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Sikre og varige løsninger – hver dag. Vår visjon er vår  ledesnor, 

både i våre overordnede strategier og  i arbeidshverdagen.

Varanger Kraft har produsert og distribuert miljøvennlig  vannkraft 

i over 75 år. Energikonsernet eies av sju  kommuner i Øst-Finnmark: 

Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Tana og Nesseby. 

Varanger Kraft eier også distribusjonsnettet for strøm i kommu-

nene. 

Konsernet produserer vannkraft i elvekraftverkene på Skogfoss 

og Melkefoss i Sør-Varanger, og fallverkene i Gandvik i Nesseby 

og Kongsfjord i Berlevåg.  I 2014 skal også Raggovidda vindkraft-

verk i Berlevåg kommune settes i drift. Det øker produksjonen i 

 konsernet med mer enn 40 prosent. 

Kraften distribueres til våre 16 350 kunder gjennom 3 300 

km med linjer. I tillegg har 3 100 kunder blitt knyttet til fiber-

nettet  Varanger Bynett. De har dermed tilgang til høyhastighets  

 bredbånd. Det gir de beste mulighetene til utveksling av store 

 datamengder som dagens tv og internett krever.

VARANGER KRAFT

Forsidebilde: Storvarden transformatorstasjon på Rakkocearru i Berlevåg kommune. Foto: Bjarne Riesto. 
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SIKRE OG VARIGE 
LØSNINGER – 
HVER DAG

Fra handmakt til moderne maskiner. 
Fra dieselaggregat til fiberkabler.
Vi er der du er.
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Hvor er vi?
Varanger Krafts hovedkontor 

ligger i Vadsø. Konsernets 

forsyningsområde er sju kommuner 

i Øst-Finnmark, og har avdelinger i 

seks av de sju eierkommunene. 
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VEKST OG ENDRING

Varanger Krafts utvikling - fra den spede start med bygging av 

Kongsfjord kraftverk i 1938 og frem til dagens aktivitetsnivå innen 

flere integrerte forretnings områder – har vært preget av stabil  

kapasitets tilpasning i takt med lokalsamfunnets behov,  samtidig 

som konsernet har utnyttet de vekst muligheter som har kommet  

underveis. Muligheter som blant annet ble utnyttet i form av  

massiv vannkraft utbygging i Pasvikvassdraget i 60-årene, over-

tagelse av gruveselskapet Sydvaranger på 90- tallet og bygging av 

høyhastighets bredbåndsnett tidlig på 2000-tallet.

Byggingen av vindkraftanlegget på Raggovidda, som 

ble mulig gjennom konsesjonstildeling i 2010 og  

etableringen av det norsk-svenske sertifikatmarkedet  

i 2012, vil representere en økning i  konsernets 

produksjons kapasitet på rundt 40 prosent. Høye  

produksjons - og nettinvesteringer frem mot 2025, som  

faller naturlig inn i konsernets industrielle tradisjon, vil  bidra 

til styrking av den generelle forsyningssikkerheten i Finnmark, 

 samtidig som investeringene vil legge til rette for antatt økning i 

annen nærings virksomhet i fylket.

Forventet økning i gjennomsnittlig levealder, sammen med lavt 

innenlandsk rentenivå, medførte en betydelig økning i konsernets 

pensjonskostnader i 2013. Redusert kraftproduksjon som følge av 

lav vannstand i Enaresjøen, innebar en ytterligere svekkelse av  

konsernets årsresultat. 

Innføring av 14,1 % arbeidsgiveravgift for ansatte innen produk-

sjon og distribusjon av elektrisk kraft fra og med 1. juli 2014 vil ut-

fordre konsernets fremtidige verdiskapning. Markedsforventninger  

om fortsatt lave strømpriser de nærmeste år, kan forsterke den 

negative trenden. 

Det høye investeringsnivået i kommende 10-års periode – sammen 

med negative endringer i sentrale rammebetingelser – vil utfordre 

Varanger Krafts inntjening og finansielle stilling, noe som igjen øker  

behovet for bedret kostnadseffektivitet i løpende drift. Ansatte 

og eiere i Varanger Kraft har gjennom 75 år demonstrert vilje og 

evne til vekst og om stilling. Dette er egenskaper som vil være 

verdifulle i den videre utvikling av konsernet.

Året 2013 var et merkeår for Varanger Kraft: Konsernet rundet 75 år i mars og i juni startet anleggsarbeidene 

ved Raggovidda vindpark. Disse milepælene kan tjene som illustrasjon på konsernets gradvise utvikling og 

vekst gjennom årtier med skiftende samfunnsbehov og forretningsmessige rammebetingelser. Samtidig 

belyser de den iboende evnen til utnyttelse av nye vekstmuligheter. Men fjoråret bød også på hendelser 

som synliggjorde Varanger Krafts sårbarhet ved negative endringer i viktige rammebetingelser. 



 VARANGER KRAFT   ÅRSRAPPORT 20138

HØYDEPUNKTER 2013

 MARS:  APRIL:  FEBRUAR:  JANUAR:

Varanger Krafts konsernstyre 

tok en investeringsbeslutning 

om utbygging av Raggovidda 

vindkraftverk, trinn 1.

15 vindturbiner skal produsere 

45 MW installert effekt. Det gir 

strøm til 9 500 husstander og 

skal være i drift høsten 2014. 

Kraftproduksjonen i konsernet 

forventes da å øke med om lag 

40 prosent.

6. mai 2013 var det 75 år siden 

startskuddet for Varanger Krafts 

historie. Varangerhalvøens 

Kraftselskap ble stiftet i 1938, 

og var forløperen til dagens 

kraftkonsern.

Formålet med stiftelsen 

i 1938 var å bygge ut 

Kongsfjordvassdraget for å 

forsyne Varangerhalvøya med 

elektrisitet. Jubileumsdagen ble 

markert på alle Varanger Krafts 

kontorer. 

En grunneieravtale 

mellom Varanger Kraft og 

Finnmarkseiendommen FeFo 

ble inngått 4. mars. Avtalen 

har en varighet på 25 år og gir 

forutsigbarhet i arbeidet med 

utbygging og drift. 

Norge arrangerte det årlige 

tappemøtet i 2013. Det ble 

avholdt på Svanhovd Miljøsenter 

i Svanvik.

I tillegg til å planlegge 

tappingen i vassdraget det 

neste året, fikk de russiske 

og finske delegatene også en 

omvisning på kraftstasjonene 

Melkefoss og Skogfoss.

I januar 2013 kunne Varanger 

KraftUtvikling feire nok en 

milepæl.

Da ble kunde nr. 3000 koblet til 

Varanger Bynett. Den heldige 

kunden fikk overrakt et nettbrett 

i gave.
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 MAI:  JUNI:  JULI:  AUGUST:

Varanger KraftEntreprenør gikk 

inn på eiersiden i Elektro-Linje 

AS, sammen med Troms Kraft 

Entreprenør. Dermed forente 

selskapene krefter for å få bedre 

ressursutnyttelse i en tid med 

stor etterspørsel etter montasje- 

og entreprenørtjenester.

Inngangen på en varm og tørr 

sommer begynte allerede i mai i 

Finnmark. Det gav lavere vann-

stand enn vanlig for årstiden 

og følgelig også lavere kraft-

produksjon totalt sett i 2013.

Et positivt aspekt ved de gode 

værforholdene var at tidsplanene  

ble fulgt med god margin i vind-

kraftutbyggingen. 

Anleggsstart for Raggovidda 

vindkraftverk på Rakkocearru 

i Berlevåg kommune. Veidekke 

 begynte å lage vei opp til områ-

der, i tillegg til veier internt på 

platået.

Generalforsamlingen i Varanger  

Kraft vedtok at utbyttet til eierne  

skulle være på NOK 50 millioner.

Kundetilfredsheten steg enda 

noen hakk i forhold til året før.

På de aller fleste områdene fikk 

Varanger Kraft en score på over 

80 poeng (av 100 mulige).

Det kundene er mest fornøyde  

med, er måten de blir tatt 

imot og behandlet på når de 

kontakter  selskapet, eller når de 

har hjemme besøk av ansatte i 

 Varanger Kraft.

22. august uteksaminerte 

 Varanger Kraft for første gang 

en telekommunikasjonsmontør. 

Varanger Kraft er nå godkjent  

lærebedrift i tre fag: energi-

montørfaget, energi operatør-

faget og telekommunikasjons-

faget.
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 SEPTEMBER:  OKTOBER:   NOVEMBER:  DESEMBER:

75-årsjubileet ble feiret med 

en jubileumsfest 6. september 

i  Kirkenes. Over 200 inviterte 

gjester hygget seg på en fest-

middag og konsert med blant 

andre Kari Bremnes.

Finnmark fylkeskommune til-

delte prisen for årets lærebedrift 

til Varanger Kraft. Det var første 

gang prisen ble delt ut.

I begrunnelsen ble det lagt 

vekt på at konsernet har jobbet 

systematisk og aktivt med fag-

opplæring i over 50 år. På den 

måten har rekrutteringen til 

montøryrket blitt sikret. 

Vinteren kom i oktober i området 

der Raggovidda vindkraftverk 

bygges. En mild høst hadde hel-

digvis sørget for at arbeider som 

måtte være ferdigstilt før snøen 

kom, var utført.

Systemet Personal Digital 

 Assistant (PDA) ble tatt i bruk i 

Varanger KraftEntreprenør.

Det er et system for bl.a. arbeids-

ordrer, sikker jobbanalyse (SJA) 

og timeregistrering.

Varanger Kraft-fondet tildelte 83 

000,- til ulike formål. Fondet skal 

bygge opp under Varanger Krafts 

verdier åpen, nær, ansvarilg og 

nyskapende. Tildelingen var den 

7. i rekken og den ble foretatt av 

admininstrerende direktør Kjell 

Eliassen på kontoret på Hesseng.
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MANGE TROR VI ER 
HELT PÅ VIDDA 
HER I NORD

– Det har de rett i

Snø, vind, mygg, regn og mørketid stopper ikke våre helter på vidda. 

Hver dag, året rundt, sørger Vidar og hans kolleger for at 3 300 kilometer

kraftlinjer transporterer energi til oss som bor i Øst-Finnmark. 

inspirert av nordnorsk energi    www.varanger-kraft.no
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Pasvik Kraft er konsernets produksjonsselskap. Pasvik Kraft eier fire 

vannkraftverk som til sammen har en årsmiddelproduksjon på 423 

GWh. Skogfoss og Melkefoss kraftstasjoner ligger i Pasvikvassdraget i 

 Sør-Varanger kommune. Kraftstasjonene Gandvik og Kongsfjord ligger i 

hhv. Unjárgga/Nesseby kommune og Berlevåg kommune.

PASVIK KRAFT

Ved inngangen til 2013 var vannstanden i Enaresjøen en del høyere 

enn  normal, og produksjonen var også høy på begynnelsen av året. 

Vårflommen var noe lavere enn normalt. Sommeren og høsten 2013 

var varm og tørr. 

Lavere årsproduksjon
Nedbøren i Enares nedbørsfelt var i 2013 på 365 mm, som er bare 78 

prosent av normal nedbørsmengde i løpet av et år. Den lave nedbørs-

mengden medførte stadige nye prognoser med lavere tapping, for å 

holde seg innenfor den økologiske sonen. Produksjon i 2013 ble på 

376 GWh, som er en god del under normal produksjon på 423 GWh.

I midten av februar 2013 ble det tradisjonen tro arrangert tre dagers 

tappemøte for Enaresjøen. Hvert år byttes det på å arrangere tappe-

møtet mellom de ulike landene Finland, Russland og Norge. Denne 

gang var det Norge som var arrangør, og tappemøtet ble avholdt på 

Svanhovd Miljøsenter i Svanvik. I programmet var det også lagt inn en 

omvisning på Skogfoss og Melkefoss kraftstasjoner. I samarbeidet har 

det de senere år kommet en del nye personer, i og med at den finske 

part har flyttet beslutningene fra Miljøsenteret i Helsinki til ELY-

senteret (Center for Economic Development Transport and 

Environment)  i Rovaniemi. 

På tappemøtet blir man enig om hvor mye vann som skal renne ut av 

Enaresjøen til Pasvikvassdraget. Det er det øverste russiske kraft-

verket, Kaitakoski, som bestemmer vannføringen. Den bestemmes 

av lasten man produserer, med mindre kraftverket står og man bruker 

flomlukene. Gjennomsnittlig vannføring er i underkant av 200 m3/s på 

Skogfoss kraftstasjon. 

Naturen ivaretas
For den finske part er det viktig at miljøet i og rundt Enaresjøen ivare-

tas. Det gjelder blant annet forholdene til fisk og bunndyr, så vel som 

rekreasjonsbruk. For lav vannstand om sommeren medfører erosjons-

skader og vanskeliggjør ferdsel på Enaresjøen, ved at kaier blir lite 

 tilgjengelige. Samtidig er høy vannstand også en utfordring på grunn 

av flomskader. 

I 1999 ble partene enige om noen justeringer i tapperegimet. Det ble 

utarbeidet en økologisk sone for Enaresjøen. Det innebærer at man 

har et område som man ønsker at vannstanden skal være innenfor. 

 Justeringen har medført at man har spart vannet om sommeren til 

vinteren, for å unngå for lave vannstander om sommeren. En rapport 

skrevet av ELY-senteret i 2013, slår fast at det har vært en temmelig 

positiv utvikling fra år 2000 og frem til nå med hensyn til regulering,

Bildetekst
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Den norske delegasjonen på tappemøtet 2013, som ble holdt i Norge.  Elva i gnistrende vinterkulde.

sammenliknet med referanseperioden fra 1960 til 1999. Samtidig har 

jo dette også vært gunstig for kraftproduksjonen fordi man har flyttet 

noe av produksjonen fra sommer til vinter. 

Rapporten slår også fast at gjennomsnittstemperaturen har steget i 

hele analyseperioden fra 1960 og frem til nå. Lengden på den isfrie 

perioden har økt, og tilsiget på vinter har økt. Man knytter disse 

 effektene til den globale oppvarmingen. 

Nordmenn, russere og finlendere  på demningen på Skogfoss kraftverk. 

 Tappemøtet februar 2013.
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VARANGER KRAFTMARKED

Varanger KraftMarked er konsernets salgsselskap. Selskapet har ansatte fordelt 

på kontorene i Berlevåg, Vardø og på Hesseng. Sammen med Varanger KraftNett 

betjener selskapet konsernets kundesenter og sentralbord..

Varanger KraftMarked har i 2013 tilbudt sine kunder Garantikraft.

Det er en fleksibel avtale med pristak, som følger prisene i kraft-

markedet kontinuerlig. Varangeravtalen er selskapets fastprisavtale. 

Varangeravtalen gir kunden samme kraftpris i hele avtaleperioden, 

som kan variere fra 1-3 år.

I samarbeid med Fjordkraft-alliansen kan Varanger KraftMarked tilby 

konkurransedyktige kraftavtaler, og har en stor markedsandel i vårt 

forsyningsområde. Varanger KraftMarked opererer i ett krevende 

marked, med store volum, stor omsetning og små marginer.

Varanger KraftMarked startet 2013 med å ha næringskundene i 

fokus, og gi personlig oppfølging av disse. Vi tilbød også reprising  

av en del Varangeravtaler som etter hvert hadde fått en høy pris. Vi 

tok personlig kontakt og tilbød kundene nedsatt pris de siste 6 mnd 

av avtalen, mot å binde seg for ett år til. Alle disse tiltakene  har blitt 

veldig godt mottatt av våre kunder.

I 2013 hadde Varanger KraftMarked en undersøkelse av kunde-

tilfredsheten via Fjordkraft-alliansen. Resultatene var meget gode. 

Relasjonsscore på 76 og lokalscore på 91 (av 100 mulige). Denne 

undersøkelsen ble gjort på e-post og det var ca. 2200 kunder som 

svarte. Svarprosenten var på 41 prosent. Sammenlignet med de andre 

selskapene i Fjordkraft-alliansen,  kom Varanger KraftMarked godt ut 

på relasjonsscoren. Der ligger selskapet som 3. best. Det finnes ikke 

sammenligning fra tidligere år, da dette var første året selskapet har 

deltatt sammen med Fjordkraft-alliansen. 

Varanger KraftMarked representerte i 2013 konsernet under VM i 

langdistanse snøkiting, VAKE. Starten gikk fra Berlevåg og målgangen  

var i Vardø. Ved første sjekkpunkt fikk det første laget  Varanger 

Krafts sprintpris; en spesielt inngravert samekniv.

Varanger KraftMarked hadde også en jubilant i 2013: i juli hadde 

Mona Johansen jobbet 25 år i konsernet. 
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Mange kundebehandlere har lang fartstid i konsernet. Mona Johansen feiret 25 år i 

jobben i 2013. 

Kari Ann Hagen og Karin ittelin møter kundene både på telefon og på messer, som fjorår-

ets Båtsfjordmesse.
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VARANGER KRAFTENTREPRENØR

Varanger KraftEntreprenør står for montørtjenestene i konsernet og 

har drift, vedlikehold samt bygging av nyanlegg i tilknytning tillokal- og 

regionalnettet som hovedoppgaver. 

Selskapet er hovedleverandør til Varanger KraftNett, men leverer 

tjenester også til de andre datterselskapene i konsernet. Det er en 

uttalt målsetting for Varanger KraftEntreprenør å tilby tjenester til 

eksterne aktører regionen, når det er mulig i forhold til kapasitet og 

kompetanse. Selskapet har fire driftsavdelinger i forsyningsområdet, 

og i tillegg en lageravdeling som håndterer konsernets materiell- og 

logistikkbehov.

Stor prosjektaktivitet
Året 2013 medførte flere større prosjektoppdrag for montørene i 

tillegg til den løpende driften. Selskapet har vært med på å bygge 

den nye Gandvik-linja og i 2013 ble strekninga mellom Hertagedde 

og Nyelv i Nesseby gjennomført.  Selskapet bygget også tredje del 

av ny produksjonslinje mellom Kobbkroken og Kongsfjord kraft-

stasjon. Begge linjene er på 22 kV. Mest spenning var det imidlertid  

knyttet til selskapets oppdrag på Raggovidda vindkraftverk. 

Varanger Kraft Entreprenør hadde ansvaret for å bygge det nye 

internkabelnettet for vindkraftverket, noe som historisk sett er det 

største enkeltprosjektet selskapet har hatt hva angår kontraktssum. 

Det er også første gang selskapet har deltatt i et så pass komplekst 

byggeprosjekt og dette har tilført VKE ny kompetanse. Alle de 

nevnte prosjektoppdragene er tildelt VKE i konkurranse med andre 

aktører.

Fokus på rutiner, kvalitet og sikkerhet
Bedre drifts- og planleggingsrutiner skal bidra til at entreprenør-

selskapet leverer mer effektive tjenester med høy kvalitet. I løpet 

av 2013 gikk selskapet over til digital plattform, noe som innebærer 

at montørene håndterer ordreoppfølging, timeregistrering og enkle 

dokumentasjonsoppgaver ved hjelp av personlige smarttelefoner. 

Håndtering av materielluttak fra lager er også en del av løsningen. 

Dette er en viktig driftsomlegging i VKE som gjør at selskapet er 

operativt på en effektiv og fremtidsrettet måte. 

Helse, miljø og sikkerhet er viktig i et entreprenørselskap. Varanger 

KraftEntreprenør jobber målrettet med å forbedre det operative HMS-

arbeidet. Bedre oppfølging og etterleving av egne rutiner skal være 

en tydelig prioritering både i forhold til selskapets egne ansatte og 

våre underleverandører.

Strategisk samarbeid i entreprenørbransjen
Varanger KraftEntreprenør gikk i 2013 inn på eiersiden av 

leverandør selskapet Elektro-Linje AS sammen med Troms Kraft-

Entreprenør. Målsetningen er et langsiktig, strategisk leverandør-

samarbeid, der partene i fellesskap vil øke den samlede oppdrags-

gjennomføringen i konkurranse med større nasjonale og regionale 

leverandører. 
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Varanger KraftEntreprenør har et vidt spenn i erfaring og kompetanse, blant annet i AUS (Arbeid under spenning)
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Varanger KraftNett eier, drifter og vedlikeholder kraftlinjene 

i konsernets forsyningsområde. De er på totalt 3300 km og 

strekker seg gjennom kommunene Båtsfjord, Berlevåg, Deanu/

Tana, Unjargga/Nesseby, Sør-Varanger, Vardø og Vadsø. 

Selskapet har også delansvar for kundeservice.

32 kV-linjen Varangerbotn – Skogfoss ble satt i drift høsten 2013. 

Dette markerte avslutningen på oppgraderingsarbeidet av sentral- og 

regionalnettet i Sør-Varanger kommune. I de siste 5-6 årene er det 

investert over 600 mill. kroner i dette nettet. Størstedelen av disse 

investeringene har Statnett stått for, med bygging av den forannevnte 

linjen, samt opprusting av trafostasjonene i endepunktene. Varanger  

KraftNett har bygget nye trafostasjoner i Bjørnevatn, Neiden og 

 Gandvik, samt modernisert Kirkenes og Varangerbotn trafostasjoner. 

Nettoverdragelser
Resultatet er en meget sterk overliggende nettstruktur til og fra 

 Sør-Varanger kommune. Denne er rustet til å ta lastøking i forbindelse 

med framtidig utvikling i kommunen, samtidig som forsyningssikker-

heten er betydelig forbedret. Pasvik Kraft nyter også godt av disse 

tiltak ved at man sikrer at kraften kommer ut av kommunen når det er 

overskudd der, samtidig som innmatingskostnadene er redusert. 

Den 1. januar 2014 overtok Statnett 132 kV-linjen som går fra 

 Skogfoss til Bjørnevatn, linjen fra Bjørnevatn til Kirkenes, sammen med 

tilhørende komponenter i de aktuelle trafostasjonene.  Dette er den 

siste overdragelsen av nett i Sør-Varanger i henhold til avtale fra 2009. 

Dette innebærer at hele ringen Varangerbotn – Skogfoss – Bjørnevatn – 

Kirkenes – Varangerbotn er sentralnett som eies og drives av Statnett.

Vindkraft
Med disse tiltakene bak oss, er det tid for å rette vår oppmerksomhet 

mot regionalnettringen rundt Varangerhalvøya. Vindkraftaktivitetene  

har gjort dette nødvendig. Konsesjonssøknaden på 132 kV-linjen 

Kobbkroken  – Båtsfjord ble levert i slutten av desember 2013. NVE 

 stilte krav om at denne skulle leveres før søknaden  Varangerbotn – 

Storvarden (Ràkkocearru) ble tatt til behandling. Sistnevnte ble levert   

høsten 2012.  Med Kobbkroken – Båtsfjord er den siste strekningen 

i Varangerringen omsøkt. Varanger KraftNett har konsesjoner for 

de  andre komponentene i den nevnte ringen. Søknadene er tatt til 

 behandling i NVE, og det forventes konsesjonsvedtak i løpet av 2014. 

Utbygging av Raggovidda vindkraftverk trinn 1 utløste en del tiltak i 

Kobbkroken og Varangerbotn trafostasjoner. Disse er utført, slik at vi 

er klare til å overføre vindkraftproduksjonen til Varangerbotn. I lokal-

nettet har planlagte tiltak i all hovedsak blitt gjennomført i henhold 

til tidsplan og budsjett. I forbindelse med innføring av Smart strøm 

(fjernavlesing av strømmålere) har vi arbeidet videre innenfor SMIL-

gruppen, som er et samarbeidsorgan for måling mellom de  største 

nettselskapene fra Nord-Trøndelag og nordover.

VARANGER KRAFTNETT
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Myndighetene har utvidet tidsfristen fra 2017 til 2019 for innføring av 

Smart strøm. Vi har også jobbet konserninternt med kommunikasjons-

løsninger i  forbindelse med dette.

Drift
Året startet med to driftsforstyrrelser i Jarfjordområdet i Sør-Varanger. 

I begge tilfeller var det en spesiell værsituasjon med ising på linjene, 

kombinert med sterk vind som var den utløsende årsaken.

Det har i tillegg vært to større driftsforstyrrelser i forsyningsområdet.  

Begge rammet Vadsø. Den første var den 5. juni, og det gikk ca 4 

 timer før alle hadde fått strømmen tilbake. Den kom som følge av et 

fasebrudd på 66 kV-linjen mellom Varangerbotn og Vadsø. Denne er 

normalt en reserveforbindelse, men var i drift fordi vi monterte nye 

brytere i Varangerbotn på 132 kV-linjen, som er primærforsyningen 

til Vadsø. Den andre kom som følge av et kraftig tordenvær den 29. 

juli og varte i 45 minutter. Her ble kontrollanlegget i Varangerbotn og 

sambandet slått ut.

Kundeservice - mer fornøyde kunder
Kundeundersøkelser gjennom de fire siste årene viser at trenden går i 

retning av enda mer fornøyde kunder. Mest fornøyde er kundene med 

hvordan de blir tatt imot og behandlet på når de kontakter selskapet, 

men også på områder knyttet til kjernevirksomheten ligger tilfreds-

heten på meget høyt nivå.

Sammenlignet med andre strømkunder er Varanger Krafts kunder 

 vesentlig mer fornøyde med strømleverandøren sin. Det som skiller 

 Varanger Kraft mest fra gjennomsnittet av de energiselskapene som 

vi er sammenlignet mot, er at kundene er vesentlig mer fornøyde med 

prisen de betaler, både når det gjelder nettleie og strømpris. På nær 

sagt alt det spørres om går utviklingen i positiv retning og varanger-

kundene er betydelig mer fornøyde enn strømkunder flest. 

Lang erfaring
Hovedgrunnen til den gode trenden kan være at vår kundeservice er 

organisert på en slik måte at kundene møter kompetanse i første ledd. 

Mest mulig løses her og kundebehandlerne har opparbeidet god og 

bred fagkompetanse. Kompetansen har sin bakgrunn i lang erfaring fra 

bransjen, samtidig som de ansatte er oppdatert på dagens verktøy og 

krav. Derfor tilpasser vi oss dagen og ønsker å nå flest mulig av våre 

kunder elektronisk. For eksempel sparer elektronisk strømregning  både 

kunden og oss for papir, tid og penger. Med eFaktura sender vi strøm-

regningen direkte til kundens nettbank, mens e-postfaktura  sender 

strømregningen til kundens epost-adresse og kunden velger selv hvor-

dan den betales. Kundeservice ønsker å fortsette denne  trenden og 

videreføre det gode arbeidet som er i gang. 
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Ved utgangen av 2013 kunne private kunder velge mellom 

 leverandørene Get, Homebase, ElTele og Ibidium. Selskapet hadde 

over 3500 tilknyttede kunder i Øst-Finnmark. Det er totalt 7600 

potensielle kunder i dekningsområde som kan få Varanger Bynett. 

Selskapet har bygd ut Varanger Bynett til alle de syv eierkommunene, 

og ikke bare i kommunesentrene. Der det har vært økonomisk mulig, 

har også mindre tettsteder fått fiber. Noen eksempel er Jakobsnes og 

Bugøynes i Sør-Varanger, samt Sirma, Skiippagurra og Seida i Tana. I 

2013 ble også et område i Svanvik utbygd. Dette var mulig på grunn 

av at Varanger KraftNett bygde ut OPGW fra Bjørnevatn til Skogfoss. 

OPGW-kabel er en jordingskabel med fiber i kjernen.

I tillegg ble det solgt mørk fiber til Statnett, Pasvik Kraft og Forsvaret 

i Sør-Varanger. Varanger KraftUtvikling fikk en avtale med Finnmark 

Fylkeskommune om tildeling av midler for tilknytning av fiber til 

Storskog i 2014.

Selskapet er medlem av Norsk Fiberforening. Foreningen arbeider for 

å bedre rammebetingelser for fiberutbyggere i Norge, samt å fremme 

interessen rundt fibernett. Daglig leder i Varanger KraftUtvikling, 

Gunlaug Egeland, er styremedlem i Norsk Fiberforening. Ved inngan-

gen til 2014 var det ti ansatte i VKU, hvorav 5 montører.

Utbygging av fiber til hjem i Øst-Finnmark er ikke en forretningscase 

med kort investeringshorisont. En analyserapport som Varanger Kraft 

bestilte før starten av bredbåndutbyggingen, konkluderte med at 

satsingen i Øst-Finnmark ikke ville gi positiv nåverdi på 10 års sikt. 

Varanger Kraft valgte å ha en lengre tidshorisont, 15-20 år, og satse 

på bredbåndutbygging av hensyn til private og næringsmessige 

behov, samt sterke eiermessige ønsker.

Selskapet har siden oppstart levert resultater i henhold til forret-

ningsplan, og siden 2011 har selskapet levert positive resultater. 

2012 ble et veldig bra år resultatmessig, som følge av gode drifts-

resultater og et salg av fiber i høyspent (OPGW-nett) til Varanger 

KraftNett. 2013 ble også et godt år, hvor selskapet leverte resultater 

iht budsjett  og forretningsplan. Forretningsplanen ble revidert og 

godkjent  av styret i 2013, og selskapet handler i tråd med denne.

Per utgangen av 2014 er målsettingen at selskapet skal ha ca. 4200 

kunder. Dette gir en markedsandel på 55 prosent av dekningsområdet 

på 7650 husstander. Totale investeringer i bredbånd vil være ca. 118 

MNOK. Per utgangen av 2023 skal selskapet etter forretnings planen 

ha 5420 kunder, et dekningsområde på i overkant av 8000 og de 

totale investeringene vil være oppe i 160 MNOK. Hoveddelen av 

investeringene fremover er reinvesteringer i eksisterende nett.

Bildetekst

VARANGER KRAFTUTVIKLING

Varanger KraftUtvikling er konsernets bredbåndsselskap. 

Selskapet bygger og drifter det åpne fiberoptiske nettet 

Varanger Bynett. At Varanger Bynett er åpent, betyr at kunder 

kan velge mellom leverandører av internett, tv og telefon.
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Fiberkablene strekkes inn i husene gjennom bakken eller via kraftstolpene. 
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Konsernstyret i Varanger Kraft tok en endelig investeringsbeslutning 

i april i 2013. Vedtaket kom etter grundig saksbehandling over flere 

år, både i administrasjonen i Varanger kraft og i konsernstyret. Proses-

sen frem til investeringsbeslutning var utfordrende, med leverandør-

forhandlinger om leveranse av infrastruktur og turbiner til vindkraft-

verket. I tillegg utfordret arbeidet med finansiering administrasjonen 

i konsernet. Arbeidet forut for investeringsbeslutning var krevende, 

men lærerikt. Det har bygd opp Varanger Kraft-konsernets kompetanse 

på flere områder som vil hjelpe selskapet videre fremover.

Etter endelig investeringsbeslutning startet prosessen med å sette 

i gang anleggsarbeidene. Våren og sommeren i 2013 kom tidlig og 

 førte til gode forhold for anleggsarbeidene. Tilrigging av kontorbrakker 

og boligbrakker ble gjennomført i løpet av mai, mens selve anleggs-

arbeidene med vei inn til området der vindkraftverket bygges kom i 

gang 10. juni. Utbyggingen er innenfor de vedtatte målsetningene for 

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, fremdrift og økonomi.

Godt vær og en dyktig entreprenør førte til god fremdrift på anlegget 

gjennom sommeren.

Støping av grunnmuren til trafostasjonen kom i gang i slutten av juli 

og i begynnelsen av august startet støpingen av 15 stykk såkalte rock 

adapter-fundamenter. Støpearbeidet på turbinfundamentene ble fer-

digstilt i løpet av september.

I august startet også Varanger KraftEntreprenør AS leggingen av ka-

bler som skal knytte vindturbinene til trafostasjonen og sørge for at 

strømmen kan sendes ut på kraftnettet for salg. I tillegg er det lagt 

fiberkabler som knytter turbinene sammen for styring og overvåkning 

fra driftssentral. Arbeidet med leggingen av kablene ble sluttført i be-

gynnelsen av oktober 2013, dagen før vinteren kom til anlegget. Va-

ranger KraftEntreprenør har vist seg å være et godt valg av leverandør 

for kabelanlegget. Selskapet vant frem med sitt anbud i konkurranse 

med flere andre tilbydere. Vinteren kom tidligere enn forventet og re-

lativt mye dårlig vær med snøfokk og vind utfordret fremdriften med 

sluttføring av trafostasjon og turbinfundamentene. På tross av dette 

var trafostasjonen klar til overtakelse 9. desember.

I september startet arbeidet med å bygge 2,5 km med høyspentlinje 

som knytter trafostasjonen til regionalnettet i området. Det var god 

fremdrift på stolpereisningen frem til den første snøen kom. Også stol-

pereiserne hadde betydelig utfordringer med barske vinterforhold.

Gjennom de mørkeste vintermånedene har det vært ganske lav aktivi-

tet i prosjektet. Kun stolpereisning har pågått i januar 2014. I midten 

av februar startet arbeidet med montasje av apparat- og kontrollan-

legg i Storvarden trafostasjon. Arbeidet med fullføring av turbinfun-

damentene startet opp igjen i midten av mars. Innen turbinmontasjen 

starter i midten av juni 2014 skal all infrastruktur, veier, apparat- og 

kontrollanlegg og transformator være ferdigstilt.  Anleggsarbeidene 

er i henhold til planlagt fremdrift og innenfor budsjetterte rammer. På 

tross av stor aktivitet med mange entreprenører involvert i utbyggin-

gen har anleggsarbeidene ikke medført skader som har ført til sykefra-

vær for de involverte på anlegget. Dette faktum er vi meget stolte av 

og prosjektet vil fortsette å ha et sterkt fokus på sikkerhet, helse og 

arbeidsmiljø fremover.

Varanger KraftVind har i løpet av 2013 blitt bemannet opp og det er 

nå ansatt 2 personer i selskapet. Daglig leder ble ansatt i mai og i no-

vember ansatte selskapet en driftsingeniør. Varanger KraftVind har nå 

hovedfokus på å ferdigstille utbyggingsprosjektet i løpet av september 

2014. Samtidig skal forberedelser til drift gjennomføres i samarbeid 

med turbinleverandøren og andre leverandører av tjenester. Siste kvar-

tal i 2014 forventes det at vindkraftverket er i ordinær drift. 

VARANGER KRAFTVIND
Varanger KraftVind ble etablert i juni 2012, og er 

det yngste selskapet i Varanger Kraft-konsernet. 

Formålet med selskapet er å bygge ut og drive 

Raggovidda vindkraftverk. Utbyggingen startet i 

juni 2013. 
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Fakta om anlegget:

Anleggsarbeidet i Raggovidda vindkraftverk trinn 1 kom i gang pr 

10.06.2013. Følgende er gjort eller er under utførelse:

Veger: 

Det bygges ca. 11 km adkomstveg fra fylkesveg 890 i Styrdalen og opp 

til trafostasjonen. Internt i planområde skal det i tillegg bygges 10 km 

interne veier. Veger bygges av Veidekke Entreprenør AS.

Ny Storvarden trafo: Nytt trafobygg på ca. 300 m2 (elementbygg). 

 Bygges av Veidekke Entreprenør AS. 

Elektroteknisk: 48 MVA trafo 132-66/22 kV leveres og monteres av 

ABB. Apparat- og kontrollanlegg leveres og monteres av ABB. Grunn-

arbeider og bygningstekniske arbeider påbegynt juli 2013, og bygget 

ble tettet i  desember 2013. Elektrotekniske arbeider foregår i perioden 

februar– juli 2014. Ferdigstillelse 31.7.2014. 

Turbiner: 15 turbiner med ytelse på 3 MW hver. Tårnhøyde 79,5 m. Blad-

lengde 49,5 meter. Leverandør er Siemens. Turbinmontasje skal foregå i 

perioden juni – september 2014. Transport for turbiner er foreløpig plan-

lagt å foregå ved båt til Båtsfjord kai, og deretter med bil til Raggovidda. 

Lossing og transport koordineres med havnevesen, vegmyndigheter og 

politi. Fundamenter til turbinene leveres av Veidekke Entreprenør AS. 

132 kV-linje avgrening fra eksisterende linje Kobbkroken – Berlevåg til 

Storvarden trafo på Raggovidda: lengde 2,5 km. Byggeperiode oktober 

2013 – april 2014. Transport av stolper og stolpereising starter i begyn-

nelsen av oktober. Linjestrekking og ferdigstilling er gjennomført mars 

– april 2014. Linjebygging utføres av Troms Kraft Entreprenør AS. 

Internt kabelnett: Totalt skal det legges og monteres ca. 24 km 22 kV 

høyspentkabler internt i parken.

Hovedkabler legges ut fra Storvarden trafo til koblingskiosker i anleg-

get, deretter stikkledninger til hver enkelt turbin og målermast. Det skal 

også monteres 1 stk. 132 kV kabel fra endemast 132 kV linje til Stor-

varden trafo. Arbeidet startet i august 2013, og ferdigstilles september 

2014. Internt kabelnett utføres av Varanger KraftEntreprenør AS.

Stolpereising ved Storvarden trafostasjon på Rakkocearru. Foto: Bjarne Riesto. 
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FYLKETS FREMSTE LÆREBEDRIFT

I 2013 hadde Varanger Kraft 14 lærlinger. 13 av disse er energi-

montørlærlinger i Varanger KraftEntreprenør. For Varanger Kraft 

var det historisk å uteksaminere den første telekommunikasjons-

montøren i konsernets historie. Kandidaten avla sin praktiske 

fagprøve i august 2013 og jobber nå i Varanger KraftUtvikling. 

 Konsernet har hatt lærlinger i fem av våre sju eierkommuner.

Vi har også en medaljevinner i NM for lærlinger. I NM konkurreres det 

i teorispørsmål om nettstasjon, endeavslutning, kobling til lavspent-

skap, tilkobling av enstobryter i mast (AUS) og nedfiring. Energi-

montørlærling Ronny Andersen hevdet seg på vegne av Varanger 

Kraft og kapret en delt 3. plass sammenlagt.

Finnmark fylkeskommune delte for første gang ut pris for «årets 

lærebedrift» og Varanger Kraft ble prisvinneren. NHO Finnmark og 

LO Finnmark foreslo Varanger Kraft som prismottaker. Forslaget ble 

begrunnet slik:

“LO Finnmark fremhever Varanger Kraft i forhold til gode rutiner og 

holdninger tilknyttet til opplæring av lærlinger, de viser aktivt at de 

satser på fagopplæring. De tar også et klart samfunnsansvar med 

kontinuerlig å utdanne nye dyktige fagfolk. NHO Finnmark skriver 

i sin begrunnelse at Varanger Kraft har i mer enn et halvt århundre 

vært lærebedrift for fagarbeidere. Allerede før energimontørfaget 

offisielt ble lagt under den norske lærlingeordningen i 1957 hadde 

de første læreguttene fått arbeid og opplæring i elektrisitetsmontør-

faget under linjereisningene på Varangerhalvøya.

Konsernet er i dag godkjent lærebedrift i tre fag, energimontørfaget, 

energioperatørfaget og telekommunikasjonsfaget. I år har de tatt opp 

fem lærlinger og har i dag tilsammen 14 lærlinger. Gjennom skiftende 

skolereformer og varierende politiske regimer har Varanger Kraft stått 

fast ved sin filosofi for inntak av lærlinger. Denne filosofien bygger 

på fire pilarer: behovet for egenrekruttering, bransjens behov for 

gode fagfolk, et ønske om synlighet i sine omgivelser samt et aktivt 

samfunnsansvar.

Gjennom årene har Varanger Kraft utdannet mange titall fagarbei-

dere frem til fagbrev, hovedsakelig energimontører. Dette krever en 

betydelig ressursavståelse, både i form av økonomi og menneskelig 

innsats, men det har gitt resultater. Konsernet har fortsatt til gode å 

oppleve frafall i løpet av læretiden”.

Varanger Kraft rekrutterer i nærmiljøet. Montører har i 

over 50 år blitt utdannet i våre egne selskaper, gjennom 

lærlingordningen. I 2013 satte Finnmark fylkeskommune pris 

på innsatsen og kåret Varanger Kraft til årets lærebedrift. 
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Lærlinger bygger en nettstasjon som et ledd i opplæringen.

Alle lærlingene i Varanger Kraft-konsernet samlet i mars 2014. 
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MILJØVENNLIGE LØSNINGER

Varanger Kraft er et klimanøytralt konsern, 

og kompenserer for utslipp som følge av 

virksomheten.  

Vann- og vindkraft er utslippsfrie, ikke-forurensende kilder til energi. 

Norge er et land med naturgitte forutsetninger for å utvinne ren 

energi. I Øst-Finnmark forvalter Varanger Kraft ressursen i en del av 

Pasvikvassdraget, som også er grenseelv mot Russland. Våre russiske 

naboer har fem kraftverk, mens Varanger Kraft eier to kraftverk på 

norsk side; Skogfoss og Melkefoss.

Vassdraget har sitt utspring i Enare-sjøen i Finland, og vannressursen 

forvaltes av tre land i fellesskap. Pasvik Kraft er Varanger Krafts 

produksjonsselskap.

I regulert tilstand vil endringene i vannføringen kunne avvike fra 

de naturlige årstidssvingningene. Ved vannkraftproduksjon må 

virkningene  på naturmiljøet kompenseres. 

Pasvik Kraft er i henhold til vassdragskonsesjonen pålagt å drive 

 oppdrett, og skal hvert år sette ut 5000 ørret. 

Stamfisk hentes fra Pasvik elva hvert år. Utsettinga er positiv og 

viktig for ørretbestanden  i elva. 

I Kongsfjordelva gjøres også kompenserende tiltak for å bevare 

lakse bestanden. Blant annet følges pålegg om minstevannsføring. 

Varanger Kraft velger å være en klimanøytral virksomhet. I praksis  

 betyr det at vi kompenserer for våre utslipp, b.la. fra transport, 

fly reiser, etc. I 2013 hadde konsernet CO2-utslipp på 607,6 

tonn.  Gjennom å kjøpe FN-sertifiserte klimakvoter fra CO2-fokus 

 finansieres klimareduserende tiltak.  

Klimasertifikatet utstedt til Varanger Kraft fra CO2-fokus. 
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Fiskeoppdrettsanlegget inne på Skogfoss kraftstasjon vist frem av Monica Jerijærvi, daglig leder i Pasvik Kraft. 
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Varanger Kraft ønsker å være engasjert 

i lokalsamfunnene vi er en del av. I 2013 

bidro Varanger Kraft til at lag og foreninger, 

store som små, kunne utvikle seg og skape 

aktivitet i våre eierkommuner.

OVERSKRIFT

Åpen, nær, ansvarlig og nyskapende. Verdiene til 

 Varanger Kraft skal være førende for virksomheten 

og for hver enkelt ansatt.

Varanger Kraft-fondet deles ut hvert år i desember. 

Tiltakene det gis midler til, skal bygge opp under 

disse fire verdiene. I kriteriene heter det at midlene 

skal brukes til investeringer som gleder mange og 

gir varig verdig. 

I 2013 fikk Neptunåsen lekeplass velforening 

30.000,- til å renovere lekeplassen. Den har ikke 

vært i bruk på mange år, og forfalt slik at den ikke 

har vært forsvarlig å bruke for barn. Støtten fra 

 Varanger Kraft utløste investeringen.

Bugøynes Helselag ble tildelt 15.000,- til ei varme-

stue ved lysløypa. Det er et kjærkomment tiltak 

både for eldre og yngre i bygda.

Kirkenes turnforening ble tildelt 30.000,- til en 

tumblingbane. Foreningen engasjerer mange 

barn og unge i alderen 5-18 år. Investeringen gjør 

 foreningen godkjent for konkurranser, foruten å 

skape glede og inspirasjon.

Vadsø Pensjonistforening fikk 6300,- til lyd- og 

videoutstyr for å komme i gang med seniordans. 

Foreningen engasjerer over 200 medlemmer og til-

delingen ga mange eldre glede av danseprosjektet.

Fondstildelingen ble gjort for 7. gang i 2013. 

 Varanger Kraft la også 30 000,- ekstra i fondet 

denne  gangen. Det var prispengene som konsernet  

fikk som årets lærebedrift fra Finnmark fylkes-

kommune. Bakgrunnen var enkel: som lærebedrift 

ønsket konsernet at prisen skulle komme Øst- 

Finnmarks ungdom til gode.

VÅRT SAMFUNNSANSVAR

Team Blien fikk støtte i 2013. 
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Bryteklubben AK47 døpte treningsdukka ”Varanger Kraftplugg”. Foto: Dan Tore Jørgensen, Østhavet. 

Varanger Kraft-fondet støttet seniordans i Vadsø.



 VARANGER KRAFT   ÅRSRAPPORT 201330

ÅRSBERETNING 2013

VIRKSOMHETENS ART
Varanger Kraft, som utøver sin forretningsvirksomhet i Øst-Finnmark, 

eies av kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Deatnu-Tana, Vardø, 

Båtsfjord, Berlevåg og Unjarga-Nesseby. Konsernets primære  

virksomhets områder er produksjon, transport og omsetning 

av  elektrisk kraft. I tillegg inngår egne forretningsområder for 

entreprenør - og bredbåndsrelaterte aktiviteter.

Virksomheten er organisert som et konsern med morselskap og seks 

heleide datterselskaper. Morselskapet Varanger Kraft AS har hoved-

kontor i Vadsø. Konsernet ledes av administrerende direktør Kjell 

Eliassen, og ledelsen for øvrig består av viseadministrerende direktør 

Stein Mathisen, økonomisjef Håvard Sundkvist, organisasjons- og 

 personalsjef Morten Jørgensen, informasjonssjef Susanne Hætta, 

samt daglige ledere i underliggende selskaper.

Pasvik Kraft AS, som ledes av Monica Jerijærvi, eier og driver 

vannkraftverk med en samlet årsmiddelproduksjon på 423 GWh. 

Skogfoss og Melkefoss som er elvekraftverk i Sør-Varanger kom-

mune,  produserte 336,4 GWh i 2013. Magasinkraftverkene i Gandvik 

(Nesseby kommune) og i Kongsfjord (Berlevåg kommune) bidro med 

40,4 GWh i samme periode.

Varanger KraftNett AS, som ledes av Leif Edmund Jankila, har 

 konsesjon for bygging og drift av distribusjonsnett for elektrisk kraft 

i samtlige eierkommuner. Selskapet har tilsvarende rettigheter for 

bygging og drift av regionalnettet i regionen. Samlet utstrekning på 

begge nettnivåer utgjør i dag rundt 3 300 kilometer.

Varanger KraftMarked AS, som fra mai 2014 vil ledes av Torunn 

 Bernhardsen, omsatte rundt 355 GWh i sluttbrukermarkedet i siste 

regnskapsår. Hovedtyngden av kundene er lokalisert i Øst-Finnmark, 

men selskapet omsetter også elektrisk kraft utenfor regionen. 

 Selskapet hadde i overkant av 13 000 kunder ved utgangen av 2013.

Varanger KraftEntreprenør AS har sitt forretningsmessige fokus på 

bygging og vedlikehold av kraftnett. Selskapet, som ledes av Lise Flø, 

sysselsatte 60 av konsernets totalt 136 ansatte ved siste årsskifte. 

Selskapet eier 48,7 % av Elektrolinje AS som har sin virksomhet innen 

utbygging av kraftnett i hovedsak i Øst-Finnmark.

Varanger KraftUtvikling AS, som ledes av Gunlaug Egeland, har hatt 

ansvaret for utbygging av bredbåndsnettet som i dag dekker samtlige 

eierkommuner. Selskapet hadde tilnærmet 3 500 abonnenter ved 

utgangen av 2013.

Varanger KraftVind AS ble etablert i 2012. Selskapet innehar konse-

sjon for bygging av og drift av vindkraftverk på Raggovidda i  Berlevåg 

kommune med installert effekt på inntil 200 MW. Det ble i juni 2013 

påbegynt utbygging av et vindkraftverk med 45 MW installert effekt. 

Vindkraftverket forventes ferdigstilt høsten 2014. Selskapet ledes av 

Tore Martinsen og har to ansatte.

I tillegg inngår Varanger Kraftproduksjon AS i konsernet. Selskapet 

som ikke har noen ansatte, eier 100 % av aksjene i Pasvik Kraft AS.

Deleierskapet i Finnmark Kraft AS - som eies sammen med FeFo og 

de øvrige seks kraftselskapene i regionen, og hvor hver aksjonær eier 

12,5 prosent - forvaltes av Varanger Kraft AS.

Eierne i de syv eierkommunene utgjør generalforsamlingen i mor-

selskapet. Styret består av 7 medlemmer, herav 2 valgt av og blant de 

ansatte. Styret i morselskapet utgjør generalforsamlingene i de ulike 

direkte eide datterselskapene.

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAP OG KONSERNREGNSKAPET
Årsregnskapet gir etter styrets oppfatning en tilfredsstillende 

 beskrivelse av konsernets stilling ved årsskiftet. Varanger Krafts 

regnskap og alle kontrollerte datterselskaper er konsolidert inn 

i  konsernregnskapet. Transaksjoner mellom selskapene internt i 

 konsernet er basert på forretningsmessige vilkår. Styret er ikke 

kjent med forhold inntruffet etter regnskapsårets utgang som har 

 betydning for bedømmelsen av konsernets stilling.

FORTSATT DRIFT
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 krav bekrefter styret at regn-

skapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift og at konsernet 

er i en sunn økonomisk og finansiell stilling.

RESULTATREGNSKAPET

DRIFTSRESULTAT
Konsernets driftsresultat ble NOK 83 millioner av en samlet 

 omsetning på NOK 481,9 millioner. Dette er en liten svekkelse av 
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driftsresultatet på NOK 0,8 millioner sammenlignet med 2012. 

Nettselskapets inntektsramme for 2013 har vært vesentlige  høyere 

enn for foregående regnskapsår. Nettvirksomheten blir kompen-

sert for sin kapitalbinding gjennom inntektsrammen basert på 

en forskrifts hjemlet referanserente. Metoden for fastsettelse av 

referanserenten ble endret med virkning fra 2013 for i større grad å 

reflektere bransjens kapitalkostnader. Dette medførte økt referanse-

rente og økt inntektsramme. En annen betydelig faktor i fastsettelsen 

av inntektsrammen er nettselskapets og nettbransjens kostnadsnivå 

som innregnes med to års forsinkelse. Et høyt generelt kostnadsnivå 

i nettbransjen har gitt økt inntektsramme for nettvirksomheten 

i konsernet. Dette er de to vesentlige faktorene bak en økning i 

overførings inntekter på NOK 44,7 millioner i 2013 sammenlignet med 

2012.

Endring i forutsetningene for selskapets ytelsespensjonsordning har 

gitt økte pensjonskostnader i 2013. Som følge av forventning om økt 

levealder, samt en noe lavere diskonteringsrente, har selskapets netto 

pensjonsforpliktelse økt med NOK 36,5 millioner i 2013.

Konsernets fire vannkraftverk produserte i 2012 474 GWh. På 

grunn av unormalt lite nedbør i store deler av 2013 ble det i dette 

året produsert  381 GWh. Det relativt lave produksjonsvolumet ble 

delvis kompensert for gjennom en høyere kraftpris i Varanger Krafts 

pris område. Gjennomsnittlig kraftpris i 2013 var NOK/MWh 301, 

sammenlignet med NOK/MWh 234 i 2012. Inntjeningen i produksjons-

virksomheten var likevel NOK 11,6 millioner lavere i 2013 enn i 2012. 

Noe av denne effekten oppheves av lavere innmatingskostnader.

Ser vi bort fra overnevnte pensjonskostnader har morselskapet og 

Varanger KraftUtvikling levert driftsresultater omtrent som i 2012. 

Varanger KraftMarkeds driftsresultat er noe svakere enn foregående 

år, men dette kompenseres av et økt driftsresultat i entreprenør-

selskapet.

FINANSPOSTER OG SKATTEKOSTNAD
Netto finanskostnader utgjorde NOK 15,9 millioner i 2013, som er en 

økning på NOK 4,6 millioner sammenlignet med 2012. Dette har sin 

forklaring i økte låneopptak knyttet til konsernets vindkraftutbygging.

Skattekostnaden for 2013 ble på NOK 33,4 millioner, mens den 

utgjorde NOK 32,5 millioner i 2012. Produksjonsvirksomheten har noe 

høyere grunnrenteskatt enn foregående år. Videre medfører redusert 

selskapsskattesats fra og 2014 en lavere forventet framtidig skatte-

fordel, noe som kommer til uttrykk som økt skattekostnad i 2013.

Årsresultatet for konsernet i 2013 ble NOK 33,8 millioner, som er en 

svekkelse på 6,35 millioner sammenlignet med 2012. Driftsresultatet 

er omtrent som foregående år, men økte finans- og skattekostnader 

gir lavere årsresultat. Avkastning på totalkapitalen før skatt ble 6,9 

prosent i 2013, mens den i 2012 var 8,0 prosent.

Morselskapet har et årsresultat på NOK 42,3 millioner.

INVESTERINGER
Konsernet investerte totalt NOK 386 millioner i 2013. Av dette var 

NOK 310 millioner knyttet til vindkraftutbyggingen, NOK 57 millioner 

knyttet til overføringsnettet, NOK 6 millioner knyttet til bredbånd, 

NOK 5 millioner knyttet til vannkraftproduksjon og NOK 8 millioner 

knyttet til investeringer i øvrige aktiva.

KAPITALFORHOLD
Konsernets totalkapital ved utløpet av året var NOK 1.432 millio-

ner, hvorav egenkapitalen utgjør NOK 499 millioner (35 prosent). 

 Konsernets kapitalsituasjon vurderes som solid. Vesentlige under-

liggende merverdier knyttet til kraftproduksjonen i konsernet gjør 

at den finansielle handlekraften vurderes som tilfredsstillende. 

Konsernets fremmedfinansiering er dekket gjennom trekkfasiliteter i 

konsernets to bankforbindelser samt et 3-årig lån fra Eksportfinans.

LIKVIDITETSFORHOLD
Konsernets likviditetssituasjon er tilfredsstillende. Ved utgangen 

av 2013 har konsernet en fri likviditetsbeholdning i form av bank-

innskudd på NOK 57 millioner, mot NOK 89 millioner i 2012. Konser-

net har også en ubenyttet kassakredittramme på NOK 50 millioner. 

Nedgangen i likviditetsbeholdning skyldes i hovedsak at konsernet 

har egenfinansiert nettinvesteringer i 2013. Det forventes økt 

 investeringsaktivitet i nettselskapet de kommende år og konsernet 

har innledet prosessen for finansiering av dette.

MARKEDSMESSIG OG FINANSIELL RISIKO
Forsvarlig håndtering av risiko er viktig for verdiskapningen og 

 Varanger Kraft arbeider løpende med å videreutvikle konsernets 

risikostyring. Risikostyringen er innrettet mot å styre risiko mot et 

akseptabelt nivå for å bidra til å sikre oppnåelse av strategiske og 

operative mål.

De største risikofaktorene for resultatutviklingen på kort sikt vurderes 

å være utviklingen i kraftinntekter, elsertifikatinntekter, markedsrisiko 

i konkurranseutsatt virksomhet og KILE-risiko.

Det er en betydelig volum-, pris-, og valutarisiko knyttet til produksjon 

og handel av kraft. Det er imidlertid lagt vekt på at konsernet skal ha 

en riktig risikoprofil, og styret har blant annet satt klare rammer for 

eksponering i kraftmarkedet. Varanger Kraft styrer i noen grad den 

kortsiktige markedsrisikoen ved å handle finansielle instrumenter.  

Varanger Kraft har i dette arbeidet knyttet til seg eksterne sam-

arbeidspartner til å bistå i risikostyring innenfor kraftmarkedet. 

Fjordkraft er samarbeidspartner innenfor kraftomsetning, mens 

Markedskraft og Statkraft er samarbeidsparter innenfor henholdsvis 

vannkraft- og vindkraftproduksjon. Varanger Kraft er eksponert mot 

valutasvingninger i forbindelse med at euro anvendes som notasjons-

valuta ved sikringshandler på Nasdaq. For å redusere denne risikoen 

lukker konsernet umiddelbart alle sikringshandler som inngås innenfor 
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kraftproduksjon i euro gjennom valutasikringskontrakter.

Konsernet forventer oppstart av vindkraftproduksjon i løpet av 

 høsten 2014. Dette introduserer markedsrisiko knyttet til omsetning 

av elsertifikater, både i form av pris- og likviditetsrisiko. Det er inn-

gått bilaterale avtaler som muliggjør løpende realisering av opptjente 

sertifikater, til dels til fastlagt pris.

Finansforvaltningen omfatter den finansielle risikoen knyttet til 

likviditet og renter. Konsernets lån er i norske kroner. Konsernets 

 målsetning for renterisiko er å minimere rentekostnadene og 

 redusere svingningene i disse. Styret har definert risikorammer for 

å oppfylle denne målsetningen. For å oppfylle risikomålsetningen 

benyttes i hovedsak rentebytteavtaler. Selskapets kredittrisiko er 

begrenset da konsernet ikke har noen dominerende kunder, men 

det er en viss risiko knyttet til oppgjør av finansielle kraftkontrakter. 

Denne risikoen er imidlertid vesentlig redusert gjennom clearing og 

etablerte grenser for motpartsrisiko. Likviditetsrisikoen anses også 

begrenset.

På lengre sikt er risikoeksponeringen størst mot kraftmarkedet, og 

til dels sertifikatmarkedet. Utover dette er risiko knyttet til ramme-

betingelser sentralt. Dette omfatter i hovedsak særegne skatter og 

avgifter for kraftbransjen, regulering av nettvirksomheten, regulering 

av sertifikatregimet og konsesjonsprosesser for bygging av kraftverk 

og nettanlegg. Videre er Varanger Kraft også eksponert for frem-

driften i sentralnettets planlagte forsterkning av linjenettet til og fra 

Øst-Finnmark.

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER
Konsernet har ingen særskilte aktiviteter innenfor forskning og 

utvikling.

ORGANISASJON OG ARBEIDSMILJØ
Varanger Kraft søker i all sin virksomhet å opprettholde fokus på 

sikkerhet og miljø, og samarbeider med arbeidstakere, bedriftshelse-

tjeneste og offentlige myndigheter om å redusere sykefraværet. Det 

rapporteres jevnlig til selskapsledelsen og styrer om sykefravær og 

uønskede hendelser. Medarbeidertilfredshet, kompetanseopplevelse 

og bedriftskultur er målsatt gjennom indekser som måles i halvårlige 

medarbeiderundersøkelser.

Ved utgangen av 2013 hadde konsernet Varanger Kraft 134 ansatte, 

hvorav 12 lærlinger. 18 av disse var ansatt i morselskapet. Det ble 

totalt utført 131,5 årsverk i konsernet Varanger Kraft og 17,5 årsverk 

i morselskapet. Det totale sykefraværet i konsernet var på 5,3 prosent 

i 2013, en oppgang på 0,1 prosentpoeng fra året før. Dette er høyere 

enn konsernets målsetning om 5 prosent sykefravær på årsbasis. 

Varanger Kraft har en meget aktiv fraværsoppfølging og nært 

samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Det ble i 2013 registrert to 

hendelser med personskade, hvorav en fallskade og ett skuteruhell. 

Alle skader, nestenulykker og farlige forhold blir analysert og fulgt 

opp på en systematisk måte.

Det stramme arbeidsmarkedet har ført til utfordringer i rekrutterings-

arbeidet, spesielt gjelder dette rekruttering av fagarbeidere innenfor 

elektrofaget. Konsernet har imidlertid en meget stabil arbeidsstokk, 

og dette er med på å dempe rekrutteringsbehovet til konsernet. 

Varanger Kraft ble av Finnmark fylkeskommune kåret til årets 

lærebedrift i Finnmark i 2013 og lærlingordningen er en sentral del 

av konsernets rekrutteringspolitikk. Styret mener arbeidsmiljøet i 

konsernets virksomheter er tilfredsstillende, men vurderer løpende 

behov for iverksettelse av tiltak for forbedringer. 

LIKESTILLING 

Blant konsernets 134 ansatte er det 24 kvinner fordelt på mor-

selskapet og datterselskapene Varanger KraftEntreprenør AS, 

 Varanger KraftUtvikling AS, Varanger KraftMarked AS, Varanger 

KraftNett AS og Pasvik Kraft AS. Av disse innehar fire en leder-

funksjon med personalansvar som daglige ledere i datterselskapene. 

For øvrig er et flertall av kvinnene tilknyttet administrative oppgaver. 

Av styrets eiervalgte medlemmer er to av fem kvinner. Ingen av de to 

styremedlemmene valgt av og blant de ansatte er kvinner. Selskapets  

personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral på alle områder. 

 Selskapets to viktigste likestillingstiltak er trolig fleksible arbeidstids-

løsninger samt arbeidsgivers policy om full lønnskompensasjon ved 

fødselspermisjon, utover folketrygdens maksimalgrense på 6G. Etter 

styrets oppfatning er likestillingsspørsmål tilfredsstillende ivaretatt, 

og det er ikke planlagt ytterligere tiltak innenfor dette området.

IKKE-DISKRIMINERING OG TILGJENGELIGHET
Varanger Kraft konsernet har ikke funnet behov for å planlegge eller 

iverksette spesielle tiltak for å fremme formålet i diskriminerings-

loven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

YTRE MILJØ
Etablering av kraftproduksjon og bygging av kraftlinjer påvirker 

naturen og miljøet, og konsernet tilstreber derfor å ta hensyn til 

natur og lokalmiljø ved gjennomføring av prosjekter. Vannkraft har 

som energikilde en betydelig fordel i å være fornybar, og i at den ikke 

 forurenser luft eller vann. Konsernet har ikke hatt uhell med vesent-

lige miljømessige konsekvenser gjennom 2013.

Varanger Kraft konsernet er klimanøytralt ved at man kompen-

serer for CO2-utslipp som virksomheten påfører miljøet knyttet til 

energiforbruk i form av transport, strømforbruk eller forbruk av fossilt 

brennstoff. Det er inngått avtaler om kjøp av fornybar energi, kjøp av 

CO2-kvoter knyttet til bilbruk, samt kjøpt FN-godkjente klimakvoter 

for å kompensere for disse utslippene.

FREMTIDSUTSIKTER
Kraftbransjen er underlagt betydelig politisk styring gjennom blant 

annet hjemfall og regulering av nettvirksomhet. Rammevilkårene til 

vindkraft er også til dels politisk bestemt. Bransjen og konsernets
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utsikter avhenger i stor grad av hvordan disse rammevilkårene 

 utvikler seg.

Ett av de viktigste fundamentene for fremtidig vekst for Varanger 

Kraft finner man innenfor vindkraft. Den pågående utbygging av vind-

parken i Berlevåg kommune forventes å bidra til en vesentlig  økning 

i konsernets samlede kraftproduksjon. I tillegg er Varanger Kraft 

en av åtte eiere av Finnmark Kraft som har som ambisjon å utnytte 

vindressurssene i hele Finnmark. Selskapet har gjennom sitt kjøp av 

Statoil sine landbaserte vindkraftkonsesjoner i Finnmark etablert seg 

som den tredje største aktøren innenfor vindkraftproduksjon i Norge. 

Selskapet er også tildelt konsesjon på bygging og drift av Hamnefjell 

vindkraftpark, en utbygging på inntil 120 MW.

Konsernets kraftproduksjon utgjør en sentral del av den framtidige 

resultatutviklingen, og de fremtidige prisbanene i kraft- og sertifikat-

markedet er derfor en viktig indikator på fremtidig lønnsomhet. 

Utsiktene for kraftprisen de kommende årene er lave sammenlignet 

med prisnivået de siste foregående år. Dette rammer forventningene 

knyttet til inntjening fra kraftproduksjonen i konsernet. Konsernet har 

implementert en sikringspolicy som gjør at eksponeringen ovenfor 

prisfall er relativt dempet for inneværende år, men gradvis økende 

for de påfølgende årene. Dette vil bidra til å redusere virkningen av 

eventuelt vedvarende lave kraftpriser i 2014.

Nettselskapets inntektsramme er redusert i 2014 sammenlignet 

med 2013. Selskapet står ovenfor et betydelig investeringsbehov de 

nærmeste år og evnen til en kostnadseffektiv gjennomføring av disse 

vil være av betydning for størrelsen på framtidig inntektsramme.

Konsernets ytelsespensjonsordning tilfører et noe uforutsigbart 

element i forhold til fremtidig resultatutvikling. Det vil bli fokusert på 

ordningen og tiltak som kan redusere den økonomiske betydningen 

av denne i 2014.

Varanger Kraft har med sin tilhørighet i Øst-Finnmark vært fritatt for 

arbeidsgiveravgift gjennom ordningen med differensiert sats i forhold 

til geografisk lokalisering. Som et ledd av EØS-avtalen vil imidlertid 

blant annet kraftbransjen fra og med 1. juli 2014 være arbeidsgiver-

avgiftspliktig med full sats. Dette innebærer avgiftsplikt for store 

deler av konsernet og vil utgjør en merkbar kostnadsøkning. 

DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT
Konsernets resultat etter skatt ble NOK 33,7 millioner. 

Årsresultatet i Varanger Kraft AS (morselskapet) ble NOK 42,3 

 millioner. Styret foreslår at årsresultatet i Varanger Kraft AS 

 disponeres slik:

- Avsatt utbytte til eierne  NOK 40 millioner

- Overført til annen egenkapital NOK 2,3 millioner

Etter disponeringen utgjør morselskapets opptjente egenkapital NOK 

45,2 millioner.
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RESULTATREGNSKAP

(Tall i hele tusen)

2013 2012 note 2013 2012

 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

433 297 383 319 Salgsinntekter 1, 14 29 722 27 342

48 642 45 144 Andre driftsinntekter 1

481 939 428 463 Sum driftsinntekter 29 722 27 342

156 105 144 417 Kjøp av energi og overføringskostnader 1

120 061 77 990 Lønnskostnader 2 20 118 15 211

50 462 49 493 Avskrivninger 5, 6, 7 1 518 2 384

72 294 72 752 Andre driftskostnader 3, 4 14 529 15 926

398 922 344 652 Sum driftskostnader 36 164 33 521

83 017 83 811 Driftsresultat -6 442 -6 179

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

0 0 Mottatt konsernbidrag 62 831 71 430

3 978 4 680 Finansinntekter  14 13 959 12 556

19 847 15 947 Finanskostnader 19 377 11 592

-15 869 -11 267 Netto finansresultat 57 414 72 394

67 148 72 544 Ordinært resultat før skattekostnad 50 972 66 215

33 412 32 459 Skattekostnad på ordinært resultat 16 8 681 18 458

33 736 40 085 Årsresultat 42 292 47 757

OVERFØRINGER

33 736 40 085 Overføring resultat

Overført til annen egenkapital 2 292 -2 243

Foreslått utbytte 40 000 50 000

33 736 40 085 42 292 47 757

VARANGER KRAFTKONSERN
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BALANSE

(Tall i hele tusen)

2012 2011 Note 2012 2011

EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

 555  1 119 Goodwill 6, 7   

 71 779  74 909 Utsatt skattefordel 16 3 107 1 740

72 334  76 028 Sum immaterielle eiendeler 3 107 1 740

VARIGE DRIFTSMIDLER

 706 630  672 098 Bygninger, anlegg og tomter 5

 368 125  67 681 Anlegg under utførelse 5 699 1 287

 63 891  63 943 Maskiner, inventar og lignende 4,5 5 851 3 072

1 138 646  803 722 Sum varige driftsmidler 6 550 4 359

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

Investering i datterselskap 6 298 217 18 217

Lån til foretak i samme konsern 9, 11 313 750 313 750

 12 108  7 620 Investeringer i aksjer og andeler 8 7 525 7 525

 4 443  3 765 Andre langsiktige fordringer 9 2 789 2 986

16 551  11 385 Sum finansielle anleggsmidler 622 282 342 478

 1 227 531  891 135 Sum anleggsmidler 631 939 348 577

OMLØPSMIDLER

 8 458  7 567 Varelager 17 0 0

FORDRINGER

61 037  64 881 Kundefordringer 11 12 654 10 306

2 594 Naturressursskatt til fremføring 16

Fordring konsernbidrag 11 62 831 71 430

71 213  34 279 Andre fordringer 15 6 931 3 502

132 250  101 754 Sum fordringer 82 417 85 238

INVESTERINGER

 14 440 Markedsbaserte finansielle plasseringer 8 14 440

 14 440 Sum investeringer 14 440

64 511  81 085 Bankinnskudd, kontanter og lignende 18 562 520

205 219  204 846 Sum omløpsmidler 82 979 100 198

1 432 750  1 095 981 SUM EIENDELER 714 918 448 775

VARANGER KRAFTKONSERN

2013                    2012        Note   2013  2012
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BALANSE
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KONSERN

2013 2012 GJELD OG EGENKAPITAL Note 2013 2012

Innskutt egenkapital 

 3 200  3 200 Aksjekapital 12, 19 3 200 3 200

Overkursfond 12 57 57

 3 200  3 200 Sum innskutt egenkapital 3 257 3 257

Opptjent egenkapital

505 270  511 533 Fond 12

      Annen egenkapital 12 45 238 42 947

505 270  511 533 Sum opptjent egenkapital 45 238 42 947

508 470  514 733 Sum egenkapital 48 495 46 204

 AVSETNING FOR FORPLIKTELSER

 15 532  16 935 Utsatt skatt 16

59 298  29 816 Pensjonsforpliktelser 13 11 635 6 074

74 830  46 751 Sum avsetning for forpliktelser 11 635 6 074

 ANNEN LANGSIKTIG GJELD

 621 947  313 750 Gjeld til kredittinstitusjoner 10, 11, 18 593 750 313 750

11 519  7 990 Annen langsiktig gjeld 10

633 466  321 740 Sum annen langsiktig gjeld 593 750 313 750

 KORTSIKTIG GJELD

35 410  48 192 Leverandørgjeld 11 4 132 5 786

29 092  36 072 Betalbar skatt 16 10 048 18 541

8 059  9 894 Skyldig offentlige avgifter 533 517

40 000  50 000 Foreslått utbytte 40 000 50 000

Kassekreditt 18 1 546 4 249

103 424 68 599 Annen kortsiktig gjeld 15 4 778 3 654

215 985 121 757 Sum kortsiktig gjeld 61 038 87 747

924 280 581 248 Sum gjeld 666 423 402 571

 1 432 750 1 095 981 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 714 918 448 775

VARANGER KRAFT

(Tall i hele tusen)

Erlend Grimstad 

styrets leder

Vivian Lorentzen 

styrets nestleder

Eilif Johannesen

Jarle Andreassen
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                2013                  2012                  2013                2012

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER

 67 148  72 544 Resultat før skattekostnad 50 972 66 215

 -36 072  -54 950 Periodens betalte skatt         -18 541 -16 111

 -168  -3 098 Tap (+) / gevinst (-) ved salg av anleggsmidler

 50 462  49 539 Ordinære avskrivninger 1 518 2 384

 -891  -1 415 Endring i varelager (økn. -/ nedg. +)

 3 844  -10 892 Endring i kundefordringer (økn. -/ nedg. +) -2 348 -1 203

 -12 782  30 322 Endring i leverandørgjeld (økn. +/ nedg. -) -1 653 1 726

 29 481 -3 213 Endring pensjonsmidler 5 561 193

 -27 803  6 724 Endring mer/mindreinntekt, inkl tilbakef. renter mindreinntekt

 -26 106  -10 758 Endring kortsiktige fordringer, mva etc -3 429 -1 074

33 917 Endring periodiserte kostnader turbiner VKVind

 17 884  1 307 Endring kortsiktig gjeld, kraftkjøp etc. 1 123 -72

 -3 027  230 Endring i andre tidsavgrensningsposter -562 -1 537

 95 886  76 340 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 32 641 50 521

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER

 168  3 908 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

 -386 039  -105 708 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -3 708 -1 817

 15 027  659 Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler 15 027 659

   -652 Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler -652

 -370 844  -101 793 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 11 318 -1 810

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

308 197 Innbetaling opptak langsiktige lån 280 000

Ny aksjekapital datterselskap -280 000

   Mottatt, ikke innbetalt konsernbidrag -62 831 -71 431

Mottatt konsernbidrag 71 430 60 000

   -1 250 Utbetaling ansvarlig lån Finnmark Kraft -1 250

188 188 Innbetaling ansvarlig lån Finnmark Kraft 188 188

 -50 000  -40 000 Utbetalinger av utbytte -50 000 -40 000

 258 385  -41 063 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -41 214 -52 492

 -16 574  -66 516 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 2 745 -3 781

 81 085  147 601 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 01.01 -3 729 52

 64 511  81 085 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 31.12 -984 -3 729

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

(Tall i hele tusen)

VARANGER KRAFTKONSERN
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REGNSKAPSPRINSIPPER
ÅRSREGNSKAPET ER SATT OPP I SAMSVAR MED REGNSKAPS-

LOVEN OG GOD REGNSKAPSSKIKK.

 

KONSOLIDERINGSPRINSIPPER
Konsernregnskapet omfatter morselskapet Varanger Kraft AS og 

 datterselskapene Varanger KraftNett AS, Varanger Kraft Entreprenør 

AS,  Varanger KraftProduksjon AS, Varanger Kraft Utvikling AS, 

 Barents Energi AS og Pasvik Kraft AS. Datter selskapene er inn-

arbeidet i  konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Forskjellen  

mellom datterselskapets aksjer og bokført egenkapital er, på 

 basis av en mer-mindre verdianalyse, henført til de av selskapets 

eiendeler  og for pliktelser som har andre verdier enn de bokførte. 

Eventuell mer/mindreverdi som ikke kan henføres til identifiserbare 

eiendeler og forpliktelser, behandles som goodwill/negativ good-

will. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres.

DATTERSELSKAP/TILKNYTTEDE SELSKAP
Datterselskapene og tilknyttede selskap er vurdert etter kost-

metoden i selskapsregnskapet. 

PRINSIPPER FOR INNTEKTS- OG KOSTNADSFØRING 

Driftsinntekter representerer opptjent verdi av levert kraft, 

nettinntekter   og arbeid for andre. Med grunnlag i måleravlesninger 

ved årsskiftet og forbruksprofiler er kraft- og nettjenester periodi-

sert pr 31.12.2013. Kostnadsføring av varer og tjenester foretas 

ved levering.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV BALANSEPOSTER
Eiendeler og gjeld knyttet til omsetning av kraft klassifiseres som 

omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke 

knytter  seg til omsetningen, klassifiseres som omløpsmidler og 

kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år etter 31.12.2013. 

Øvrige eiendeler og gjeld klassifiseres som anleggsmidler og 

 langsiktig gjeld.

MAGASINBEHOLDNING
I samsvar med etablert praksis beholdningsfører konsernet ikke 

oppmagasinert  vann i regnskapet.

KONTRAKTSFORPLIKTELSER
I porteføljestrukturen skilles det mellom sikring av henholdsvis 

kraftproduksjon og salg til sluttbrukere.  Kontraktsforpliktelsene 

består av fysiske salgskontrakter i sluttbrukermarkedet samt  

finansielle kontrakter inngått bilateralt og direkte mot elbørs. 

 Finansielle instrumenter i krafthandelen omfattes av finansielle 

bilaterale kontrakter og terminkontrakter clearet via megler. De 

 finansielle instrumentene verdsettes til virkelig verdi representert 

ved noterte markedspriser.

SALGSKONTRAKTER
Kontrakter i sluttbrukermarkedet inngås til fast pris eller markeds-

pris med påslag. I porteføljestyringen inngår kun volum der det 

er inngått kontrakter med avtalt pris og varighet. Finansielle 

 kontrakter benyttes for sikring av innpris på inngåtte kontrakter 

til sluttbrukere.

PRODUKSJONSPORTEFØLJE
Porteføljens produksjonvolum er basert på fremtidig planlagt 

produksjon  ut fra magasinsituasjon, forventet tilsig og prisutvik-

ling. Finansielle kontrakter benyttes for å sikre den underliggende 

produksjonen basert på fremtidig planlagt produksjon. Tap/gevinst 

på sikringskontrakter, beregnet som margin mellom kontraktspris 

og spotpris, bokføres ved realisering.

RISIKI
Varanger Kraft er eksponert for flere typer risiki i forbindelse med 

kraftomsetningen. Størst risiko er det knyttet til volumrisikoen i 

konsernets eget produksjonssystem og prisrisiko. Oppgjørsrisikoen 

for engros kontrakter er redusert gjennom clearing av kontrakter og 

etablerte grenser for motpartsrisiko. Den totale risikoen måles og 

styres gjennom fastsatte maksimalrammer for eksponering.

MER/MINDREINNTEKT ANGÅENDE MONOPOLVIRKSOMHETEN

Inntektsrammen angir hvor mye strømkundene skal betale til 

sammen i nettleie. NVE fastsetter årlig en individuell inntekts-

ramme for hvert nettselskap. Denne baseres delvis på selskapets 

 faktiske kostnader, og delvis på hva det forventes at kostnadene 

skal være ved 100  prosent effektiv drift. Dersom selskapenes fak-

tiske inntekter overstiger   inntektsrammen, så må det overskytende 

tilbakebetales til kundene. Dersom selskapenes faktiske inntekter 

blir mindre enn inntekts rammen, så kan det hentes inn fra kundene 

senere. Mer/mindreinntekt skal  renteberegnes med den rente som 

tilsvarer årsgjennomsnittet av daglige noteringer av Norges Banks 

foliorenter.
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KILE
Kile er fra og med 2007 fullt ut integrert i reguleringsmodellen, og 

behandles  som enhver annen kostnad.

KORTSIKTIGE FINANSINVESTERINGER
Kortsiktige plasseringer (aksjer, obligasjoner og andre finansielle  

 instrumenter) inngår i en handelsportefølje og vurderes som 

markeds baserte finansielle omløpsmidler og er balanseført til 

 virkelig verdi pr årsskiftet.

KUNDEFORDRINGER OG ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER
Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer er ført opp til 

pålydende  med fradrag for konstaterte og sannsynlige tap.

VARIGE DRIFTSMIDLER
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets 

levetid  dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som over-

stiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres 

løpende  under driftskostnader, mens påkostninger og forbedringer 

tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

PENSJONER
Ved regnskapsføring av pensjon følges NRS-standarden for 

pensjons kostnader. Konsernet har pensjonsforpliktelser både 

 knyttet til kollektive  pensjonsordninger (sikrede ytelser) og 

pensjons forpliktelser som dekkes over den løpende drift (usikrede  

ytelser). Da konsernet har flere pensjonsordninger, er over-

finansiering og underfinansiering presentert brutto i regnskapet. 

Estimatavvik som følge av endringer i underliggende økonomiske 

forhold /aktuarmessige forutsetninger tas direkte over resultatet.

ERSTATNINGER OG KONSESJONSKRAFTSFORPLIKTELSER
Årlige erstatninger til grunneiere og reindrift er svært begrenset og 

kostnadsføres løpende. Det er ikke foretatt avsetninger til dekning 

av disse fremtidige forpliktelsene. Det foretas årlig avsetninger for 

leverings forpliktelser knyttet til konsesjonskraft i den grad dette 

dreier seg om opptjente leveringsforpliktelser som ikke er gjort opp.

SKATT
Ordinær overskuddsskatt omfatter både periodens betalbare skatt 

og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27 prosent 

på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom 

 regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig 

 underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatte-

økende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverse-

res eller kan reverseres i samme periode, er utlignet og nettoført.

GRUNNRENTESKATT
For kraftproduksjon er det innført en særskilt grunnrenteskatt 

hvor salgsinntektene for det enkelte verk fastsettes ut i fra årets 

timeoppløste  spotmarkedspriser multiplisert med produksjon i 

 tilhørende perioder,  med unntak av konsesjonskraft som prises til 

 faktiske inntekter. Grunnrenteskatt beregnes for kraftverk med 

 merkeytelse på 5500 kVA  eller mer. Gevinst/tap ved realisasjon av 

drifts midler, skattemessige avskrivninger samt øvrige kostnader 

tilordnet kraftverket tas hensyn til ved beregning av alminnelig 

inntekt. Det gis ikke fradrag for gjeldsrenter. I stedet gis det fra-

drag for en friinntekt som beregnes særskilt for hvert kraftverk. 

Grunnrenteskatten vil normalt være stigende over kraftverkets  

 levetid i det effekten av friinntekten vil reduseres over tid. Denne 

effekten er forsterket ved at gamle kraftverk er tillatt  oppvurdert 

etter særskilte overgangsregler. Effektiv grunnrenteskatt vil videre 

være påvirket av forskjellen mellom faktiske salgsinntekter og 

spotmarkedspriser og den prognoseperioden som legges til grunn 

ved beregningene.

NATURRESSURSSKATT
Det betales en særskilt naturressursskatt for kraftverk med merke-

ytelse på 5500 kVA eller mer. Naturressursskatten beregnes ut fra 

 produksjonen for det enkelte kraftverk. Naturressursskatten utgjør 

1,3 øre pr. kWh beregnet ut fra årlig gjennomsnittproduksjon for de 

seneste 7 år. Naturressursskatten kan motregnes i fellesskatten av 

ordinær i nntektsskatt. Om kraftforetakets ordinære skatte messige 

overskudd og følgelig beregnet fellesskatt ikke er tilstrekkelig til 

at naturressursskatten kan motregnes, kan naturressursskatten 

 kreves fremført med rentegodtjørelse. Naturressursskatten vil 

derfor bare være en skattekostnad i den utstrekning den ikke kan 

motregnes.

KONTANTSTRØMOPPSTILLING
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte 

 metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, 

bankinnskudd og eventuelt andre kortsiktige plasseringer som 

umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til 

kjente kontantbeløp, samt har forfall kortere enn tre måneder fra 

 anskaffelsesdato. 
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NOTER TIL REGNSKAPET

Administrerende direktør inngår i selskapets ordinære pensjonsordning, (se note 13) og har i tillegg en individuell pensjonsavtale som gir 66% 

pensjon fra fylte 62 år. Den individuelle avtalen inngår i årsregnskapet med en implementeringskost på 1503 tusen. Administrerende direktør 

har i henhold til sin ansettelsesavtale rett til 6 måneders etterlønn.

  

Administrerende direktør inngår i selskapets ordinære pensjonsordning, (se note 13) og har i tillegg en individuell pensjonsavtale som gir 66% 

pensjon fra fylte 62 år. Den individuelle avtalen inngår i årsregnskapet og har i 2013 en kostnad på 0.7 MNOK. Administrerende direktør har i 

henhold til sin ansettelsesavtale rett til 6 måneders etterlønn. 

Samlede lån- og sikkerhetsstillelser til fordel for ansatte i Varanger Kraft AS utgjorde NOK 39 000. 

KONSERN VARANGER KRAFT

YTELSER TIL LEDENDE PERSONER ADM.DIR. STYRET

Lønn 1 209

Annen godtgjørelse 42 16

Styregodtgjørelse 18 519

2013 2012 LØNNSKOSTNADER 2013 2012 

71 289 65 107 Lønninger 11 269 11 075

44 682 8 307 Pensjonskostnader (se note 13) 7 280 2 409

4 090 4 576 Andre ytelser 1 569 1 727

120 061 77 990 Sum 20 118 15 211

2013 2012 GODTGJØRELSE REVISOR 2013 2012

476 552 Revisjon 96 98

268 222 Annen bistand 74 35

33 23 Attestasjoner

776 797 Sum 170 133

Totalt Varanger Varanger Varanger Varanger Varanger Varanger Pasvik Varanger Eliminering
Kraft AS Kraft- KraftEntre- Kraft- KraftUt- KraftProd- Kraft AS KraftVind

Nett AS prenør AS Marked AS vikling AS uksjon AS AS

Energisalg  248 360 146 395 118 400 -16 435

Overføring  184 937 197 673  -12 736

Andre inntekter 48 642 29 722 13 478 105 696 103 23 933 602 -124 892

Sum driftsinntekter  481 939 29 722 211 151 105 696 146 498 23 933 0 119 002 0 -154 063

Kraftkjøp  138 575 19 082 135 928 -16 435

Nettleie  17 530 13 865 16 401 -12 736

Andre driftskostnader  242 816 36 164 140 095 113 073 7 946 21 619 370 45 883 1 295 -123 630

Sum  398 922 36 164 173 042 113 073 143 874 21 619 370 62 284 1 295 -152 801

Driftsresultat 2013  83 017 -6 442 38 109 -7 378 2 624 2 314 -370 56 718 -1295 -3 924

Driftsresultat 2012  83 811 -6 179 15 862 3 535 4 325 4 878 -374 65 766 -109 -3 892

Antall årsverk har i 2013 vært 132 i konsernet og 18 i Varanger Kraft AS. 

NOTE 2  –  LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE, M.M.

NOTE 1  –  SALGSINNTEKTER

(Alle tall i hele tusen)
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VARANGER KRAFT

Antall årsverk har i 2013 vært 132 i konsernet og 18 i Varanger Kraft AS. 

2013 2012  2013 2012

4 979 6 533 Materialer 213 253

36 813 24 820 Fremmedytelser 4 262 5 407

624 87 Tap på fordringer

11 233 9 686 Kommunal eiendomsskatt

3 938 3 701 Konsesjonsavgift, fallrettigheter, erstatninger, tilsynsavgift

3 391 3 852 Reise- og oppholdskostnader 902 1 233

8 826 7 636 Egne transportmidler 114 33

2 491 16 437 Øvrige administrasjons- og driftskostnader 9 039 9 000

72 294 72 752 Sum 14 529 15 926

KONSERN VARANGER KRAFT

NOTE 3  –  ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Årlig leie 6 576  83

Leiekontraktens utløp 2014-2020 2018

VARANGER KRAFT AS

NOTE 4  –  IKKE BALANSERFØRTE LEIEAVTALER

Varige driftsmidler avskrives lineært over forventet økonomisk levetid.

KONSERN

Kjøretøy,
kont.utst.,
 EDB m.m. 

Produksj.
anlegg

Regional-
nett

Lokal-
nett Tariffapp. Bygninger

Fjernstyr.,
off. belysn.

Anlegg 
under

utførelse SUM

Konsern  

Ansk. kostnad 01.01 153 087 318 362  379 245  555 224  26 631 92 358  24 127 67 679 1 616 715

Tilgang 2013 5 897 5 929  15 631  51 190  2 427 313 271 394 345

Avgang 2013 1 909 12 826 14 735

Akk. avskrivn. 31.12 88 169 189 162  208 137  285 168  23 165 34 772  22 656 851 228

Akk. nedskrivning 31.12 6 451 6 451

Bokført verdi 31.12 62 455 135 129  186 739  321 246  3 466 60 013  1 471 368 125 1 138 646

Årets ordinære avskriv. 8 007 11 480  10 604  16 047  1 304 2 253 203 49 898

Antatt økonomisk levetid 3-15 år 5-55 år 10-50 år 8-35 år 15 år 15-50 år 10-50 år 3-50 år

NOTE 5  –  VARIGE DRIFTSMIDLER

KONSERN

Kjøretøy,
kont.utst.

Anlegg
under utførelse SUMVARANGER KRAFT AS

Ansk. kostnad 01.01 19 984 1 287 21 272

Tilgang 2013 994 994

Avgang 2013 589 589

Akk. avskrivn. 31.12 15 127 15 127

Bokført verdi 31.12 5 851 699 6 550

Årets ordinære avskriv. 1 518 1 518

Antatt økonomisk levetid 3 år
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FIRMA

Opprettelses-/
anskaffelses-

tidspunkt Forretningskontor Eierandel
Stemme-

andel
Bokført 

verdi

Varanger KraftNett AS Des. 2002 Vadsø 100,0 % 100,0 % 1 874

Varanger KraftProduksjon AS Jan. 2003 Vadsø 100,0 % 100,0 % 674

Varanger KraftEntreprenør AS Jan. 2003 Vadsø 100,0 % 100,0 % 104

Varanger KraftMarked AS Jan. 2003 Vadsø 100,0 % 100,0 % 15 163

Varanger KraftVind AS Jan. 2012 Vadsø 100,0 % 100,0 % 280 091

Varanger KraftUtvikling AS Jan. 2003 Vadsø 100,0 % 100,0 % 311

298 217

 

NOTE 6  –  DATTERSELSKAP

Verdien av aksjeposten i selskapene er satt lik tingsinnskuddet i form av regnskapsmessig verdi av selskapskapitalen i selskapet. Transaksjonen 

er gjennomført med regnskapsmessig kontinuitet, jfr. aksjeloven § 2-7.

I konsernregnskapet er mer/mindreverdier knyttet til Varanger KraftProduksjon AS sin aksjepost i datterselskapet Pasvik Kraft AS innarbeidet på 

følgende måte:     

FIRMA
Anskaffelses-

tidspunkt
Forretnings-kontor Eierandel

Stemme-
andel

Kostpris

Pasvik Kraft AS Des. 2000 Hesseng 100,0 % 100,0 % 120 841

 
Pasvik Kraft AS Total

100 % eierandel ervervet til: 120 841

Andel EK 31 268

Merverdi 89 573

 
Fordelt merverdi:            Avskrivningstid pr. mnd.

Kraftverk 112 604 21 år 447

Utsatt skatt -31 529 21 år -125

Goodwill 8 498 15 år 47

 Varanger KraftEntreprenør AS sin aksjepost tilknyttet selskapet Elektrolinje AS er innarbeidet i konsernregnskapet på følgende måte:.

 
FIRMA

Opprettelses-/
anskaffelses-

tidspunkt Forretningskontor Eierandel
Stemme-

andel Kostpris

Elektrolinje AS Aug. 2013 Varangerbotn 48,7 % 48,7 % 4 598

48,7 % eierandel ervervet til: 4 598 Avskrivningstid Pr. mnd.

Andel EK ved ervervelse 2 484

Merverdi goodwill 2 114 5 år 35

Konsern

Balanseført verdi pr 01.01.2013 0

Aksjer ervervet i 2013 4 598

Resultatandel 2013 387

Avskrivning goodwill 2013 -497

Balanseført verdi pr. 31.12.2013 4 488

Resultatandel og avskrivning av goodwill 

er innarbeidet i konsernregnskapet som 

finanskostnad på NOK 110 tusen.
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Anleggsaksjer og mindre investeringer i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse balanseføres 
til gjennomsnittlig anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Utbetalinger fra 
selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Aksjer i selskaper der konsernet etter regnskapslovens bestemmelser har betydelig inn-
flytelse føres etter egenkapitalmetoden. 
     
Aksjer og andeler i andre foretak

Eierandel Kostpris
Balanseført 

verdi
Anleggsmidler Eierandel Kostpris

Balanseført 
verdi

2,6 % 16 16 Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS

25,0 % 147 69 Elinor AS

12,5 % 7 250 7 250 Finnmark Kraft AS 12,50 %  7 250  7 250 

3,4 % 10 10 Aksjer Svanvik Næringsbygg

1,0 % 275 275 Aksjer Barents Naturgass AS 1,0 % 275 275

7 698 7 620 Sum aksjer og andeler 7 525 7 525

Kortsiktige finansielle plasseringer

Anskaf-
felseskost

Balanse-
ført verdi

Resultat-
ført 

verdi-
endring

Markeds-
verdi

Anskaf-
felseskost

Balanse-
ført verdi

Resultat-
ført verdi-

endring

Markeds-
verdi

924 0 12 0 Pengemarked Norge 924 0 12 0

3 068 0 60 0 Obligasjoner Norge 3 068 0 60 0

2 484 0 -162 0 Obligasjoner Utland 2 484 0 -162 0

1 867 0 133 0 Hedgefond 1 867 0 133 0

751 0 61 0 Aksjer Norge 751 0 61 0

2 851 0 482 0 Aksjer Utland 2 851 0 482 0

11 946 0 587 0 Sum 11 946 0 587 0

KONSERN VARANGER KRAFT AS

NOTE 9  –  FORDRINGER MED FORFALL SENERE ENN ETT ÅR        

2013 2012 2013 2012 

1 693 827 Lån til ansatte 39 48

Utlån til datterselskaper 313 750 313 750

2 750 2 938 Ansvarlig lån Finnmark Kraft AS 2 750 2 938

4 443 3 765 Sum langsiktige fordringer 316 539 316 736

NOTE 7  –  IMMATERIELLE EIENDELER

 Goodwill Avskrivninger

Anskaffelseskost 8 498 Økonomisk levetid 15 år

Akkumulerte avskrivninger 7 943 Avskrivningsplan Lineær

Bokført verdi pr. 31.12.13 555 Årets avskrivning 564

Goodwill avskrives over 15 år da den anses å være knyttet til eiendeler som har en langvarig verdi.

Selskapets finansielle plasseringer er realisert i løpet av regnskapsåret 2013. 

KONSERN VARANGER KRAFT AS

NOTE 8  –  AKSJER/ANDELER I ANDRE FORETAK M.V. OG FINANSIELLE PLASSERINGER 
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NOTE 12  –  EGENKAPITAL

Aksjekapital

Annen
innskutt

egenkapital
Over-

kursfond

Fond for 
vurderings-
forskjeller

Annen
opptjent

egenkapital Sum

Egenkapital Varanger Kraft AS 01.01.2013  3 200   57   42 947  46 204 

Årets endring i egenkapital:

Årets resultat  42 292  42 292 

Utbytte  -40 000  -40 000 

Egenkapital 31.12.2013  3 200    57   45 238  48 495 

   

 Aksjekapital  Fonds  SUM 

Egenkapital konsern 01.01.2013  3 200  511 533  514 733 

Årets endring i egenkapitalen:

Årets resultat  33 736  33 736 

Utbytte  -40 000  -40 000 

Egenkapital 31.12.2013  3 200  505 269  508 470 

NOTE 10  –  LANGSIKTIG GJELD OG PANTSTILLELSER         

KONSERN

Gjeld med forfall senere enn 5 år 2013 2012

Gjeld til kredittinstitusjoner 593 750 313 750

Uopptjent inntekt 11 519 7 990

605 269 321 740

Den totale lånegjelden med forfall senere enn fem år er på NOK 593,75 millioner og består av gjeld til DNB, Eksportfinans og Swedbank. 

Lånene til DNB, Eksportfinans og Swedbank er pantstillet med aksjer i konsernets datterselskaper. Lånegjelden er avdragsfri. Det er planlagt 

refinan siering av lånegjelden i 2014.  

Prosjektfinansiering knyttet til konsernets vindkraftutbygging utgjør pr 31.12.2013 NOK 27 millioner. Aktiva i vindkraftselskapet er pantsatt i 

favør av Swedbank under prosjektlånet. Balanseført verdi av pantsatte aktiva utgjør NOK 357 millioner i konsernregnskapet.

        

Uopptjent inntekt gjelder forhåndssalg av bruksrett innenfor bredbåndvirksomheten.   

NOTE 11  –  MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN M.V.       

 Varanger Kraft AS 2013 2012

Kundefordringer 12 641 10 304

Leverandørgjeld 647 695

Fordring konsernbidrag 62 831 71 430

Utlån til datterselskaper 313 750 313 750

Påløpte renter aksjonærlån Varanger KraftVind AS 4 297
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NOTE 14  –  VESENTLIGE TRANSAKSJONER NÆRSTÅENDE PARTER 

Varanger Kraft AS har transaksjoner med de øvrige datterselskapene i konsernet som er omfattet av  dokumentasjonsplikten etter ligningslovens 

regler. Selskapet fakturerer de øvrige selskapene i konsernet  for administrative tjenester og mottar i tillegg finansinntekter på konserninterne 

lån.   I 2013 utgjorde inntekter fra salg av administrative tjenester NOK 29,488 millioner og finansinntekter av konserninterne lån NOK 13,074 

millioner.  

NOTE 13  –  PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSMIDLER

Netto pensjonsforpliktelser i Varanger Kraft AS på NOK 11,635 millioner består av en underfinansiering av sikrede ytelser på NOK 9,422 

 millioner og en underfinansiering på usikrede ytelser på NOK 2,213 millioner.      

Netto pensjonsforpliktelser i konsernet på NOK 59,298 millioner NOK består av en underfinansiering av sikrede ytelser på NOK 57,085 millioner 

og en underfinansiering på usikrede ytelser på NOK 2,213 millioner.      

Økonomiske forutsetninger:

Avkastning på pensjonsmidler 4,4 %

Diskonteringsrente 4,0 %

Årlig lønnsvekst 3,5 %

Årlig økning i G 3,5 %

Årlig regulering av pensjoner under utbetaling 2,75 %

Pensjonskostnad

KONSERN    VARANGER KRAFT AS

2013 2012 2013 2012

9 235 7 209 Årets pensjonsopptjening 2 368 1 501

6 083 5 402 Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene 754 600

-4 936 -4 670 Avkastning på pensjonsmidlene -518 -436

0 1 503 Implementeringskost 0 1 503

33 881 -1 796 Resultatført estimatavvik 4 677 -811

592 749 Omkostninger 65 75

-173 -90 Øvrige pensjonskostnader -67 -23

44 682 8 307 Netto pensjonskostnad 7 280 2 409

KONSERN VARANGER KRAFT AS

2013 2012 2013 2012

187 997 150 749 Beregnede pensjonsforpliktelser 23 795 18 092

128 699 120 933 Pensjonsmidler (til markedsverdi) 12 160 12 018

59 298 29 816 Netto pensjonsforpliktelser 11 635 6 074

Konsernet har en pensjonsordning som omfatter 127 ansatte og 70 pensjonister.  Pensjonsordningen gir konsernets ansatte rett til definerte 

fremtidige ytelser. Ytelsene er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå  ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene 

fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap.   Utover den fondsbaserte løsningen har konsernet utbetalinger til  

pensjoner over den løpende drift.  Beregningen av pensjonsmidler- og forpliktelser knyttet til den fondsbaserte løsningen er basert på 

 beregninger foretatt av aktuar.

Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. 
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I forbindelse med NVEs kontroll av energiverkenes prissetting og effektivitet innenfor transport av energi, har Varanger KraftNett AS for 2013 

rapportert en mindreinntekt i denne virksomheten på NOK 27,868 millioner. 

Årets mindreinntekt for Varanger Kraft AS fremkommer som følger (tall i tusen NOK):

Inntektsramme for 2013 179 395

Tillegg inntektsramme endring avskrivninger/avkastningsrunnlag 2011-2013 6 832

Kostnader KILE -6 237

Kostnader fra overliggende nett og eiendomsskatt 16 842

Tillatt inntekt 196 832

Faktisk inntekt fra nettvirksomheten 168 963

Årets mindreinntekt 27 868

Nettvirksomheten i konsernet har en akkumulert mindreinntekt pr 31.12.2013 på NOK 10,351 millioner.

Mindreinntekten tilhører lokalnett i sin helhet.

Mindreinntekt er klassifisert som kortsiktig fordring i balansen, og vil isolert sett øke fremtidige kontantstrømmer fra nettvirksomheten i 

konsernet.

NOTE 15  –  MER/MINDREINNTEKT AV NETTVIRKSOMHETEN

NOTE 16  –  SKATT

Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består 
av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat 
av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Naturressursskatt fremføres mot senere års skatt av overskudd og utgjør således ingen 
skattekostnad. 

KONSERN VARANGER KRAFT AS

Årets skattekostnad fremkommer slik:

31 180 Betalbar selskapsskatt  10 048

13 029 Betalbar grunnrenteskatt

-10 761 Endring utsatt skatt -1 368

-36 Refusjon skatt

33 142 Årets totale skattekostnad 8 681

AVSTEMMING SKATTEKOSTNAD ORDINÆRT RESULTAT OG SKATT BEREGNET MED NOMINELL SKATTESATS:

 Årets ordinære skattekostnad 8 681

Skatt beregnet med nominell skattesats (28 %) av ordinært resultat før skatt 14 272

Avvik -5 592

Avviket forklares med:  

Permanente forskjeller -46

Endring utsatt skattefordel som følge av redusert skattesats 115

Konsernbidrag uten skattemessig virkning -5 660

Sum forklaring -5 592
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NOTE 16  –  SKATT (FORTSATT)

KONSERN VARANGER KRAFT AS

31.12.13 01.01.13 Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: 31.12.13 01.01.13

31 180 42 005 Betalbar skatt på årets resultat 10 048 18 541

-12 486 -20 788 Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag   

13 029 12 261 Grunnrenteskatt

-2 630 2 594 Betalbar naturressursskatt

29 092 36 072 Sum betalbar skatt 10 048 18 541

KONSERN VARANGER KRAFT AS

31.12.13 01.01.13 Spesifikasjon av grunnlag utsatt skattefordel 31.12.13 01.01.13

Forskjeller som utlignes:

-1 149 -1 194 Fordringer

-500 -500 Varelager

671 Finansielle instrumenter 0 671

-94 312 -108 282 Driftsmidler 126 -810

-2 709 -3 385 Gevinst og tapskonto

-2 145 Regnskapsmessige avsetninger

-57 634 -28 347 Pensjonsmidler- og forpliktelser -11 635 -6 074

-3 769 -17 553 Andre forskjeller

-160 073 -160 735 Sum -11 509 -6 213

-43 220 -45 006 Utsatt skattefordel i konsernets selskaper   

-28 559 -29 903 Periodisert skattekostnad interne transaksjoner

-71 779 -74 909 -3 107 -1 740

Oppført utsatt skattefordel i balansen er knyttet til netto midlertidige forskjeller i morselskapet og datterselskapene som det kan ytes 

konsernbidrag til, samt interne transaksjoner i konsernet.   

31.12.13 01.01.13 Spesifikasjon av grunnlag utsatt skatt konsern

-30 000 -30 000 Skjønnsmessig balanseført utsatt skattefordel datterselskap primo oppkjøp

28 643 28 643 Skatteeffekt av mottatt konsernbidrag

1 356 1 356 Benyttet balanseført utsatt skattefordel datterselskap 

5 129 5 032 Utsatt skatt datterselskap

31 529 31 529 Utsatt skatt merverdi oppkjøp (se note 6)

-21 125 -19 625 Avskrivning utsatt skatt merverdi

15 532 16 935 Utsatt skatt  

Grunnrenteskatt

Det er ikke oppført utsatt skatt eller utsatt skattefordel knyttet til grunnrentebeskatningen. Betalbar grunnrenteskatt kostnadsføres i det året 

skatten blir ilignet.
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NOTE 18  –  BUNDNE MIDLER, GARANTIER OG KASSEKREDITT

For konsernet utgjør bundne bankinnskudd NOK 7,4 millioner. Konsernet har stilt en garanti overfor Nasdaq OMX  og Statnett SF i forbindelse 

med fysisk handel på NOK 3 millioner og en garanti overfor Nasdaq OMX Stockholm i forbindelse med finansiell handel på NOK 20 millioner.  

Det er også stilt en garanti på NOK 193,75 millioner fra DNB mot Eksportfinans, i forbindelse med opptak av lån med sikkerhet i Varanger Kraft 

sine aksjer i flere av konsernets datterselskaper. Konsernet har en ubenyttet kassekredittramme på NOK 50 millioner. 

NOTE 19  –  AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

EIERSTRUKTUR     

Varanger Kraft AS sin aksjekapital består av 320 aksjer á NOK 10.000.      
Aksjonærer i Varanger Kraft AS pr. 31.12.13 var:      

Antall aksjer Eierandel Stemmeandel

Sør-Varanger kommune 100 31,25 % 31,25 %

Nesseby kommune 20 6,25 % 6,25 %

Tana kommune 40 12,50 % 12,50 %

Vadsø kommune 70 21,87 % 21,87 %

Vardø kommune 40 12,50 % 12,50 %

Båtsfjord kommune 30 9,38 % 9,38 %

Berlevåg kommune 20 6,25 % 6,25 %

Totalt antall aksjer 320 100,0 % 100,0 %

NOTE 17  –  VARER

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi, redusert med nedskrivning for ukurans pr 31.12.13 på 

NOK 0,5 millioner.   
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NOTE 20  –  KRAFTKONTRAKTSFORPLIKTELSER KONSERN

Omsetningsselskapet Varanger KraftMarked AS har underliggende fysiske kontrakter mot sluttkundene som er inngått til fastpris eller til 

markedspris med påslag. I porteføljestyringen inngår kun volum der det er inngått kontrakter med avtalt pris og varighet. Disse posisjonene 

sikres gjennom bilaterale finansielle kontrakter. Etter god regnskapsskikk er ikke urealisert gevinst knyttet til energiporteføljen regnskapsført. 

Ved verdsettelse er Nord Pools noterte markedspriser pr 31.12.13 lagt til grunn.  

Produksjonsselskapet Pasvik Kraft AS har en porteføljestruktur basert på fremtidig planlagt kraftproduksjon. Bilaterale finansielle kontrakter 

og kontrakter clearet over elbørsen benyttes for å forhåndssikre deler av den fremtidig forventede kraftproduksjonen. Tap/gevinst på 

sikringskontraktene bokføres ved realisasjon. 

NOTE 21  –  MAGASINBEHOLDNING

Kongsfjord Gandvik Melkefoss Skogfoss Totalt

Magasinbeholdning 01.01.2013 10,0 GWh 13,9 GWh 23,9 GWh

Magasinbeholdning 31.12.2013 10,7 GWh 9,1 GWh 19,8 GWh

Normalproduksjon 17,0 GWh 19,0 GWh 128,0 GWh 259,0 GWh 423,0 GWh

Produksjon 2013 20,1 GWh 20,2 GWh 114,3 GWh 226,3 GWh 380,9 GWh

Av total normalproduksjon i konsernet Varanger Kraft utgjør elvekraftproduksjon ca. 90 prosent. Magasinbeholdning tas ikke opp som eiendel i 

 balansen.        
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KONSERNET ENHET 2013 2012 2011 2010 2009

Fra resultatregnskapet

Brutto driftsinntekter 1000 kr 481 939 428 463 488 757 495 160 340 135

Driftsresultat 1000 kr 83 817 83 811 99 587 143 063 99 261

Netto finanskostnader 1000 kr 15 869 11 267 11 629 7 914 4 474

Resultat før skatt 1000 kr 67 148 72 544 87 958 135 149 94 787

Årsresultat 1000 kr 33 736 40 085 37 840 68 749 50 321

Utbytte 1000 kr 50 000 50 000 40 000 50 000 44 000

Fra balansen

Anleggsmidler 1000 kr  1 227 531 891 135 836 085 794 200 755 394 

Omløpsmidler 1000 kr  205 219 202 252 246 946 351 842 217 042 

Egenkapital 1000 kr  508 470 514 733 523 984 538 344 519 595 

Gjeld 1000 kr  924 280 578 654 559 047 607 698 452 841 

Totalkapital 1000 kr  1 432 750 1 093 387 1 083 031 1 146 042 972 436 

Forholdstall resultatregnskapet

Driftsmargin    1) % 17,2 % 19,6 % 20,4 % 28,9 % 29,2 %

Forholdstall balansen

Totalrentabilitet før skatt             2) % 6,9 % 8,1 % 9,3 % 14,1 % 11,2 %

Egenkapitalrentabilitet før skatt      3)  % 13,1 % 14,0 % 16,6 % 25,5 % 18,4 %

Egenkapitalandel            4) % 35,5 % 47,1 % 48,4 % 47,0 % 53,4 %

Likviditetsgrad      5) 0,9 1,0 1,3 1,5 1,4

Investeringer

Investeringer i varige driftsmidler 1000 kr  386 039 105 708 76 991 88 269 112 600 

Personal

Ansatte pr 31.12. Antall 136 128 121 121 112

Tall fra produksjon

Produksjon, årsmiddel GWh 423 423 423 423 423

Produksjon, virkelig GWh 381 481 450 440 421

Tall fra andre segmenter

Antall nettkunder Antall  16 350  16 150  15 950  15 800  15 700 

Overføringsnett Km  3 300  3 300  3 300  3 400  3 400 

Overført volum GWh  725  736  667  698  600 

Salg sluttbrukere GWh  355  369  351  382  409 

1) Driftsresultat x 100 2) (Ordinært resultat før skattekostnad + finanskostnader) x 100

Brutto driftsinntekter Gjennomsnittlig totalkapital

3) Ordinært resultat før skattekostnad x 100 4)  Egenkapital x 100

Gjennomsnittlig egenkapital Eiendeler

5) Omløpsmidler

Kortsiktig gjeld

ØKONOMISKE NØKKELTALL
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