	år.		Dette	representerer	rammen	for	hva	nett-
virksomheten kan ta inn i inntekter for det aktuelle året.
Mer-	eller	mindreinntekten	beregnes	ut	fra	om	nett-virksom-
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.

resultat nettdrift 2013 2012

Driftsinntekter 127.079 112.834

Årets	mer(-)-/mindreinntekt	(+) +3.122 -12.983

Driftskostnader 97.593 95.056

DRIFTSRESULTAT 32.608 4.795

mer-/mindreinntekt 2013 2012

Faktisk inntekt 126.350 112.745

KILE 2.465 2.377

Kostnader	fra	overliggende	nett 31.384 29.187

Eiendomsskatt 2.134 2.186

Avvik avskrivning og avvik avskrivningsgrunnlag 1.663 1.649

Justert	tillatt	inntekt	i	eget	nett 96.756 69.117

Beregnet	mer(-)/mindreinntekt	(+) 3.122 -12.983

årets bevegelser i mer-/mindreinntekt 2013 2012

Akkumulert mindreinntekt 01.01 13.430 26.769

Akkumulert renter mindreinntekt 01.01 7.522 7.203

Årets	mer(-)/mindreinntekt(+) 3.122 -12.983

Renter	årets	mer(-)/mindreinntekt(+) 315 275

Korrigert	mindreinntekt	i	NVE-vedtak 955	 -356

Korrigert	renter	mindreinntekt	i	NVE-vedtak 50 44

Akkumulert	mindreinntekt	31.12 17.507 13.430

Akkumulert	renter	av	mindreinntekt	31.12 7.887 7.522

balanse - avkastningsgrunnlag 2013 2012

Sum driftsmidler etter fordeling 01.01 188.622	 181.335

Sum	driftsmidler	etter	fordeling	31.12 195.392 188.622

Gjennomsnittlig	driftsmidler 192.007 184.979

1% påslag for netto arbeidskapital 1.920 1.850

Avkastningsgrunnlag 193.927 186.829

Avkastning	(driftsresultat*100/avkastningsgrunnlag 16,81 2,57

note 16
nærstående parter
A/S	Eidefoss	har	pr	31.12	registrert	følgende	mellomværende	
med konsernselskaper:

Konsernomsetning og fordringer/gjeld  2013  2012

Salg	av	tjenester		 493	 449

Kjøp	av	tjenester		 0	 0

netto konsernomsetning  493  449 

Kortsiktig	konserngjeld	(+)	/	fordring	(-)		 	

Leverandørgjeld	(+)	/	fordring	(-)		 -154	 -99

sum gjeld (+) / fordring (-)  -154            -99      

 

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	 vart	 fullført	mot	 slutten	 av	 året	 og	 endte	 opp	
med	 en	 omforent	 årlig	 fallrettsleie	 på	 1.150	 kr	 som	 indeks-
reguleres	over	år.		Årlig	leie	er	belastet	regnskapet	for	2013.
 

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	 benyttet	 til	 finansiering	 av	 Smådøla	 kraftverk.		 
Kalkulert	utbyggingspris	er	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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