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JotunKraft AS ÅRSBERETNING 2013
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 2013 er satt opp under denne
forutsetningen.
Arbeidsmiljø
Jotun Kraft leier ansatte av Vang Energiverk KF. Daglig leder i JotunKraft AS er også
energiverksjef i Vang Energiverk KF og ansatt der.
Det er i 2013 ikke iverksatt spesielle tiltak for å bedre arbeidsforholdene. I 2013 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 kreditrisikoen 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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Resultatdisponering
Styret foreslår overfor generalforsamlingen at det deles ut et utbytte på kr 0 og at
resultatdisponeringen blir slik, ved dekning av underskudd:
Utbytte
Overført fra annen egenkapital
Sum resultatdisponering

Kr
Kr
Kr

0
225.904
225.904

Annen egenkapital pr. 31.12.2013 utgjør dermed

Kr

6 435 265

Vang, 5. mai 2014
I styret for Jotunkraft AS
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Resultat Jotunkraft AS 2013
Note
Kraftsalg
Kraftkjøp
Bidrag
Personal
Annen driftskostnad
Tap på fordringer
Sum driftskostnader
Driftsres
Finansinnt
Finanskost
Res av Finans
Resultat før skatt
Skatt
Årsresultat
Utbytte
Overføring annen egenkapital
Sum overføringer

3
10
5

2,4
2

6
8
8

4

2013
2012
-46 901 221 -45 410 618
44 758 323 42 026 828
-2 142 898 -3 383 790
85 120
85 120
1 793 177
1 684 304
26 360
-68 781
1 904 657
1 700 644
-238 241 -1 683 146
-319 427 -1 478 484
863 354
675 978
543 927
-802 506
305 686 -2 485 652
-79 782
696 429
225 904 -1 789 223
0
0
-225 904
1 789 223
-225 904
1 789 223
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Balanse Jotunkraft AS 2013
Note
Eiendeler
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel
Sum immaterielle eiendeler
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd kontanter og lignende
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Egenkapital og gjeld
Innskutt aksjekapital
Aksjekapital 100 a 10000
Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skattetrekk og andre trekk
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld
Sum egenkapital og gjeld

2013

2012

123 995
123 995
123 995

44 213
44 213
44 213

177 844
4 379 913
4 557 757
12 694 686
17 252 443
17 376 439

429 799
2 835 104
3 264 903
12 024 988
15 289 891
15 334 105

8,9

-1 000 000
-1 000 000

-1 000 000
-1 000 000

8

-6 435 265
-6 435 265
-7 435 265

-6 661 168
-6 661 168
-7 661 168

6

10
7

6

11

Styret for Jotunkraft AS
Vang, 5. mai 2014
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-964 391 -1 076 086
0
-675 058
0
0
-219 139
-753 317
0
0
-8 757 645 -5 168 477
-9 941 175 -7 672 937
-9 941 175 -7 672 937
-17 376 439 -15 334 106

JotunKraft AS
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2013

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 2013.
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 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 31.12.13 på TNOK 6 753
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 2014, 2015 og 2016 med resultatvirkning for porteføljeeierne. For
Vang Kommune var det den 31.12.13 sikret konsesjonskraft med urealisert gevinst på TNOK 2 795 og for Vang
Energiverk KF var det sikret produksjon og OE-kraft med urealisert gevinst på TNOK 3 957
Av volumet på ca 15 GWh solgt til fastpris på 38,70 øre/KW inkl mva for 2013 er ca 86 % sikret pr 31.12.13. I
dette ligger det et urealisert sikringstap på TNOK 457.
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 581 i 2013. Tilsvarende inntektsførte gevinst
utgjorde i 2012 TNOK 1 098, mens det var inntektsført en gevinst på TNOK 2 693 i 2011.
Valutarisikoen begrenses ved å selge valuta på termin. (Salg til en avtalt pris fram i tid.) Urealisert tap på
valutaterminer var den 31.12.13 på TNOK 802.
Note 5

Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Styrehonorar
Refusjon kostnader vedr Vang Energiverk
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum lønn og andre personalkostnader

80
5
85

5
85

Gjennomsnittelig antall ansatte
Antall årsverk

-

-

Godtgjørelser
Daglig leder
Lønn
Andel av pensjonskostnad, bonus og andre godtgjørelser
Styre
Revisor (eks. mva.)
Revisjon
Rådgivning og annen bistand

80

2013

2012

80

80

28
-

36
3

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

2013

2012

Betalbar skatt

-

675

Utsatt skatt

(80)

21

Skattekostnad

(80)

696

Utsatt skattefordel beregnet på grunnlag av midlertidige forskjeller:
Driftsmidler
Fordringer

(130)

(158)

Andre forskjeller
Fremførbart underskudd

(329)

Grunnlag utsatt skatt

(459)

(158)

Utsatt skattefordel, 27 % (28%)

(124)

(44)

Alle midlertidige forskjeller kan utlignes, og dette er gjennomført ved beregning av utsatt skatt. Utsatt
skattefordel pr 31.12.2013 er oppført som eiendel i selskapets balanse.

Note 7
Bundne midler/kassekreditt/lån
I posten bankinnskudd mv inngår bundne skattetrekksmidler med NOK 466. 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 31.12.2013 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 31.12.2013 ingen bundne
midler knyttet til sikkerhetskravet, da garantien er dekkende.

Note 8

Egenkapital

Aksjekapital
Egenkapital 31.12.12
Årets resultat
Egenkapital 31.12.13
Note 9

1 000
1 000

Annen
egenkapital
6 661
(226)
6 435

Sum
7 661
(226)
7 435

Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapets aksjekapital, TNOK 1.000, er fordelt på 100 aksjer, hver pålydende kr 10.000.
Pr 31.12.13 er samtlige aksjer eiet av Vang Energiverk KF.
Note 10 Forhold som kan påvirke årets resultat
Vang kommune har tidligere tatt ut stemning mot Oppland Energiverk AS på grunn av ulik oppfatning av
prisforståelsen i kontrakter om kraftrettigheter. Endelig regnskapsresultat for 2013 evt. tidligere avlagte regnskap
kan bli påvirket av det rettslige resultatet i denne saken. Rettskraftig dom foreligger, men det er uenighet om
praktiske konsekvenser av dommen. Det forhandles fortsatt med OE og når endelig enighet oppnås vil avregning
av årene 2006 til 2013 kunne bli endret. For det enkelte år vil det ikke ha vesentlig effekt på resultatet, men vi
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ser for oss at avregningen tas inn i resultatet det året enighet oppnås, så for det året vil resultatpåvirkningen av
minst åtte år avregning bli av vesentlig og positiv betydning.
Note 11 Gjeld og fordringer til nærstående
JotunKraft AS har ingen gjeld til Vang Kommune.
Netto skyldig til Vang Energiverk KF er TNOK 8 039.
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 2013.
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Resultat per virksomhetsområde JotunKraft AS 2013
Sluttbrukersalg
Handelsgebyr fra Vang Everk
Tradinggevinst
Salg Nordpool Spot
Gevinst/Tap finansiell sikring
Sum kraftsalg
Kjøp kraft spot reguler
Kjøp kraft fra leverandører
Sum kraftkjøp
Brutto bidrag
Gevinst til utbetaling
Kjøp rettighet til OE
Sum gevinst og rettighet
Bidrag til Jotun
Personal
Annen driftskostnad
Tap på fordringer
Sum driftskostnader
Driftsres
Finansinnt
Finanskost
Res av Finans
Resultat før skatt
Skatt
Årsresultat
Utbytte
Overføring annen egenkapital
Sum overføringer

TOT
Produksjon Konskraft
OE-kraft
Sluttbr
Kraftforvaltning
(12 732 414)
(12 732 414)
(1 917 674)
(1 917 674)
(29 074 535)
(6 653 781) (12 591 114) (9 829 640)
(3 176 598)
(679 913) (1 482 607) (1 170 075)
155 998
(46 901 221)
(7 333 695) (14 073 722) (10 999 715) (12 576 415)
(1 917 674)
12 229 919
12 229 919
18 144 389
7 333 695
4 548 171
6 262 523
30 374 308
7 333 695
4 548 171
6 262 523 12 229 919
(16 526 913)
(9 525 550) (4 737 192)
(346 496)
(1 917 674)
12 944 341
9 646 823
3 297 519
1 439 673
1 439 673
14 384 015
9 646 823
4 737 192
(2 142 898)
121 272
(346 496)
(1 917 674)
85 120
21 280
63 840
1 793 177
708 394
1 084 783
26 360
26 360
1 904 657
756 034
1 148 623
(238 241)
121 272
409 539
(769 052)
(319 427)
(90 867)
(228 559)
863 354
363 720
499 634
543 927
272 852
271 074
305 686
121 272
682 391
(497 977)
(79 782)
(79 782)
225 904
121 272
602 609
(497 977)
(225 904)
(225 904)
(225 904)
(225 904)
-
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