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JotunKraft AS ÅRSBERETNING 2014 
 
Virksomhetens art og hvor den drives 
Selskapets formål er omsetning av kraft og annen aktivitet knyttet til dette. 
Selskapets forretningsvirksomhet består av forvaltning av rettighetskraft og produksjon for 
Vang Kommune og Vang Energiverk KF. Resultatet av forvaltningen gir ingen resultateffekt 
for selskapet utover at det beregnes et forvaltningsgebyr. I sluttbrukermarkedet leverer 
selskapet normalt ikke utenfor prisområde 1. Det legges størst vekt på kunder i Vang 
kommune der selskapet leverer kraft til fastboende og næring. Administrasjon og salg foregår 
med utgangspunkt i lokalene til Vang Energiverk KF i Vang Kommune. 
 
Eierskap 
Vang Energiverk KF eier 100 % av aksjene i JotunKraft AS. 
 
Fortsatt drift 
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne 
forutsetningen. 
 
Arbeidsmiljø 
JotunKraft AS leier ansatte av Vang Energiverk KF. Daglig leder i JotunKraft AS er også 
energiverksjef i Vang Energiverk KF og ansatt der. 
Det er i 2014 ikke iverksatt spesielle tiltak for å bedre arbeidsforholdene. I 2014 har det ikke 
vært noen arbeidsulykker eller annen yrkesskade ved bedriften. Det er ikke avdekket 
vesentlige svakheter ved arbeidsmiljøet eller de ansattes sikkerhet og sykefraværet er lavt. 
 
Likestilling 
Styret har 7 medlemmer, herav 3 kvinner. Kjønn er ingen faktor ved ansettelse og 
lønnsfastsettelse. 
 
Ytre miljø 
I løpet av året har ikke selskapet avdekket forurensning i tilknytning til selskapets drift utover 
det som er vanlig i bransjen. 
 
Forskning og utvikling 
Selskapet har ikke forsknings- og utviklingsaktiviteter. 
 
Risiko og likviditet 
Selskapet betaler rente på gjeld til Vang Kommune og Vang Energiverk KF. Gjelden består 
av gevinster som står på konto til de blir utbetalt. Rentenivået vil derfor få liten effekt på 
endringer i finanskostnadene.  
JotunKraft AS har en likviditet som normalt er tilpasset selskapets drift og har også en positiv 
kontantstrøm på sin operasjonelle virksomhet. 
Selskapet har ingen enkeltstående dominerende kunder, og kredittrisikoen ansees som lav. 
JotunKraft AS er ikke egen aktør på Nord Pool og tar ikke finansielle sikringsposisjoner 
utover egen portefølje. 
Omfanget av tradingvirksomheten er begrenset i mengde og risikobeløp. 
Kontrakter knyttet til handel i Euro sikres etter sikringsstrategi som er standard for bransjen. 
Terminsalg av Euro bundet på sikringskonto vurderes fortløpende.  
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Note 2014 2013
Kraftsalg 3 -42 158 558 -46 901 221

Kraftkjøp 10 37 901 151 44 758 323

Bidrag -4 257 407 -2 142 898

Personal 5 85 120 85 120

Annen driftskostnad 2 433 043 1 793 177

Tap på fordringer 521 26 360

Sum driftskostnader 2 518 685 1 904 657

Driftsres -1 738 722 -238 241

Finansinnt 2,4 -195 378 -319 427

Finanskost 2 886 659 863 354

Res av Finans 691 281 543 927

Resultat før skatt -1 047 442 305 686
Skatt 6 281 925 -79 782

Årsresultat -765 517 225 904

Utbytte 8 0 0

Overføring annen egenkapital 8 765 517 -225 904

Sum overføringer 765 517 -225 904

Resultat Jotunkraft AS 2014
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014 

 

Note 1  Regnskapsprinsipper  

 
Årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, etter reglene for små foretak og det er utarbeidet 
etter norske regnskapsstandarder. 
Vang Energiverk KF eier 100 % av JotunKraft AS. Det utarbeides ikke konsernregnskap for Vang Energiverk 
KF, da konsernet benytter regnskapsreglene for små foretak.  
Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. 
 
Alle tall i notene er i tusen kroner hvis ikke annet er angitt. 
 

Kriterier for inntekts- og kostnadsføring 

Leveringstidspunktet er kriteriet for inntektsføring av driftsinntekter. Kraftsalg regnskapsføres brutto i 
regnskapet i 2014. 

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld 

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som 
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved 
klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Alle eiendeler knyttet til kjøp og 
salg av kraft klassifiseres som omløpsmidler og det samme prinsippet gjelder for kortsiktig gjeld.  
 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å 
være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.  
 
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av 
renteendring.  

Fordringer  

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for 
øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke forventet tap. 

Offentlige tilskudd 

Selskapet har ikke mottatt offentlige tilskudd de tre siste år.  
 

Finansielle derivater og kraftkontrakter 
Selskapets kraftportefølje består av kontrakter som krever fysisk levering samt finansielle prissikringsavtaler. 
Intensjonen bak porteføljens sammensetning er å redusere risiko, og både styres og vurderes samlet som en 
portefølje. Resultat av finansielle kontrakter rapporteres netto og klassifiseres som inntekt eller inntektsreduksjon 
i resultatregnskapet. 
 
Skatt 
Skatter kostnadsføres når de påløper slik at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. 
Skattekostnaden består av betalbar skatt og endringer i netto utsatt skatt/skattefordel. Utsatt skattefordel er 
beregnet med 27 prosent på grunnlag av de midlertidige forskjeller. 
 
Note 2  Finansiell markedsrisiko 
 
Virksomheten har normalt ikke rentebærende gjeld og er normalt ikke direkte eksponert for endringer i 
rentenivå. Renter på gjeld til eiere av kraftrettigheter kan beregnes, men belastningen vil kun være en følge av 
renteinntekter til Jotunkraft AS. Dette vil derfor heller ikke medføre risiko for vesentlig gevinst eller tap ved 
renteendringer. 
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Note 3  Markedsrisiko ifbm finansielle kraftkontrakter og fastpris 
 

Selskapets hovedvirksomhet er handel med kraft. I et marked med stort innslag av vannkraft, vil kraftpris og 

produksjonsevne kunne variere betydelig.  

JotunKraft AS bruker i stor grad terminkontrakter i kraftmarkedet til inntektssikring for porteføljeeierne. På 

denne måten ønsker selskapet å sikre en optimal kontraktsposisjon i forhold til gitte risikokriterier. 

Urealisert finansiell gevinst på kraftkontrakter relatert til kraftporteføljen var den 31.12.14 på TNOK 3 625 
Kraftprisene på Nord Pool er preget av stor volatilitet og det forventes ikke at den endelig realiserte gevinsten 
blir i denne størrelsesordenen. 
Av denne sikringen ligger ingen eksponering med resultatvirkning for Jotunkraft AS. All eksponering gjelder 
sikring av produksjon og kraftrettigheter for 2015, 2016 og 2017 med resultatvirkning for porteføljeeierne. For 
Vang Kommune var det den 31.12.13 sikret konsesjonskraft med urealisert gevinst på TNOK 1 789 og for Vang 
Energiverk KF var det sikret produksjon og OE-kraft med urealisert gevinst på TNOK 1 836 
 
Av volumet på ca 15 GWh solgt til fastpris på 38,10 øre/KW inkl mva for 2014 er ca 86 % sikret pr 31.12.14. I 
dette ligger det et urealisert sikringstap på TNOK 112. 
  
Note 4  Valutarisiko  
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til valutakursen ved regnskapsårets slutt. Beregnet og realisert tap på 
bankinnskudd i euro inngår i annen finansinntekt og utgjør TNOK 657 i 2014. Tilsvarende restultatførte tap 
utgjorde i 2013 TNOK 581, mens det var inntektsført en gevinst på TNOK 1 098 i 2012. 
 
Valutarisikoen begrenses ved å selge valuta på termin. (Salg til en avtalt pris fram i tid.) Urealisert gevinst på 
valutaterminer var den 31.12.14 på TNOK 1 788. 
 
Note 5  Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. 
 
Lønnskostnader består av følgende poster 2014 2013
Styrehonorar 80                  80                      
Refusjon kostnader vedr Vang Energiverk -                 
Arbeidsgiveravgift 5                    5                        
Pensjonskostnader -                 -                    
Andre ytelser -                 -                    
Sum lønn og andre personalkostnader 85                  85                      

Gjennomsnittelig antall ansatte -                 -                    
Antall årsverk -                 -                    

Godtgjørelser 2014 2013
Daglig leder

Lønn -                 -                    
Andel av pensjonskostnad, bonus og andre godtgjørelser -                 -                    

Styre 80                  80                      
Revisor (eks. mva.)

Revisjon 26                  28                      
Rådgivning og annen bistand -                 -                    

 

 
Daglig leder er ansatt hos Vang Energiverk KF. Han har ingen bonusavtaler eller særskilt avtale om lønn etter 
fratreden fra sin stilling i JotunKraft AS. Det er ikke ytt lån eller sikkerhetsstillelser til daglig leder, 
styremedlemmer eller noen av selskapets ansatte.  
 
Selskapets tjenestepensjonsordning er overført Vang Energiverk KF. 
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Note 6  Skatt 

Årets skattekostnad fremkommer slik 2014 2013

Betalbar skatt (193)                -                  

Utsatt skatt (89)                  (80)                  

Skattekostnad (282)                (80)                  

Utsatt skattefordel beregnet på grunnlag av midlertidige forskjeller:

Driftsmidler

Fordringer (130)                (130)                

Andre forskjeller

Fremførbart underskudd -                  (329)                

Grunnlag utsatt skatt (130)                (459)                

Utsatt skattefordel, 27 % (28%) (35)                  (124)                 
 

 

Alle midlertidige forskjeller kan utlignes, og dette er gjennomført ved beregning av utsatt skatt. Utsatt 

skattefordel pr 31.12.2014 er oppført som eiendel i selskapets balanse. 

 

 

Note 7  Bundne midler/kassekreditt/lån 

I posten bankinnskudd mv inngår bundne skattetrekksmidler med NOK 548. Det er ikke gitt pant i andre 

eiendeler. Det er ikke gjeld som forfaller etter mer enn fem år.  

 

I løpet av 2011 ble det inngått en avtale med DNB om garantibevis for sikkerhetskrav fra Nord Pool. 

Garantirammen er TNOK 25 000, hvorav benyttet pr 31.12.2014 er TNOK 18 750. Tilsvarende var det TNOK 

25 307 i bundne midler pr 31.12.10, før garantien ble inngått. JotunKraft AS har pr 31.12.2014 ingen bundne 

midler knyttet til sikkerhetskravet, da garantien er dekkende. 

 

 

Note 8  Egenkapital 

Aksjekapital
 Annen 

egenkapital 
Sum

Egenkapital 31.12.13 1 000             6 435               7 435             
Årets resultat 766            766                
Egenkapital 31.12.14 1 000             7 201               8 201              
 
Note 9  Antall aksjer, aksjeeiere m.v. 
 
Selskapets aksjekapital, TNOK 1.000, er fordelt på 100 aksjer, hver pålydende kr 10.000.  
Pr 31.12.14 er samtlige aksjer eiet av Vang Energiverk KF. Vang Energiverk KF holder til på Tyinvegen 4861 i 
Vang i Valdres. Vang Energiverk KF utarbeider ikke konsernregnskap, da selskapene samlet følger reglene 
regnskapsreglene for små foretak. 
 
Note 10 Forhold som kan påvirke årets resultat 
 
Vang kommune sin sak mot Oppland Energi AS om ulik oppfatning av prisforståelsen i kontrakter om 
kraftrettigheter ble avsluttet etter rettskraftig dom. Avregning for årene 2006 til 2013 er ferdigstilt. JotunKraft 
AS mottok kreditnota på TNOK 2 394, som er resultatført i 2014. 
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Note 11 Gjeld og fordringer til nærstående 
 

JotunKraft AS har ingen gjeld til Vang Kommune. 

  

Netto skyldig til Vang Energiverk KF er TNOK 11 667. 
 
Konsesjonskraftgevinst, rettighetsgevinst og resultat av produsert kraft overføres uavkortet til Vang Energiverk 
KF. Jotunkraft AS fakturerer Vang Energiverk KF et gebyr for å forvalte kraften.  
Mellomværende gjøres opp årlig og renteberegnes.  
 
 
Note 12 Andre forhold 
 
Jotunkraft AS resultatfører konsesjonskraft, produsert kraft og rettighetskraft i sin helhet og fakturerer Vang 
Energiverk KF et gebyr for å utføre jobben.  
 
Gjennomsnittspris på konsesjonskraft, rettighetskraft og produsert kraft solgt på kraftbørsen er benyttet ved 
beregning av skattemessig gevinst på konsesjonskraft i 2014. 
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TOT Produksjon Konskraft OE-kraft Sluttbr Kraftforvaltning
Sluttbrukersalg (10 710 055) -              -              -              (10 710 055) -                    

Handelsgebyr fra Vang Everk (1 952 184)   -              -              -              -              (1 952 184)         

Tradinggevinst -              -              -              -              -              -                    

Salg Nordpool Spot (23 281 966) (4 604 039)    (10 281 836) (8 396 091)   -             

Gevinst/Tap finansiell sikring (5 844 797)   (1 660 992)    (3 161 237)   (1 672 619)   650 051       -                    

Sum kraftsalg (41 789 002) (6 265 031)    (13 443 073) (10 068 710) (10 060 004) (1 952 184)         
Kjøp kraft spot reguler 8 297 061    -              -              -              8 297 061    -                    

Kjøp kraft fra leverandører 14 022 112  6 265 031     5 320 223    2 436 858    -              -                    

Sum kraftkjøp 22 319 172  6 265 031     5 320 223    2 436 858    8 297 061    -                    
Brutto bidrag (19 469 829) -              (8 122 850)   (7 631 852)   (1 762 943)   (1 952 184)         
Gevinst til utbetaling 13 831 743  -              7 950 126    5 881 617    -              -                    

Kjøp rettighet til OE 1 750 235    -              -              1 750 235    -              -                    

Sum gevinst og rettighet 15 581 978  -              7 950 126    7 631 852    -              -                    
Bidrag til Jotun (3 887 851)   -              (172 725)      -              (1 762 943)   (1 952 184)         
Personal 85 120        -              -              -              21 280        63 840               

Annen driftskostnad 2 063 487    -              -              -              775 971       1 287 517          

Tap på fordringer 521             -              -              -              521             -                    

Sum driftskostnader 2 149 129    -              -              -              797 772       1 351 357          
Driftsres (1 738 722)   -              (172 725)      -              (965 171)      (600 827)            
Finansinnt (195 378)      -              -              -              (50 954)       (144 425)            

Finanskost 886 659       -              -              -              231 236       655 423             

Res av Finans 691 281       -              -              -              180 283       510 998             
Resultat før skatt (1 047 442)   -              (172 725)      -              (784 888)      (89 829)              
Skatt 281 925       -              -              -              281 925       

Årsresultat (765 517)      -              (172 725)      -              (502 963)      (89 829)              
Utbytte -              -              -              -              -              -                    

Overføring annen egenkapital 765 517       -              -              -              765 517       -                    

Sum overføringer 765 517       -              -              -              765 517       -                    

Resultat per virksomhetsområde JotunKraft AS 2014






