Komrnunekraft
Årsberetning 2OI7
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Kommunekraft AS ble stiftet 28. april 1993 med formål å bistå aksjonærene (kommunene og
fylkeskommunene) med uavhengige råd om salg og forvaltning av konsesjonskraft til best mulige
kommersielle betingelser. Kommunekraft tar ikke egne posisjoner og inntektene forblir ikke i
selskapet, men kanaliseres tilbake til kommunene. Kommunekrafts kompetanse og bistand har
vært ettertraktet og antall primær- og fylkeskommuner som har benyttet Kommunekrafts tjenester
har hatt en stadig Økning. I tillegg til å bistå ved salg og formidling av kraft, består Kommunekrafts
virksomhet i å vedlikeholde, forenkle og forbedre konsesjonskraftordningen. Kommunekraft har
derfor også bidratt ved rettsaker om konsesjonskraft. Ved utgangen av 2Ot7 hadde Kommunekraft
i alt 129 kommuner og 9 fylkeskommuner som aksjonærer. Det er utstedt 320 aksjer å kr L.000,-,
hvorav 1.82 innehas av Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK). De deltakende
kommuner og fylkeskommuner har 6n aksje hver.

Organisasjon/ad m inistrasjon
Selskapet ledes av et styre på 5 medlemmer valgt av selskapets generalforsamling.

Styrets sammensetning i 20!7:
Styreleder Arvid Lilleha uge
Styremedlem Eli Hovd Prestegården
Styremedlem Kjell-ldar Juvik
Styremedlem Benthe Bondhus
Styremedlem Stian Brekkvassmo

vara Ståle Versland
vara Lin Veronica Jacobsen
vara Anne Beth Njærheim
vara lda Stuberg

lngen av styremedlemmene har personlige aksjer i selskapet. Administrasjonsoppgavene ivaretas
av arbeidende styreleder og sekretariat i Kommunekraft AS. Det er ingen ansatte iselskapet.

Styremøter
Det har i løpet av driftsåret vært avholdt fire styrem@ter.

AKIIVITETER I SELSKAPET

'2OL7

Formidlingsvolum og pris for konsesjonskraft
Kommunekraft har bistått aksjonærkommuner med omsetning av totalt 2229 GWh (2,229fWh)
konsesjonskraft for leveringsåret 2018. Omsetningsvolumet og antall kommuner var på nivå med
de siste årene. Kommunekraft har bistått kommuner med salg av konsesjonskraft til fastpris ialle
prisområdene og oppnådde en gjennomsnittspris for 2018 på om lag samme nivå som 20t7, hvilket

1

gir kommunene en god fortjeneste. Kommunekraft har også bistått kommuner med salg til løpende
spotmarkedspris med påslag for 20L8.

Den årlige systemprisen

i

2O!7 endte på 27,4 øre/kWh. Kommunekraft oppnådde

en

gjennomsnittspris for hele leveringsåret 20t7 som lå noe høyere enn hva systemprisen endte på.

Omsetningsvolumet omfatter salg på årskontrakter til fastpris eller spotmarkedspris med påslag,
og forvaltningsavtaler som strekker seg over flere år.
Kommunekrafts virksomhet er landsdekkende og selskapet har gjennom sitt virke og lange erfaring

opparbeidet seg en meget god oversikt over markedet og de ulike produkter som tilbys.
Kommunekraft har i de senere år også utviklet en forvaltningsmodell hvor aksjonærkommunene
selv inntar en mer aktiv rolle. Ordningen skreddersys kommunegrupperingene og kan omfatte både

primærkommunenes og fylkeskommunens

-

eventuelt de nye regionenes konsesjonskraft-

rettigheter.
Konsesjonskraftprisen for 2018

Olje- og energidepartementet fastsatte

tl

i

brev 19. desember 2017 konsesjonskraftprisen for

øre/kwh. Dette er en reduksjon fra 2AL7 med 0,28 øre/kWh.
Kommunekraft har på samme måte som alle tidligere år rutinemessig bedt om innsyn og

leveringsåret 2018

77,20

gjennomgått prisberegningsgrunnlaget for OED-prisen for 2018. Endringer i konsesjonskraftprisen
har betydning for kommunenes fortjeneste. Nedenfor følger en graf som viser prisutviklingen fra

t992til 20t8

Konsesjonskraftpris [0ED-prisJ - ørelkwh
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Kraftprisutviklingen

a

2OL7

Den gjennomsnittlige systemprisen på Nord Pool Spot endte på 27,43 ørelkWh i

øre/kWh

i

2Afi mot

24,97

2016. Grafen nedenfor viser prisutviklingen i det nordiske kraftmarkedet fra 2002 til

20171
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2Ot7 ble et mildt og nedb6rsrikt år. I løpet av året kom det over 20 TWh mer nedbørsenergi enn
normalt og

15 TWh mer

tilsig. Den gode ressurstilgangen bidro til at det hydrologiske underskuddet

Norge hadde ved inngangen av 2QL7 gradvis ble redusert gjennom våren.

Det norske kraflforbruket endte på

1.32,9

TWh, som er ny forbruksrekord. Den økte kraftetter-

spørselen kan skyldes flere ulike forhold som befolkningsvekst, økt økonomisk aktivitet eller nye
forbruksområder. Kraftproduksjonen var også høV i 2017, kun 0,6 TWh lavere enn rekordåret 2016.

Til tross for god tilgang på både vann- og vindressurser ble den gjennomsnittlige kraftprisen ide

nordiske landene 5-15 prosent høyere i 2Ot7 enn

i

20L6. Økningen har sammenheng med

utviklingen i europeiske brenselspriser. Prisen på de nærmeste fremtidskontraktene for kull og
CO2-kvoter Økte med henholdsvis L0 og 2Q prosent i løpet av 2017.2

1

Nord Pool Spot, https://www.nordpoolgroup.com/Market-datal/Davahead/Area-Prices/AllL/Yearlv/?view=chart

2

NVE, https://www.nve.no/energiforsyningog-konsesjon/enereifors-yningsdatalkvartalsrapport-for-kraftmarkedeV
J

Seminar om konsesionskraft
Kommunekraft og LVK avholdt sitt årlige seminar om konsesjonskraft i Oslo 12. mai 2OL7. Formålet

å holde aksjonærkommunene oppdatert, ikke bare om prisutvikling og
markedsforhold, men også om behovet for og arbeidet med vedlikehold av

med seminaret er

konsesjonskraftordningen og det rettslige rammeverket som gjelder for ordningen. Mer enn 100

deltok på seminaret. Generalforsamlingen i Kommunekraft ble avholdt samme dag, i etterkant av
seminaret.

KON SESJO N SKRAFTSEM I NAR
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Stilling og resultat
Egenkapitalprosenten utgSØr 92,6 % av totalkapitalen. Styret mener at årsregnskapet gir et
riktig bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Kommunekraft har
et årsresultati 2077 på kr -185 038
Fortsatt drift

I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt
oppfatning ikke er forhold som skulle tilsi noe annet.

til grunn, da det etter styrets

Miljø
Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø

Likestilling

/ Arbeidsmiljø

Selskapet har ingen ansatte. Styret består av 3 menn og 2 kvinner

Retningslinjer for varslingssaker er under utarbeidelse. Styret kjenner ikke til at det har vært
slike tilfelle r i 2OL7

.

Oslo,24. mai 2018
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Kommunekraft
Årsregnsk ap 2OI7

Resultatregnskap tor 2017
KOMMUNEKRAFT AS

Note
Provisjonsinntekt
Seminarinntekt

Sum driftsinntekter

2017

2016

1 859 873

2228 390

197 500

320 000

2 057 373

2 548 390

Lønnskostnad

2

71 919

46 719

Avskrivning på driftsmidler og imrnaterielle eiendeler
Honorarkostnad

4

40 121

3

1 905 914

40 121
2 190 477

Seminarkostnad

J

Annen driftskostnad

3

97 512
129 862

207 457

2245 327

2 484775

Sum driftskostnader

Driftsresultat

0

(187 e54)

63 615

Renteinntekt

4 022

4 804

Sum finansinntekter

4 022

4 804

Rentekostnad

1 105

0

Sum finanskostnader

1 106

Netto finans

2 916

Resultat før skattekostnad
Skattekostnad

Arsresultat

(185 038)
5

0

4 844
6E 419

0

({85 038)

58 419

Overføringer tillfra annen egenkapital

(185 038)

68 419

Sum

(185 038)

68 419

Overføringer

Balanse pr. 31. desember 2017
KOMMUNEKRAFT AS

2016

Note

2017

4

120 364

1

Sum immaterielle eiendeler

120 364

160 485

Sum anleggsmidler

120 364

160 485

181 753

67 639

Andre fordringer

29 793

0

Sum fordringer

211 546

67 639

1 578 020

2 452679

Sum bankinnskudd

1 578 020

2 492679

Sum omløpsmidler

1 789 566

2 560 318

Sum eiendeler

1 909 930

2720803

EIENDELER

Anleggsmidler
lmmaterielle eiendeler
lnternettside

60 485

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer

Bankinnskudd

o

Balanse pr. 31. desember 2017
KOMMUNEKRAFT AS

Note

2017

2016

320 000

320 000

320 000

320 000

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

lnnskutt egenkapital
Aksjekapital

1

Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

1 449 674

1

634712

Sum opptjent egenkapital

1 449 674

1

634712

Sum egenkapital

I

769 674

1 954712

127 659

339 635

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt

0

0

12 597

76 151

Annen kortsiktig gjeld

0

350 306

Sum kortsiktig gjeld

140 256

766 091

Sum gjeld

140 256

766 091

1 909 930

2720 803

5

Skyldige offentlige avg ifter

Sum egenkapital og gjeld
Oslo, 24. mai 20L8

Arvid Bjarne Lillehauge

ldar J

leder

Benthe Enes Bondh
styremedlem

Eti

P

styremedlem

Stian

Noter til regnskapet Kommunekraft AS 2017

Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer
Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende
regnskapsprinsipper er anvendt:

Driftsinntekter
Provisjonsi nntekter

i

n

ntektsf øres når tjenesten er utført.

Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gield omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler
vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Fordringer
Kundefoidringer og andre fordringer oppføres iil pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap,

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 årels skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Uisatt
skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Netto utsatt skattelordel balanseføres ikke.

Note

I

Antall aksier, aksieeiere m.v.

Totale aksjer i selskapet er 320 aksjer a 1 000.
Selskapets største aksjonær er:
182 aksjer med samme antall stemmer og eierandel

LVK

Øvrige aksjonærer

Note

2

er

129 kommuner og 9 fylkeskommuner som eier en aksje hver

Ansatte, godtgjørelser

Lønnskostnad,
Lønn

Sum

2017
63 000
8 919
71 919

Det er ingen ansatte i selskapet, og selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om

$enestepensjon.
Styrets leder har mottatt honorar på kr 30 952 og andre ytelser på kr 3 653.
Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til styrets leder eller andre nærstående parter.

2016
40 900
5 819
45 719

Noter til regnskapet Kommunekraft AS 201f

Note

3

Annen driftskostnad

I denne posten ligger utgifter i forbindelse med styremøter, generalforsamling og seminarer, samt utgifter til sekretariat,
juridisk bistand, trykking, data mv. Også utgifter til regnskapsførsel og kontordrift er inkludert. Det
samme gjelder
reisekostnader for styret og administrasjon.

Den største utgiftsposten tnytter seg til sekretariat, som ved siden av å ha ansvar for den daglige administrasjonen
også bistår med juridisk rådgivning, utarbeider forslag til dagsorden til styremøier og generalioriamling, utarbeider det
rettslige rammeverket for virksomheten og skriver forslag til-årsberetninger.

Revisor:
Kostnadsført revisjonshonorar inkl. utarbeidelse av årsregnskap med noter er kr 28 2S0 eks mva.
Kostnadsført honorar for andre tjenester ulglør kr S 250 eks mva.

Note 4

lmmateriel le eiendeler
Hjemmesider

Anskaffelseskost 01.01.
Tilgang kjøpte driftsmidler
Avgang
Anskaffelseskost 31.12
Akk avskrivninger 01 .0'1
Akk avskr avgang
Arets avskrivninger
Akk. avskrivning 31 . 1 2.

Bokført verdi 31.12
Økonomisk tid

Sum

2 00 606

240 606

0

0
0

0

200

606

40 121

200 606
4Q 121

0

0

40 121
80 242

40 121
80 242

120 364

120 364

5år

Noter

Note

til regnskapet Kommunekraft AS 20{7

5

Skattekostnad

Arets skattekostnad består av:
Betalbar skatt
Endring utsatt skatt
Netto skattekostnad

0

0
0

Skattegrunnlag:
Resultat før skaftekostnad
Permanente forskjeller
Midlertidige forskjeller
Anvend. framførbart underskudd

1

85 038
0

0
0

-185 038

Sum årets skattegrunnlag
Midlertidige forskjeller er knyttet til

2016

2017

Fremførbart underskudd
Grunnlag utsatt skatt(+) I utsatt
skattefordel(-)

-1 399 891
-1 399

Skaftereduserende
forskjeller som ikke utligner
Utsatt skaftefordel i balansen

Note

6

891

1 399

-1 214 853
-1 214853

891
0

Bundne midler

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 25 466

I

Endring
85 038
,185 038
-1

214 853

185 038

0

0
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Kommunekraft AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR 2017
Uttalelse om revisionen av årsregnskapet
Konklusion
Vi har revidert årsregnskapet til Kommunekraft AS som viser et underskudd på kr 185 038.
Arsregnskapet består av balanse per 31 . desember 2017, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet
per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.
G

ru n nl ag

for konklu sionen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (lSA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revrsors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapef. Vi er
uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig
og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvriq informasion
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men
inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så

henseende.

Sandsluveien 70, Pb. 199 Manglerud,06'12 Oslo.Tlf: +47 227828 00. Faks: +47 22782801 . firmapost@pklblr.no . wwvLpklblr.no. Org./revisornr.983 773 370
Medlem av Den norske Revisorforening
PKF Beckman Lundevall Revision AS er medlem av PKF lnt€rnalional Umited, et netlverk av iuridisk uavhengige selskaper, og frask.iver seg ethvert ansvar
lor arbeid eller manglende arbeid utført av et annet individuelt selskapsmedlem eller annet selskap.
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Sfyrefs ansvar for årsregns kapet
Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder
for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i
Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne
utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsaft drift skal legges til grunn
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revr'sors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesenllig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert
på årsregnskapet. For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
https:l/revisorforen ingen. no/revisjonsberetn inger

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjan om

og dokumentasion

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
<Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon>, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 24. mai2018
PKF BECKMAN LUNDEVALL REVISJON AS
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Ellen Amdal
statsautorisert revisor
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