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ÅRSBERETNING    
 
A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommu-
nene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. 
Selskapets hovedkontor ligger i Vågå.  
    
Vår visjon er ”Tenk fornybart med oss!”. 
 
Vår forretningsidé: 
Eidefoss er et konsern i Nord-Gudbrandsdal som 
produserer, transporterer og selger fornybar 
energi og utnytter selskapets forretningsmulighe-
ter på kort og lang sikt. 
 
Selskapets formål: 
• Være en lokal samfunnsbygger og ha sterk lo-

kal identitet 
• Være et energikonsern i Nord-Gudbrandsdal 

som gir stor regional verdiskaping og stabilt 
utbytte til eierne 

• Utvikle og bygge lokal kompetanse og benytte 
egne og lokale ressurser så langt det er rasjo-
nelt 

• Ha god forsyningssikkerhet 
• Være en stabil og attraktiv arbeidsplass 
• Ta ansvar og bidra til samfunnets bevissthet 

rundt fornybar og bærekraftig energi 
 
AS Eidefoss eier 100 % av datterselskapet Eidefoss 
Biovarme AS som driver med produksjon og salg av 
varmt vann basert på biobrensel. 
 
Eidefoss har områdekonsesjon for å distribuere 
elektrisk kraft til innbyggerne i eierkommunene 
unntatt Sjoa-området og Sandbumoen i Sel kom-
mune.  
 

 
Økonomiske hovedtrekk 
I 2019 ble kraftproduksjonen 410 (474 i 2018) GWh. 
Dette er 12 % lavere enn middelverdien. Snømaga-
sinet var ca. 90 % da smeltesesongen startet. Sam-
men med lite tilsig gjennom sommeren og høsten, 
og flytting av produksjon til 2020, resulterte det i 
den markante nedgangen i produksjon.   
 
 
Nett fikk en avkastning på 6,5 (2,2) %. KILE-kostna-
den (kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke-le-
vert energi) kom ned på et normalt nivå igjen i 

2019, og sammen med en effektiv drift, ga dette en 
grei avkastning,  
 
Avkastning på finansielle midler som er plassert til 
aktiv forvaltning, ble 9,7 (-0,3) % i 2019.   
 
Samlet ga alle virksomhetsområdene et driftsresul-
tat på 120,4 mnok av en omsetning på 335,2 mnok. 
Netto finansresultat på 14,0 mnok, førte til at års-
resultat før skatt ble 134,3 (106,4) mnok. Resultat 
etter skatt ble 91,1(35,2) mnok. Resultatet på kraft-
produksjon er fortsatt litt preget av prissikringer 
som ble gjort i 2017/2018. Resultatet på Nett er 
godt, mens finansresultatet er meget godt. Grunn-
renteskatten går ned fra 45,0 mnok i 2018 til 8,8 
mnok i 2019. Skattesatsen minker fra 66,9 % i 2018 
til 32,1 % i 2019, og dette fører til et resultat etter 
skatt som er historisk høyt og meget tilfredsstil-
lende for Eidefoss.  
 
Totalkapitalrentabiliteten for selskapet er beregnet 
til 7,8 (7,1) %.    
 

 
Produksjon 
For 5. året på rad ble det registrert lavere snøma-
gasin enn normalt i Tesse- og Veofeltet. Snømaga-
sin omgjort til vann var 75 % av normalen for de 
siste 20 årene, og dette påvirket naturlig nok pro-
duksjonsmengden.   
 
Etter en kald april, startet en kort smelteperiode i 
slutten av april, før vi fikk en kald periode i første 
halvdelen av mai. Deretter var det stort tilsig til 
midten av juni, da mye av snømagasinet var smel-
tet. Årets vårflom ble derfor mindre enn normalt. 
Resten av sommeren og høsten var relativt tørr, og 
dette førte til at vi manglet 40 cm på å komme opp 
på HRV(høyeste regulerte vannstand)  
 
Nedre Tessa 1 kraftverk består i dag av 2 aggrega-
ter på hhv. 2,5 MVA og 5 MVA. Aggregatene ble 
satt i drift i 1942 og 1949.  
 
Den 26. april oppsto en feil i kraftverket som førte 
til havari av generator 1 (G1) og full rusing av ge-
nerator 2 (G2). Skadene på G1 kunne ikke repare-
res innenfor fornuftige kostnadsrammer, og ag-
gregatet har vært ute av drift med et årlig produk-
sjonstap på ca. 15 GWh. i vår langsiktige strategi 
for oppgradering/rehabilitering, var det planlagt å 



gjennomføre en fornying av Nedre Tessa 1 kraft-
verk sommeren/høsten 2022. På grunn av hava-
riet, har vi vedtatt å forsere bygging av et nytt 
kraftverk som skal settes i drift i februar 2021.  
 
Bortsett fra havariet, har driften av kraftverkene 
gått bra i 2019, når en tar hensyn til planlagte re-
habiliteringer av aggregat 3 i Nedre Tessa og ag-
gregat 1 i Øvre Tessa.   
 
Gjennomsnittlig systempris i kraftmarkedet for året 
ble 38,35 (42,26) øre/kWh, mens prisen i område 3 
ble 37,96 (42,34) øre/kWh. Vår egen kraftproduk-
sjon, eksklusive konsesjonskraft og inklusive pris-
sikringer, oppnådde en gjennomsnittlig salgspris 
på 34,3(34,7) øre/kWh.  
 

 
Biovarme 
Eidefoss Biovarme AS, som skiftet navn fra 
01.01.2020, hadde en varmeleveranse i 2019 på 
5,9(6,2) GWh, og resultat etter skatt ble 0,341 
mnok. Det er gjort grep for å redusere driftskostna-
dene, og dette har ført til et plussresultat selv om 
brenselskostnaden har steget som følge av generell 
oppgang i priser fra skogbruksnæringen. Ut fra da-
gens driftsgrunnlag med mye lavere salgsvolum 
enn for noen år siden, kan vi ikke regne med at an-
legget på Otta får mye høyere overskudd framover.  
   
    

Nett 
Samlet, avregnet forbruk i nettet eksklusive tap 
var på 328 (346) GWh, en nedgang på 5,2 % fra 
2018. I 2019 var det mildt både i starten og slutten 
av året, og disse månedene betyr mye for samlet 
forbruk. Nedgangen må sees i sammenheng med 
dette.     
 
Nettdriften var stabil i 2019 med meget få store 
avbrudd. Årets KILE-kostnad (kvalitetsjusterte inn-
tektsrammer ved ikke-levert energi) ble derfor på   
nivå med et normalår med en samlet kostnad for 
varslede og ikke-varslede avbrudd på 4,3 mnok.  
 
Brutto nettinntekt ble 165,8(162,1) mnok, en øk-
ning på 3,7 mnok fra 2018. Dette førte til en mer-
inntekt (inntekt utover tillatt inntekt som nettkun-
dene har til gode) på 4.5(11,7) mnok, slik at akku-
mulert merinntekt er 20,9 mnok ved utgangen av 
2019.  

 
132 kV-linja mellom Vågårusten og Nedre Otta ble  
ferdig montert tidlig på høsten og spenningssatt 1. 
desember. Prosjektet ble gjennomført i henhold til 
opprinnelig plan både på tid og kostnad.     
 
I løpet av året har vi hatt flere ankesaker gående 
med Statnett og NVE/OED. Blant annet gjelder det 
forslaget om å omklassifisere Osbu-linja fra trans-
misjonsnett til regionalt distribusjonsnett, som 
trolig vil påføre produsenter som mater inn på 132 
kV i området økte kostnader. Vi har også inne en 
endringssøknad til NVE der vi argumenterer for at 
66 kV-linja mellom Vågåmo og Tolstadåsen må få 
stå fordi det vil spare oss for store kostnader. Gjel-
dende konsesjon krever at linja må rives, men 
dette bygger på helt andre forutsetninger den 
gangen konsesjonskravet ble fastsatt i 2016 enn vi 
har i dag.   
 
I likhet med mange andre aktører i bransjen, har det 
vært mye tilretteleggingsarbeid i forbindelse med 
innføring av Elhub, som er det sentrale innsamlings-
systemet for kWh-måleverdier fra hele Norge. Un-
derveis var det mange utfordringer både for oss. 
Statnett og leverandører av kundeinformasjonssys-
temer. Selv om prosjektet ble utsatt mange ganger, 
og vi har fått en kostnad på flere hundre tusen kro-
ner mot Elhub, må en kunne si at resultatet ble bra 
til slutt.      

 
Strømsalg 
Kraftsalg til næringslivs- og husholdningskunder var 
221 (233) GWh i 2019.  Vår andel av det lokale to-
talmarkedet blant privatkunder har nå stabilisert 
seg på et fortsatt høyt nivå. Fra mars ble vi lands-
dekkende strømleverandør. Denne satsingen ba-
serer seg på at vi mener at det er plass i markedet 
til små nisjeleverandører som greier å skille seg ut. 
Vi skal utgjøre en forskjell der konkurransekraften 
ligger i ærlighet, åpenhet og verdigrunnlag i Nord-
Gudbrandsdalen. Målgruppen er i første omgang 
folk med en eller annen tilknytning til regionen 
vår.   

 

Fiber 
Bygging av fiber for bredbånd har etter hvert blitt 
en stor aktivitet hos oss. I 2019 investerte vi over 11 
mnok i fiber, slik at akkumulert investering nå er 
105 mnok i stamnett og "fiber til heimen" (FTH). De 



fleste Investeringene er fortsatt prosjekter som bæ-
rer seg selv økonomisk, og dekningsgraden i regio-
nen begynner å bli bra. Vårt mål er å bidra til at flest 
mulig av innbyggerne i vår region skal få godt bred-
bånd via fiber. Dette er en meget viktig grunnpilar 
som må være på plass for å sikre en positiv sam-
funnsutvikling i området vårt. For å lykkes med 
dette, må det offentlige, Eidsiva Bredbånd og Eide-
foss Fiber finne gode samarbeidsmodeller som er 
økonomisk forsvarlige for alle parter.  

 
Finansforvaltning 
Kapitalforvaltningen i finansmarkedet var en opp-
tur stort sett gjennom hele året. Hovedindeksen på 
Oslo Børs steg med 17,7 %. Avkastning på den aktivt 
forvaltede porteføljen vår, der mellom 35 og 40 % 
er i aksjer, ble 9,7 %.  
   

 
Framtid for Eidefoss 
 
Konsernetablering 
Konsernet AS Eidefoss er etablert med virkning fra 
01.01.2020. Formålet med konsernetableringen er 
å omstrukturere virksomheten som følge av end-
ringene i energiloven der det er krav om selskaps-
messig skille som skal gjennomføres innen 
01.01.2021.  Monopolvirksomhet og konkurranse-
utsatte virksomheter skilles ut i separate datter-
selskap, og morselskapet AS Eidefoss skal kun 
drive med fellestjenester for konsernet.  Konse-
kvensen av omorganiseringen er mer byråkratisk 
drift med mye internfakturering og flere selskaper 
å administrere.  
 
Ved årsskiftet er det fortsatt uvisst om det blir inn-
ført krav om funksjonelt skille fra 01.01.2021 for 
alle nettselskap med mer enn 10 000 kunder. For at 
dette skal komme som krav, må Energiloven endres 
en gang til, fordi grensen går ved 0 nettkunder med 
gjeldende lov.  Konsekvensen av funksjonelt skille, 
er at nettselskapet må ha et eget styre og en egen 
daglig leder som i stor grad er uavhengig av de 
andre delene av konsernet.  
 
Generelt sett er det grunn til å peke på at endringer 
i rammevilkår gir oss stadig større utfordringer i for-
hold til å kunne organisere oss mest mulig effektivt 
og møte konkurransen med de andre aktørene i 
bransjen. Ikke minst gjelder dette innenfor nett-

drift, der krav om selskapsmessig og funksjonell de-
ling vil øke vår kostnadsbase i alle fall på kort sikt. 
Så må vi arbeide målrettet for å effektivisere oss, 
slik at kan beholde posisjonen som ett av de mest 
effektive nettselskapene i Norge.   

 
Reguleringskonsesjonen for Tesse  
Heller ikke i 2019 fikk Glommens & Laagens Bruks-
eierforening svar på endringssøknaden som de 
sendte til NVE i 2016. Søknaden går ut på å flytte 
kravet om fyllingsnivå 850,92 fra 1. juli til 10. juli for 
å redusere sjansen for vanntap senere på året. Det 
nærmer seg nå 4 år siden søknaden ble sendt. Sa-
ken er fortsatt meget viktig for Eidefoss, så vi håper 
på et svar i 2020.   
 

 
Kraftprisutvikling 
Kraftprisen på Nord Pool Spot og terminprisene på 
Nasdaq sank litt i 2019. CO2-prisen gikk litt opp, 
mens kullprisen sank litt og den hydrologiske balan-
sen i Norden styrket seg så vidt gjennom året. Ter-
minprisene for de nærmeste årene er nå i området 
32-40 €/MWh. Det er grunn til å nevne at den hy-
drologiske balansen har styrket seg vesentlig i de 
første månedene av 2020, og dette har ført til en 
markant nedgang i forwardprisene, i alle fall på ett 
års sikt. Dette er negativt for våre produksjonsinn-
tekter, men inngåtte prissikringer vil motvirke noe 
av dette inntektsbortfallet.   

 
 
El-sertifikatmarkedet  
Spådommen om en tilnærmet fullstendig kollaps i 
elsertifikatprisen, slo dessverre til for fullt i 2019. 
Utover i året sank prisen gradvis, og den va r helt 
nede på 2-3 nok/MWh på slutten av året. Den vold-
somme prisnedgangen kommer som en konse-
kvens av at det vil komme mer enn 28,4 TWh ny for-
nybar kraft inn i markedet, og at det blir stor uba-
lanse mellom tilbud og etterspørsel. Myndighetene 
sier at målet med elsertifikatordningen har blitt 
nådd, og at det er utbyggerne som må ta risikoen 
med prisutviklingen. Våre nye vannkraftprosjekter 
er nokså robust i forhold til dette, men det vil na-
turlig nok påvirke inntjeningen vår totalt sett.  
 

 
Opprinnelsesgarantier 
Også prisen på opprinnelsesgarantier har fått seg 
en knekk i 2019, selv om det fortsatt er et bra nivå. 



De som kjenner dette markedet godt, mener at pri-
sen skal opp igjen, og det er bra for oss som har nye 
garantier å selge når Nedre Otta kraftverk kommer 
i drift våren 2020.  Samfunnet har etter hvert mer 
og mer fokus på miljø, og da er det lov å håpe på at 
disse opprinnelsesgarantiene blir enda mer etter-
traktet i framtiden.  
  
 

Nedre Otta kraftverk 
Nedre Otta kraftverk eies av Eidefoss med 50 %, 
mens Hafslund E-CO og Eidsiva Vannkraft nå har 
fusjonert slik at den andre halvparten eies av  
Hafslund E-CO Vannkraft AS. Prosjektet har hatt 
god framdrift og kostnadene ser ut til å kunne bli 
5-6 % lavere enn budsjettet. Vi håpet på idriftset-
telse i starten av mai 2020, men korona-epide-
mien som kom i mars 2020 vil dessverre forsinke 
dette med 1 måned.        
 
 

Bærekraftig verdiskaping  
Eidefoss er et selskap som produserer og fører 
fram energi/elektrisk kraft som er basert på vann 
og biobrensel som råvarer. Dette er fornybar 
energi som ikke belaster våre naturressurser i nev-
neverdig grad sammenlignet med andre energikil-
der. Samfunnet etterspør energi fra fornybare kil-
der i større og større grad, og økende etterspørsel 
etter opprinnelsesgarantier er et bevis på det. Sty-
ret er tilfreds med å kunne slå fast at energiselsk-
apet Eidefoss sin verdiskaping er en del av det 
grønne skiftet. Produktene vi leverer er miljøvenn-
lige, bærekraftige og etterspurte også i framtida. 
Styret mener derfor at Eidefoss bør ha en god 
framtid til beste for eierne og innbyggerne i regio-
nen vår.       
 

 

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

 

Styret i 2019: 
 
Styreleder Grete Sjurgard for Lom kommune, vara-
medlem Jo Trygve Lyngved. 
 
Nestleder Tronn Flittie for Lesja kommune,  
varamedlem Ola Jordhøy. 

Arnulf Furuhovde for Dovre kommune, varamed-
lem Laura van Meter. 
 
Lene Sørbråten for Sel kommune, varamedlem Ole-
Jan Ellefsrud. 
 
Steinar Jøråndstad for Vågå kommune har permi-
sjon ut valgperioden, og varamedlem Tone Bakken 
har derfor kommet inn i styret. 

 
Valgt av de ansatte: 
Tore Båtstad og Inge Torkveen med varamedlem-
mer Tove Haugstulen Kleiven og Hanne Christine 
Omvik.      
   

 

ORGANISASJON 
Antall ansatte ved årets slutt var 87 (88). Disse ut-
gjør i alt 85(85,2) årsverk. I tillegg har vi 6 (7) lær-
linger.  

 

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 2019 var 14 av 87 
ansatte kvinner. Bransjen er generelt preget av lav 
kvinneandel. Det er ikke gjennomført spesielle li-
kestillingstiltak gjennom året. Kvinnelige og mann-
lige ansatte har lik lønn for likt arbeid. Ved nye an-
settelser er selskapet bevisst på å ivareta likebe-
handling 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 funksjons-
evne. 
 
Selskapet har ikke sett det som nødvendig å iverk-
sette 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 standard for helse, miljø og sik-
kerhet for alle ansatte - søkes løpende ivaretatt. 



Eidefoss er tilknyttet bedriftshelsetjenesten gjen-
nom Frisk HMS. I vår virksomhet har mange sitt dag-
lige arbeid i tilknytning til høyspenningsanlegg og 
annet arbeid som er forbundet med risiko for ska-
der. Vi har kontinuerlig fokus på dette blant annet 
gjennom risikovurderinger i forkant av arbeidsope-
rasjoner og målsetting i strategiplanen. 

 
Personale 
Det er et overordnet mål at bedriften skal være en 
attraktiv arbeidsplass. Arbeidsmiljø og bedriftskul-
tur skal være basert på respekt, tillit og trivsel som 
oppnås gjennom godt samarbeid, åpen kommuni-
kasjon og god intern informasjon. Dyktige, kompe-
tente 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 9 (23 i 2018) 
uønskede hendelser. 1(1) av disse er H1/H2-skade, 
det vil si arbeidsrelatert skade med og uten fravær. 
Den ene skaden førte ikke til fravær. Det er et mål 
å ha null H2-skader pr. år.  
Legemeldt og egenmeldt sykefravær var 5,0 (3,9) 
% i 2019. Av dette er 2,0 (1,5) % langtidsfravær ut-
over 40 dager. Legemeldt og egenmeldt fravær er 
høyere enn målet på maksimalt 3,5 %. Årsaken fin-
nes i flere langtidssykemeldinger i 2019 enn norm-
alen de siste årene. Langtidssykemeldingene er 
ikke arbeidsrelaterte.   Vi prøver å holde nede sy-
kefraværet ved å være flinke til å ta vare på hver-
andre i hverdagen og være gode på tilrettelegging 
på arbeidsplassen. Vi har også en helseforsikring 
der vi slipper lange ventetider ved behov for fysio-
terapi, kiropraktor og henvisninger til spesialister. 

 

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

 

 
ØKONOMI/REGNSKAP 
I konsernregnskapet er alle interne inntekter og 
utgifter eliminert.  Aksjer i datterselskap er elimi-
nert.  Interne fordringer og gjeld er avregnet mot 
hverandre slik at regnskapet gir et korrekt bilde av 
konsernet som en økonomisk enhet.  

 
Resultat, kontantstrøm, investe-
ringer, finansiering og likviditet 
Omsetningen i selskapet gikk ned fra 341,7 mnok i 
2018 til 335,2 mnok i 2019. Årets driftsresultat ble 
120,4 (125,4) mnok, mens resultat før skatt ble 
134,3 (106,4) mnok.  
 
Resultat etter skatt ble 91,1 (35,2) mnok. Sammen-
lignet med 2018, er dette en økning på 159 %. Re-
sultatforbedringen skyldes redusert skattebyrde på 
produksjon, meget godt resultat på finansforvalt-
ning, økning i avkastning på nett og stabile drifts-
kostnader.  
 
Finansinntektene er 36,8 (1,0) mnok. Ekspone-
ringen i aksjemarkedet er ca. 38 % av samlede lik-
vide midler pr. 31.12.2019. 
 
Finanskostnader begynner nå å bli en vesentlig post 
i regnskapet etter hvert som nye prosjekter blir ak-
tivert inn i regnskapet når anleggene blir idriftsatt. 
Netto finanskostnad er 22,9 mnok i 2019.  
     
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i 
selskapet var 101,9 (70,2) mnok.  
 
De samlede investeringene i selskapet i 2019 var 
221,0 (523,4) mnok.  
 
Selskapets likviditetsbeholdning i bankinnskudd 
og kontanter var 51,4 (56,7) mnok pr. 31.12.19. 
Selskapets evne til egenfinansiering av investe-
ringer er god.   
 
Selskapets finansielle stilling er god, og selskapet 
kan pr. 31.12.2019 nedbetale kortsiktig gjeld ved 
hjelp av sine mest likvide midler.  
 
Totalkapitalen ved utgangen av året var 2 089,2 
mnok, og 1 927,2 mnok pr. 01.01.2019. Egenkapi-
talandelen pr. 31.12.2019 var 32,5 %; det samme 
som den var pr. 01.01.2019. Egenkapitalandel in-
kludert ansvarlig lån er 39,7 %. 

 

 
 
 
 
 



Finansiell risiko 
 
Valutarisiko 
Eidefoss er eksponert for endringer i Euro-kursen 
fordi all fysisk krafthandel på Nord Pool foregår i 
Euro. Selskapet har inngått terminkontrakter i noe 
omfang for å redusere selskapets valutarisiko. Det 
er ved årsskiftet inngått finansielle kraftavtaler på 
Nasdaq OMX for å prissikre noe av kraftproduksjo-
nen for perioden 2020-2022.  Vi har også noen 
bankkonti som er eksponert mot Euro.  

 

Renterisiko 
Eidefoss er eksponert mot endringer i rentenivået 
både når det gjelder ansvarlig lån og kapitalplas-
seringer. I tillegg er deler av konsernets gjeld ut-
satt for renterisiko. Rentesikringer som er inngått 
med virkning fra 2018-2019, vil føre til at rente-
sikringsgraden blir mellom 50 og 60 % i 15 år 
framover.  

 

Kredittrisiko 
Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til 
å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det histo-
risk sett har vært svært lite tap på fordringer.  

 

Likviditetsrisiko 
Selskapet vurderer likviditeten som meget god. 
Det kan ligge en risiko i de sikkerhetskrav som må 
stilles på finansielle kraftkontrakter. Den vurderes 
til å være relativt lav fordi vi har inngått GCM-av-
tale med en bank, og fordi futures-kontrakter nå 
er mer brukt enn forward-kontrakter. 

 
Generelt 
Koronaviruset 
Utbruddet av sykdommen COVID-19 (Koronaviru-
set), som ble oppdaget på slutten av 2019 i Kina, har 
spredd seg svært raskt og har etter hvert blitt klassi-
fisert som en pandemi av verdens helseorganisasjon 
(WHO). 
12. mars innførte regjeringen de strengeste tiltak 
som er innført i Norge i fredstid i et forsøk på å 
hindre ukontrollert spredning. Store deler av det 
norske samfunnet blir rammet og de økonomiske 
konsekvensene vil bli omfattende. Eidefoss forvalter 
samfunnskritisk infrastruktur. Vi er i beredskap og 

har etablert omfattende tiltak for å opprettholde 
driften av virksomhetene, og for å hindre smitte av 
egne ansatte og i samfunnet for øvrig. 
Også Eidefoss vil bli berørt økonomisk. Forbruket av 
strøm og varme vil bli redusert i tiden framover på 
grunn av at samfunn og næringsliv har redusert ak-
tivitet. Dette påvirker prisene i kraftmarkedet. Vi ser 
også at vår portefølje i finansmarkedet vil få seg en 
nedtur som det trolig vil ta tid å snu.  
Vi må regne med økonomiske problemer både for 
bedrifter og privatpersoner, og dette vil kunne på-
virke selskapets løpende kontantstrøm og kredittri-
siko. I hvilket omfang Eidefoss vil bli berørt økono-
misk, er avhengig av hvor fort samfunnet kommer i 
normal gjenge igjen. Eidefoss er likevel bedre stilt 
enn mange norske bedrifter både på grunn av virk-
somhetens art og selskapets solide økonomiske stil-
ling. 
 
Annet 
Det eksisterer investeringsinstrukser for plasse-
ring av finansielle midler både i 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 
økonomiske tåleevne.   
 
Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift 
er til stede. Årsregnskapet for 2019 er avlagt under 
denne forutsetningen.   
 
Det framlagte resultatregnskapet og balansen med 
tilhørende noter gir etter styrets oppfatning et rett 
bilde av selskapets eiendeler og gjeld samt finansi-
elle stilling og resultat.  
 
Regnskapet viser et overskudd etter skatt på 91,140 
mnok for morselskapet AS Eidefoss og 91,480 mnok 
for konsernet AS Eidefoss. Det foreslås utbetalt ut-
bytte med 35,0 mnok, som gir 7,0 mnok på hver ak-
sjeeier.  
 
Det overføres midler til annen egenkapital slik at 
samlet disponering blir: 
 

 
 
 
 

Utbytte    kr    35.000.000 
Til annen egenkapital  kr    56.140.000 
Sum disponert           kr   91.140.000  
 







AS Eidefoss 

RESULTATREGNSKAP

2019 2018  Note 2019 2018

Driftsinntekter
102 616 106 967 Kraftsalg sluttbruker 98 388 103 213

87 511 105 220 Kraftsalg engros 13 87 511 105 220

128 235 117 102 Nettinntekt 12 128 362 117 198
20 327 15 293 Andre inntekter 20 961 16 047

338 689 344 583 Sum driftsinntekter                       335 222 341 679

Driftskostnader
40 637 50 563 Kjøp av kraft 13 39 111 49 567
38 041 35 453 Kjøp av nett-tjenester 38 041 35 453

47 256 52 738 Personalkostnader 3,4 47 256 52 738

30 706 28 635 Av- og nedskrivninger 5 29 962 27 981

60 882 51 652 Øvrige driftskostnader 3,6 60 497 50 518

217 522 219 040 Sum driftskostnader                       214 867 216 256

121 167 125 543 Driftsresultat 120 356 125 423

Finansinntekter og finanskostnader
36 747 1 130 Netto finansinntekter 6,7,14 36 822 1 130

-23 110 -20 481 Netto finanskostnader 6,7,14 -22 854 -20 105

13 638 -19 352 Netto finansresultat 13 969 -18 976

134 805 106 192 Resultat før skattekostnad 134 325 106 448

43 325 71 155 Skattekostnad 9 43 185 71 206

91 480 35 037 ÅRETS RESULTAT 91 140 35 242

Disponering av årsresultat:
Foreslått utbytte 15 35 000 25 000

Til(+)/Fra(-) annen egenkapital 15 56 140 10 242

Sum disponert 91 140 35 242

Konsern Morselskap



AS Eidefoss

BALANSE PR 31.12.

Eiendeler
2019 2018 Note 2019 2018

Anleggsmidler 

179 179 Andre immaterielle eiendeler 5 179 179

1 533 176 1 389 284 Varige driftsmidler 5 1 526 764 1 382 436

92 939 77 157 Finansielle anleggsmidler 4,7 93 500 77 718

1 626 294 1 466 620 Sum anleggsmidler 1 620 443 1 460 333

Omløpsmidler 

13 307 20 061 Lagerbeholdninger 2 13 200 19 929

58 652 61 040 Kundefordringer 57 907 60 205

6 109 1 831 Kortsiktige  fordringer 6 096 1 599

340 094 328 451 Investeringer 7 340 094 328 451

51 430 56 676 Bankinnskudd, kontanter o.l. 11 51 430 56 676

469 592 468 058 Sum omløpsmidler 468 727 466 859

2 095 886 1 934 678 SUM EIENDELER 2 089 170 1 927 192
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AS Eidefoss

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

2019 2018 Note 2019 2018

Operasjonelle aktiviteter
134 081 106 191 Resultat før skattekostnad 133 600 106 447

-64 696 -18 004 Periodens betalte skatt 9 -64 696 -17 962

-3 195 0 Netto reversering nedskrivning anleggsaksjer -3 195 0

-5 626 -3 048 Forskjeller i pensjonsmidler/-forpliktelser -5 626 -3 048

-206 0 Tap/-gevinst v/salg av anleggsmidler -206 0

30 706 28 635 Avskrivninger 5 29 962 27 981

-4 523 -44 065 Endring i varelager, kundefordringer, leverandørgjeld 2 -4 638 -43 554

16 998 396 Endring i andre tidsavgrensinger 12 16 713 315

103 539 70 105 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 101 914 70 179

Investeringsaktiviteter
-5 635 1 017 Endring kortsiktige plasseringer 7 -5 635 1 017

-150 0 Investering i datterselskap 7 -150 0

-6 008 0 Kjøp av aksjer og andeler 7 -6 008 0

470 0 Salg av varige driftsmidler 5 470 0

-174 333 -275 161 Kjøp av varige driftsmidler 5 -174 025 -274 572

-6 812 -43 743 Endring langsiktig fordring -6 812 -43 743

-192 468 -317 887 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -192 160 -317 298

Finansieringsaktiviteter
-950 -950 Nedbetaling av langsiktig gjeld 8 0 0

110 000 240 000 Opptak av gjeld 8 110 000 240 000

-367 1 393 Endring trekk kassakreditt 0 0

-25 000 -10 664 Utbetaling av utbytte 15 -25 000 -10 884

83 683 229 779 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 85 000 229 116

Kontanter og kontantekvivalenter
-5 246 -18 003 Netto endring -5 246 -18 003

56 676 74 679 Beholdning ved periodens begynnelse 11 56 676 74 679

51 430 56 676 Beholdning ved periodens slutt 11 51 430 56 676

Konsern Morselskap



   

 

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 
AS Eidefoss eier 100% av Eidefoss Biovarme AS (skiftet navn fra Otta Biovarme i 2020).  Konsernregnskapet for 

2019 omfatter morselskapet AS Eidefoss og datterselskapet Eidefoss Biovarme AS.  Konsernregnskapet er 

utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i 

konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet 

følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet.  I forbindelse med omorganiseringen av AS Eidefoss til 

konsern pr 1.1.2020, er det i 2019 etablert følgende nye heleide datterselskaper: Eidefoss Vannkraft AS, Eidefoss 

Nett AS, Eidefoss Strøm AS og Eidefoss Fiber AS. Disse selskapene har ikke hatt virksomhet i 2019 og er ikke 

konsolidert i regnskapet 31.12.2019. 

AS Eidefoss eier 50% av Nedre Otta DA som bygger ut Nedre Otta Kraftverk. Investeringen er behandlet som 

Felles kontrollert virksomhet og er både i selskapsregnskapet og konsernregnskapet innarbeidet etter 

bruttometoden.  Rosten Kraftverk er organisert som sameie og AS Eidefoss sin eierandel på 28% er også 

innarbeidet etter bruttometoden både i selskapsregnskapet og konsernregnskapet. I forbindelse med 

utbyggingen ble det inngått utbyggingsavtaler med vertskommunene slik at disse har en uttaksrett og plikt på 

henholdsvis 3,5%-poeng av Eidefoss sin andel av Rosten Kraftverk og 3%-poeng av Eidefoss sin andel av Nedre 

Otta Kraftverk.  Dette er hensyntatt i presentasjonen av Eidefoss sin investering i kraftverkene i både selskaps- 

og konsernregnskapet. 

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelses-

tidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggs-

middel/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 forbigående. 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 enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for 

kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke generell tapsrisiko.  

Finansielle eiendeler 
Finansielle anleggsmidler er vurdert til kostpris. Omløpsmidler av aksjer og obligasjoner som inngår i 

handelsporteføljen vurderes til markedsverdi i regnskapet. Verdiendringer resultatføres løpende og presenteres 

som netto finansinntekt eller finanskostnad i resultatregnskapet. Finansielle plasseringer i aksje- og 

obligasjonsmarkedet er pr 31.12.2019 definert som kortsiktige og verdsettes til virkelig verdi over resultatet. 



   

 

Egne investeringsarbeider  
Aktivering av egne investeringsarbeider er vurdert til direkte lønn og materialkostnader samt andel felleskost-

nader og er ført som reduksjon av personalkostnader og andre driftskostnader. 

Varer 
Lager av nettmateriell er vurdert til gjennomsnittlig anskaffelseskost. Beholdning av el-sertifikater er vurdert til 

laveste verdi av beregnet kostpris og markedets verdsettelse pr 31.12. 

Vannmagasinbeholdninger 
Vesentlige endringer i vannmagasinbeholdninger gjennom året vil indirekte påvirke regnskapsresultatet. 

Vannmagasinbeholdninger balanseføres ikke, jfr. note 2.  

Pensjonskostnader 
Ytelsesbaserte pensjonsordninger, vurderes til nåverdien av de framtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig 

anses opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. 

Endring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldes endringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt 

gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid.  

Akkumulert virkning av estimatendringer og endringer i finansielle og aktuarielle forutsetninger (aktuarielle 

gevinster og tap) under 10 % av det som er størst av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene ved begynnelsen 

av året innregnes ikke. Når den akkumulerte virkningen er over 10 %-grensen ved årets begynnelse, resultatføres 

det overskytende over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Periodens netto pensjonskostnad 

klassifiseres som lønns- og personalkostnader. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. 

Selskapet innførte innskuddsordning for alle nyansatte fra desember 2016 og lukket den ytelsesbaserte 

ordningen. For den innskuddsbaserte planen betaler bedriften et årlig avtalt innskudd til den ansattes 

pensjonsordning, og risikoen for framtidig avkastning påhviler den enkelte ansatte. Når innskuddene er betalt 

gjenstår ingen ytterligere betalingsforpliktelser knyttet til innskuddspensjonen, og det foreligger ingen 

pensjonsforpliktelse å balanseføre. Pensjonskostnaden for innskuddsplanen vil være lik periodens innskudd til 

de ansattes pensjonssparing. 

Reguleringer 
AS Eidefoss er deltager i Glommens og Laagens Brukseierforing (GLB).  Foreningen har til formål å forestå 

vassdragsreguleringer og på annen måte ivareta medlemmenes interesser i vassdragene. Medlemmene betaler 

kontingent etter stemmeandel og yter investerings- og driftstilskudd til de aktuelle reguleringer.  AS Eidefoss har 

et stemmeantall i GLB som tilsvarer en eierandel på 3,85 %.  

Driftsinntekter og driftskostnader 

Konsernets driftsinntekter består hovedsakelig av salg av kraft i engros- og forbruksmarkedet og linjeleie.  

Inntektsføringen foretas når kraften er levert og risikoen har gått over til kjøper. Inntekter fra regional- og 

distribusjonskomponenter inntektsføres i henhold til vedtatt inntektsramme fra NVE.  Andre salg av varer og 

tjenester inntektsføres når varen eller tjenesten er levert og risikoen gått over til kjøper. Renteinntekter 

inntektsføres når de er opptjent. 

El-sertifikater 

Selskapet har en forpliktelse til å levere el-sertifikater ved kraftsalg. Forpliktelsen gjøres opp ved levering av el- 

sertifikater 1. april i påfølgende år. Måling av forpliktelsen er basert på kostpris på el-sertifikater i beholdning, 

justert for kjøp og «bruk» av sertifikat gjennom året.   



   

 

Selskapet får tildelt el-sertifikater for ny produksjon i kraftverkene Rosten, Smådøla, Midtre Tesse og Eidefossen.  

Produserte el-sertifikater verdsettes til markedspris og dekker i første omgang opp selskapets forpliktelse i 

forbindelse med kraftsalg. Overskytende el-sertifikater omsettes i markedet. Beholdning utover forpliktelsen 

framstår i balansen som beholdning. 

Om forpliktelsen til å levere el-sertifikater er høyere enn beholdning av el-sertifikater vil overskytende 

forpliktelse presenteres som gjeldspost i balansen.   

Konsesjonskraft 

Selskapet er forpliktet til å levere konsesjonskraft til regulerte priser som vanligvis er lavere enn markedspriser.  

Leveranse av konsesjonskraft til faktiske priser bokføres fortløpende som driftsinntekter. 

Erstatninger 

Årlige erstatninger til grunneiere i tilknytning til vassdragsutbygging kostnadsføres fortløpende.  

Erstatningsbeløpene er delvis faste og uavhengig av driften av kraftanleggene og delvis basert på selskapets 

beregnede selvkost, og følger av selskapets konsesjonsbetingelser. 

Eiendomsskatt 
Eiendomsskatten utgjør 0,7% av en beregnet eiendoms-skattetakst.  Eiendomsskattetakstgrunnlaget for 

kraftverk utgjør det høyeste av en nåverdi basert bl.a. på kraftanleggets normerte inntekter, og en alternativ 

verdi basert på kraftanleggets gjennomsnittlige produksjonsevne multiplisert med en minimumssats på 0,95 

kr/kWh, begrenset oppad til en maksimumssats på 2,74 kr/kWh. 

I de tilfeller kraftanleggets eiendomsskattegrunnlag baseres på kraftanleggets nåverdi, vil eiendomsskatte-

grunnlaget variere med de normerte inntektene. 

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. For å redusere valutarisikoen er det foretatt en valutabytteavtaler som 

motpost til opptatte lån i NOK.  Som motpost til sikringene bygges det opp en portefølje bestående av finansielle 

plasseringer og kontanter i Euro som verdsettes til avtalt valutakurs i henhold til reglene om sikringsbokføring.  

Balanseposter i utenlandsk valuta er for øvrige poster vurdert til balansedagens kurs. 

Renter byggelån 
For større investeringer med lang tilvirkningstid er renter balanseført som en del av anskaffelseskost.  Rentene 

er beregnet tilsvarende effektiv rente av selskapets lån opptatt i obligasjonsmarkedet justert for effekten av 

inngåtte rentebytteavtaler. 

Finansiell markedsrisiko 
Selskapet benytter seg av finansielle instrumenter 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. 

Kontantstrømmene fra rentebytteavtalene sammenstilles med rentebetalingene knyttet til langsiktige lån. 

Rentebytteavtalene balanseføres ikke.  



   

 

Pandemi 

Utbruddet av sykdommen COVID-19 (Koronaviruset) som ble oppdaget i slutten av 2019 i Kina, har spredd seg 

svært raskt og har etter hvert blitt klassifisert som en pandemi av verdens helseorganisasjon (WHO). 12. mars 

innførte regjeringen de strengeste tiltak som er innført i Norge i fredstid i et forsøk på å hindre ukontrollert 

spredning. Store deler av det norske samfunnet blir rammet og de økonomiske konsekvensene vil kunne bli 

omfattende. 

Eidefoss forvalter samfunnskritisk infrastruktur. Skal den fungere, må operativt personell være tilgjengelig for å 

kunne drifte systemene og forestå feilretting, reparasjon og vedlikehold. Situasjonen er mye mer alvorlig enn 

normale feilsituasjoner, og Eidefoss har jevnlige beredskapsmøter. Tiltak endres forløpende etter hvert som 

situasjonen krever dette. 

Også Eidefoss vil bli berørt økonomisk. Forbruket av strøm vil bli redusert i tiden framover og uroen på grunn av 

historisk lave energipriser og usikkerheten som pandemien ellers medfører, tilsier at avkastningen på selskapets 

verdipapirportefølje kan bli negativ for 2020. 

Bare etter noen få uker er permitteringer tatt i bruk som tiltak i mange bransjer. Det må påregnes konkurser og 

betalingsproblemer både for bedrifter og privatpersoner, noe som vil påvirke konsernets kredittrisiko. 

Når det gjelder konsernets indirekte risiko opp mot kraftproduksjon og -salg, er det først og fremst risiko for 

reduserte kraftpriser som er viktig.  Selskapets strategiske prissikring av selskapets kraftproduksjon har likevel 

redusert denne risikoen for 2020 betydelig. 

I hvilket omfang Eidefoss vil bli berørt økonomisk vil avhenge av hvor lenge unntakstilstanden vil vare. 

Skatt 
AS Eidefoss er underlagt ordinær skattlegging av overskudd med 22%, grunnrenteskatt etter spesielle regler med 

37% og naturressursskatt etter 1,3 øre/kWh av gjennomsnittsproduksjonen for de siste 7 år.  

Utsatt skatt/skattefordel for selskapsskatt og grunnrenteskatt er balanseført.   Ved beregning av utsatt skatt pr 

31.12.2019 er de gjeldende skattesatsene for 2020 benyttet, henholdsvis 22% for selskapsskatt og 37 % for 

grunnrenteskatt.  Jfr. for øvrig note 9. 

Med utgangspunkt i det enkelte kraftverk beregnes salgsinntektene ut fra årets timesoppløste spot-

markedspriser multiplisert med produksjonen i tilhørende tidsavsnitt med unntak av konsesjonskraft og visse 

nærmere bestemte kontrakter.  Gevinst ved salg av driftsmidler som benyttes i kraftproduksjonen, 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.  

Kontantstrømoppstilling 
Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden.  

 

  



   

 

NOTE 2 

Lagerbeholdning 

Konsern   Morselskap 
2019 2018   2019 2018 

6 158  6 973  Lager materiell 6 158 6 973 

155  222  Lager olje/diesel 48 91 

6 994  12 865  El.sertifikat 6 994 12 865 

13 307  20 060    13 200  19 929  
Lager materiell er vurdert til inntakskost redusert for ukurans med 2.435  (3.095). Beredskapslager er 

inkludert med 1.145 (1.256). 

 

Magasinbeholdninger 

  2019  2018 

Produksjon             

Årets produksjon       410,3  GWh      474,4  GWh   

Midlere årsproduksjon        389,6  GWh      381,4  GWh   

Beholdning             

1.1.         92,2  GWh         86,8  GWh  

31.12.         95,0  GWh         92,2  GWh  

Midlere siste 10 år         92,2  GWh         91,4  GWh  
Magasinbeholdninger/ -endringer er ikke innarbeidet i regnskapet. 

 
NOTE 3    

Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m. 

    2019 2018 

Lønninger   62 703 61 414 

Arbeidsgiveravgift   4 420 4 248 

Pensjonskostnader   6 280 7 844 

Andre tidsavgrensninger   -1 194 -881 

Andre ytelser   3 440 4 099 

-Aktivert lønn   -28 392 -23 986 

Sum   47 256 52 738 

Antall årsverk pr 31.12. (fast ansatte) 85 85 

Antall lærlinger pr 31.12.   6 7 
 

 

 



   

 

Ytelser til ledende personer  
  

Konsern   
Morselskap 

2019 2018     2019 2018 

    Daglig leder     

1 376 1 283 Lønn 1 376  1 283  

8  8  Annen ytelse 8  8  

140  186 Pensjonsutgifter 140  186  

          

    Styret     

441  425  Honorar 410  394  

     
  Revisor   

280  273 Lovpålagt revisjon 255  249 

27  23 Andre attestasjonstjenester 27  23 

420  24 Andre tjenester utenfor revisjonen 420  24 

  Beløpene er eksklusive mva.   

     

 

NOTE 4 

Pensjonskostnader 
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.  Selskapets 

pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.  Ytelsesordningene gir rett til definerte framtidige ytelser. 

Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på 

ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom Kommunal Landspensjonskasse. 

Selskapet innførte innskuddsordning for alle nyansatte fra desember 2016. Ved overgangen valgte en andel av 

selskapets ansatte en frivillig overgang til innskuddsordningen. De resterende ansatte fortsetter i 

ytelsesordningen, og ordningen er lukket for nye ansettelser. 

De påløpte pensjons- og AFP-forpliktelsene er beregnet etter gjeldende norsk regnskapsstandard for pensjons-

kostnader, NRS 6.  Med hensyn til dødelighet og uførhet mv er det benyttet forutsetningene i KLPs forsikrings-

tekniske beregningsgrunnlag. Planendringsgevinster som oppstår i forbindelse med ubetingede planendringer har 

redusert uinnregnede estimatavvik. 

  



   

 

 

 

  

Netto pensjonskostnad   

  2019 2018 

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 4 675 5 358 

Rentekostnad av pensjonsforpliktelse 5 127 4 790 

Avkastning av pensjonsmidler -7 172 -6 538 

Administrasjonskostnad 642 547 

Resultatført aktuarielt tap 1 092 1 504 

Arbeidsgiveravgift 314 399 

Ansattes egenandel -749 -762 

Premie innskuddsordning  inkl. arb.g.avg. 2 351 2 546 

  6 280 7 844 
   

Netto pensjonsforpliktelse/-midler   

  2019 2018 

Beregnede pensjonsforpliktelser pr. 31.12 191 014 202 662 

Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr. 31.12 -178 083 -166 174 

Arbeidsgiveravgift 1 241 3 503 

Ikke resultatført virkning av estimatavvik -20 693 -39 117 

Arbeidsgiveravgift av estimatavvik -2 046 -3 816 

Netto pensjonsforpliktelse (-fordring) -8 567 -2 942 
   

Økonomiske forutsetninger:   

Parametre i % 2019 2018 

Forventet avkastning på fondsmidler 3,8 4,3 

Diskonteringsrente 2,3 2,6 

Forventet lønnsvekst 2,25 2,75 

Årlig vekst i G 2 2,25 

AFP uttak 36 % 36 % 

Dødelighetstabell K2013BE K2013BE 

   

Medlemsstatistikk (pr 31.12.)   

Antall 2019 2018 

Aktive 48 53 

Oppsatte 97 94 

Pensjonister 90 89 



   

 

NOTE 5 

Varige driftsmidler 

Morselskap Bygg mv. Produksjon Nett Tele Annet 
Anlegg u 
utførelse 

Sum 

Anskaffelseskost 01.01 31 927 639 453 628 370 92 398 68 877 475 403 1 936 428 

+Tilgang 2 355 34 668 59 920 11 688 7 479 104 919 221 029 

- Avgang 0 -2 163 -2 636   -23 373 -46 227 -74 400 

Anskaffelseskost 31.12. 34 281 671 958 685 654 104 086 52 983 534 095 2 083 057 

Akk. av- og nedskrivninger 1.1. 17 232 124 449 342 440 19 333 50 531 8 553 993 

Årets avskrivninger 486 8 955 12 271 3 961 4 284 0 29 961 

Akk. avskrivninger avgang 0 -1 715 -2 636 0 -23 308 0 -27 660 

Akkumulerte avskrivninger 31.12. 17 718 131 688 352 075 23 294 31 506 8 556 294 

Bokført verdi 31.12. 16 564 540 270 333 579 80 793 21 477 534 087 1 526 764 

Prosentsats for ordinære 
avskrivninger 

0 - 2 0 - 4 3 - 6,7 4 10 - 33,3 0 
 

I balanseverdien for Produksjon inngår andeler i Glommens og Laagens Brukseierforening. Avskrivningsplanene 

er lineære for alle kategorier. Av posten Anlegg under utførelse består MNOK 514,3 (424,7) av AS Eidefoss sin 

andel av investeringene foretatt i Nedre Otta DA. Øvrige prosjekt under utførelse er blant annet påbegynte 

rehabiliteringsarbeider på forskjellige bygg og anlegg. 

Selskapet har inngått avtaler om leie av maskiner med løpetid på 3 år. Årlig leie av ikke balanseførte 

kontormaskiner er i 2019 bokført med 98 (90).  Byggelånsrenter for 2019 er aktivert med 17 876 (14.873). 

Immaterielle eiendeler 179 bestående av engangsutløsninger avskrives over 40 år. 

Konsern Bygg mv. Produksjon Nett Tele Annet 
Anlegg u 
utførelse 

Sum 

Anskaffelseskost 01.01 62 784 639 453 628 370 92 398 69 793 475 403 1 968 201 

+Tilgang 2 355 34 668 60 228 11 688 7 479 104 919 221 337 

- Avgang 0 -2 163 -2 636 0 -23 373 -46 227 -74 400 

Anskaffelseskost 31.12. 65 138 671 958 685 962 104 086 53 899 534 095 2 115 138 

Akk. av- og nedskrivninger 1.1. 41 272 124 449 342 440 19 333 51 415 8 578 917 

Årets avskrivninger 1 208 8 955 12 271 3 961 4 307 0 30 707 

Akk. avskrivninger avgang 0 -1 715 -2 636 0 -23 308 0 -27 660 

Akkumulerte avskrivninger 31.12. 42 480 131 688 352 075 23 294 32 413 8 581 964 

Bokført verdi 1.1 21 512 515 004 285 930 73 065 18 378 475 395 1 389 284 

Bokført verdi 31.12. 22 659 540 270 333 887 80 793 21 486 534 087 1 533 176 

Prosentsats for ordinære 
avskrivninger 

0 - 2 0 - 4 3 - 6,7 4 10 - 33,3 0 
 

 

  



   

 

NOTE 6 

Spesifikasjon av regnskapsposter 

Konsern Øvrige driftskostnader Morselskap 

2019 2018   2019 2018 

8 690  9 411  Forbruk av materiell og utstyr, reparasjon, vedlikehold 8 627  9 052  

12 362  10 297  Eiendomsskatt 12 302  10 230  

6 787  4 235  Datamateriell og -lisenser  6 787  4 235  

13 161  7 664  Innleide tjenester 12 438  6 603  

3 041  2 976  Konsesjonsavgifter 3 041  2 976  

3 127  3 325  Diverse kontor og administrasjonskostnader 3 667  3 805  

1 266  1 250  Reise og møtekostnader 1 266  1 250  

3 542  3 289  Fallrettsleie og utbyggingsavtaler 3 542  3 289  

1 160  1 089  Kontingenter mv. 1 160  1 089  

2 684  2 997  Driftskostnader biler og maskiner 2 684  2 997  

18  309  Tap på krav 18  309  

2 209  2 134  Forsikringer og erstatninger 2 155  2 087  

1 127  827  Honorarer 1 102  804  

1 041  799  Markedsføring og sponsing 1 041  799  

668  1 049  Andre driftskostnader 666  992  

60 883  51 651    60 497  50 517  

 

Konsern Andre finansinntekter Morselskap 

2019 2018   2019 2018 

3 069 610 Netto realisert gevinst aksjer og obligasjoner 3 069 610 

28 871 -1 619 Netto urealiserte verdiendringer aksjer og obligasjoner 28 871 -1 619 

3 195 0 Reversering nedskrivning anleggsaksjer 3 195 0 

0 467 Agiogevinst 0 467 

1 613 1 671 Andre rente- og finansinntekter 1 688 1 671 

36 747 1 130   36 822 1 130 

     

     

Konsern Andre finanskostnader Morselskap 

2019 2018   2019 2018 

33 353 27 571 Renter obligasjonslån inklusive rentesikring 33 353 27 571 

2 036 2 920 Renter og provisjon bankfinansiering 1 780 2 608 

4 005 3 925 Renter ansvarlig lån 4 005 3 925 

136 0 Agiotap 136 0 

-17 876 -14 873 Aktiverte rentekostnader -17 876 -14 873 

1 456 938 Andre rente og finanskostnader 1 456 874 

23 110 20 481   22 854 20 105 

 



   

 

NOTE 7 

Aksjer, obligasjoner m.m. 
Selskapets plasseringer består av kombinerte rente og aksjefond og kan realiseres på kort tid. I tråd med Eidefoss 

sin investeringsstrategi, er alle investeringer i markedsbaserte aksjer og obligasjoner behandlet som 

omløpsmidler.  

Aksjer i andre selskaper, ansvarlige lån og pensjonsmidler klassifiseres som anleggsmiddel så sant investeringen 

ikke forfaller eller selskapet ikke har til hensikt å selge investeringen innen 12 måneder fra balansedagen. 

Datterselskapet Eidefoss Biovarme AS’ forretningskontor er på Otta. Egenkapital i selskapet pr 31.12. er 930 

(589) og årets resultat er 341 (-206).   

AS Eidefoss eier 50% av Nedre Otta DA. Nedre Otta DA ble stiftet 22.12.2016 og har forretningskontor i Vågå. 

AS Eidefoss sin andel av selskapets egenkapital pr 31.12. utgjør 528 601 (440 615) og andel av resultatet utgjør 

-56 (60). Investeringen er vurdert og presentert etter bruttometoden både i selskapsregnskapet og 

konsernregnskapet. 

Finansielle anleggsmidler:     

Konsern    Morselskap 

2019 2018   Eierandel Kostpris 2019 2018 

0  0  Eidefoss Biovarme AS 100 % 6 592  561  561  

150  0  Nystiftede DS ifm. Omorganisering *) 100 % 150  150  0  

66 192  59 381  Utlån vertskommuner **)     66 192  59 381  

50  50  Trønderkraft AS 5,88 % 50 50  50  

14 517  11 323  Eidsiva Bredbånd AS 1,57 % 14 517  14 517  11 323  

8 568  2 942  Pensjonsmidler     8 568  2 942  

3 461  3 461  Egenkapitalandel KLP   3 461  3 461  3 461  

92 939  77 157  Sum finansielle anleggsmidler 93 500  77 718  
  

*) Nystiftede datterselskaper uten virksomhet er ikke konsolidert i balansen **) Se note 16 Nærstående parter 

 

Finansielle omløpsmidler:     

Konsern    Mor 

2019 2018   2019 2018 

131 262  109 656  Aksjer i aktiv forvaltning 131 262  109 656  

202 825  218 795  Obligasjoner i aktiv forvaltning 202 825  218 795  

6 007  0  Andre obligasjoner 6 007  0  

340 094  328 451  Sum finansielle omløpsmidler 340 094  328 451  

Anskaffelseskost for finansielle omløpsmidler er 252 551 (2018: 269.102). 

 

 



   

 

NOTE 8 

Pantstillelser 

Konsern  Morselskap 

2019 2018   2019 2018 

    Gjeld sikret ved pant o.l.:     

5 646  6 963  Gjeld til kredittinstitusjoner 0  0  

    
Balanseført verdi av eiendeler pantsatt 

for egen gjeld: 
    

3 551  3 980  Bygg mv 0  0  

2 852  2 837  Nett 0  0  

23  32  Annet 0  0  

6 426  6 849    0  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 og skatt på grunnrenteinntekt 

Naturressursskatt 
Naturressursskatt beregnes for hvert enkelt kraftverk ut fra gjennomsnittlig kraftproduksjon de 7 siste år. 

Naturressursskatten kan utlignes mot ordinær overskuddsskatt. I den grad overskuddsskatten ikke er tilstrekkelig 

til å dekke utlignet naturressursskatt, blir den framført med rente for utligning senere år. 

Grunnrenteskatt 
Grunnrenteskatten knytter seg til det enkelte kraftverk, men framførbar negativ grunnrenteinntekt kan utlignes 

mot betalbar grunnrenteinntekt i andre kraftverk. Beregningene av driftsresultatet framgår av egne forskrifter. 

Betalbar grunnrenteskatt utgjør 37% (35,7%) av beregnet grunnrenteinntekt.  

Betalbar grunnrenteskatt vil i utgangspunktet være stigende over kraftverkets levetid i det effekten av friinntekten 

reduseres etter hvert som kraftverket avskrives.  

Skattekostnaden i resultatregnskapet for grunnrenteskatt består av betalbar grunnrenteskatt og endring utsatt 

skatt/skattefordel. 

  



   

 

Midlertidige forskjeller som inngår i utligningen:    
Inntektsskatt Grunnrenteskatt 

Beløp i hele tusen kroner 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 

Kundefordringer -1 340 -1 336 
  

Avskrivbare anleggsmiddel 181 275 110 065 13 485 -18 706 

Varebeholdning -2 435 -3 095 
  

Elsertifikater -4 495 -3 876 
  

Andre avsetninger 
 

0 
  

Gevinst- og tapskonto 1 429 455 
  

Pensjonsforpliktelse 8 568 2 942 
  

Akkumulert merinntekt -21 350 -16 766 
  

Agio ved sikringsbokføring -13 107 -10 760 
  

Grunnlag utsatt skatt 148 545 77 629 13 485 -18 706 
     

Beregning utsatt skattefordel Inntektsskatt Grunnrenteskatt 

22% utsatt skatte selskapsskatt 32 680 17 078 
  

37% utsatt skatt/ -fordel grunnrente  
  

4 989 -6 921 

Netto utsatt skatt 32 680 17 078 4 989 -6 921 

Årets endring utsatt skatt 15 602 11 911 
  

27 512 
 

     

     

Inntektsskatt     

Årets grunnlag for inntektsskatt framkommer slik:     2019 2018 

Regnskapsmessig resultat før skatt   134 325 106 448 

Fritaksmetoden aksjer m.v.   -35 135 1 009 

Andre permanente forskjeller   638 830 

Økning/reduksjon midlertidige forskjeller   -70 916 -38 103 

Årets grunnlag for overskuddsskatt     28 912 70 184 

Årets betalbare overskuddsskatt 22%      6 361 16 142 

     

Naturressursskatt   
2019 2018 

Årets naturressursskatt, grunnlag MWh     325 129  319 697  

á 1,3 øre/kWh     4 227  4 156  

     

 
  

  

Årets grunnlag for grunnrenteskatt framkommer slik: 2019 2018 

Inntekter     118 001  181 055  

Driftskostnader produksjon     67 143  35 234  

Skattemessige avskrivninger driftsmidler   15 436  13 766  

Friinntekt   11 687  5 958  

Sum fradrag     94 266  54 958  

Grunnlag grunnrenteskatt     23 735  126 097  

Årets grunnrenteskatt 37%     8 782  45 017  



   

 

     

 
  

  

Spesifikasjon av årets skattekostnad:   2019 2018 

Betalbar naturressursskatt     4 227 4 156 

+ Betalbar inntektsskatt fratrukket naturressursskatt   2 134 11 986 

- Skatt av konsernbidrag     -51 

+ Betalbar grunnrenteskatt   8 782 45 017 

Sum betalbar skattekostnad     15 143 61 108 

+ Justering skatt tidligere år 
  

530 -868 

+ Skatt av konsernbidrag 
  

0 51 

Endring utsatt skatt  
  

27 512 10 915 

Sum skattekostnad i resultatregnskap 
  

43 185 71 206 

Faktisk  inntektsskattesats 
  

32,1 % 66,9 % 

Skattenoten inneholder kun beregning av skatt og utsatt skatt for morselskapet. Årets skattekostnad i datter-

selskapet Eidefoss Biovarme AS er 140 (-51) og utsatt skattefordel pr 31.12.2019 på 1.530 (1.496) er ikke 

balanseført. Grunnlaget for utsatt skattefordel består av skattemessige merverdier blant annet på grunn av 

regnskapsmessig nedskrivning. 

NOTE 10  

Aksjekapital 

Aksjekapitalen er på 12 000 fordelt på 12 000 aksjer. 

Aksjonærer Antall aksjer Stemmerett 

Vågå kommune 2 400  20 % 

Sel kommune 2 400  20 % 

Dovre kommune 2 400  20 % 

Lesja kommune 2 400  20 % 

Lom kommune 2 400  20 % 

 

NOTE 11 

 
Bundne midler   
I posten Bankinnskudd mv. inngår bundne midler slik: 2019 2018 

Sikkerhet for inntrukne skattetrekkmidler 2 864  2 985  
Depotkonto som sikkerhet overfor NordPool ASA 296  0  

 3 160  2 985  

Som sikkerhetsstillelse overfor Statnett er det stillet en bankgaranti på MNOK 5. 

 
 



   

 

NOTE 12  

Virksomhetsområder 
Etter Energiloven og forskrifter til denne får monopoldelen av selskapet - nettvirksomheten - fastlagt en inntekts-

ramme 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 nettvirksomheten 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  2019 2018 

Driftsinntekter  165 848  162 107 

Årets mer(-)-/mindreinntekt (+) -4 514 -10 669 

Driftskostnader -139 345 -144 633 

Driftsresultat 21 989  6 805  

   
Mer-/mindreinntekt  2019 2018 

Årets inntektsramme 98 241  95 456  

KILE -4 284 -11 055 

Kostnader fra overliggende nett 61 097 58 377 

Eiendomsskatt 3 991 3 966 

Avvik avskrivning og avvik avskrivningsgrunnlag 2 284 3 933 

Godkjent FOU kostnader 5  0  

Tillatt inntekt 161 334  150 677  

Faktisk inntekt 165 848  162 394  

Beregnet mer(-)/mindreinntekt (+) -4 514 -11 717 

   

Årets bevegelser i mer-/mindreinntekt  2019 2018 

Akkumulert mer(-)/mindreinntekt inklusive renter 01.01 -16 489 -5 386  

Årets mer(-)/mindreinntekt(+) -4 514 -11 717 

Årets renter mer(-)/mindreinntekt -347 -147 

Korrigert mindreinntekt i NVE-vedtak 0  761 

Akkumulert mer(-)/mindreinntekt inkl renter 31.12 -21 350 -16 489 

 

Balanse - avkastningsgrunnlag 2019 2018 

Sum driftsmidler etter fordeling 01.01 311 997  300 106  

Sum driftsmidler etter fordeling 31.12 359 939  311 997  

Gjennomsnittlig driftsmidler 335 968  306 052  

1% påslag for netto arbeidskapital 3 360  3 061  

Avkastningsgrunnlag 339 328  309 112  

Avkastning (driftsresultat*100/avkastningsgrunnlag 6,48 % 2,20 % 

Fjorårets tall er korrigert i henhold til innlevert og godkjent rapport til NVE.   



   

 

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 

kraftmarkedet. 

Det praktiseres sikringsbokføring for inngåtte finansielle kontrakter vedrørende vår kraftproduksjon, slik at 

effekten bokføres på leveringstidspunktet. For kontrakter vedrørende framtidig kraftproduksjon pr 31.12., er det 

i år balanseført en forpliktelse på -2 725 mot en fordring på 17.691 i fjor. 

Effekten av verdiendringen i selskapets trading portefølje bokføres fortløpende.  

NOTE 14        

Langsiktig gjeld       

Gjeld som forfaller mer enn 5 år fram i tid:     

Alle tall i NOK 1 000   
Opprinnelig 
pålydende 

Forfall lån 
Aktuell 
rente 

Rente-
regulering 

Gjeld pr 
31.12.2019 

Obligasjonslån NO0010721913 200 000  14.10.2026 4,10 % Fast 200 000  

Banklån NiB  145 000  30.11.2030 Nibor 3M+margin 145 000  

Revolverende låneramme     DnB 600 000   Nibor 3M+margin 435 000  

Ansvarlig lån     150 000    Statsobligasjonsrente +1% 150 000  

Det forfaller ikke avdrag på noe av lånene i 2020. 

For å oppnå ønsket eksponering i forhold til rente- og valutaendringer, benytter konsernet rentebytteavtaler 

for å regulere rentebindingen (durasjonen) i låneporteføljen.  Pr 31.12.2019 har selskapet inngått følgende 

rente- og valutabytteavtaler: 

Type sikring Beløp Oppstart Forfall Betaler   Mottar   

Rentebytteavtale 300 000  06.03.2014 06.03.2023 Nibor 3M + 1,85% 5,16 %   

Rentebytteavtale 250 000  06.03.2018 06.03.2029 Fast 3,6%   Nibor 3M   

Rentebytteavtale 200 000  02.01.2019 03.04.2034 Fast 2,278%   Nibor 3M   

Rentebytteavtale 100 000  02.01.2019 03.04.2034 Fast 2,3065% Nibor 3M   

Valutabytteavtale 200 000  14.10.2015 14.10.2026 EUR 23.323 2,93 % NOK 200.000 4,10 % 

Valutabytteavtale 200 000  02.01.2019 02.01.2034 EUR 20.320 1,48 % NOK 200.000 2,28 % 

Valutabytteavtale 100 000  02.01.2019 02.01.2029 EUR 9.988 1,48 % NOK 100.000 2,31 % 

Valutabytteavtale 250 000  06.09.2018 06.03.2036 EUR 26.375 2,79 % NOK 250.000 3,60 % 

Rentebytteavtale *) 1 200   02.02.2023 Fast 5,5%   Nibor 3M   

Rentebytteavtale *) 2 100    31.12.2026 Fast 4,7%   Nibor 3M   

*) Rentebytteavtaler inngått av Eidefoss Biovarme AS 

Spotprisen notert i Euro hos Nordpool er grunnlaget for Eidefoss inntekter ved salg av kraft. Med bakgrunn i at 

vesentlige deler av inntekten er basert på gjeldende kurs mellom EURO og NOK, har selskapet inngått 

valutabytteavtaler knyttet til sin finansiering med tilsammen 750 000.  Valutabytteavtalene behandles som 

regnskapsmessig sikring. Valutabytteavtalene er ikke regnskapsført, men holdes «off balance». Pr 31.12.19 har 

selskapet en portefølje bestående av finansielle plasseringer og kontanter for totalt 14 000 EUR (8 165 EUR) 



   

 

som er verdsatt til NOK 8,9298 (8,6314). Balanseført verdi er 125 020 (70 476). Dersom denne porteføljen 

hadde vært vurdert til dagskurs pr 31.12. ville balanseført verdi vært 138 097 (81 228). Virkelig verdi av 

inngåtte valutabytteavtaler pr 31.12. er en forpliktelse på 132 850 (82 555).  

Selskapet har inngått rentebytteavtaler som behandles som regnskapsmessig sikring og er holdt «off balance». 

Pr 31.12. er virkelig verdi av disse avtalene en forpliktelse på 39 290 (29 253). 

I tillegg har selskapet valutaterminkontrakter som behandles som regnskapsmessig sikring og er holdt «off 

balance». Pr 31.12. er virkelig verdi av disse kontraktene en forpliktelse på 4 725 (6 483). 

Balanseposter i utenlandsk valuta er for øvrige poster vurdert til balansedagens kurs. 

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 2019 

2,67% (2,62%) p.a. 

Lånet skal tidligst i 2033 kunne tilbakebetales etter generalforsamlingens nærmere beslutning med vedtekts-

bestemt 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 
Morselskap Aksjekapital Overkurs Annen 

egenkapital 
Totalt 

Egenkapital 1.1. 12 000 107 382 503 831 623 212 

Årsoverskudd 
  

91 140 91 140 

Avsatt til utbytte 
  

-35 000 -35 000 

Egenkapital 31.12. 12 000 107 382 559 971 679 352 
     

Konsern Aksjekapital Overkurs Annen 
egenkapital 

Totalt 

Egenkapital 1.1. 12 000 107 382 503 859 623 240 

Årsoverskudd 
  

91 480 91 480 

Avsatt til utbytte 
  

-35 000 -35 000 

Egenkapital 31.12. 12 000 107 382 560 339 679 720 

 

  



   

 

NOTE 16 

Nærstående parter 
AS Eidefoss har pr 31.12 registrert følgende transaksjoner og mellomværende med konsernselskaper:  

Konsernomsetning og fordringer/gjeld 2019 2018 

Salg av tjenester 1 125  1 181  

Kjøp av tjenester     

Netto konsernomsetning 1 125 1 181 

Kortsiktig konserngjeld (+)/fordring (-) 0 -220 

Leverandørgjeld (+)/fordring (-) -80 -165 

Sum gjeld (+) / fordring (-) -80  -385  

 

AS Eidefoss har finansiert vertskommunenes uttaksrett og -plikt i Rosten Kraftverk og Nedre Otta 

Kraftverk. Selskapet har en fordring på Sel kommune og dets heleide selskap Sel Kraft AS på til 

sammen 49 326 (46.653) og på Vågå kommune 16 870 (13.728). Finansieringen inkluderer 

byggelånsrenter og er for 2019 rentebelastet med en rentesats på 3,49% (3,49%) p.a. Sel kraft AS er 

for Rosten Kraftverks driftsperiode belastet med 1.098 (873), tilsvarende 3,49% (3,49%) p.a. 
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i AS Eidefoss

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for AS Eidefoss som består av selskapsregnskap og konsernregnskap.
Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap
og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige
anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
selskapets og konsernets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av deres resultater og
kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og
god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene
er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige
av selskapet og konsernet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det
kreves i lov og forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse
kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Øvrig informasjon omfatter informasjon i selskapets årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den
tilhørende revisjonsberetningen. Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige
informasjonen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi
attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og
årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder
vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det
gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen
er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned
virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.
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Uavhengig revisors beretning - AS Eidefoss

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder
vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon
utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene
som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg

► identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller
feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis
som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon
som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter
kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern
kontroll;

► opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om
effektiviteten av selskapets interne kontroll;

► vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og
tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige; 

► konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape
betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i
årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende
hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;

► vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene
på en måte som gir et rettvisende bilde; 

► innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle informasjonen til enhetene
eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en mening om konsernregnskapet. Vi er
ansvarlige for å fastsette strategien for, samt å følge opp og gjennomføre konsernrevisjonen, og vi har et udelt
ansvar for konklusjonen på revisjonen av konsernregnskapet.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.
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Uavhengig revisors beretning - AS Eidefoss

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av resultatet
er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.

Lillehammer, 28. april 2020
ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Rune J. Baukhol
statsautorisert revisor
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Rune Johannes Baukhol
Statsautorisert revisor
På vegne av: Ernst & Young AS
Serienummer: 9578-5999-4-1261839
IP: 77.106.xxx.xxx
2020-04-28 07:49:33Z
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