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VARANGER KRAFT
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 miljøvennligvannkraft
i over 75 år. Energikonsernet eies av sju k ommuner i Øst-Finnmark:
Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Tana og Nesseby.
Varanger Kraft eier også distribusjonsnettet for strøm i kommunene.

Forsidebilde: Raggovidda i Berlevåg kommune.

Konsernet produserer vannkraft i elvekraftverkene på Skogfoss og
Melkefoss i Sør-Varanger, og fallverkene i Gandvik i Nesseby og
Kongsfjord i Berlevåg. I 2014 har også Raggovidda vindkraftverk
i Berlevåg blitt satt i drift.
Kraften distribueres til våre 16 350 kunder gjennom 3 300 km
med linjer. I tillegg har omlag 4000 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.

INNHOLD

4
6
10
12
14
16
18
20
22
44
45

Administrerende direktør har ordet
En vindpark blir til
Pasvik Kraft
Varanger KraftMarked
Varanger KraftEntreprenør
Varanger KraftNett
Varanger KraftUtvikling
Varanger KraftVind
Årsberetning 2014
Økonomiske nøkkeltall
Organisasjonskart

Kjell Eliassen, administrerende direktør
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ENDRINGENES ÅR

Året 2014 kjennetegnes ved betydelige endringer for Varanger Kraft;
både av positiv så vel som negativ karakter.

Vindkraftverket på Raggovidda ble satt i drift 26. september
2014. Den formelle åpningen, som ble foretatt av statssekretær
Kåre Fostervold i Olje- og energidepartementet, markerte realiseringen av ny fornybar kraftproduksjon i Finnmark, mer enn 10 år
etter at prosjektet ble forhåndsmeldt til NVE. Vindkraftverket som
etter planen skal øke konsernets årlige kraftproduksjon med nærmere 200 GWh (40 %), har allerede etter et halvt års drift levert i
tråd med forventningene. Kraftverket vil derfor styrke konsernets
løpende inntjening, bidra til utvikling av nye lokale kompetansearbeidsplasser, samtidig som produksjonstilveksten også representerer en betydelig forbedring av forsyningssikkerheten innad
i fylket.
Lav vanntilgang i Pasvikvassdraget gjorde at fjorårets produksjon
ved anleggene på Skogfoss og Melkefoss var 25 % lavere enn i et
normalår. Effekten av produksjonsbortfallet ble ytterligere forsterket gjennom fortsatt fallende strømpriser. For Varanger Kraft
hvor vannkraftproduksjonen tradisjonelt har stått for ¾ av inntjeningen, utgjorde dette en betydelig resultatsvekkelse. Forventet
strømprisutvikling bærer heller ikke bud om særlig bedring i inneværende år.
Energibransjen i Troms og Finnmark ble pålagt arbeidsgiveravgift
på 14,1 % fra 1. juli 2014. For Varanger Kraft, som i likhet med
andre bedrifter i området har vært fritatt for slik avgift, innebar
endringen en kostnadsøkning på nærmere 9 millioner kroner i
2014, mens årlige merkostnader i tiden fremover vil være om lag
6 millioner kroner.

En omfattende og konstruktiv prosess med de ansattes organisasjoner resulterte i lukking av ytelsesordningen fra årsskiftet
2014/15, samt opphør av ektefelle/samboerpensjon fra samme
tidspunkt.
Tunge investeringer og negative endringer i sentrale rammebetingelser har nødvendiggjort omstillinger. Organisasjonsmessige
tilpasninger i flere av konsernets virksomheter, samt andre resultatforbedrende tiltak, har derfor blitt iverksatt suksessivt i løpet
av 2014.
Ansattes bidrag til resultatforbedringer har vært betydelige i
året som gikk. Solide bidrag fra flere av konsernets medarbeidere
i planlegging og bygging av vindkraftverket, generell aksept for
endringer i konsernets pensjonsordning, samt andre organisatoriske og kostnadsmessige tilpasninger for styrking av konsernets
løpende inntjening, har blitt muliggjort gjennom aktiv medvirkning fra de ansattes side.
Organisasjonens vilje og evne til omstilling vil også i årene fremover være påkrevd. Høyt investeringsnivå i nettvirksomheten de
kommende år med tilhørende økt finansiell risiko for hele konsernet, vil stille strenge krav til kostnadseffektivitet og fleksibilitet
i alle ledd.
Året som gikk ga en solid demonstrasjon på ansattes vilje og evne
til omstilling, og jeg er forvisset om at disse egenskapene også vil
prege konsernets utvikling i årene som kommer.

Alle ansatte i Varanger Kraft var inntil utgangen av fjoråret tilsluttet konsernets kollektive pensjonsordning. Ordningen innebar
blant annet rett til 70 % av sluttlønn ved fratredelse etter 30 års
opptjening og ektefelle/samboer-pensjon etter tilsvarende regler.
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EN VINDPARK BLIR TIL

Juni 2013: Adkomstveien ble påbegynt 10. juni 2013. Med tungt
utstyr ble det bygget opptill 1 km
vei per døgn.

August 2013: Kabellegging under utførelse. I løpet
av 2 måneder ble det lagt ut 22 500 meter med
høyspentkabel.

August 2013: Befaring og inspeksjon av fundament til Turbin 1.

September 2013: Utflyging av stolper i september 2013.
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Juli 2013: Grunnmuren til Storvarden trafo begynner å ta form.

September 2013: Elementene til Storvarden trafo under montasje.

November 2013: Montasje av fjellstag i Rock adapter fundament til
T15.

Desember 2013: Sluttbefaring av trafobygget 9. desember 2013.

Januar 2014: Stolpereisingen stopper ikke opp selv om det er vinter. Kun en kort stans for
å feire jul og nyttår før arbeidet igangsettes igjen i januar 2014.

Mars 2014: De siste stolpene på tilknytningsledningen blir reist.

Februar 2014: Helikoptertransport av materiell til
Storvarden trafostasjon i februar 2014. Effektivt
men kaldt arbeid for mannskapet på bakken.

April 2014: Inntransport av hovedtransformatoren til anlegget. 110 tonn total transportvekt i 15% stigning på vinterføre er utfordrende og krever både dra og dyttehjelp.
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Juni 2014: Landeveis transport av turbinkomponenter fra Båtsfjord
havn og til anlegget startet i juni 2014 og pågikk over 8 uker, her ved
Normanset tunell på fylkesvei 890.

Juli 2014: Montasje av rotor startet. Samtlige 15 turbiner ble montert i
løpet av 2 måneder sommeren 2014.

Mars 2015: Raggovidda ligger i vakker og storslått natur, både sommer
og vinter!

Mars 2015: Vindkraftverket fungerer som forutsatt på tross av
arktiske forhold. Vakkert er det uansett.

April 2014: Veiåpning. Totalt ble det ryddet unna omtrent 200.000
kubikkmeter med snø ved denne operasjonen.

Transport til anlegget for tilsyn foregår ved hjelp av snøscooter i
vinterperioden.
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Design og konsept: www.arcgiraff.no

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

VARANGER KRAFT ÅRSRAPPORT 2014

9

PASVIK KRAFT

Den 5. september feiret Pasvik Kraft sitt 50 års jubileum. De to aggregatene
på Skogfoss, Sigrid og Leopold, hadde da vært i drift i 50 år. Dagen ble
markert med åpen dag for alle som ønsket å besøke kraftstasjonen.

Først på dagen inviterte man Pasvik skole, Skogfoss skole og barnehagen på Skogfoss til omvisning på kraftstasjonen. Elevene fikk lov
til å gå ut på demningen til den russiske grensa hvor flomlukene er.
Etter omvisning var det foredrag om Pasvik Kraft og quiz om energiproduksjon. Deretter var det lunsj og arrangementet var også åpent
for lokalbefolkningen. Ordføreren i Sør- Varanger, Cecilie Hansen, holdt
tale og Skogfoss skole sang for de fremmøtte. Et sted mellom 160-170
personer besøkte Skogfoss denne dagen.
Sommeren 2014 startet man fiskeribiologiske undersøkelser i Kongsfjordvassdraget. Kongsfjord er nasjonalt laksevassdrag og -fjord og en
populær lakseelv hos lokalbefolkningen. Undersøkelsene skal pågå i 5
år, etter pålegg fra Miljødirektoratet. En søker mer kunnskap om hvordan laksen i Kongsfjord oppfører seg, og hvordan den kan få det enda
bedre. Konsulenter fra Uni Research gjennomfører undersøkelsene og
det blir foretatt feltundersøkelser med blant annet ungfiskeundersøkelse, skjellprøve og gytefisktelling.
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Utover høsten ble det gjennomført hovedtilsyn på demningene på
Skogfoss, Menika og Melkefoss. Dette er tilsyn som gjennomføres
hvert 5. år med eksternt godkjente spesialister og selskapets egen
vassdragstekniske ansvarlige (VTA). Skogfoss er hovedsakelig en betongdam. Det er benyttet svært god kvalitet på betong og gjort godt
arbeid på 60-tallet. Dette nyter man fortsatt godt av, da demningen
fortsatt fremstår som tørr og fin og med lite sprekker.
Menika er en løsmassedemning med leire som frontaltetning som ligger ca. 3 km inn på russisk side av Pasvikelva. Den har samme magasinet som demningen på Skogfoss. I 2007 ble det foretatt revurdering
av begge demningene, og de fysiske kravene til demningene ble økt.
Menika har allerede fått krav om forhøyet damkrone og krav om bedre
polstring av steinblokker. Melkefoss på sin side er en liten betongdemning i god teknisk stand.

Det årlige tappemøtet mellom Norge, Finland og Russland gikk i 2014 gikk av stabelen i St. Petersburg.

Fiskeribiologiske undersøkelser i Kongsfjordelva.

Elever fra Kirkenes videregående skole på besøk som en
del av fysikkopplæringen
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VARANGER KRAFTMARKED

Varanger KraftMarked AS selger strømavtaler til husholdningskunder,
bedrifter og offentlige virksomheter. Selskapet håndterer all markedsaktivitet
og kundeservice i konsernet. Nærhet, konkurransedyktige produkter og fokus
på lokal verdiskaping er noen av kundefordelene.

Selskapets ansatte var gjennom en større organisasjonsendring i
2014 for å styrke salgsaktivitetene og kundeoppfølgingen, og all
markeds- og kundeaktivitet i konsernet ble med dette samlet i Varanger Kraft Marked AS. Selskapet har etter sammenslåingen ansvaret
for markedsføring, salg og service både for konsernets strøm- og
fiberkunder. Konsernets sponsorvirksomhet ivaretas også her.
Fallende strømpriser bidro til at selskapets kunder opplevde reduserte
strømutgifter i 2014, og salget av strømproduktene hadde en positiv
utvikling gjennom året. Spesielt gjaldt dette produktet Garantikraft,
som er en fleksibel avtale med pristak og som følger prisene i kraftmarkedet kontinuerlig.
En opplever sterk konkurranse fra nasjonale salgsselskaper som stort
sett selger via telefon eller epost. En er derfor tilfreds med å opprettholde selskapets sterke markedsposisjon også i 2014. Kundene setter
pris på en desentralisert bemanning som kjenner de lokale forholdene, samt muligheten til stikke innom for en personlig samtale.
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Aktiv kundeoppfølging, konkurransedyktige produkter og synliggjøring av bidraget til lokal verdiskaping er viktig for å styrke selskapets konkurranseevne. Dette understøttes også av årets kundeundersøkelse, som viser at selskapet har meget fornøyde kunder – godt
over bransjesnittet. Mest fornøyd er kundene med hvordan de blir tatt
imot og behandlet når de kontakter selskapet.
Selskapet er bevisst sitt samfunnsansvar. Målet er at det meste av
verdiskapingen skal leveres tilbake til lokalsamfunnet. I 2014 bidro
man med økonomisk støtte til lokale lag og foreningers dugnadsaktiviteter og større regionale arrangement. Videre deltar selskapet i lokale
næringsforeninger med nettverk og kompetanse for å utvikle nytt
lokalbasert næringsliv. Selskapets innkjøp gjøres så langt mulig hos
lokale leverandører og alle selskapets aktiviteter er lokalt forankret.
Målet er å skape attraktive nærmiljø for kundene, sørge for nyrekruttering og opplæring av kompetent arbeidskraft og bidra til god bolyst
i Øst-Finnmark.

Utdeling av Varanger Kraft-prisen.

Refleksvester. Barnetegning fra
Nesseby oppvekstsenter.
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VARANGER KRAFTENTREPRENØR
Varanger KraftEntreprenør AS står for montasjetjenestene i konsernet og
har drift, vedlikehold og bygging av nyanlegg som hovedoppgaver.

En jobber hovedsakelig på spenningsnivå fra lavspent og opp til 6o
kV, men har en økende oppdragsmengde i tilknytning til 132 kV. Selskapet er hovedleverandør til søsterselskapet Varanger KraftNett AS,
men leverer tjenester også til de andre datterselskapene i konsernet.
Det er en uttalt målsetting å også tilby tjenester til eksterne aktører
i regionen når det er mulig med hensyn til kapasitet og kompetanse.
Selskapet har fire driftsavdelinger i forsyningsområdet i tillegg til en
lageravdeling som håndterer konsernets materiell- og logistikkbehov.
Varanger KraftEntreprenør har i 2014 hatt rekordhøy aktivitet og selskapets om lag 60 medarbeidere har bidratt til at driftsoppgaver har
gått hånd i hånd med små og store prosjekter. Det har krevd godt samarbeid på tvers av avdelingene og fleksibilitet fra den enkelte medarbeider.
I Vardø, Båtsfjord og Kirkenes har selskapet hatt det operative ansvaret for at energiforsyning flyttes fra luftledninger til kabler i bakken.
Dette gir sikrere strømforsyning til kundene og bidrar til å redusere
drifts- og vedlikeholdskostnader for netteier. Kabellegging krever et
nært samarbeid med graveentreprenørene for å sikre at kablene blir
lagt i tråd med tekniske krav.
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En økt satsning på byggestrøm har hatt en fin utvikling: Spesielt i SørVaranger har det vært en rekke store anleggsprosjekter der selskapet
har levert byggestrøm til utbygger. En har kjøpt inn mange store byggestrømkasser til formålet samtidig som man over en 5-årsperiode vil
erstatte alle standardkasser som nå har gått ut på dato.
Ved utgangen av 2013 ble Varanger KraftEntreprenør tildelt oppdraget med oppisolering av 66 kV-linja til 132 kV mellom Vadsø og Smelror stasjon i Vardø. Strekningen er i overkant av 50 kilometer og en
ekstern graveentreprenør har ansvaret for stolperøysingen. Prosjektet
går over to år og innebærer at man jobber på et høyere spenningsnivå
i forhold til anleggsbygging i nyere tid. Oppdraget har også krevd investering i en ny linjemaskin av type Printoth 3000 med to kraner der
den ene er utstyrt med personkurv. Dette bidrar til at jobben kan løses
med lav bemanningsgrad.
AUS – arbeid under spenning - er også et prioritert satsningsområde
for selskapet. I 2014 har satsningen for alvor skutt fart. En har gjennomført en rekke jobber og samtidig har flere medarbeidere fått opplæring på området. Bytte av isolatorer, traverser og gnistgap på 20
kV begynner å bli rutinejobber, men en har også gjort forbiluping av
klemmer på 60 kV-linje og ut- og innkobling av bryter på 132 kV-bryter
for samleskinner i Vadsø stasjon.

Oppisolering av linja mellom Vadsø – Smelror til 132kV.

VARANGER KRAFT ÅRSRAPPORT 2014

15

VARANGER KRAFTNETT
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.

Etter å ha satt i drift 132 kV linjen Varangerbotn – Skogfoss høsten
2013, overtok Statnett 132 kV linjen som går fra Skogfoss til Bjørnevatn og videre fra Bjørnevatn til Kirkenes, sammen med tilhørende
komponenter i de aktuelle trafostasjonene. Dette skjedde den 1. januar 2014. Dette var den siste overdragelsen av nett i Sør-Varanger
etter en avtale fra 2009. Hele ringen Varangerbotn – Skogfoss – Bjørnevatn – Kirkenes – Varangerbotn er med dette sentralnett som nå eies
og drives av Statnett.
Med disse tiltak fullført har man nå rettet oppmerksomheten mot regionalnettringen rundt Varangerhalvøya. Vindkraftaktiviteten i området
har gjort det nødvendig å forsere dette arbeidet. En har fått konsesjon for alle tiltak på strekningen fra Varangerbotn, via Vadsø, Vardø
og til Båtsfjord og man er godt i gang med å sluttføre oppisoleringen
av linjen mellom Vadsø og Smelror (Vardø). En har prosjektert og sendt
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ut forespørsel på nødvendige tiltak i trafostasjonene, og vil anta entreprenører i løpet av første kvartal 2015. Selskapets målsetting er å
kunne oppfylle Finnmarks Krafts uttrykte ønske om å ha 132 kV drift
fram til Båtsfjord i løpet av andre kvartal 2016. Hvorvidt dette lykkes vil avhenge av at man får entreprenører som kan levere anleggene
innen den tid.
En forventer å få konsesjon for 132 kV linjene mellom Båtsfjord og
Kobbkroken i Berlevåg kommune og fra Raggovidda til Varangerbotn i
løpet av første kvartal 2015.
I forbindelse med innføring av AMS (fjernavlesing av målere) gikk
selskapet inn i samarbeidsalliansen SORIA i 2014. I SORIA samarbeider de største nettselskapene fra Vestlandet og nordover, unntatt
Troms Kraft. SORIA skal stå for utrulling av AMS for alle deltakere i

Oppisolering av linja mellom Vadsø – Smelror til 132kV.

s amarbeidet - som organiserer ca. 30% av den norske målerparken.
Dette er således den største aktøren i Norge, og formålet er å få lavere
kostnader gjennom skalafortrinn. Samarbeidet omfatter også felles
drift av AMS gjennom selskapet Valider, hvor man er medeier. AMS skal
være på plass innen 2019.
Økonomisk var 2014 et krevende år. Inntektsrammen var på 134 ,717
millioner kroner, en nedgang på hele 44,7 millioner fra året før.
Innfasingen av Raggovidda Vindkraftverk førte til en del planlagte avbrudd, og en har også en del driftsforstyrrelser i nettet: Året startet
med to avbrudd 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. 5.april var det avbrudd i Kiberg.
Bygda var uten strøm nesten en hel dag under en storm. Feilen skyltes

et linjebrudd, men været gjorde at det tok tid før montører kom seg ut
for å reparere.
Det var også flere større driftsforstyrrelse i forsyningsområdet i sommer: Et kraftig tordenvær den 5. august, førte til at Varangerringen falt
i Varangerbotn. Til sammen ni mastepunkt på 132 kV linjen Vadsø–
Varangerbotn ble skadet, i tillegg til et par på 66 kV linjen på samme
strekningen. I tillegg hadde man havari på en del fordelingstrafoer.
Den 27. november hadde man et avbrudd på omtrent en time i Bjørnevatn og Sandnes området, på grunn av rutinesvikt i forbindelse med
innkobling av en ny nettstasjon. Denne hendelsen avviksbehandles i
henhold til fastsatte prosedyrer.
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VARANGER KRAFTUTVIKLING
Varanger KraftUtvikling er konsernets bredbandsselskap. Selskapet bygger og
drifter det åpne fiberoptiske bredbandsnettet Varanger Bynett. At Varanger
Bynett er åpent, betyr at kunder kan velge mellom ulike leverandører av
internett, tv og telefon. Ved utgangen av 2014 kunne private kunder velge
mellom følgende leverandørene: Get, Homebase, ElTele og Ibidium.

En har bygd ut Varanger Bynett til alle de syv eierkommunene, og

Utbygging av fiber til hjemmet i Øst-Finnmark er et forretningscase

ikke bare i de tetteste sentrene. Der det har vært økonomisk mulig,

med lang investeringshorisont. Før utbyggingen tok til for ti år siden

har også mindre tettsteder fått fibertilknytning, for eksempel Jakob-

konkluderte man med at satsingen i Øst-Finnmark ikke kunne gi

snes i Sør-Varanger og Sirma i Tana. I 2013 ble et område i Svanvik

positiv nåverdi i et tiårsperspektiv. Varanger Kraft valgte da å ha en

utbygd. Dette var mulig på grunn av at Varanger KraftNett hadde

lengre tidshorisont (15-20 år) og satse på utbygging av hensyn til

utbygd OPGW fra Bjørnevatn til Skogfoss. OPGW er en jordingskabel

private og næringsmessige behov og sterke eiermessige ønsker.

med fiber i kjernen. Fremover kan flere områder i nærheten av OPGWutbygginger bli vurdert utbygd, dersom det kommer tilskuddsmidler.
Det er per i dag ikke økonomisk forsvarlig å utbygge gjenstående
tettsteder uten tilskuddsmidler. I nye boligfelt blir alltid fibertilknytning vurdert.
I 2014 ble det lagt fiber til Storskog og en hadde ved utgangen av
året tilknyttet bedrifter her. Denne utbyggingen var delvis finansiert
via fylkeskommunen. En legger nå også til rette for utveksling av
trafikk mot Russland. I tillegg ble det gjort utbygging til en liten andel

18

Selskapet har siden oppstart levert resultater i tråd med forretningsplan, og har siden 2011 levert positive resultater. Hovedfokuset nå
er å tilknytte flere kunder i allerede utbygde FTH områder.
Ved utgangen av 2014 hadde selskapet nesten 4000 kunder. Dette
gir en markedsandel på 52% av dekningsområdet på 7620 husstander. Totale investeringer i bredband var på ca 115 MNOK. Ved
utgangen av 2023 skal selskapet etter forretningsplanen ha 5420

kunder i Neiden.

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

Året var ellers preget av mange bestillinger og for lav montørkapa-

eringene fremover er reinvesteringer i eksisterende nett. Ved revisjon

sitet, noe man avhjalp ved å utvide egen montørkapasitet og inngikk

av forretningsplan vil trolig penetrasjonsmål øke noe, med bakgrunn

avtaler med tre underleverandører. Ved utgangen av året var det åtte

i økt tilknytning av nettstasjoner og økt behov i befolkningen for

ansatte i selskapet, hvorav fem montører.

høyhastighets bredbandsnett.
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investeringene vil da være oppe i 160 MNOK. Hoveddelen av invest-

Fibermotasje.
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VARANGER KRAFTVIND

Varanger KraftVind AS ble etablert i mai 2012 i den
hensikt å bygge ut konsesjonen for Raggovidda
Vindkraftverk. Utbyggingen ble vedtatt i april 2013
og anleggsarbeidene startet i juni 2013. Samme år
ble det anlagt veier, fundamenter, transformator og
servicebygg samt kabling i bakken.
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2014 har vært preget av selve utbyggingen. Tilknytningsledning til
vindkraftverket ble påbegynt høsten 2013 og ferdigstilt i april 2014.
I slutten av februar startet montasje av apparat- og kontrollanlegg i
transformatorstasjonen, dette ble ferdigstilt i juni. Hovedtransformator
til anlegget ble levert og montert medio mai.

Selve turbinmontasjen startet 16. juni og mekanisk sammenstilling av
alle 15 turbinene var fullført 14. august. Første turbin leverte strøm
inn på nettet 23. juli og den siste turbinen ble klar for produksjon
15. september. Elleve dager senere overtok man vindkraftverket fra
leverandøren.

I slutten av mai startet transport av vindturbinene fra Danmark. Båttransporten var fullført i midten av juli. Totalt seks skip losset turbinkomponenter på havna i Båtsfjord. Havna ble benyttet som mellomlager før transport av turbinkomponenter 90 km langs vei fra Båtsfjord til
anlegget nær Berlevåg. Veitransporten ble gjennomført i juni. I forbindelse med veitransporten ble det nødvendig med periodevis stengning
av fylkesveiene i området mens transporten pågikk.

Noen mindre oppgaver gjenstår for gjennomføring sommeren 2015.
Dette dreier seg om arrondering etter fjernet kontorrigg og montasje
av anleggsbom og informasjonsskilt.
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Produksjonen i siste kvartal 2014 oversteg budsjetterte forventninger
med ca 13 GWh og landet på 75GWh totalt i 2014.

Varanger KraftVind AS har i forbindelse med kjøp av vindturbinene
etablert en servicekontrakt med turbinleverandøren. Leverandøren,
Siemens, er etablert i Berlevåg med fire personer som står for daglig
overvåkning, drift og løpende vedlikehold. I tillegg har man en driftsog vedlikeholdsavtale med søsterselskapet Varanger KraftEntreprenør
AS. Denne avtalen innebærer utdanning av personell til vindturbinteknikere som skal jobbe sammen med turbinleverandøren under leverandørens ansvar. Det er så langt utdannet to personer, og det er en
målsetning å utdanne flere personer til teknikere.

Totalt er det nå knyttet seks personer til anlegget i Berlevåg. Utover
dette teller Varanger Kraftvind AS sin stab to personer; en daglig leder
og en driftsingeniør.
Varanger KraftVind AS sine aktiviteter i 2014 har blitt gjennomført
uten fraværsskader på personell, hverken hos leverandører eller blant
egne ansatte. Det har ikke vært hendelser som har ført til forurensning
eller annen påvirkning på ytre miljø. Drifts- og investeringsaktivitetene er gjennomført innen gitte tidsfrister og innenfor de økonomiske
rammene lagt for selskapet.
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ÅRSBERETNING 2014
VIRKSOMHETENS ART
Varanger Kraft utøver sin forretningsvirksomhet i Øst-Finnmark
og eies av kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Deatnu-Tana, Vardø,
Båtsfjord, Berlevåg og Unjargga-Nesseby. Konsernets primære virksomhetsområder 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 syv
heleide datterselskaper. Morselskapet Varanger Kraft AS har hovedkontor i Vadsø. Konsernet ledes av administrerende direktør Kjell
Eliassen, og ledelsen for øvrig består av viseadministrerende direktør
Stein Mathisen, organisasjons- og personalsjef Morten Jørgensen og
økonomisjef Håvard Sundkvist, 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. Elvekraftverkene Skogfoss og Melkefoss, begge lokalisert i Sør-Varanger
kommune, produserte 286 GWh i 2014. Magasinkraftverkene i
Gandvik (Unjargga-Nesseby kommune) og i Kongsfjord (Berlevåg
kommune) bidro med 35,4 GWh i samme periode.
Varanger KraftNett AS 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 og det ble i 2014 levert 698 GWh til strømforbrukere
i Øst-Finnmark. Leif Edmund Jankila er selskapets daglige leder.
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Varanger KraftUtvikling AS, som ledes av Gunlaug Egeland, har
ansvaret for utbygging og drift av bredbåndsnettet som i dag dekker
samtlige eierkommuner. Selskapet hadde tilnærmet 4.000 abonnenter ved utgangen av 2014.
Varanger KraftVind AS ble etablert i 2012. Selskapet innehar konsesjon for bygging av og drift av vindkraftverk på inntil 200 MW på
Raggovidda i Berlevåg kommune. Første byggetrinn ble fullført
høsten 2014 da 15 turbiner med total installert effekt på 45 MW ble
satt i drift. Estimert årsproduksjon er 189 GWh. 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, forvaltes av Varanger Kraft
AS. Eierandelen utgjør 10% ved utgangen av 2014.
Varanger KraftEntreprenør AS eier 48,7 % av Elektrolinje AS som
har sin virksomhet innen utbygging av kraftnett i hovedsak i ØstFinnmark.
Eierne i de syv eierkommunene utgjør generalforsamlingen i morselskapet. Styret består av 7 medlemmer, herav 2 valgt av og blant de
ansatte. Styret i morselskapet utgjør generalforsamlingene i de ulike
direkte eide datterselskapene.

Varanger KraftMarked AS omsatte rundt 368 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 2014. Selskapet fyller markedsfunksjoner også for konsernets
bredbåndsvirksomhet. Torunn Bernhardsen er daglig leder i selskapet
som har ti ansatte.

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAP OG KONSERNREGNSKAPET
Årsregnskapet gir etter styrets oppfatning en tilfredsstillende
beskrivelse av konsernets stilling ved årsskiftet. Varanger Kraft AS’
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.

Varanger KraftEntreprenør AS har sitt forretningsmessige fokus på bygging og vedlikehold av kraftnett. Selskapet, som ledes av Lise Flø, sysselsatte 60 av konsernets totalt 128 ansatte ved siste årsskifte. Selskapet er
lokalisert i Berlevåg, Båtsfjord, Kirkenes, Vadsø, Vardø og Varangerbotn.

FORTSATT DRIFT
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 krav bekrefter styret at regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift og at konsernet
er i en sunn økonomisk og finansiell stilling.
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RESULTATREGNSKAPET
DRIFTSRESULTAT
Konsernets driftsresultat i 2014 ble NOK 91,1 millioner av en samlet
omsetning på NOK 457,9 millioner. Dette er en forbedring av driftsresultatet med NOK 8,1 millioner sammenlignet med 2013.
Nettselskapets inntektsramme for 2014 har vært vesentlige lavere
enn for foregående regnskapsår. Nettbransjens totale avkastning
reguleres gjennom inntektsrammetildelinger fra NVE. Ved for høy
eller lav avkastning, avkortes eller tilføres nettselskapenes inntektsrammer med virkning to år etter det aktuelle regnskapsår. For 2014
har denne reguleringen medført en reduksjon i Varanger KraftNett
AS’ inntektsramme med NOK 24,9 millioner sammenlignet med 2013.
I tillegg har et lavere kostnadsgrunnlag, redusert rentenivå som gir
redusert avkastning på investert kapital, samt høyere avbruddskostnader, resultert i ytterligere nedgang i inntektsrammen. Som en følge
av dette viser overføringsinntektene for 2014 en nedgang på NOK
33,8 millioner sett i forhold til foregående regnskapsår.
På grunn av lite nedbør i store deler av 2013 og 2014 ble konsernets
vannkraftproduksjon vesentlig lavere enn både normalproduksjon
og produksjonen i 2013. Konsernets fire vannkraftverk produserte i
2014 321,5 GWh, mens det i 2013 ble produsert 377 GWh. Kraftverkenes normalproduksjon er 423 GWh/år. Gjennomsnittlig kraftpris i
Varanger Krafts prisområde var i 2014 263 NOK/MWh. Dette er et
relativt lavt prisnivå sammenlignet med de senere år og lavere enn
NOK/MWh 301 i 2013. Sett i forhold til 2013 er også omsetningen
innenfor vannkraft redusert med NOK 21,8 millioner. Dette forhold
kompenseres til dels av lavere overføringskostnader med NOK 8,1
millioner for vannkraftvirksomheten isolert sett.
Energibransjen ble i løpet av 2014 rammet av endringer i EU-regelverk rundt Norges ordning for geografisk differensiering av arbeidsgiveravgift. Bransjen er blant næringssektorene som fra 1.juli 2014
unntas fra denne ordningen og må svare arbeidsgiveravgift med full
sats. Dette har gitt kostnader på om lag NOK 8,5 millioner i 2014,
inkludert effekt på konsernets pensjonsforpliktelse.
Endring i forutsetningene for selskapets ytelsespensjonsordning
ga utslag i betydelig økte pensjonskostnader i 2013. Det er i 2014
gjort enkelte endringer i konsernets dekninger innenfor pensjonsordningen, samt endret praksis for regulering av pensjoner under
utbetalingen. Videre er ytelsesordningen lukket for nye innmeldinger.
Dette har gitt en knapp pensjonsinntekt for 2014, og en reduksjon
av pensjonskostnadene med NOK 43,9 millioner sammenlignet med
2013.
Vindkraftselskapet viser et positivt driftsresultat fra første driftsår, til
tross for at Raggovidda Vindkraftverk har vært i full drift kun fra og
med siste kvartal 2014. Vindparken produserte 75,8 GWh i 2014 og
vindkraftvirksomheten løftet konsernets driftsresultat med NOK 10,7
millioner.

Ser vi bort fra virkningen av pensjon har Varanger KraftUtvikling AS
levert driftsresultater omtrent som i 2013. Varanger KraftMarked AS
og Varanger KraftEntreprenør AS viser en sterk framgang sammenlignet med fjoråret og kostnadsreduksjoner i morselskapet og konsernet
generelt har hatt en positiv virkning.
FINANSPOSTER OG SKATTEKOSTNAD
Netto finanskostnader utgjorde NOK 29,1 millioner i 2014, som er en
økning på NOK 13,2 millioner sammenlignet med 2013. Dette har sin
forklaring i økte låneopptak knyttet til konsernets vindkraftutbygging
og investeringer i nettvirksomheten.
Skattekostnaden for 2014 ble på NOK 26,3 millioner, mens den
utgjorde NOK 33,4 millioner i 2013. Dette forklares i stor grad av
redusert grunnrenteskatt i vannkraftproduksjonen.
Årsresultatet for konsernet i 2014 ble NOK 35,7 millioner, som er noe
sterkere enn NOK 33,7 millioner i 2013. Driftsresultatet er NOK 8,1
millioner høyere enn foregående år, men økte finanskostnader trekker resultatet før skatt til et lavere nivå enn i 2013.
Avkastning på totalkapitalen før skatt ble 5,9 % i 2014, mens den i
2013 var 6,9 %.
Morselskapet har et årsresultat på NOK 32,1 millioner.
INVESTERINGER
Konsernet investerte totalt NOK 433 millioner i 2014. Av dette
var NOK 292 millioner knyttet til vindkraftutbyggingen, NOK 130
millioner knyttet til overføringsnettet, NOK 4 millioner knyttet til
entreprenørvirksomhet, NOK 4 millioner knyttet til bredbånd og NOK
3 millioner knyttet til investeringer i øvrige aktiva.
KAPITALFORHOLD
Konsernets totalkapital ved utløpet av året var NOK 1.750 millioner,
hvorav egenkapitalen utgjør NOK 504 millioner (29 %). Konsernets
soliditet er redusert de senere år som følge av gjeldsfinansierte
investeringer. Til tross for forventninger om vedvarende lave
kraftpriser, anses de underliggende merverdiene i vannkraftproduksjonen som betydelige. Dette gjør at den finansielle handlekraften
vurderes som tilfredsstillende innenfor dagens virksomhetsomfang.
Konsernets fremmedfinansiering er dekket gjennom trekkfasiliteter i
konsernets to bankforbindelser.
LIKVIDITETSFORHOLD
Konsernets likviditetssituasjon er tilfredsstillende. Ved utgangen av
2014 har konsernet en fri likviditetsbeholdning i form av bankinnskudd
på NOK 94 millioner, mot NOK 57 millioner i 2013. Konsernet har i tillegg
en ubenyttet kassakredittramme på NOK 50 millioner. De betydelige investeringene i 2014 er finansiert ved opptak av gjeld og det er etablert
kreditrammer som dekker investeringene i 2015. Investeringsaktiviteten
i nettselskapet vil være høy de kommende år og finansiering av dette er
gjenstand for kontinuerlig vurdering i styre og administrasjon.
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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 samarbeidspartner til å bistå
i risikostyring innenfor kraftmarkedet. Fjordkraft AS er samarbeidspartner
innenfor kraftomsetning, mens Markedskraft AS og Statkraft Energi AS er
samarbeidsparter innenfor henholdsvis vannkraft- og vindkraftproduksjon.
Varanger Kraft er eksponert mot valutasvingninger i forbindelse med at
euro anvendes som notasjonsvaluta ved sikringshandler på Nasdaq. For å
redusere denne risikoen lukker konsernet umiddelbart alle sikringshandler
som inngås innenfor kraftproduksjon i euro gjennom valutasikringskontrakter.
Konsernet har i løpet av 2014 startet produksjon av vindkraft. Dette har
introdusert markedsrisiko knyttet til omsetning av elsertifikater, både i
form av pris- og likviditetsrisiko. Det er inngått 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 rammebetingelser sentralt. Dette omfatter i hovedsak særegne skatter og avgifter for
kraftbransjen, regulering av nettvirksomheten, regulering av sertifikatregimet og konsesjonsprosesser for bygging av først og fremst nettanlegg.
Videre er Varanger Kraft også eksponert for fremdriften i sentralnettets
planlagte forsterkning av linjenettet til og fra Øst-Finnmark.
FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER
Konsernet har ingen særskilte aktiviteter innenfor forskning og utvikling.
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ORGANISASJON OG ARBEIDSMILJØ
Varanger Kraft søker i all sin virksomhet å opprettholde fokus på sikkerhet
og miljø, og samarbeider med arbeidstakere, bedriftshelsetjeneste 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 medarbeiderundersøkelser hvert andre år.
Ved utgangen av 2014 hadde konsernet Varanger Kraft 128 ansatte,
hvorav 8 lærlinger. 15 av disse var ansatt i morselskapet. Det ble totalt
utført 130,2 årsverk i konsernet Varanger Kraft og 15 årsverk i morselskapet.
Det totale sykefraværet i konsernet var på 4,7 % i 2014, en nedgang på
0,6 %-poeng fra året før. Dette er innenfor konsernets målsetning om 5
% sykefravær på årsbasis. Varanger Kraft har en meget aktiv fraværsoppfølging og nært samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Det ble i 2014
registrert syv hendelser med personskade, hvorav fire resulterte i fravær.
Ingen av skadene karakteriseres som alvorlige. Alle skader, nestenulykker
og farlige forhold blir analysert og fulgt opp på en systematisk måte.
Et stramt arbeidsmarked gir utfordringer i rekrutteringsarbeidet, spesielt
gjelder dette rekruttering av ingeniører og fagarbeidere innenfor elektrofaget. Konsernet har imidlertid en meget stabil arbeidsstokk, og dette
er med på å dempe rekrutteringsbehovet til konsernet. Varanger Kraft er
Finnmarks største lærlingebedrift og lærlingeordningen 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 128 ansatte er det 24 kvinner fordelt på morselskapet
og datterselskapene Varanger KraftEntreprenør AS, Varanger KraftUtvikling AS, Varanger KraftMarked AS, Varanger KraftNett AS og Pasvik Kraft
AS. Av totalt seks datterselskaper med ansatte har fire kvinnelige daglige
ledere. For øvrig er flertallet av kvinnene tilknyttet administrative og
markedsrettede 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
arbeidstidsløsninger 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 diskrimineringsloven 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. Både vann- og vindkraft har som energikilde en betydelig fordel i å være fornybar, og i at den ikke forurenser luft
eller vann.
Konsernet har i 2014 hatt en hendelse med miljømessige konsekvenser.
En teknisk feil i Kongsfjord kraftverk medførte brudd på bestemmelsene
for minstevannføring i Kongsfjordelva i Berlevåg Kommune i april 2014.
Varanger Kraft konsernet er klimanøytralt ved at man kompenserer 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.
Varanger KraftVind AS gjennomfører et flerårig arbeid på overvåking av og
forskning på vindkraftproduksjonens innvirkning på reindriftsnæringen i
området.
Pasvik Kraft AS igangsatte i 2014 et femårig arbeid med fiskeribiologiske
undersøkelser i Kongsfjordvassdraget i Berlevåg kommune. Hensikten er
å kartlegge og analysere kraftproduksjonens innvirkning på biologien i
vassdraget.
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 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. Raggovidda vindkraftverk i Berlevåg kommune ble ferdigstilt og satt i full drift fra og med høsten 2014. Vindparken
vil gi en vesentlig økning i konsernets samlede kraftproduksjon. I tillegg
er Varanger Kraft AS en av åtte eiere av Finnmark Kraft AS som har som
ambisjon å utnytte vindressurssene i hele Finnmark. Selskapet er tildelt
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rettskraftig konsesjon på bygging og drift av Hamnefjell vindkraftverk i
Båtsfjord Kommune.
Konsernets kraftproduksjon utgjør en sentral del av den framtidige
resultatutviklingen, og de fremtidige prisbanene i kraft- og sertifikatmarkedet er derfor en viktig indikator på fremtidig lønnsomhet. Utsiktene for
kraftprisen de kommende årene er lave sammenlignet med prisnivået de
siste foregående år. Dette demper forventningene knyttet til inntjening
fra kraftproduksjonen i konsernet.
Nettselskapets inntektsramme er økt i 2015 sammenlignet med 2014.
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. Samtidig vil en optimal
kapitalisering av spesielt nettselskapet være en sentral forutsetning for
konsernets finansielle utvikling.
Konsernets ytelsespensjonsordning har i stor grad påvirket resultatene
de senere år, og tilfører et noe uforutsigbart element i forhold til fremtidig
resultatutvikling. Det er i løpet av 2014 gjort tiltak som vil begrense
virkningen av dette, men utviklingen i de makroøkonomiske nøkkeltall
som ligger til grunn for estimering av konsernets pensjonsforpliktelse vil
fortsatt ha en økonomisk betydning for resultatutviklingen i konsernet.
DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT
Konsernets resultat etter skatt ble NOK 35,7 millioner.
Årsresultatet i Varanger Kraft AS (morselskapet) ble NOK 32,079 millioner.
Styret foreslår at årsresultatet i Varanger Kraft AS disponeres slik:
- Avsatt utbytte til eierne		
NOK 30 millioner
- Overført til annen egenkapital NOK 2,079 millioner
Etter disponeringen utgjør morselskapets opptjente egenkapital NOK 37,3
millioner.

Vadsø 24. april 2015

Arne Pedersen

Anne Britt Bekken

Eilif Johannesen

Kjell Eliassen
(adm. dir)
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RESULTATREGNSKAP
KONSERN
2014

VARANGER KRAFT
2013

note

2014

2013

1, 14

21 773

29 722

21 773

29 722

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
397 210

433 297

Salgsinntekter

60 666

48 642

Andre driftsinntekter

457 876

481 939

Sum driftsinntekter

150 404

156 105

Kjøp av energi og overføringskostnader

81 246

120 061

Lønnskostnader

57 341

50 462

Avskrivninger

77 812

72 294

Andre driftskostnader

366 803

398 922

Sum driftskostnader

91 073

83 017

1

1
2

11 463

20 118

5, 6, 7

1 960

1 518

3, 4

13 340

14 529

26 763

36 164

-4 990

-6 442

57 463

62 831

7 554

13 959

Finanskostnader

21 499

19 377

Netto finansresultat

43 518

57 414

38 528

50 972

6 449

8 681

32 079

42 292

2 079

2 292

30 000

40 000

32 079

42 292

Driftsresultat
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Mottatt konsernbidrag

3 087

3 978

Finansinntekter

32 145

19 847

-29 058

-15 869

62 014

67 148

Ordinært resultat før skattekostnad

26 324

33 412

Skattekostnad på ordinært resultat

35 691

33 736

Årsresultat

14

16

OVERFØRINGER
35 691

33 736

Overføring resultat
Overført til annen egenkapital
Foreslått utbytte

35 691

33 736

(Tall i hele tusen)
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BALANSE
KONSERN
2042
2014

VARANGER KRAFT

2011
2013						

Note
Note

20122014

2011
2013

EIENDELER
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
555

Goodwill

67 986

71 779

Utsatt skattefordel

67 986

72 334

Sum immaterielle eiendeler

6, 7
16

2 319

3 107

2 319

3 107

87

699

VARIGE DRIFTSMIDLER
1 349 305

706 630

Bygninger, anlegg og tomter

5

18 217

368 125

Anlegg under utførelse

5

66 388

63 891

1 433 911

1 138 646

Maskiner, inventar og lignende

4, 5

Sum varige driftsmidler

5 801

5 851

5 888

6 550

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER
Investering i datterselskap

6

298 217

298 217

9, 11

100 000

313 750

6, 8

7 525

7 525

9

1 343

2 789

Sum finansielle anleggsmidler

407 085

622 282

Sum anleggsmidler

415 292

631 939

17

0

0

Kundefordringer

11

4 119

12 654

Naturressursskatt til fremføring

16

Fordring konsernbidrag

11

57 463

62 831

Andre fordringer

15

6 884

6 931

68 466

82 417

17 396

562

85 862

82 979

501 155

714 918

Lån til foretak i samme konsern
12 552

12 108

3 226

4 443

15 778

16 551

1 517 674

1 227 531

Investeringer i aksjer og andeler
Andre langsiktige fordringer

OMLØPSMIDLER
7 085

8 458

Varelager
FORDRINGER

61 154

61 037

10 620

52 831

71 213

124 604

132 250

101 074

64 511

232 763

205 219

1 750 438

1 432 750

Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER

18

(Tall i hele tusen)
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VARANGER KRAFT

KONSERN
2014

2013

3 200

3 200

3 200

3 200

500 959

505 270

Note

GJELD OG EGENKAPITAL

2014

2013

Innskutt egenkapital
Aksjekapital

12, 19

Overkursfond

12

Sum innskutt egenkapital

3 200

3 200

57

57

3 257

3 257

37 318

45 238

Opptjent egenkapital
Fond

12

Annen egenkapital

12

500 959

505 270

Sum opptjent egenkapital

37 318

45 238

504 159

508 470

Sum egenkapital

40 574

48 495

28 661

15 532

Utsatt skatt

16
13

AVSETNING FOR FORPLIKTELSER

51 841

59 298

Pensjonsforpliktelser

80 502

74 830

Sum avsetning for forpliktelser

1 002 530

621 947

9 046

11 635

9 046

11 635

405 000

593 750

405 000

593 750

ANNEN LANGSIKTIG GJELD
Gjeld til kredittinstitusjoner

10, 11, 18

11 658

11 519

1 014 187

633 466

Annen langsiktig gjeld

10

38 094

35 410

Leverandørgjeld

11

6 218

4 132

20 021

29 092

Betalbar skatt

16

5 660

10 048

9 784

8 059

352

533

30 000

40 000

30 000

40 000

Sum annen langsiktig gjeld
KORTSIKTIG GJELD

Skyldig offentlige avgifter
Foreslått utbytte
Kassekreditt

18
15

53 690

103 424

Annen kortsiktig gjeld

151 589

215 985

Sum kortsiktig gjeld

1 246 279

924 280

1 750 438

1 432 750

1 546
4 304

4 778

46 534

61 038

Sum gjeld

460 581

666 423

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

501 155

714 918

(Tall i hele tusen)

Vadsø 24. april 2015

Erlend Grimstad

Vivian Lorentzen

styrets leder

styrets nestleder

Jarle Andreassen

Geir Pettersen

Arne Pedersen

Anne Britt Bekken

Eilif Johannesen

Kjell Eliassen
(adm. dir)
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING
VARANGER KRAFT

KONSERN
2014

2013

2014

2013

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER
62 014

67 148

-27 579

-36 072

-113

-168

57 341

50 462

1 373

-891

Resultat før skattekostnad
Periodens betalte skatt

32 868

50 972

-10 048

-18 541

1 960

1 518

Tap (+) / gevinst (-) ved salg av anleggsmidler
Ordinære avskrivninger
Endring i varelager (økn. -/ nedg. +)

-117

3 844

Endring i kundefordringer (økn. -/ nedg. +)

8 535

-2 348

2 684

-12 782

Endring i leverandørgjeld (økn. +/ nedg. -)

2 085

-1 653

-7 457

29 481

-2 589

5 561

47

-3 429

-474

1 123

Endring pensjonsmidler

1 847

-27 803

Endring mer/mindreinntekt, inkl tilbakef. renter mindreinntekt

16 534

-26 106

Endring kortsiktige fordringer, mva etc

-33 917

33 917

Endring periodiserte kostnader turbiner VKVind

-15 818

17 884

Endring kortsiktig gjeld, kraftkjøp etc.
Endring i andre tidsavgrensningsposter

-217

-3 027

56 577

95 886

81 954

168

-433 894

-386 039

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

-78

-562

32 306

32 641

-1 298

-3 708

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER

15 027

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler

15 027

Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler
-351 941

-370 844

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-1 298

11 318

125 000

280 000

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER
694 332

308 197

-313 750

Innbetaling opptak langsiktige lån
Nedbetaling langsiktig lån
Innbetaling innfrielse lån VKNett

-313 750
213 750

Ny aksjekapital datterselskap
Mottatt, ikke innbetalt konsernbidrag
Mottatt konsernbidrag
1 344

188

Innbetaling ansvarlig lån Finnmark Kraft

-280 000
-51 803

-62 831

62 831

71 430

1 344

188

-50 000

-50 000

Utbetalinger av utbytte

-50 000

-50 000

331 926

258 385

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

-12 627

-41 214

36 563

-16 574

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter

18 380

2 745

64 511

81 085

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 01.01

-984

-3 729

101 074

64 511

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 31.12

17 396

-984

(Tall i hele tusen)
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REGNSKAPSPRINSIPPER
ÅRSREGNSKAPET ER SATT OPP I SAMSVAR MED REGNSKAPLOVEN OG GOD REGNSKAPSSKIKK.

KONSOLIDERINGSPRINSIPPER
Konsernregnskapet omfatter morselskapet Varanger Kraft AS og
datterselskapene Varanger KraftNett AS, Varanger KraftEntreprenør
AS, Varanger KraftProduksjon AS, Varanger KraftUtvikling AS,
Varanger KraftMarked AS, Varanger KraftVind AS og Pasvik Kraft AS.
Datterselskapene er innarbeidet i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Forskjellenmellom datterselskapets aksjer og bokført
egenkapital er, på basis av en mer-mindreverdianalyse, henført til de
av selskapets eiendelerog forpliktelser som har andre verdier enn de
bokførte. Eventuell mer/mindreverdi som ikke kan henføres til identifiserbare eiendeler og forpliktelser, behandles som goodwill/negativ
goodwill. 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 periodisert
pr 31.12.2014. 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 31.12.2014. Øvrige eiendeler og gjeld klassifiseres som anleggsmidler og langsiktig gjeld.
MAGASINBEHOLDNING
I samsvar med etablert praksis beholdningsfører konsernet ikke
oppmagasinertvann 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
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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 markedspris
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
produksjonut fra magasinsituasjon, forventet tilsig og prisutvikling. 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 engroskontrakter 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 inntektsramme 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 faktiske inntekter
overstigerinntektsrammen, så må det overskytende tilbakebetales
til kundene. Dersom selskapenes faktiske inntekter blir mindre enn
inntektsrammen, 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.
KILE
Kile er fra og med 2007 fullt ut integrert i reguleringsmodellen, og
behandlessom 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 v
 irkelig verdi pr
årsskiftet.
KUNDEFORDRINGER OG ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER
Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer er ført opp til
pålydendemed fradrag for konstaterte og sannsynlige tap.
VARIGE DRIFTSMIDLER
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets
levetiddersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres
løpende u
 nder 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 kollektivepensjonsordninger (sikrede ytelser) og pensjons
forpliktelser som dekkes over den løpende drift (usikredeytelser).
Da konsernet har flere pensjonsordninger, er overfinansiering 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
leveringsforpliktelser 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 reverseres
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
timeoppløstespotmarkedspriser 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
driftsmidler, 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 fradrag for en friinntekt som beregnes særskilt for hvert kraftverk. Grunnrenteskatten
vil normalt være stigende over kraftverketslevetid 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 merkeytelse 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 inntektsskatt. Om kraftforetakets ordinære skattemessige
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
(Alle tall i hele tusen)
NOTE 1 – SALGSINNTEKTER
Totalt

Energisalg

246 078

Overføring

151 132

Andre inntekter

Varanger
Kraft AS

Varanger
KraftNett AS

Varanger
KraftEntreprenør AS

Varanger
KraftMarked AS

Varanger
KraftUtvikling AS

136 817

Pasvik
Kraft AS

Varanger
KraftVind
AS

Eliminering

28 094

-15 512

96 679

153 698

-2 566

60 666

21 773

14 805

109 009

5 437

26 176

Sum driftsinntekter

457 876

21 773

168 503

109 009

142 254

26 176

Kraftkjøp

125 285

17 098

25 118

18 253

Nettleie

Varanger
KraftProduksjon AS

0

521

281

-117 336

97 200

28 375

-135 414

123 699

-15 512
8 312

1 119

-2 566

Andre driftskostnader

216 399

26 763

121 117

89 746

10 127

23 205

223

42 985

18 315

-116 083

Sum

366 803

26 763

156 469

89 746

133 826

23 205

223

51 298

19 434

-134 161

Driftsresultat 2014

91 073

-4 990

12 034

19 263

8 428

2 971

-223

45 902

8 941

-1 253

Driftsresultat 2013

83 017

-6 442

38 109

-7 378

2 624

2 314

-370

56 718

-1 295

-3 924

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

KONSERN
2014

2013

74 821

71 289

2 617

0

501

44 682

3 307

4 090

81 246

120 061

2014

2013

LØNNSKOSTNADER
Lønninger

2014

2013

10 312

11 269

335

0

Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader (se note 13)
Andre ytelser
Sum
GODTGJØRELSE REVISOR

462

476

Revisjon

366

268

Annen bistand

24

33

852

776

-445

7 280

1 262

1 569

11 463

20 118

2014

2013

85

96

105

74

190

170

Attestasjoner
Sum

Antall årsverk har i 2014 vært 130 i konsernet og 15 i Varanger Kraft AS.
YTELSER TIL LEDENDE PERSONER
Lønn

ADM.DIR.

STYRET

1 249

Annen godtgjørelse

42

16

Styregodtgjørelse

18

527

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 2014 en kostnad på 1,0 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 30 tusen.
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NOTE 3 – ANDRE DRIFTSKOSTNADER
KONSERN

VARANGER KRAFT

2014

2013

4 889

4 979

2014

2013

114

213

32 458

36 813

386

624

3 993

4 262

13 241

11 233

3 839

3 938

Konsesjonsavgift, fallrettigheter, erstatninger, tilsynsavgift

3 222

3 391

Reise- og oppholdskostnader

745

902

9 822

8 826

Egne transportmidler

194

114

9 955

2 491

Øvrige administrasjons- og driftskostnader

8 294

9 039

77 812

72 294

13 340

14 529

Materialer
Fremmedytelser
Tap på fordringer
Kommunal eiendomsskatt

Sum

NOTE 4 – IKKE BALANSERFØRTE LEIEAVTALER
KONSERN

VARANGER KRAFT AS

Årlig leie

6 876

83

Leiekontraktens utløp

2015-2020

2018

VARANGER KRAFT
NOTE 5 – VARIGE DRIFTSMIDLER
Varige driftsmidler avskrives lineært over forventet økonomisk levetid.

KONSERN
Ansk. kostnad 01.01

Kjøretøy,
kont.utst.,
EDB m.m.

Produksj.
anlegg

Regionalnett

Lokalnett

Tariffapp.

157 075

324 290

394 876

606 413

26 631

Tilgang 2014

14 428

566 641

90 165

48 993

672

Avgang 2014

611

Akk. avskrivn. 31.12
Akk. nedskrivning 31.12
Bokført verdi 31.12

97 615

Bygninger

94 785

Fjernstyr., Anlegg under
off. belysn.
utførelse

24 127

363 831

1 992 028

-345 610

375 289

23 384
207 755

213 303

SUM

23 995
301 027

24 169

37 132

22 859

0

5 550

903 860
5 550

67 726

683 176

248 354

354 379

3 134

57 653

1 268

18 221

1 433 911

9 141

18 594

9 625

15 859

1 004

2 361

203

0

56 786

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

VARANGER KRAFT AS

Kjøretøy,
kont.utst.

Årets ordinære avskriv.

Ansk. kostnad 01.01

Anlegg
under utførelse

20 978

699

21 677

1 910

-612

1 298

Tilgang 2014
Avgang 2014

0

Akk. avskrivn. 31.12

17 086

Bokført verdi 31.12

5 801

Årets ordinære avskriv.

1 960

Antatt økonomisk levetid

SUM

17 086
87

5 888
1 960

3 år
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NOTE 6 – DATTERSELSKAP

FIRMA

Opprettelses-/
anskaffelsestidspunkt

Forretningskontor

Eierandel

Stemmeandel

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

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

Anskaffelsestidspunkt

Pasvik Kraft AS

Des.2000

Pasvik Kraft AS

Total

100 % eierandel ervervet til:

Forretnings-kontor

Eierandel

Hesseng

100,0 %

Stemmeandel

Kostpris

100,0 %

120 841

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

8 498

15 år

47

Goodwill

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

FIRMA

Opprettelses-/
anskaffelsestidspunkt

Forretningskontor

Eierandel

Aug. 2013

Varangerbotn

48,7 %

Elektrolinje AS
48,7 % eierandel ervervet til:

4 598

Andel EK ved ervervelse

2 484

Merverdi goodwill

2 114

4 488

Resultandel 2014

460

Avskrivning goodwill 2014

-423

Balanseført verdi pr 31.12.2014

4 526
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48,7 %

4 598
Pr. mnd.

5 år
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Resultatandel og avskrivning av goodwill er innarbeidet i konsernregnskapet som finansinntekt på 37 tusen.

34

Kostpris

Avskrivningstid

Konsern
Balanseført verdi pr 01.01.2014

Stemmeandel

NOTE 7 – IMMATERIELLE EIENDELER
Goodwill

Avskrivninger

Anskaffelseskost

8 498

Årets avskrivninger

555

Akkumulerte avskrivninger

8 498

Økonomisk levetid

15 år

Bokført verdi pr. 31.12.14

0

Avskrivningsplan

Lineær

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

NOTE 8 – AKSJER/ANDELER I ANDRE FORETAK M.V. OG FINANSIELLE PLASSERINGER
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
KONSERN
Eierandel

VARANGER KRAFT AS

Kostpris

Balanseført
verdi

Anleggsmidler

2,6 %

16

16

Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS

25,0 %

147

69

Elinor AS

9,3 %

7 250

7 250

3,4 %

10

10

Finnmark Kraft AS

Eierandel

Kostpris

Balanseført
verdi

9,3 %

7 250

7 250

1,0 %

275

275

7 525

7 525

Aksjer Svanvik Næringsbygg

2,4 %

406

406

Aksjer Validèr AS

1,0 %

275

275

Aksjer Barents Naturgass AS

8 104

8 026

Sum aksjer og andeler

NOTE 9 – FORDRINGER MED FORFALL SENERE ENN ETT ÅR								
KONSERN

VARANGER KRAFT AS

2014

2013

1 913

1 693

Lån til ansatte
Utlån til datterselskaper

1 313

2 750

Ansvarlig lån Finnmark Kraft AS

3 226

4 443

Sum langsiktige fordringer

2014

2013

30

39

100 000

313 750

1 313

2 750

101 343

316 539
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NOTE 10 – LANGSIKTIG GJELD OG PANTSTILLELSER									
KONSERN

VARANGER KRAFT AS

2014

2013

Gjeld med forfall senere enn 5 år

655 000

566 750

157 530

27 000

Prosjektfinansiering vindkraft

11 658

11 519

Uopptjent inntekt

824 187

605 269

Gjeld til kredittinstitusjoner

2014

2013

405 000

566 750

405 000

566 750

405 000

566 750

Gjeld med forfall tidligere enn 5 år
190 000
1 014 187

Prosjektfinansiering vindkraft
605 269

Samlet gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner på NOK 655 millioner består av gjeld til DNB og Swedbank. Lånene er pantstillet med aksjer i konsernets datterselskaper. Lånegjelden er avdragsfri.
Prosjektfinansiering knyttet til konsernets vindkraftutbygging utgjør pr 31.12.14 NOK 348 millioner. Aktiva i vindkraftselskapet er pantsatt
i favør av Swedbank under prosjektlånet. Balanseført verdi av pantsatte aktiva utgjør NOK 558 millioner i konsernregnskapet. Prosjektlånet
avdras over 10 år.
Uopptjent inntekt gjelder forhåndssalg av bruksrett innenfor bredbandvirksomheten.
NOTE 11 – MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN M.V.							
Varanger Kraft AS

2014

Kundefordringer

4 109

12 641

Leverandørgjeld

3 004

647

Fordring konsernbidrag
Utlån til datterselskaper
Påløpte renter aksjonærlån Varanger KraftVind AS

2013

51 803

62 831

100 000

313 750

4 297

4 297

NOTE 12 – EGENKAPITAL

Egenkapital Varanger Kraft AS 01.01.2014

Aksjekapital

Annen
innskutt
egenkapital

Overkursfond

Fond for
vurderingsforskjeller

Annen
opptjent
egenkapital

3 200

-

57

-

45 238

48 495

-10 000

-10 000

Sum

Årets endring i egenkapital
Utbytte vedtatt des 2014
Årets resultat
Utbytte
Egenkapital 31.12.2014

3 200
Aksjekapital

Egenkapital 01.01.2014

3 200

Fonds

57
SUM

505 270

508 470

-10 000

-10 000

35 691

35 691

-30 000

-30 000

500 959

504 159

Årets endring i egenkapitalen:
Utbytte vedtatt des 2014
Årets resultat
Utbytte
Egenkapital 31.12.2014
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3 200

-

32 079

32 079

-30 000

-30 000

37 317

40 574

NOTE 13 – PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSMIDLER
Konsernet har en pensjonsordning som omfatter 131 ansatte og 74 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.
Pensjonskostnad
VARANGER KRAFT AS

KONSERN
31.12.14

01.01.14

31.12.14

11 178

9 235

Årets pensjonsopptjening

7 499

6 083

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene

-5 212

-4 936

0

0

1 178

Avkastning på pensjonsmidlene
Implementeringskost
Resultatført arbeidsgiveravgift

01.01.14

2 460

2 368

947

754

-563

-518

0

0

277

0

877

592

88

65

-14 603

33 881

Resultatført estimatavvik

-3 560

4 677

-416

-173

Øvrige pensjonskostnader

-94

-67

501

44 682

-445

7 280

Omkostninger

Netto pensjonskostnad

KONSERN

VARANGER KRAFT AS

31.12.14

01.01.14

183 843

187 997

132 003

128 699

51 841

59 298

31.12.14

01.01.14

Beregnede pensjonsforpliktelser inkl AGA

22 774

23 795

Pensjonsmidler (til markedsverdi)

13 728

12 160

9 046

11 635

Netto pensjonsforpliktelser

Netto pensjonsforpliktelser i Varanger Kraft AS på NOK 9,046 millioner består av en underfinansiering av sikrede ytelser på NOK 5,811 millioner
og en underfinansiering på usikrede ytelser på NOK 3,235 millioner.
Netto pensjonsforpliktelser i konsernet på NOK 51,841 millioner NOK består av en underfinansiering av sikrede ytelser på NOK 48,606 millioner
og en underfinansiering på usikrede ytelser på NOK 3,235 millioner.
Økonomiske forutsetninger:
Avkastning på pensjonsmidler

2,3 %

Diskonteringsrente

2,3 %

Årlig lønnsvekst

2,5 %

Årlig økning i G

5,5 %

Årlig regulering av pensjoner under utbetaling

0,0 %

Praksis med G-regulering av pensjoner under utbetaling
har opphørt i 2014. Dette med unntak av 25 pensjonister
i nettselskapet som mottar regulering under en tidligere
pensjonsordning.

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 2014 utgjorde inntekter fra salg av administrative tjenester NOK 21,545 millioner og finansinntekter av konserninterne lån NOK 7,187 millioner.
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NOTE 15 – MER/MINDREINNTEKT AV NETTVIRKSOMHETEN
I forbindelse med NVEs kontroll av energiverkenes prissetting og effektivitet innenfor transport av energi, har Varanger KraftNett AS for 2014
rapportert en merinntekt i denne virksomheten på NOK 2,041 millioner.
Årets merinntekt for Varanger Kraft konsernet fremkommer som følger (tall i tusen NOK):
Inntektsramme for 2014

135 714

Tillegg inntektsramme endring avskrivninger/avkastningsrunnlag 2012-2014

6 227

Kostnader KILE

-7 132

Kostnader fra overliggende nett og eiendomsskatt

22 647

Tillatt inntekt

157 456

Faktisk inntekt fra nettvirksomheten

159 497

Årets merinntekt

2 041

Nettvirksomheten i konsernet har en akkumulert mindreinntekt pr 31.12.2014 på NOK 8,503 millioner.
Mindreinntekten tilhører lokalnett i sin helhet.
Mindreinntekt er klassifisert som kortsiktig fordring i balansen, og vil isolert sett øke fremtidige kontantstrømmer fra nettvirksomheten til
konsernet.

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 framføres mot senere års skatt av overskudd og utgjør således ingen skattekostnad.
KONSERN

VARANGER KRAFT AS
Årets skattekostnad fremkommer slik:

19 437
9 402

Betalbar selskapsskatt

0

Betalbar grunnrenteskatt
Endring av ligning 2013

-2 515
26 324

5 660

Endring utsatt skatt

788

Årets totale skattekostnad

6 449

AVSTEMMING SKATTEKOSTNAD ORDINÆRT RESULTAT OG SKATT BEREGNET MED NOMINELL SKATTESATS:
Årets ordinære skattekostnad

6 449

Skatt beregnet med nominell skattesats (27 %) av ordinært resultat før skatt

8 874

Avvik

-2 426

Avviket forklares med:

38

Permanente forskjeller

14

Endring av ligning 2013

5 660

Konsernbidrag uten skattemessig virkning

-8 100

Sum forklaring

-2 426
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NOTE 16 – SKATT (FORTSATT)

KONSERN

VARANGER KRAFT AS

31.12.14

01.01.14

19 437

31 180

-19 437

-12 486

5 660

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:

31.12.14

01.01.14

Betalbar skatt på årets resultat

10 048

Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag
Endring av ligning for 2013

9 402

13 029

Grunnrenteskatt

4 959

-2 630

Betalbar naturressursskatt

20 021

29 092

31.12.14

01.01.14

Sum betalbar skatt

Spesifikasjon av grunnlag utsatt skattefordel

5 660

5 660

10 048

31.12.14

01.01.14

457

126

-9 046

-11 635

-8 589

-11 509

-2 319

-3 107

Forskjeller som utlignes:
-1 032

-1 149

-500

-500

-100 448

-94 312

-2 166

-2 709

-48 960

-57 634

8 375

-3 769

-5 960

Fordringer
Varelager
Driftsmidler
Gevinst og tapskonto
Pensjonsmidler- og forpliktelser
Andre forskjeller
Framførbart skattemessig underskudd

-150 691

-160 073

-40 687

-43 220

Utsatt skattefordel i konsernets selskaper

-27 299

-28 559

Periodisert skattekostnad interne transaksjoner

-67 986

-71 779

Utsatt skattefordel

Sum

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. 		
31.12.14

01.01.14

-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

19 758

5 129

Utsatt skatt i datterselskaper

31 529

31 529

Utsatt skatt merverdi oppkjøp(se note 6)

-22 625

-21 125

Avskrivning utsatt skatt merverdi

28 661

15 532

Utsatt skatt

Spesifikasjon av grunnlag utsatt skatt Konsern

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 17 – VARER
Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi, redusert med nedskrivning for ukurans pr 31.12.14 på
NOK 0,5 millioner			

NOTE 18 – BUNDNE MIDLER, GARANTIER OG KASSEKREDITT
For konsernet utgjør bundne bankinnskudd NOK 7,1 millioner.
Konsernet har stillet 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.
Konsernet har en ubenyttet kassekredittramme på NOK 50 millioner.

NOTE 19 – AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON
EIERSTRUKTUR					
Varanger Kraft AS sin aksjekapital består av 320 aksjer a NOK 10.000.
Aksjonærer i Varanger Kraft AS pr. 31.12.14 var:						

40

Antall aksjer

Eierandel

Stemmeandel

31,25 %

31,25 %

31,25 %

Sør-Varanger kommune

100

Nesseby kommune

20

6,25 %

6,25 %

6,25 %

Tana kommune

40

12,50 %

12,50 %

12,50 %

Vadsø kommune

70

21,87 %

21,87 %

21,87 %

Vardø kommune

40

12,50 %

12,50 %

12,50 %

Båtsfjord kommune

30

9,38 %

9,38 %

9,38 %

Berlevåg kommune

20

6,25 %

6,25 %

6,25 %

Totalt antall aksjer

320

100,0 %

100,0 %

100,0 %
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NOTE 20 – KRAFTKONTRAKTSFORPLIKTELSER KONSERN
Omsetningseslskapet 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 31.12.14 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.
Vindkraftselskapet Varanger KraftVind AS har en bilateral avtale for salg av om lag halvparten av forventet kraftproduksjon. Avtalen betinger
fysisk levering til en fastlagt pris. Inntekter bokføres ved fysisk levering på samme måte som for ordinær produksjon.

NOTE 21 – MAGASINBEHOLDNING
Kongsfjord

Gandvik

Melkefoss

Skogfoss

Totalt

Magasinbeholdning 01.01.2014

10,7 GWh

9,1 GWh

19,8 GWh

Magasinbeholdning 31.12.2014

12,8 GWh

11,2 GWh

24,0 GWh

Normalproduksjon

17,0 GWh

19,0 GWh

128,0 GWh

259,0 GWh

423,0 GWh

Produksjon 2014

18,4 GWh

16,7 GWh

97,8 GWh

191,6 GWh

324,5 GWh

Av total normalproduksjon i konsernet Varanger Kraft utgjør elvekraftproduksjon ca 90 %. Magasinbeholdning tas ikke opp som eiendel i
balansen.								
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REVISJONSBERETNING
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ØKONOMISKE NØKKELTALL
KONSERNET

ENHET

2014

2013

2012

2011

2010

Brutto driftsinntekter

1000 kr

457 876

481 939

428 463

488 757

495 160

Driftsresultat

1000 kr

91 073

83 807

83 811

99 587

143 063

Fra resultatregnskapet

Netto finanskostnader

1000 kr

29 058

15 869

11 267

11 629

7 914

Resultat før skatt

1000 kr

62 014

67 148

72 544

87 958

135 149

Årsresultat

1000 kr

35 691

33 736

40 085

37 840

68 749

Utbytte

1000 kr

30 000

50 000

50 000

40 000

50 000

1000 kr

1 517 674

1 227 531

891 135

836 085

794 200

Fra balansen
Anleggsmidler
Omløpsmidler

1000 kr

232 763

205 219

202 252

246 946

351 842

Egenkapital

1000 kr

504 159

508 470

514 733

523 984

538 344

Gjeld

1000 kr

1 246 279

924 280

578 654

559 047

607 698

Totalkapital

1000 kr

1 750 438

1 432 750

1 093 387

1 083 031

1 146 042

%

19,9 %

17,2 %

19,6 %

20,4 %

28,9 %

Forholdstall resultatregnskapet
Driftsmargin

1)

Forholdstall balansen
Totalrentabilitet før skatt

Egenkapitalandel
Likviditetsgrad

%

5,9 %

6,9 %

8,1 %

9,3 %

14,1 %

%

12,2 %

13,1 %

14,0 %

16,6 %

25,5 %

%

28,8 %

35,5 %

47,1 %

48,4 %

47,0 %

1,5

0,9

1,0

1,3

1,5

1000 kr

433 894

386 039

105 708

76 991

88 269

Antall

128

136

128

121

121

GWh

423

423

423

423

423

381

481

450

440

2)

Egenkapitalrentabilitet før skatt

3)

4)
5)

Investeringer
Investeringer i varige driftsmidler
Personal
Ansatte pr 31.12.
Tall fra produksjon
Produksjon, årsmiddel
Produksjon, virkelig

GWh

321

Produksjon, estimert årsprod. (Varanger KraftVind)

GWh

189

Produksjon, virkelig (Varanger KraftVind)

GWh

76

Antall

16500

16 350

16 150

15 950

15 800

Km

3300

3 300

3 300

3 300

3 400

Overført volum

GWh

698

725

736

667

698

Salg sluttbrukere

GWh

368

355

369

351

382

Tall fra andre segmenter
Antall nettkunder
Overføringsnett

1)

Driftsresultat x 100

2)

Brutto driftsinntekter
3)

Ordinært resultat før skattekostnad x 100
Gjennomsnittlig egenkapital

5)

Omløpsmidler
Kortsiktig gjeld
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(Ordinært resultat før skattekostnad + finanskostnader) x 100
Gjennomsnittlig totalkapital

4)

Egenkapital x 100
Eiendeler

ORGANISASJONSKART

SØR-VARANGER
SØR-VARANGER
Sør-Varanger
kommune
kommune
kommune

VADSØ
VADSØ
Vadsø
kommune
kommune
kommune

TANA
TANA
Tana
kommune
kommune
kommune

BÅTSFJORD
BÅTSFJORD
Båtsfjord
kommune
kommune
kommune

BERLEVÅG
BERLEVÅG
Berlevåg
kommune
kommune
kommune

VARDØ
VARDØ
Vardø
kommune
kommune
kommune

NESSEBY
NESSEBY
Nesseby
kommune
kommune
kommune

KONSERNSTYRE
GENERALFORSAMLING
Styreleder May Griff Bye
GENERALFORSAMLING

KONSERNSTYRE
KONSERNSTYRE
Styreleder
Styreleder
May Griff Bye
Erlend Grimstad
KONSERNSTYRE
Styreleder May Griff Bye

Varanger Kraft AS
Adm. direktør
Åge Andresen
VARANGER KRAFT AS
KONSERNSTYRE
Adm. direktør
Styreleder
May Griff Bye
Kjell Eliassen

SELSKAPSSTYRE

SELSKAPSSTYRE

SELSKAPSSTYRE

SELSKAPSSTYRE

SELSKAPSSTYRE

Varanger
Varanger
Varanger
Barents Energi AS
KraftUtvikling AS
KraftNett AS
KraftEntrepenør AS
Anne M. Wikan
Gunlaug Egeland
Leif E. Jankila
Tom O. Mentzen
KONSERNSTYRE
KONSERNSTYRE
KONSERNSTYRE
KONSERNSTYRE
KONSERNSTYRE
SELSKAPSSTYRE
SELSKAPSSTYRE
SELSKAPSSTYRE
SELSKAPSSTYRE
SELSKAPSSTYRE
Styreleder May Griff Bye
Styreleder May Griff Bye
Styreleder May Griff Bye
Styreleder May Griff Bye
Styreleder May Griff Bye

Varanger
KraftProduksjon AS

KONSERNSTYRE
SELSKAPSSTYRE
Styreleder May Griff Bye

SELSKAPSSTYRE

VARANGER
KONSERNSTYRE
KRAFTPRODUKSJON AS
Styreleder May Griff Bye

VARANGER
KONSERNSTYRE
KRAFTNETT AS
Styreleder
May Jankila
Griff Bye
Leif Edmund
Pasvik Kraft AS
100 %
Monica Jerijærvi
KONSERNSTYRE
SELSKAPSSTYRE
Styreleder May Griff Bye

VARANGER
KONSERNSTYRE AS
KRAFTENTREPRENØR
Styreleder
May
Lise
FløGriff Bye

VARANGER
KONSERNSTYRE
KRAFTMARKED
AS
Styreleder
May Griff Bye
Torunn Bernhardsen

VARANGER
KONSERNSTYREAS
KRAFTUTVIKLING
Styreleder
Griff Bye
GunlaugMay
Egeland

VARANGER
KONSERNSTYRE
KRAFTVIND AS
Styreleder
May Griff Bye
Tore Martinsen

PASVIK KRAFT AS
KONSERNSTYRE
100 %
Styreleder
Griff Bye
MonicaMay
Jerijærvi
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Nyborgveien 70, 9815 Vadsø
T 78 96 26 00, F 78 96 26 01
E firmapost@varanger-kraft.no
www.varanger-kraft.no
Foto: Varanger Kraft, Bjarne Riesto, Knut Åserud, Dan Tore Jørgensen, Team Blien, Colourbox.com og Susanne Hætta.

