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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 virk-
somhetsområder 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 Terje 
Skansen. Konsernledelsen for øvrig består av viseadministrerende 
direktør Stein Mathisen og økonomisjef Håvard Sundkvist, samt dag-
lige ledere i underliggende selskaper.

Pasvik Kraft AS, som ledes av Monica Jerijærvi, eier og driver vann-
kraftverk med en samlet årsmiddelproduksjon på 423 GWh. Elve-
kraftverkene Skogfoss og Melkefoss, begge lokalisert i Sør-Varanger 
kommune, produserte 460 GWh i 2017. Magasinkraftverkene i Gand-
vik (Unjargga-Nesseby kommune) og i Kongsfjord (Berlevåg kommune) 
bidro med 46 GWh i samme periode. 

Varanger KraftNett AS har konsesjon for bygging og drift av distri-
busjonsnett 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 2017 levert 601 GWh til strømforbrukere i 
Øst-Finnmark. Leif Edmund Jankila er selskapets daglige leder. 

Varanger KraftMarked AS omsatte 423 GWh i sluttbrukermarkedet i 
siste regnskapsår. Hovedtyngden av kundene er lokalisert i Øst-Finn-
mark, men selskapet omsetter også elektrisk kraft utenfor regionen. 
Selskapet hadde i overkant av 13.000 kunder ved utgangen av 2017. 
Selskapet fyller markedsfunksjoner også for konsernets bredbånds-
virksomhet. Torunn Bernhardsen er daglig leder i selskapet som har 
seks ansatte.

Varanger KraftEntreprenør AS har sitt hovedfokus på bygging og vedli-
kehold av kraftnett. Videre leveres også tjenester innen fibermontasje, 
veilys og drift og beredskap av høyspente el-anlegg. Selskapet, som 
ledes av Geir Kristoffersen, er lokalisert i Berlevåg, Båtsfjord, Kirkenes, 
Vadsø og Varangerbotn men har hele Finnmark som sitt satsingsom-
råde.

Varanger KraftUtvikling AS, som ledes av Gunlaug Egeland, har ansva-
ret for utbygging og drift av bredbåndsnettet som i dag dekker samt-
lige eierkommuner. Selskapet hadde 5.600 abonnenter ved utgangen 
av 2017.

Varanger KraftVind AS innehar konsesjon for bygging og drift av vind-
kraftverk på inntil 200 MW på Raggovidda i Berlevåg kommune. Første 
byggetrinn ble fullført høsten 2014 da 15 turbiner med total instal-
lert effekt på 45 MW ble satt i drift. Estimert årlig normalproduksjon 
utgjør 191 GWh. Vindkraftverket produserte i henhold til forventingen 
i 2017. Selskapet ledes av Tore Martinsen.

Eierne i de syv eierkommunene utgjør generalforsamlingen i morsel-
skapet. 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 beskri-
velse av konsernets stilling ved årsskiftet. Varanger Kraft AS’ regnskap 
og alle kontrollerte datterselskaper er konsolidert inn i konsernregn-
skapet. Transaksjoner mellom selskapene internt i konsernet er basert 
på forretningsmessige vilkår. Styret er ikke kjent med forhold inntruf-
fet etter regnskapsårets utgang som har betydning for bedømmelsen 
av konsernets stilling.

FORTSATT DRIFT
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 krav bekrefter styret at regnska-
pet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift og at konsernet er i 
en sunn økonomisk og finansiell stilling.

RESULTATREGNSKAPET

DRIFTSRESULTAT
Konsernets driftsresultat i 2017 ble NOK 108,6 millioner av en samlet 
omsetning på NOK 574,3 millioner. Driftsresultatet er med dette NOK 
43,8 millioner lavere enn i 2016. 

Nettselskapets inntektsramme for 2017 var vesentlige lavere enn 
for 2016 og på konsernnivå er overføringsinntektene redusert med 
NOK 24,6 millioner. Nettbransjens inntektsrammer justeres årlig for 
avvik fra forskriftsregulert avkastning to år tidligere. For Varanger 
KraftNetts del har denne korreksjonen isolert sett gitt en reduksjon 
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i inntektsrammen med NOK 35,2 millioner i 2017 sammenlignet 
med 2016. Relativt høye investeringer de seneste år gir utslag i økt 
bokført verdi på overføringsnettet og derav økt avkastning innenfor 
inntektsrammen, samt høyere avskrivninger som kompenseres over 
rammen. Dette har isolert sett medført en økning i rammen med NOK 6 
millioner. Disse er de mest framtredende forklaringene til reduksjonen 
i overføringsinntektene. 

Konsernets fire vannkraftverk produserte i 2017 506 GWh, mens det i 
2015 ble produsert 491 GWh. Kraftverkenes normalproduksjon er 423 
GWh/år. Gjennomsnittlig kraftpris i Varanger Krafts prisområde var i 
2017 227 NOK/MWh, mens den i 2016 var 232 NOK/MWh. Tatt høyde 
for finansielle sikringskontrakter har omsetningen innen vannkraft 
vært stabil sammenlignet med 2016.

Vindkraftverket på Raggovidda produserte 191 GWh i 2017, noe som 
er 7 GWh mer enn i 2016. Fallende priser på elsertifikater har imidler-
tid motvirket dette og har resultert i omsetning i Varanger KraftVind 
på tilnærmet samme nivå som i 2016.

Både vannkraft og vindkraft har møtt økte innmatingskostnader i 
2017. Dette skyldes delvis faste avgifter i innmatingstariffene men 
også i stor grad marginaltapssatsen. Sistnevnte antas å ha sammen-
heng med en midlertidig redusert nettkapasitet for utføring av kraft 
fra prisområde NO4 i 2017. Innmatingskostnadene har vist en stigning 
på NOK 7,5 millioner i 2017.

Lønnskostnadene viser en økning på NOK 9,7 millioner. I stor grad er 
dette knyttet til resultatført planendring med kostnadsreduserende 
effekt på NOK 7,4 millioner i 2016.

Høyt investeringsnivå i spesielt nettselskapet gir økte avskrivninger i 
konsernet med NOK 6,5 millioner. 

Utover dette framheves positiv resultatutvikling i fiberselskapet Va-
ranger KraftUtvikling AS samt generelle rasjonaliseringsgevinster som  
til sammen har løftet driftsresultatet med NOK 7 millioner.

FINANSPOSTER OG SKATTEKOSTNAD
Netto finanskostnader utgjorde NOK 39,8 millioner i 2017, som 
er en nedgang på NOK 4,7 millioner sammenlignet med 2016. 
Finanskostnadene er noe redusert til tross for økt gjeld. Dette 
har sammenheng med utløp av eldre rentebytteavtaler. Videre ble 

det i 2016 nedskrevet en aksjepost, mens 2017 regnskapet viser 
gevinst ved realisasjon av aksjer.

Skattekostnaden for 2017 ble på NOK 36,2 millioner, mens den ut-
gjorde NOK 46,5 millioner i 2016. Dette følger av redusert resultat.

RESULTAT OG AVKASTNING
Årsresultatet for konsernet i 2017 ble NOK 32,6 millioner, som er NOK 
28,8 millioner lavere enn NOK 61,4 millioner i 2016. Resultatet er 
sterkt påvirket av redusert inntektsramme for 2017. 

Avkastning på totalkapitalen før skatt ble 5,7 % i 2017, mens den i 
2016 var 8,2 %.

Morselskapet har et årsresultat på NOK 20,6 millioner. 

INVESTERINGER
Konsernets totale investeringer beløpte seg til NOK 150 millioner i 
2017. Av dette var NOK 135 millioner knyttet til overføringsnettet. 
I løpet av perioden 2014-2021/22 skal regionalnettet på Varanger-
halvøya bygges ut fra 66 kV til 132 kV. Ved utløpet av 2017 er det 
tredje av fire linjestrekk nær ferdigstilt. Det resterende linjestrekket 
bygges ut i perioden 2018 til 2021. AMS-utrullingen er satt i gang i 
2017 og skal ferdigstilles sommeren 2018. Investeringer i fibernettet 
utgjorde NOK 7 millioner, og resterende NOK 8 millioner er knyttet til 
øvrige aktiva i konsernet.

KAPITALFORHOLD
Konsernets totalkapital ved utløpet av året var NOK 2.002 millioner, 
hvorav egenkapitalen utgjør NOK 571 millioner (29 %). Konsernets 
soliditet er redusert de senere år som følge av gjeldsfinansierte inves-
teringer. De underliggende merverdiene i vannkraftproduksjonen an-
ses som betydelige, og dette bidrar til 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 
2017 har konsernet en fri likviditetsbeholdning i form av bankinn-
skudd på NOK 115 millioner, mot NOK 65 millioner i 2016. En stor del 
av økningen skyldes bortfall av marginkrav ved handel i kraftderivater. 
De betydelige investeringene i 2017 er til dels finansiert ved opptak 
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av gjeld. Etablerte kreditrammer dekker påkommende investerin-
ger omtrent ut tredje kvartal av 2018, og det foreligger tilbud om 
finansiering også for investeringer i 2019. Investeringsaktiviteten i 
nettselskapet vil være høy de kommende år, noe som stiller krav til 
likviditetsstyringen i konsernet generelt. Alle vesentlige investeringer 
og finansiering av disse er gjenstand for kontinuerlig vurdering i styre 
og administrasjon

MARKEDSMESSIG, FINANSIELL, OPERASJONELL OG  
REGULATORISK RISIKO
Forsvarlig håndtering av risiko er viktig for verdiskapningen og 
Varanger Kraft arbeider løpende med å videreutvikle konsernets 
risiko styring. Risikostyringen er innrettet mot å styre risiko mot et 
akseptabelt nivå for å bidra til å sikre oppnåelse av strategiske og 
operative mål.

Konsernets virksomhet innebærer risiko ved at arbeid skjer under til 
dels krevende forhold, for eksempel ved arbeid under bygging, ved-
likehold og reparasjon av anlegg, ofte under tøffe klimatiske forhold. 
Konsernet vil framover ytterligere styrke tiltak for å adressere og 
redusere risiko knyttet til dette.

De største risikofaktorene for resultatutviklingen på kort sikt vurderes 
å være utviklingen i inntekter fra kraftproduksjon, 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 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. Fjordkraftalliansen er 
samarbeidspartner innenfor kraftomsetning, mens Axpo Nordic AS 
og Statkraft Energi AS er samarbeidsparter innenfor henholdsvis 
vannkraft- og vindkraftproduksjon. Varanger Kraft er eksponert 
mot valutasvingninger i forbindelse med at euro kan anvendes som 
notasjonsvaluta ved bilaterale sikringshandler eller ved Nasdaq OMX. 
For å redusere denne risikoen lukker konsernet umiddelbart alle 
sikringshandler som inngås innenfor kraftproduksjon i euro gjennom 
valutasikringskontrakter.

Med produksjon av vindkraft innenfor det norske-svenske el-
sertfikatregimet følger også markedsrisiko knyttet til omsetning av 
elsertifikater. Utover risiko knyttet til prising av sertifikater, samt 
 likviditeten i dette markedet, er sertifikatordningen samtidig gjenstand 
for en sterkere politisk regulering enn den ordinære kraft produksjonen. 
Utviklingen i og utformingen av det felles norsk-svenske sertifikat-
markedet kan gi stort utslag på inntjeningen i Varanger KraftVind AS. 
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 usikkerheten i framdrift 
av sentralnettets planlagte forsterkning av linjenettet til og fra Øst-
Finnmark.

Gjennom konserndannelsen tidlig på 2000-tallet ble det etablert et 
selskapsmessig skille mellom nettvirksomhet og øvrig virksomhet i 
konsernet. Stortinget vedtok i mars 2018 at krav om funksjonelt skille 
kun skal gjelde for nettselskaper med over 30 000 kunder. Regler om 
funksjonelt skille vil derfor ikke berøre Varanger Kraft konsernet.

Finansforvaltningen omfatter den finansielle risikoen knyttet til 
likviditet og renter. Konsernets målsetning for renterisiko er å mini-
mere rentekostnadene og redusere svingningene i disse. Videre tas 
det sikte på å minimere sårbarhet knyttet til refinansiering. Styret 
har definert rammer for eksponering med hensikt å oppfylle disse 
målsetningene. For å oppfylle risikomålsetningen benyttes i hovedsak 
rentebytteavtaler, samt en spredning av forfallsprofilen i konsernets 
gjeldsportefølje. Konsernets lån er i norske kroner.

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 redusert gjen-
nom etablerte grenser for motpartsrisiko og regulering av sikkerhet i 
etablerte avtaler. Likviditetsrisikoen anses også begrenset.

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER
Konsernet har besluttet å igangsette en utredning av mulighetene for 
å utnytte kraftproduksjonen fra Raggovidda Vindpark til produksjon 
av hydrogen. Det er i samarbeid med kompetansemiljøet til SINTEF 
og internasjonale forskningsmiljøer og markedsaktører gjennomført 
et forstudie innen bruk av hydrogen som energikilde. Videre tas det 
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sikte på å starte et pilotprosjekt med småskala hydrogenproduksjon 
i løpet av 2018. Prosjektet finansieres delvis ved EU-midler gjennom 
Horizons 2020-programmet.

ORGANISASJON OG ARBEIDSMILJØ
Varanger Kraft søker i all sin virksomhet å opprettholde og styrke fokus 
på sikkerhet og miljø, og samarbeider med arbeidstakere, bedriftshelse-
tjeneste og offentlige myndigheter om å redusere risiko og sykefravær. 
Det rapporteres jevnlig til selskapsledelsen og styrer om sykefravær og 
uønskede hendelser. Medarbeidertilfredshet, kompetanseopplevelse 
og bedriftskultur måles i medarbeiderundersøkelser hvert andre år. 

Ved utgangen av 2017 hadde konsernet Varanger Kraft 143 ansatte. 
15 av disse var ansatt i morselskapet. Det ble totalt utført 138,5 års-
verk i konsernet Varanger Kraft og 13,5 årsverk i morselskapet. 

Det totale sykefraværet i konsernet var på 4,0 % i 2017, en økning på 
0,3 %-poeng fra året før. Dette er innenfor konsernets målsetning 
om 5 % sykefravær på årsbasis. Varanger Kraft har en meget aktiv 
fraværsoppføling og nært samarbeid med bedriftshelsetjenesten. 
Det ble i 2017 registrert én hendelse med personskade som førte til 
fravær, mens det forekom fem hendelser som ikke resulterte i fravær. 
Konsernet har et sterkt fokus på HMS. Alle skader, nestenulykker og 
farlige forhold blir analysert og fulgt opp på en systematisk måte.

Konsernet har en stabil og kompetent arbeidsstokk. Høy aktivitet de 
seneste år har likevel gitt et rekrutteringsbehov innen både ingeniør og 
elektrofaget. Vi opplever et bra tilfang av kompetente søkere i denne 
sammenhengen. Varanger Kraft er Finnmarks største lærlingebedrift 
og lærlingeordningen er en sentral del av konsernets rekrutteringspo-
litikk.

Styret mener arbeidsmiljøet i konsernets virksomheter er tilfredsstil-
lende, men vurderer løpende behov for forbedringer.  

LIKESTILLING 
Blant konsernets 143 ansatte er det 23 kvinner fordelt på morsel-
skapet og datterselskapene Varanger KraftUtvikling AS, Varanger 
KraftMarked AS, Varanger KraftNett AS og Pasvik Kraft AS. Tre av 
seks datterselskaper har kvinnelig daglig leder. For øvrig er flertallet 
av kvinnene tilknyttet administrative og markedsrettede oppgaver. Av 
styrets eiervalgte medlemmer er tre av fem kvinner, herunder både 

styrets leder og nestleder. 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 likestil-
lingstiltak er trolig fleksible arbeidstidsløsninger samt arbeidsgivers 
policy om full lønnskompensasjon ved fødselspermisjon, utover folke-
trygdens maksimalgrense på 6G. 

IKKE-DISKRIMINERING OG TILGJENGELIGHET
Varanger Kraft konsernet vurderer løpende sin drift og aktivitet 
med tanke på formålene i likestillings- og diskrimineringsloven. Det 
er ikke funnet behov for å iverksette spesielle tiltak i dette 
henseende. 

YTRE MILJØ
Etablering av kraftproduksjon og bygging av kraftlinjer påvirker natu-
ren og miljøet, og konsernet tilstreber derfor å ta hensyn til natur og 
lokalmiljø ved gjennomføring av prosjekter. Både vann- og vindkraft 
som energikilde har en betydelig fordel i å være fornybar, og i at den 
ikke forurenser luft eller vann.  

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 knyt-
tet til bilbruk, samt kjøpt FN-godkjente klimakvoter for å kompensere 
for disse utslippene.

Pasvik Kraft AS igangsatte i 2014 et femårig arbeid med fiskeri-
biologiske undersøkelser i Kongsfjordvassdraget i Berlevåg kommune. 
Hensikten er å kartlegge og analysere kraftproduksjonens innvirkning 
på biologien i vassdraget. I tillegg bidrar selskapet i utredning av 
genetikken på ørret i Pasvikelva for å ta rede på hvordan selskapets 
oppdrettsaktiviteter påvirker den naturlige ørretbestanden.

Det forekom ingen hendelser med miljømessige konsekvenser i 2017.

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, og spesielt vil dette gjelde regulering av nettbransjens monopol-
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virksomhet de nærmeste årene.
Den stadig eskalerende teknologiske utviklingen vil både stille krav til 
konsernet, samt kunne medføre at dagens kraftbransje møter konkur-
ranse fra nye typer aktører innen sine forretningsområder. Samtidig 
åpner dette også for videre utvikling innen disse forretningsområdene 
og nye produkter i de markedsrettede delene av konsernet. 
Ett av de viktigste fundamentene for fremtidig vekst for Varanger 
Kraft finner man innenfor vindkraft.

Første byggetrinn av Raggovidda vindkraftverk i Berlevåg kommune 
ble ferdigstilt og satt i full drift fra og med høsten 2014. Denne ut-
byggingen realiserte 45 MW av konsesjonsgitte 200 MW. Fra 2021 
vil kapasiteten i sentralnettet tillate videre utbygging av ytterligere 
50 MW på Raggovidda og Varanger KraftVind AS tar sikte på å utrede 
dette i løpet av 2018.

I tillegg er Varanger Kraft AS en av åtte eiere av Finnmark Kraft AS som 
har som ambisjon å utnytte vindressurssene i hele Finnmark. Finnmark 
Kraft ferdigstilte i 2017 første byggetrinn på Hamnefjell Vindkraftverk 
i Båtsfjord Kommune, med 50 MW installert effekt.

Videre utbygging av vindressursene i Øst-Finnmark er betinget av for-
sterkning av sentralnettet inn til regionen. Med dagens nettkapasitet 
er både produksjon og forbruk av elektrisk kraft begrenset. Utbygging 
av 420 kV sentralnett helt til Varangerbotn er derfor kritisk ikke bare 
for Varanger Kraft, men for industri- og samfunnsutviklingen i Øst-
Finnmark generelt.

Konsernets kraftproduksjon utgjør en sentral del av den framtidige re-
sultatutviklingen, og de fremtidige prisbanene i kraft- og sertifikatmar-
kedet er derfor en viktig indikator på fremtidig lønnsomhet. Utsiktene 
for kraftprisen de kommende årene er noe høyere sammenlignet med 
prisnivået de siste to til tre år. Dette gir grunn til å forvente en økt 
omsetning fra kraftproduksjonen i konsernet.

Nettselskapets inntektsramme har vært svært lav i 2017, men øker noe 
i 2018. Nettleietariffene er holdt stabile på andre året. 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 og avkastningen på investert 
kapital. Samtidig vil en optimal kapitalisering av spesielt nettselskapet 
være en sentral forutsetning for konsernets finansielle utvikling.

DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT
Konsernets resultat etter skatt ble NOK 32,6 millioner. 

Årsresultatet i Varanger Kraft AS (morselskapet) ble NOK 20,6 millio-
ner. Styret foreslår at årsresultatet i Varanger Kraft AS disponeres slik:

- Avsatt utbytte til eierne  NOK 20 millioner
- Overført til annen egenkapital NOK  0,6 millioner

Etter disponeringen utgjør morselskapets opptjente egenkapital 
NOK 92,7 millioner.

Vadsø, 18. april 2018
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RESULTATREGNSKAP

(Tall i hele tusen)

2017 2016 Note 2017 2016

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

488 808 504 514 Salgsinntekter 1, 13 24 663 24 917

85 519 74 836 Andre driftsinntekter 1

574 327 579 350 Sum driftsinntekter 24 663 24 917

168 447 149 541 Kjøp av energi og overføringskostnader 1

109 883 100 162 Lønnskostnader 2 15 025 15 128

93 130 86 650 Avskrivninger 5, 6 1 603 1 741

94 277 90 631 Andre driftskostnader 3, 4 14 161 13 577

465 738 426 984 Sum driftskostnader 30 788 30 446

108 588 152 367 Driftsresultat -6 125 -5 529

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Mottatt konsernbidrag 39 151 54 668

4 305 2 552 Finansinntekter  13 1 905 2 076

44 094 47 120 Finanskostnader 13 507 14 686

-39 789 -44 567 Netto finansresultat 27 549 42 057

68 799 107 799 Ordinært resultat før skattekostnad 21 424 36 528

36 201 46 452 Skattekostnad på ordinært resultat 15 784 89

32 598 61 347 Årsresultat  20 640 36 439

OVERFØRINGER

12 598 36 347 Overføring resultat

Overført til annen egenkapital 640 11 439

20 000 25 000 Foreslått utbytte 20 000 25 000

32 598 61 347 20 640 36 439

VARANGER KRAFTKONSERN
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BALANSE

(Tall i hele tusen)

2062 2015 Note 2012 2011

EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

55 248 50 610 Utsatt skattefordel 15 485 1 434

55 248 50 610 Sum immaterielle eiendeler 485 1 434

VARIGE DRIFTSMIDLER

 1 455 672 1 434 367 Bygninger, anlegg og tomter 5

84 763 95 458 Anlegg under utførelse 5 674 267

124 146 79 310 Maskiner, inventar og lignende 4, 5 6 800 5 282

1 664 581 1 609 135 Sum varige driftsmidler 7 473 5 549

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

Investering i datterselskap 6 418 385 418 385

Lån til foretak i samme konsern 8, 10 50 000 50 000

4 683 8 380 Investeringer i aksjer og andeler  7 4 250 4 250

 2 775 2 713 Andre langsiktige fordringer 8 752 946

7 458  11 093 Sum finansielle anleggsmidler 473 387 473 581

1 727 288 1 670 838 Sum anleggsmidler 481 345 480 563

OMLØPSMIDLER

8 463  7 803 Varelager 16 0 0

FORDRINGER

 77 561 77 565 Kundefordringer 10 6 485 8 269

4 373 12 530 Naturressursskatt til fremføring 15

Fordring konsernbidrag 10 39 151 54 668

43 716 35 203 Andre fordringer 14 8 201 8 353

125 650 125 298 Sum fordringer 53 837 71 290

140 557 127 116 Bankinnskudd, kontanter og lignende 17 276 -11 025

274 670 260 217 Sum omløpsmidler 54 113 60 265

2 001 958 1 931 055 SUM EIENDELER 535 458 540 828

VARANGER KRAFTKONSERN
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KONSERN

2017 2016 GJELD OG EGENKAPITAL Note 2017   2016

Innskutt egenkapital 

 3 200  3 200 Aksjekapital 11, 18 3 200 3 200

Overkursfond 11 57 57

 3 200  3 200 Sum innskutt egenkapital 3 257 3 257

Opptjent egenkapital

568 052 570 396 Fond 11

      Annen egenkapital 11 92 704 91 542

568 052 570 396 Sum opptjent egenkapital 92 704 91 542

571 252 573 596 Sum egenkapital 95 961 94 798

AVSETNING FOR FORPLIKTELSER

51 147 54 453 Utsatt skatt 15

22 429 13 843 Pensjonsforpliktelser 12 3 606 6 867

73 576 68 296 Sum avsetning for forpliktelser 3 606 6 867

ANNEN LANGSIKTIG GJELD

1 178 113 1 145 145 Gjeld til kredittinstitusjoner 9, 17 405 000 405 000

10 987 11 174 Annen langsiktig gjeld 9

1 189 099 1 156 319 Sum annen langsiktig gjeld 405 000 405 000

KORTSIKTIG GJELD

28 101 36 908 Leverandørgjeld 10 6 653 4 802

31 170 25 929 Betalbar skatt 15

16 972 14 853 Skyldig offentlige avgifter 824 745

20 000 25 000 Foreslått utbytte 20 000 25 000

Kassekreditt 17

71 789 30 154 Annen kortsiktig gjeld 14 3 415 3 615

168 031 132 845 Sum kortsiktig gjeld 30 891 34 163

1 430 706 1 357 459 Sum gjeld 439 497 446 030

2 001 958 1 931 055 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 535 458 540 828

VARANGER KRAFT

(Tall i hele tusen)
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                2017                  2016                  2017               2016

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER

68 799 107 799 Resultat før skattekostnad 21 424 36 528

-25 929 -14 393 Periodens betalte skatt         

93 130 86 650 Ordinære avskrivninger 1 603 1 741

462 2 528 Nedskriving anleggsmidler

-661 -332 Endring i varelager (økn. -/ nedg. +)

9 342 -16 919 Endring i kundefordringer (økn. -/ nedg. +) 1 784 -3 833

-18 146 3 154 Endring i leverandørgjeld (økn. +/ nedg. -) 1 850 -608

8 586 2 061 Endring pensjonsmidler -3 271 -878

-23 039 -10 659 Aktuarielt tap/gevinst pensjon, direkte mot EK 698 870

32 299 -10 900 Endring mer/mindreinntekt, inkl tilbakef. renter mindreinntekt

-22 785 42 726 Endring kortsiktige fordringer, mva etc -1 249 14

25 727 -34 952 Endring kortsiktig gjeld, kraftkjøp etc. -122 146 

1 897 901 Endring i andre tidsavgrensningsposter 6 167

149 683 114 830 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 22 723 34 148

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER

337 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

-150 192 -205 867 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -3 527 -1 272

5 004 122 Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler 188

-145 189 -205 408 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -3 340 -1 272

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

70 000 115 000 Innbetaling opptak langsiktige lån

-37 032 Nedbetaling langsiktig lån

Mottatt, ikke innbetalt konsernbidrag -39 151 -54 668

Mottatt konsernbidrag 56 069 53 244

188 Innbetaling ansvarlig lån Finnmark Kraft

-25 000 -30 000 Utbetalinger av utbytte -25 000 -30 000

8 155 85 000 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -8 082 -31 424

12 649 -5 578 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 11 301 1 451

127 908 132 694 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 01.01 -11 025 -12 476 

140 557 127 116 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 31.12 276 -11 025 

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

(Tall i hele tusen)

VARANGER KRAFTKONSERN
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REGNSKAPSPRINSIPPER

ÅRSREGNSKAPET ER SATT OPP I SAMSVAR MED REGNSKAPSLOVEN OG GOD REGNSKAPSSKIKK. 

KONSOLIDERINGSPRINSIPPER 
Konsernregnskapet omfatter morselskapet Varanger Kraft AS og dat-
terselskapene Varanger KraftNett AS, Varanger KraftEntreprenør 
AS, Varanger KraftUtvikling AS, Varanger KraftMarked AS, Varanger 
KraftVind AS og Pasvik Kraft AS. Datterselskapene er innarbeidet i 
konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Forskjellen mellom datter-
selskapets aksjer og bokført egenkapital er, på basis av en mer-min-
dreverdianalyse, henført til de av selskapets eiendeler og forpliktelser 
som har andre verdier enn de bokførte. Eventuell mer/mindreverdi som 
ikke kan henføres til identifiserbare eiendeler og forpliktelser, behand-
les som goodwill/negativ goodwill. Interne transaksjoner, fordringer og 
gjeld elimineres. Tilknyttede selskap behandles etter egenkapitalme-
toden i konsernregnskapet.

DATTERSELSKAP/TILKNYTTEDE SELSKAP 
Datterselskapene og tilknyttede selskap er vurdert etter kostmetoden 
i selskapsregnskapet.

PRINSIPPER FOR INNTEKTS- OG KOSTNADSFØRING 
Driftsinntekter representerer opptjent verdi av levert kraft, nettinntek-
ter og arbeid for andre. Med grunnlag i måleravlesninger og forbruks-
profiler er kraft- og nettjenester periodisert pr årsskiftet. Kostnadsfø-
ring 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 balansedato. 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 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 
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 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 
overstiger inntektsrammen, 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 
behandles som enhver annen kostnad. 
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KORTSIKTIGE FINANSINVESTERINGER 
Kortsiktige plasseringer (aksjer, obligasjoner og andre finansielle 
instrumenter) inngår i en handelsportefølje og vurderes som 
markedsbaserte 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 kol-
lektive pensjonsordninger (sikrede ytelser) og pensjonsforpliktelser 
som dekkes over den løpende drift (usikrede ytelser). Da konsernet 
har flere pensjonsordninger, er overfinansiering og underfinansiering 
presentert brutto i regnskapet. Estimatavvik som følge av endringer 
i  underliggende økonomiske forhold /aktuarmessige forutsetninger 
 føres direkte mot egenkapital fra og med regnskapsåret 2016. 

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 24 prosent 
på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom 
regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig 
underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende 

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 
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 
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 inntektsskatt. Om kraftforetakets ordinære skattemessige 
overskudd og følgelig beregnet fellesskatt ikke er tilstrekkelig til at 
naturressursskatten kan motregnes, kan naturressursskatten kreves 
fremført med rentegodtgjørelse. 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

  KONSERN VARANGER KRAFT

Konsernet og Varanger Kraft AS skiftet administrende direktør i mai 2017. Av samlede ytelser utgjør NOK 763 tusen ytelser til nåværende 
administrerende direktør. NOK 681 tusen gjelder ytelser til avgått leder. Den tidligere administrerende direktør hadde en individuell pensjon-
savtale som gir 66% pensjon fra fylte 62 år. Kostnader knyttet til denne avtalen inngår i årsregnskapet for 2017 med NOK 841 tusen.

Nåværende administrerende direktør inngår i selskapets ordinære pensjonsordning (se note 12).

Samlede lån- og sikkerhetsstillelser til fordel for ansatte i Varanger Kraft AS utgjorde NOK 2 tusen.

YTELSER TIL LEDENDE PERSONER ADM.DIR. ASTYRET

Lønn 1 412

Annen godtgjørelse 14

Styregodtgjørelse 18 900

2017 2016 LØNNSKOSTNADER 2017 2016 

91 602 86 875 Lønninger 11 153 11 496

4 855 5 645 Arbeidsgiveravgift 472 248

9 498 4 091 Pensjonskostnader (se note 12) 2 209 1 838

3 927 3 551 Andre ytelser 1 190 1 546

109 883 100 162 Sum 15 025 15 128

2017 2016 GODTGJØRELSE REVISOR 2017 2016

390 476 Revisjon 70 101

138 167 Annen bistand 34 30

27 34 Attestasjoner

556 676 Sum 104 131

Totalt
Varanger
Kraft AS

Varanger-
Kraft-

Nett AS

Varanger
Kraft- 

Entreprenør 
AS

Varanger
Kraft-

Marked AS

Varanger
Kraft   Utvikling 

AS

Pasvik
Kraft AS

Varanger
KraftVind

AS
Eliminering

Energisalg 307 214 133 453 113 005 72 900 -12 144

Overføring 181 593 200 002  -18 409

Andre inntekter 85 519 24 663 20 229 105 206 4 838 35 473 196 508 -105 595

Sum driftsinntekter 574 327 24 663 220 232 105 206 138 290 35 473 113 201 73 409 -136 148

Kraftkjøp 122 622 13 576 121 190 -12 144

Nettleie 45 825 33 983 18 392 11 858 -18 409

Andre driftskostnader 297 292 30 788 140 486 106 333 8 901 26 770 41 602 47 305 -104 897

Sum 465 739 30 788 188 046 106 333 130 092 26 770 59 994 59 163 -135 450

Driftsresultat 2017 108 588 -6 125 32 186 -1 128 8 199 8 703 53 207 14 245 -698

Driftsresultat 2016 152 367 -5 529 58 168 15 165 8 040 6 300 57 108 13 813 -698

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

NOTE 1  –  SALGSINNTEKTER

Antall årsverk har i 2017 vært 138 i konsernet og 14 i Varanger Kraft AS. 

(Alle tall i hele tusen)
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VARANGER KRAFT

2017 2016  2017 2016

15 488 5 339 Materialer 98 102

29 653 30 396 Fremmedytelser 4 198 3 652

517 433 Tap på fordringer

13 519 14 387 Kommunal eiendomsskatt

5 124 5 386 Konsesjonsavgift, fallrettigheter, erstatninger, tilsynsavgift

4 180 3 621 Reise- og oppholdskostnader 671 623

11 468 10 209 Egne transportmidler 310 220

14 368 20 860 Øvrige administrasjons- og driftskostnader 8 884 8 981

94 277 90 631 Sum 14 161 13 577

KONSERN VARANGER KRAFT

NOTE 3  –  ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Årlig leie 5 997  101

Leiekontraktens utløp 2018-2023 2018

VARANGER KRAFT AS

NOTE 4  –  IKKE BALANSERFØRTE LEIEAVTALER

Kjøretøy,
kont.utst.

Anlegg
under utførelse SUMVARANGER KRAFT AS

Ansk.kostnad 01.01 25 717 267 25 983

Tilgang 2017 3 120 407 3 527

Avgang 2017 6 312 6 312

Akk.avskrivn. 31.12 15 725 15 725

Bokført verdi 31.12 6 800 674 7 473

Årets ordinære avskriv. 1 603 1 603

Antatt økonomisk levetid 3 år

    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

Ansk.kostnad 01.01 179 184 905 579 554 730 749 708 40 939 110 535  24 127 95 460 2 660 261

Tilgang 2017 15 586 804 54 100 44 478 44 307 1 615 1 878 162 768

Avgang 2017 28 558 243 8 219 1 659 12 575 51 254

Akk.avskrivn. 31.12 95 408 335 836 220 294 355 206 28 818 45 228  23 554 0 1 104 344

Akk. nedskrivning 31.12 2 850 2 850

Bokført verdi 31.12 67 954 570 304 380 317 437 321 56 428 66 922 573 84 763 1 664 581 

Årets ordinære avskriv. 10 838 40 472 16 096 19 993 2 563 2 890 279 0 93 130

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
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FIRMA

Opprettelses-/
anskaffelses-tidspunkt Forretningskontor Eierandel Bokført verdi

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

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

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

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

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

Pasvik Kraft AS Nov. 2015 Hesseng 100,0 % 120 841

418 385

Verdien av aksjeposten i selskapene er satt lik tingsinnskuddet i form av regnskapsmessig verdi av selskapskapitalen i selskapet. 
Transaksjonen er gjennomført med regnskapsmessig kontinuitet, jf aksjeloven § 2-7.

I konsernregnskapet er mer/mindreverdier knyttet til aksjeposten i Pasvik Kraft AS  innarbeidet på følgende måte:

Pasvik Kraft AS Total

100 % eierandel ervervet til: 120 841

Andel EK 31 268

Merverdi 89 573

Fordelt merverdi:            Avskrivningstid pr. mnd. Akk avskr 2016

Kraftverk 112 604 21 år 447 96 999

Utsatt skatt -31 529 21 år -125 -27 125

Goodwill 8 498 15 år 47 8 498

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 
 innflytelse 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

2,1 % 7 250 4 250 Finnmark Kraft AS 2,1 %  7 250  4 250 

3,4 % 10 10 Aksjer Svanvik Næringsbygg

2,4 % 406 406 Aksjer Validèr AS

7 682 4 683 Sum aksjer og andeler 7 250 4 250

Varanger KraftEntreprenør AS hadde pr 01.01.17 en aksjepost på 48,7 % i Elektrolinje AS. 
Aksjene er realisert i 2017 og effekten er innarbeidet i konsernregnskapet på følgende måte:

Konsern

Balanseført verdi pr 01.01.2017 3 697

Salgssum aksjer 5 004

Gevinst ved salg 1 307

   Gevinsten er bokført som finansinntekt.

NOTE 6  –  DATTERSELSKAP

VARANGER KRAFT ASKONSERN

NOTE 7  –  AKSJER/ANDELER I ANDRE FORETAK M.V. OG FINANSIELLE PLASSERINGER 
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KONSERN VARANGER KRAFT AS

NOTE 8  –  FORDRINGER MED FORFALL SENERE ENN ETT ÅR        

2017 2016 2017 2016

2 025 1 775 Lån til ansatte 2 8

Utlån til datterselskaper 50 000 50 000

750 938 Ansvarlig lån Finnmark Kraft AS 750 938

2 775 2 713 Sum langsiktige fordringer 50 752 50 946

NOTE 9  –  LANGSIKTIG GJELD OG PANTSTILLELSER         

KONSERN VARANGER KRAFT AS

2017 2016 2017 2016 

Gjeld med forfall senere enn 5 år

Gjeld til kredittinstitusjoner

38 803 75 835 Prosjektfinansiering vindkraft

10 987 11 174 Uopptjent inntekt

49 790 87 009 0 0

Gjeld med forfall tidligere enn 5 år

995 000 925 000 Gjeld til kredittinstitusjoner    405 000 405 000

144 309 144 310 Prosjektfinansiering vindkraft

1 189 099 1 156 319 Samlet gjeld 405 000 405 000

Gjeld til kredittinstitusjoner på NOK 995 millioner består av gjeld til DNB og Swedbank. Lån i Varanger Kraft AS er pantstillet med aksjer i dat-
terselskapene Pasvik Kraft AS, Varanger Kraftnett AS og Varanger Kraftmarked AS. De samme datterselskapene har stilt selvskylderkausjon 
for forpliktelsene under låneavtalene. Lånegjelden er avdragsfri men fasilitetene må refinansieres med h.h.v. NOK 280 millioner og NOK 125 
millioner i 2018 og 2019.

Gjeld i Varanger KraftNett AS på NOK 590 millioner består av lån fra DNB og Swedbank. Varanger Kraft AS har pantsatt aksjene i selskapet 
som sikkerhet for lånet. Videre er tre regionalnettslinjer pantsatt under låneavtalen. Gjelden er avdragsfri men forfaller for refinansiering med 
h.h.v. NOK 340 millioner og NOK 250 millioner i 2019 og 2020. Det er etablert kredittrammer på ytterligere NOK 125 millioner for dekning av 
investeringer i 2018. 

Prosjektfinansiering knyttet til konsernets vindkraftutbygging utgjør pr 31.12.17 NOK 183 millioner. Aktiva i vindkraftselskapet er pantsatt 
i favør av Swedbank under prosjektlånet. Balanseført verdi av pantsatte aktiva utgjør NOK 478 millioner i konsernregnskapet. Prosjektlånet 
avdras over 10 år fra 01.01.15.

Uopptjent inntekt gjelder forhåndssalg av bruksrett innenfor bredbandvirksomheten.
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NOTE 11  –  EGENKAPITAL

NOTE 12  –  PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSMIDLER

Varanger Kraft AS Aksjekapital

Annen
innskutt

egenkapital
Over-

kursfond

Fond for 
vurderings-
forskjeller

Annen
opptjent

egenkapital Sum

Egenkapital Varanger Kraft AS 01.01.2017  3 200  -  57  - 91 541 94 798

Årets endring i egenkapital

Årets resultat 20 640 20 640

Estimatavvik ytelsespensjon 523 523

Utbytte  -20 000  -20 000 

Egenkapital 31.12.2017  3 200  -  57  -  92 704 95 961

Konsern Aksjekapital Fonds Sum

Egenkapital 01.01.2017 3 200 570 396 573 596

Årets endring i egenkapitalen:

Årets resultat 32 598 32 598

Estimatavvik ytelsespensjon -14 941 -14 941

Utbytte -20 000  -20 000 

Egenkapital 31.12.2017  3 200 568 053 571 252

NOTE 10  –  MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN M.V.       

 Varanger Kraft AS 2017 2016

Kundefordringer 6 463 8 265

Leverandørgjeld -165 1 935

Utlån til datterselskaper 50 000 50 000

Påløpte renter aksjonærlån Varanger KraftVind AS 4 297 4 297

Fordring på konsernbidrag 39 151 54 668

Konsernets pensjonsordning består av en ytelsesordning og en innskuddsordning. Ytelsesordningen er lukket for nye innmeldinger og omfatter 
119 ansatte og 99 pensjonister. Innskuddsordningen omfatter 31 ansatte.

Ytelsesordningen 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.
Estimater på pensjonsmidler- og forpliktelser knyttet til den fondsbaserte løsningen er basert på beregninger foretatt av aktuar. Aktuaravvik 
føres direkte mot egenkapital i perioden det oppstår.

Utover den fondsbaserte løsningen har konsernet utbetalinger til pensjoner over den løpende drift.
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NOTE 12  –  PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSMIDLER (FORTSATT)

  

Økonomiske forutsetninger: 2017 2016

Avkastning på pensjonsmidler 2,4 % 3,6 %

Diskonteringsrente 2,4 % 2,6 %

Årlig lønnsvekst 2,25 % 2,25 %

Årlig økning i G 2,25 % 2,25 %

Årlig regulering av pensjoner under utbetaling* 0,5 % 0,0 %

 Pensjonskostnad

2017 2016 2017 2016

Ytelsesordning

8 053 9 700 Årets pensjonsopptjening 1 776 2 107

4 205 4 266 Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene 571 606

-5 598 -4 999 Avkastning på pensjonsmidlene -592 -519

646 510 Resultatført arbeidsgiveravgift 187 168

986 963 Omkostninger 107 103

-7 424 Resultatført planendring -661

8 292 3 016 Netto pensjonskostnad ytelsesordning 2 048 1 803

1 101 600 Premiebetaling innskuddspensjon 161 35

105 475 Øvrige pensjonskostnader

9 498 4 091 Netto pensjonskostnad 2 209 1 838

KONSERN VARANGER KRAFT AS

2017 2017

Endring i balanseført pensjonsforpliktelse

8 292 Resultatført pensjonskostnad ytelsesordning 2 048

-19 365 Innbetalt til pensjonsmidler inkl AGA -4 621

19 660 Aktuaravvik ført mot egenkapital i perioden -688

8 586 Endring i pensjonsforpliktelse -3 261

30 318 Samlet aktuaravvik ført mot egenkapital -1 525

31.12.17 1.1.17 31.12.17 1.1.17

198 038 166 853 Beregnede pensjonsforpliktelser  inkl AGA 23 921 22 817

175 608 153 010 Pensjonsmidler (til markedsverdi) 20 315 15 950

22 429 13 843 Netto pensjonsforpliktelser 3 606 6 867

KONSERN VARANGER KRAFT AS

KONSERN VARANGER KRAFT AS

Pensjonsmidler- og forpliktelser

Netto pensjonsforpliktelser i Varanger Kraft AS på NOK 3,606 millioner består av en underfinansiering av sikrede ytelser på NOK 0,128 millioner 
og en underfinansiering på usikrede ytelser på NOK 3,479 millioner.

Netto pensjonsforpliktelser i konsernet på NOK 22,429 millioner NOK består av en underfinansiering av sikrede ytelser på NOK 18,951 millioner 
og en underfinansiering på usikrede ytelser på NOK 3,479 millioner.

Utover ordinær forutsetning om årlig regulering av pensjoner 
mottar 25 pensjonister i nettselskapet regulering av pensjoner 
under utbetaling i tråd med økning i folketrygdens grunnbeløp.
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Inntektsramme for 2017 144 209

Tillegg inntektsramme endring avskrivninger/avkastningsrunnlag 2015-2017 22 576

Kostnader KILE -4 877

Kostnader fra overliggende nett og eiendomsskatt 40 258

Justering av innteksramme for 2015 2 779

Tillatt inntekt 204 945

Faktisk inntekt fra nettvirksomheten 237 217

Årets merinntekt 32 272

NOTE 14  –  MER/MINDREINNTEKT AV NETTVIRKSOMHETEN

NOTE 15  –  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:

26 189 Betalbar selskapsskatt  

20 762 Betalbar grunnrenteskatt

-10 750 Endring utsatt skatt 784

36 201 Årets totale skattekostnad 784

AVSTEMMING SKATTEKOSTNAD ORDINÆRT RESULTAT OG SKATT BEREGNET MED NOMINELL SKATTESATS:

 Årets ordinære skattekostnad 784

Skatt beregnet med nominell skattesats (24 %) av ordinært resultat før skatt 5 142

Avvik -4 358

AVVIKET FORKLARES MED:

Permanente forskjeller 199

Endret skattesats utsatt skatteposisjon 21

Konsernbidrag uten skattemessig virkning -4 412

Beregnet skatt av estimatavvik ført mot egenkapital -165

Sum forklaring -4 358

NOTE 13  –  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 2017 utgjorde inntekter fra salg av administrative tjenester NOK 24,459 millioner og finansinntekter av konserninterne lån NOK 1,636 millioner.

I forbindelse med NVEs kontroll av energiverkenes prissetting og effektivitet innenfor transport av energi, har Varanger KraftNett AS for 2017 
rapportert en merinntekt i nettvirksomheten på NOK 32,272 millioner.

Årets merinntekt for Varanger Kraft konsernet fremkommer som følger (tall i tusen NOK):

Nettvirksomheten i konsernet har en akkumulert merinntekt pr 31.12.2017 på NOK 18,493 millioner.

Merinntekten tilhører lokalnett i sin helhet.

Merinntekt er klassifisert som kortsiktig gjeld i balansen, og vil isolert sett redusere konsernets fremtidige kontantstrømmer fra nettvirksomheten.
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NOTE 15  –  SKATT (FORTSATT)

KONSERN VARANGER KRAFT AS

2017 2016 Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: 2017 2016

26 189 26 259 Betalbar skatt på årets resultat

-7 524 -17 736 Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag   

-13 494 -8 523 Refusjon naturressursskatt

20 762 20 811 Grunnrenteskatt

5 237 5 118 Betalbar naturressursskatt

31 170 25 929 Sum betalbar skatt 0 0

2017 2016 Spesifikasjon av grunnlag utsatt skattefordel 2017 2016

Forskjeller som utlignes:

-405 -551 Fordringer

Varelager

-92 515 -97 345 Driftsmidler 1 646 1 039

-1 109 -1 387 Gevinst og tapskonto

-24 353 -21 971 Pensjonsmidler- og forpliktelser -3 606 -6 867

-18 989 13 739 Andre forskjeller

-147 -147 Framførbart skattemessig underskudd -147 -147

-137 519 -107 663 Sum -2 108 -5 976

-31 629 -25 839 Utsatt skattefordel i konsernets selskaper   

-23 619 -24 771 Periodisert skattekostnad interne transaksjoner

-55 248 -50 610 Utsatt skattefordel -485 -1 434

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. 

2017 2016 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 

46 744 48 550 Utsatt skatt i datterselskaper

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

-27 125 -25 625 Avskrivning utsatt skatt merverdi

51 147 54 453 Utsatt skatt  

Grunnrenteskatt:   Det er ikke oppført utsatt skatt eller utsatt skattefordel knyttet til grunnrentebeskatningen.
                                   Betalbar grunnrenteskatt kostnadsføres i det året skatten blir ilignet.

BETALBAR SKATT AV ÅRETS RESULTAT

Ordinært resultat før skattekostnad 21 424

Permanente forskjeller, herunder konsernbidrag -17 556

Endring midlertidige forskjeller -3 868

Grunnlag betalbar skatt -0
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NOTE 17  –  BUNDNE MIDLER, GARANTIER OG KASSEKREDITT

For konsernet utgjør bundne bankinnskudd NOK 25,4 millioner. Av dette utgjør NOK 21,4 millioner likviditetsreserver som er regulert i vind-
kraftsselskapets låneavtaler.

Konsernet har ingen gjeldende garantistillelser knyttet til fysisk eller finansiell krafthandel.  Handelen skjer gjennom bilaterale avtaler der krav 
om sikkerhet kan fremmes avhenging av verdiutvikling i det enkelte selskaps portefølje.

Konsernet har en ubenyttet kassekredittramme på NOK 50 millioner.

Bundne midler i Varanger Kraft AS utgjør NOK 491 tusen og består av midler på skattetrekkskonto.

NOTE 18  –  AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

EIERSTRUKTUR     

Varanger Kraft AS sin aksjekapital består av 320 aksjer a NOK 10.000.
Aksjonærer i Varanger Kraft AS pr. 31.12.17 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 16  –  VARER

NOTE 19  –  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 31.12.17 lagt til grunn.

Produksjonsselskapet Pasvik Kraft AS har en porteføljestruktur basert på fremtidig planlagt kraftproduksjon. Bilaterale finansielle kontrakter 
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 årlig kraft-produksjon, samt 
elsertifikater. Avtalen betinger fysisk levering til en fastlagt pris. Inntekter bokføres ved fysisk levering på samme måte som for ordinær 
produksjon.

NOTE 20  –  MAGASINBEHOLDNING

Kongsfjord Gandvik Melkefoss Skogfoss Totalt

Magasinbeholdning 01.01.2017 12,1 GWh 15,2 GWh 27,3 GWh

Magasinbeholdning 31.12.2017 12,6 GWh 18,7 GWh 31,3 GWh

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

Produksjon 2017 21,1 GWh 25,4 GWh 152,5 GWh 307,2 GWh 506,2 GWh

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Av total normalproduksjon i konsernet Varanger Kraft utgjør elvekraftproduksjon ca 66%. Magasinbeholdning tas ikke opp som eiendel i balansen.
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