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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 i markedet 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 2019
hadde Kommunekraft i alt L3L kommuner og 9 fylkeskommuner som aksjonærer.1 Det er utstedt
320 aksjer å kr 1.000,-, hvorav 180 innehas av Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK).
De deltakende kommuner og fylkeskommuner har 6n aksje hver.

Orga nisasjon/ad ministrasjon

Selskapet ledes av et styre på fem medlemmer valgt av selskapets generalforsamling.

Styrets sammensetning i 2019
Styreleder Arvid Lil lehauge/Kjell-lda r J uvik
Styremedlem Kjell-ldar Juvik/Kari Anita Furunes
Styremedlem Benthe Bondhus
Styremedlem Stian Brekkvassmo
Styremedlem Eli Hovd Prestegården

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

Kjell-ldar Juvik ble valgt som ny styreleder på generalforsamlingen 23. mai 2OL9.I tillegg ble Karia
Anita Furunes, ordf6rer i Meråker kommuner, valgt som nytt styremedlem.
lngen av styremedlemmene har personlige aksjer i selskapet. Administrasjonsoppgavene ivaretas
av arbeidende styreleder og sekretariat i Kommunekraft AS. Det er ingen ansatte i selskapet.

Styremgter
Det har i løpet av driftsåret vært avholdt fire styrem6ter

I

På grunn av kommune- og fylkeskommunesammenslåinger vil Kommunekraft med virkning fra 7.7.2020 ha t26
kommuner og 7 fylkeskommuner som aksjonærer.
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Formidlingsvolum og pris for konsesjonskraft
Kommunekraft har bistått aksjonærkommuner med omsetning av ca. 2100 GWh (2,1 TWh)
konsesjonskraft for leveringsåret 2O2O. Omsetningsvolumet var på nivå med 201,9 og to nye
aksjonærkommuner benyttet Kommunekraft. Totalt bisto Kommunekraft 48 kommuner og
fylkeskommuner med salg i 20L9. Omsetningsvolumet omfatter salg på årskontrakter til fastpris,
spotmarkedspris med påslag og forvaltningsavtaler som strekker seg over flere år. Oppnådde priser
har variert over året med hvilket tidspunkt kraften har blitt solgt og med prisområde, men høye
kraftpriser har gjennomgående bidratt til å sikre kommunene en solid fortjeneste med salget.
Kommunekraft oppnådde en volumveid gjennomsnittspris for 2O2O på 37 ,6 øre/kWh.
Kraftskatteutvalget

-
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Skattlegging av vannkraftverk

regjeringsoppnevnte kraftskatteutvalget leverte sin rapport 30. september 2019.
Hovedoppgaven til utvalget var å vurdere om dagens vannkraftbeskatning hindrer
samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak i vannkraftsektoren. Av mandatet fremgikk også at utvalget
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Utvalget foreslo å awikle begge konsesjonsordningene. Avvikling av konsesjonskraftordningen ville
etter utvalgets beregninger medføre et samlet provenytap for kommuner og fylkeskommuner på
2,225 milliarde r kroner.

Kommunekraft innga en omfattende høringsuttalelse i saken og fremholdt særlig at avvikling av
ordningen vil være i strid med den samfunnskontrakt som over generasjoner er inngått mellom
storsamfunn og de distrikter som har avstått sine naturressurser. Kommunens rett til
konsesjonskraft er nedfelt i de gitte konsesjoner som et grunnvilkår og med samme varighet som
konsesjonen. Det ble påpekt at utvalgets forslag om å avvikle ordningen vil være et brudd på de
forutsetninger som lå til grunn for de gitte konsesjoner. Det ble også fremholdt at
konsesjonskraften i dag omsettes effektivt i markedet. Salg av konsesjonskraften i markedet, slik
bl.a. Kommunekraft bistår med, bidrar til å realisere det som i dag er hovedformålet med
ordningen, nemlig å sikre vertskommunene og fylkene en andel av verdiskapningen som
vannkraft utbyggingen gir opphav til.
Konsesjonskraft prisen fior 2O2O

Olje- og energidepartementet fastsatte i brev 20. desember 2019 konsesjonskraftprisen for
leveringsåret 2O2O til 'J.L,27 øre/kWtr. Dette er en økning tra 2OL9 med 0,28 øre/kWn.
Kommunekraft og LVK har på samme måte som alle tidligere år bedt om innsyn og gjennomgått
prisberegningsgrunnlaget for OED-prisen for 2020. Endringer i konsesjonskraftprisen har betydning
for kommunenes og fylkenes fortjeneste. Nedenfor følger en graf som viser prisutviklingen fra L992
til 2020.
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Kraftprisutviklingen

a

2OL9

Den gjennomsnittlige systemprisen på Nord Poolspot endte på 38,35 øre/kwh i2019

mot42,25i
prisutviklingen
2OL8. Grafen nedenfor viser
i det nordiske kraftmarkedet - den såkalte
systemprisen - fra 2010 til 2OI9, og synliggjør at den årlige spotmarkedsprisen i 2019 var på nivå
med de høyeste prisene som er notert på Nord Pool Spot siden 2010/2OtL.2
Norsk kraftproduksjon var lavere i 2019 enn i 20L8. Kraftproduksjonen endte på 734,6 TWh i 2019,
rundt 12,5 TWh lavere enn 2018. Kraftforbruket endte på t3+,t TWh, omtrent som i 201,8. Norge
ble derfor nettoimportør av kraft for første gang siden 2010.

I Norge startet året med en pristopp i januar hvor strømprisene nådde sitt høyeste nivå siden
vinteren 2O7O/2OIL. Det var relativt høye priser gjennom første kvartal, før mildvæt, høy
vindkraftproduksjon og fallende priser på kontinentet bidro til å senke de nordiske kraftprisene.
Siste halvdel av året holdt seg ganske stabilt på rundt 30-40 ørelkwh.

Områdeprisene i Norge var i snitt mellom 6% ogIOo/olaverei2079 enn i 2018. 2018 var et uvanlig
år, med en ekstrem varm og tørr sommer, og en svært kraftig Økning i CO2-prisen. Dette kan

forklare noe av differansen igjennomsnittspriser mellom 2018 og 2019.3

2
3

Nord Pool Spot, https://www.nordpoolsroup.com/Market-datal/Dayahead/Area-Prices/SYS l/Yearly/?view:chart
NVE, Kraftsituasjonen Fjerde kvartal og året 2019, https://www.nve.no/media/9092lkraftsituasjonen q4-20l9.pdf
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Seminar om konsesionskraft

Kommunekraft og LVK avholdt sitt årlige seminar om konsesjonskraft i Oslo 23. mai 2OI9 i
forbindelse med LVKs ekstraordinære landsmØte på Gardermoen. Formålet med seminaret er å
holde aksjonærkommunene oppdatert om det rettslige rammeverket for
konsesjonskraftordningen, markedsforhold og prisutvikling. På årets konsesjonskraftseminar ble
det fokusert på det regjeringsoppnevnte kraftskatteutvalget og vertskommunenes innspill til
utvalget om forenklinger og forbedringer av ordningen. I tillegg ble deltakerne oppdatert på viktige
prinsipielle spørsmål om endring av konsesjonskraftpris ved vilkårsrevisjon og siste nytt om
prisutviklingen i kraftmarkedet på kort og lang sikt.
Generalforsamlingen i Kommunekraft ble avholdt samme dag, i etterkant av seminaret. Kjell-ldar
Juvik ble valgt som ny styreleder og Arvid Lillehauge ble takket av som styreleder.
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Program
11,30-12.30 lunsj

12.30

Åpnlng av seminaret

12.30-13.15 Omkamp om konsesjonskraftordningen eller forbedringer og forenkllnger?
Vertskommunenes innspill tll Kraftskatteutvalget
v/ sekretarlatet

13.15-13.45 Årsmøte I Energirådet

13.45-14.00 Kaffepause
14.q)-14-20 Endring av konsesionskraftprisvilkåret ved revisjon Oslo tingretts dom 3. desember 2018 (Skjerka-saken|
v/ sekretariatet

14.20-74.45 Hva vil påvirke kraftprisen itiden fremover?
Om kraftprlsutvlklingen på kort og lang sikt
v/ Torbjørn Haugen, Senior Portofolio Manager, Markedskraft

14.45-15.00 Oppsummering og avslutning

Stilling og resultat
Egenkapitalprosenten utgjør 89Yoav totalkapitalen. Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde
av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Kommunekraft har et årsresultat i
2019 på kr 543 805,-

Fortsatt drift
årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn, da det etter styrets oppfatning ikke
er forhold som skulle tilsi noe annet.
I

Miljø
Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre milj6

Likestilling / Arbeidsmiljø
Selskapet har ingen ansatte. Styret består av tre kvinner og to menn.
5

Detle dokumenlet er signerl med PAdFS-lormatet (PDF Advarrced Electronic Signatures) av ldfy. Dette sikrer dokumentet og dets vedlegg mot endringer etler signenng.

Oslo, 8. mai2020

Kjell-ldar Juvik
Styreleder

Benthe Bondhus

Kari Anita Furunes

Eli Hovd Prestegården

Stian Brekkvassmo
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Elektronisk s ignatur
Elektronisk srgnatur

Signert av

Dato og tid

Signen av

Dato c.{

Juvik, Kjell ldar
Fødselsdato / Fødselsdato 1 966-05-21
Norwegian BanklD

iid

(LiTC+Ai:0q Aft}siertjorn. Btrlin, Be,n, Ranie, StalJ"halrn, Vienna

10.05.2020 10.07.34

Brekl<vassmo, Stian
Fødselsdoto

/ Fødselsdato 1 975-06-29

Norwegian BanklD

Prestegården, Eli Hovd
Fødselsdato / Fødselsdato 1 965-02-04
Norwegian BanklD

10.05.2020 20.55.O7

11.05.2020 07.25.57

Bondhus, Benthe Enes
Fødselsdato

/

Fødselsdoto 1956-1 1-07

Nonuegian BanklD

11.05.202010.03.45

Furunes, Kari Anita
Fødselsdato

/

Fødselsdato 1978-1 1-02

Norwegian BonklD

11.05.2020 12.37.35

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en
håndskrevet signåtur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på
de følgende sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes dgså en PDF med signaturdetaljer, og en XML-fil med
innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.
Dette dokumentet er sigtleft tned elektronisk signatur. En eleklronisk signatur er juridisk forpliktencie på somne rnåte som en håndskrevet
signatur på popir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende tnforntasjon onl signaturen{e), og på de lølgende srdene kait
dtt lese dakumentet som er signert. Vedlagt t'innes også en PDF med signaturd€taljer, og en XML-t'il ned innholdet i den elektroniske
signatureni{). Vedleggene kan brukes for å verit'isere gyldigheten ov dakunentets stEnatur ved behov.
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Resultatregnskap for 201 9
KOMMUNEKRAFT AS

2019

2018

Provisjonsinntekt
Seminarinntekt

1 999 650

1 905 960

0

162 500

Sum driftsinntekter

I

999 650

2 068 460

Note

Lønnskostnad
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler
Honorarkostnad
Seminarkostnad
Annen driftskostnad

Sum driftskostnader

Driftsresultat

2

62 064

60 402

4

40 121

40 121

3

1 351 677
5 170
148 166

1 569 529

1 607 198

I

3
3

82 941
164 976
917 968

392 452

150 491

Renteinntekt

4 657

3 015

Sum finansinntekter

4 657

3 015

Nefto finans

4 657

3 015

Resu ltat før skaftekostnad

397 109

153 507

Arsresultat

397 109

153 507

Overføringer til/fra annen egenkapital

397 109

1

Sum

397 109

153 507

Overføringer
53 507

Balanse pr. 31. desember 2019
KOMMUNEKRAFT AS

Note

2019

2018

4

40 122

80 243

Sum immaterielle eiendeler

40 122

80 243

Sum anleggsmidler

40 122

80 243

Kundefordringer
Andre fordringer

15 249
20 412

66742

Sum fordringer

35 661

66742

EIENDELER

Anleggsmidler
lmmaterielle eiendeler
lnternettside

Omløpsmidler
Fordringer

Bankinnskudd

0

2 651 066

1 894 061

Sum bankinnskudd

2 651 066

1 894 051

Sum omløpsmidler

2686727

1 960 803

Sum eiendeler

2726 849

2041046
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Balanse pr. 31. desember 2019
KOMMUNEKRAFT AS

Note

2019

2018

I

320 000

320 000

320 000

320 000

2 000 289

1 603 180

2 000 289

1 603 180

2 320 289

1 923 180

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

lnnskutt egenkapital
Aksjekapital

Sum innskuft egenkapital
Opptient egenkapital
Annen egenkapital

1

Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital

1

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

245 502
54 483
106 575

0

Sum kortsiktig gjeld

406 560

117 866

Sum gjeld

406 560

117 866

2726 849

2041046

Sum egenkapital og gjeld

1

03 496

14 370

Oslo, 08.05.2020

KariAnita Furunes

Kjell ldar Juvik
styrets leder

Benthe Bondhus
styremedlem

styremedlem

Stian Brekkvassmo
styremedlem

Eli Hovd Prestegården
styremedlem

t"t\:

Noter 2019
KOMMUNEKRAFT AS

Regnskapsprinsipper
Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak

Driftsinntekter
Provisjonsinntekter inntektsføres når tjenesten er utført.

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

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning tiltap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for
øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og
har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under
driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med
drifismidlet.

Skaft
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfafter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt
er beregnet med 22o/o på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende
og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og
skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.
Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2018ht 2019

Note 1 - Antall aksjer, aksjeeiere og egenkapital
Totale aksjer i selskapet er 320 aksjer a 1 000.
Selskapets største aksjonær er:
LVK som eier 181 aksjer med samme antall stemmer og eierandel
Øvrige aksjonærer består av kommuner og fylkeskommuner som eier en aksjer hver

I

Egenkapital 01 .01 .201
Arets resultat
Eg en kapital 31.12.2019

Aksjekapital

Annen EK

Sum

320 000

1 603 180

320 000

397 109
2 000 289

1 923 180
397 1 09

2 320 289

Note 2 - Ansatte, godtgjørelser
Møtegodtgjørelser til styret og gen.forsamling
Arbeidsgiveravgift
Sum

2019
54 308
7 756

62064

2018
52 800
7 602
60 402

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

Styrets leder til og med november 2019 har mottatt honorar på kr 14 500.
Styrets leder fra og med november 2019 har mottatt honorar påkr 21 108
Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til styrets leder eller andre nærstående parter

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 knytter seg til sekretariat, som ved siden av å ha ansvar for den daglige administrasjonen
også bistår med juridisk rådgivning, utarbeider forslag til dagsorden til styremøter og generalforsamling, utarbeider
det reftslige rammeverket for virksomheten.

Revisor:
Kostnadsført revisjonshonorar inkl. utarbeidelse av årsregnskap med noter er kr 36 000 eks mva.
Kostnadsført honorar for andre tjenester utgjør kr 4 000 eks mva.

Note 4 - Spesifikasjon av immaterielle eiendeler

Anskaffelseskost
Tilgang i året
Avgang i året

01 .01

Anskaffelseskost

31.1 2.

Akk. avskrivninger 01.01.
Arets avskrivninger

Balanseført verdi pr. 3{.12.

Hjemmesider

Sum

200 606

200 606

0

0

0

0

200 606
120 363

200 606
120 363

40 121
40 122

40 121
40 122

Note 5 - Skatt
2019
397 109
(3e7 10e)

(153 507)

0

0

Skattekostnad i resultatregnskapet

0

0

Betalbar skaft i balansen

0

0

Ordinært resultat før skattekostnad

-

Fremlørbartunderskudd /korreksjonsinntekt
Arets skattegrunnlag

2018
153 507

Note 6 - Midl. forskjeller - Utsatt skatUskattefordel
Utsatt skatUutsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og
skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertid

ig e

til:

forskjeller
f r emf

ørbart

u

nde rskud d

Netto forskjeller
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes
Sum m idlertidige forskjeller
Utsatt skattefordel 31.12.19. basert på 22o/o

01.01.2019
(1 246 384)
(1 246 384)
1 246 384

Endring

31.12.2019
(84e 275)

(3e7 10e)

(84e 275)
849 275

(3e7 109)
397 109

0

0

0

0

0

0

Utsatt skattefordel på kr 186 841 balanseføres ikke

Note 7 - Bankinnskudd
I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 26 487. Skyldig skattetrekk er kr

I
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Elektronisk signatur
Elektronisk signatur

Signert av

Dåto og tid

Signert av

Dato cg

luvik, Kjell ldør
Fødselsdato / Fødselsdato 966-05-21
1

tid

(Llr{+A l :00) Amsterclom. Beil!t

},

qern,

R.n4

Stoc!,kalm, Vlenna

10.05.2020 10.05.22

Nonrvegian BanklD

Brekl<vassmo, Stian
Fødselsdoto

/

Fødselsdoto

1

975-06-29

1

965-02-04

10.05.2020 20.54.30

Norwegian BanklD

Prestegården, Eli Hovd
Fødselsdato / Fødselsdato
Norwegian BanklD

11.05.2020 07.24.31

Bondhus, Benthe Enes
Fødselsdoto / Fødselsdato 1956-1 1-07
Nonuegian BanklD

11.O5202010.02.35

Furunes, KariAnita
Fødselsdato

/

Fødselsdato 1978-1 1-02

11.05.202012,48.36

Nontregian BonklD

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en
håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på
defølgendesidene kan du lese dokumentetsom ersignert.Vedlagtfinnes også en PDF med signaturdetaljer, ogen XML-fil med
innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.
Detle dokLunentet er stgnefi ned elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk t'orpliktende y:å samme rnåte som en håndskrevet
signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet t'or å vise gruntleggencle inforntasjon an signctLlren{e}, W pA de fulgende stdene kan
dtt lese dokumen{et sam er signett. Vedlagt t'innes ogsd en PDF med sig.naturdetaljer, og en XML-fil ned innholclet i den elektrontske
signatut en(e). Vedleggene kan brukes for å verit'isere gyldigheten av dakuntentets signatur vecl behov.

