ÅRSBERETNING
2013
Kommunekraft AS ble stiftet 28. april 1993 med formål å formidle tilgjengelig konsesjonskraft på vegne av deltakende kommuner og fylkeskommuner til best mulige kommersielle
betingelser. Antall deltakende primær- og fylkeskommuner har vært temmelig konstant i
løpet av de 20 år som selskapet har eksistert. Ved utgangen av 2013 var det i alt 129
primærkommuner og 8 fylkeskommuner som er deltakere i selskapet. Det er utstedt 320
aksjer à kr 1.000,-, hvorav 183 innehas av Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar
(LVK). De deltakende kommuner og fylkeskommuner har én aksje hver.
Organisasjon/administrasjon
Selskapet ledes av et styre på 5 medlemmer valgt av selskapets generalforsamling.
Styrets sammensetning i 2013:
Styreleder Arvid Lillehauge
Styremedlem Kjell Idar Juvik
Styremedlem Benthe Bondhus
Styremedlem Inga Balstad
Styremedlem Solveig Sundbø Abrahamsen -

vara Nils Jarl Nessa
vara Torill S. Nyborg
vara Roar Obrestad
vara Eirik Kaupang

Ingen av styremedlemmene har personlige aksjer i selskapet. Administrasjonsoppgaver
ivaretas av arbeidende styreleder og advokatene Stein Erik Stinessen og Caroline Lund i
Advokatfirmaet Lund & Co DA. Det er således ingen ansatte i selskapet.
Styremøter
Det har i løpet av driftsåret vært avholdt fire styremøter, hvorav ett telefonmøte. En oversikt
over saker som ble drøftet på møtene er angitt i det etterfølgende. Kommunekrafts
virksomhet har også vært drøftet på styremøter i LVK.
Formidlingsvolum og pris for konsesjonskraft
Etter formidling gjennom Kommunekraft omsatte i alt 45 aksjonærkommuner 2550 GWh
(2,550 TWh) konsesjonskraft i 2013. Den høyeste oppnådde prisen for fastpriskontrakt for
2014 var 33,473 øre/kWh. De fleste kommunene Kommunekraft bisto i 2013 oppnådde
salgspriser over 30 øre/kWh. Den volumveide gjennomsnittsprisen var 31,38 øre/kWh.
Sammenlignet med 2013 gikk gjennomsnittsprisen på årskontrakter for 2014 opp med 2,4
øre/kWh. Omsetningsvolumet var det høyeste som er notert i Kommunekrafts historie.
Nedenfor skal gis et kort referat av de viktigste aktiviteter i selskapet i 2013.
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Avtaler om forvaltning av konsesjonskraftrettigheter i markedet
Kommunekraft bistår kommunene med inngåelse av forvaltningsavtaler
Kommunekraft utvidet i 2009 sitt virkeområde til også å bistå aksjonærkommuner og fylkeskommuner med avtaler om forvaltning av kraft i tillegg til formidling av rene
salgsavtaler. Særlig for kommuner med større konsesjonskraftrettigheter har det vist seg
hensiktsmessig å kunne inngå slike avtaler, som gir en økt grad av forutsigbarhet for så vidt
gjelder oppnådde priser sammenholdt med spotmarkedsprisene.
Rammeavtalene som ble inngått i 2009 utløp i 2013. Sekretariatet har på vegne av styret i
Kommunekraft gjennomført en anbudsprosess for anskaffelse av nye rammeavtaler for
henholdsvis fysisk og finansiell forvaltning og kun finansiell forvaltning av kraft, som
aksjonærkommunene i Kommunekraft kan benytte.
Rammeavtale for fysisk og finansiell forvaltning av kraft ble tildelt Axpo Nordic AS,
Markedskraft ASA og Ishavskraft AS. Rammeavtale for finansiell forvaltning av kraft ble
tildelt Markedskraft ASA, Ishavskraft AS og SKS Kraftsalg AS. Avtalene ble signert 1. juni 2013
og gjelder for tre år.
Kommunekraft formidlet i 2013 forvaltningsavtale til Øystre Slidre kommune og fornyet
forvaltningsavtalene med Hjelmeland, Kvinnherad og Sørlandsgruppen (Audnedal,
Flekkefjord,

Hægebostad,

Kvinesdal,

Lindesnes,

Marnardal,

Vennesla,

Vest-Agder

fylkeskommune og Åseral), med en samlet konsesjonskraftmengde på i overkant av 450
GWh. Det er nå inngått totalt 16 forvaltningsavtaler.
Departementet vedtar konsesjonskraftprisen for 2014
I pressemelding 19. desember 2013 (nr.: 79/2013) underrettet Olje- og energidepartementet
om sitt vedtak om konsesjonskraftprisen for 2014, satt til 10,84 øre/kWh, en reduksjon fra
2013 med 0,02 øre/kWh. Kommunekraft følger utviklingen av konsesjonskraftprisen nøye og
i samarbeid med LVK.
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Kraftprisene i 2013
Kraftprisene i Norden var i 2013 preget av lavere magasinfylling enn normalt i første del av
året. Mot slutten av året normaliserte fyllingsgraden seg, og ved utgangen av 2013 var den
97 % av normalt nivå. Den gjennomsnittlige systemprisen på Nord Pool var 29,66 øre/kWh,
22 % høyere enn i 2012 (23,35 øre/kWh). Den gjennomsnittlige systemprisen for 2013 var
imidlertid 10 % lavere enn gjennomsnittet for årene 2008-12.
Etterspørselen etter kraft i 2013 var på nivå med 2012 både i Norge og Norden. Samlet
produksjon var 133,7 TWh i Norge og 379,8 TWh i Norden, en nedgang på henholdsvis 8 %
og 5 % i forhold til 2012.
Som det fremgår av figuren under har 2013, med unntak av årets første måneder, vært et år
med en gjennomgående sterk ressurssituasjon i Norden, som har resultert i relativt lave
kraftpriser sammenlignet med perioden 2008-2012.

3

Oversikt over prisutviklingen kr/MWh på Nord Pool spot uke for uke i 2013:

Seminar om konsesjonskraft
Kommunekraft og LVK avholdt seminar om konsesjonskraft i Oslo 29. mai 2013. Formålet
med kurset var å gi en bred orientering om regler og muligheter ved uttak, bruk og
omsetning av konsesjonskraft. Det var påmeldt 80 deltakere på seminaret, syv flere
deltakere enn i 2012.
Årets konsesjonskraftseminar ble avrundet med etableringen av LVKs nye Energiråd.
Hensikten med Energirådet er i sterkere grad å involvere kommuneadministrasjonen i LVKs
viktige arbeid for å sikre vertskommunenes rettigheter og inntekter. Presset både fra
kraftnæringen og fra statlig hold mot de hevdvunne ordninger som ivaretar
vertskommunenes interesser har økt sterkt, og det foreligger omfattende planer om mer
fornybarutbygging i våre kommuner. Det ble avholdt et konstituerende møte på
konsesjonskraftseminaret, med valg av et arbeidsutvalg, «Energiutvalget».
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Stilling og resultat
Egenkapitalprosenten utgjør 75,6 % av totalkapitalen. Styret mener at årsregnskapet gir et
rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.
Kommunekraft har et årsresultat i 2013 på kr 181 283.
Fortsatt drift
I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn, da det etter styrets
oppfatning ikke er forhold som skulle tilsi noe annet.
Miljø
Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø.
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Likestilling / Arbeidsmiljø
Selskapet har ingen ansatte. Styret består av 3 kvinner og 2 menn.

Oslo, 21. mai 2014

Arvid Lillehauge
Styreleder

Benthe Bondhus

Kjell Idar Juvik

Inga Balstad

Solveig Sundbø Abrahamsen

Oversikt over styresaker i Kommunekraft AS i 2013
Styret har i 2013 behandlet 25 saker, herunder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Årsberetning og regnskap
Salg for 2014 – status og oppgaver i 2013
Forvaltningsavtaler – status
Spotprissalg gjennom Kommunekraft
Anskaffelse av nye rammeavtaler
Finansielle avtaler
Konsesjonskraftseminar 29. mai 2013
Etiske retningslinjer for Kommunekraft
Tildeling av nye rammeavtaler
Konsesjonskraftseminar 21. mai 2014
Tilbakebetaling av lån til LVK
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Resultatregnskap

Note

2013

2012

2 678 546
170 000
2 848 546

2 565 977
142 000
2 707 977

37 653
2 605 140
2 642 793

22 250
1 542 611
1 564 860

Driftsresultat

205 753

1 143 117

Renteinntekt
Sum finansinntekter

46 030
46 030

13 184
13 184

Rentekostnad
Sum finanskostnader
Netto finans
Ordinært resultat før skattekostnad

0
0
46 030
251 782

409
409
12 775
1 155 981

70 499

323 764

Ordinært resultat

181 283

832 127

Årsresultat

181 283

832 127

181 283
181 283

832 127
832 127

Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

Skattekostnad på ordinært resultat

Overføringer
Overføringer til/fra annen egenkapital
Sum

2
2,3

4

6
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Balanse
Note

2013

2012

0
12 150
12 150

667 951
16 861
684 812
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3 625 691
3 625 691
3 637 841
3 637 841

3 460 497
3 460 497
4 145 309
4 145 309

1

320 000
320 000

320 000
320 000

2 431 927
2 431 927
2 751 927

2 650 643
2 650 643
2 970 643

765 851
70 499
49 564
885 914
885 914
3 637 841

502 210
323 764
348 692
1 174 666
1 174 666
4 145 309

EIENDELER
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd
Sum bankinnskudd
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital (320 aksjer á kr. 1 000,00)
Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
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GJELD
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldige offentlige avgifter
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld
Sum egenkapital og gjeld

4
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Noter til regnskapet 2013
Kommunekraft AS
Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små
foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:
Driftsinntekter
Provisjonsinntekter inntektsføres i samme år som salget er foretatt.
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 oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap.
Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt.
Endring av regnskapsprinsipp
Det har ikke vært noen endring i regnskapsprinsipp.
Note 1 Antall aksjer, aksjeeiere m.v.
Totale aksjer i selskapet er 320 aksjer a 1 000.
Selskapets største aksjonær er:
LVK

183 aksjer med samme antall stemmer og eierandel.

Øvrige aksjonærer er 137 kommuner som eier en aksje hver.
Note 2 Ansatte, godtgjørelser
Det er ingen ansatte i selskapet.
Styrets leder har mottatt honorar på kr 15 000.
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Revisor:
Kostnadsført revisjonshonorar inkl utarbeidelse av årsregnskap med noter er kr 20 000.
Kostnadsført honorar for andre tjenester utgjør kr 4 500.
Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om tjenestepensjon.
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
administrasjonen.
Den største utgiftsposten knytter seg til sekretariatet, 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 rettslige rammeverket for
virksomheten og skriver forslag til årsberetninger.
Note 4 Skattekostnad
Selskapet har pr. 31.12.2013 et skattemessig resultat på kr 251 782.
Betalbar skatt er kr 70 499.
Selskapet har ingen midlertidige forskjeller.
Note 5 Bundne midler
I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 26 720.
Note 6 Egenkapital, avstemming
2013
Egenkapital 31.12. forrige år

2 970 643

Årsresultat

181 283

Andre endringer – tilbakebetaling av ansvarlig lån

-400 000

Egenkapital 31.12.

2 751 926

Kommunekraft AS mottok i 1993 og 1994 et ansvarlig lån på til sammen kr 500 000 fra LVK.
LVK er hovedaksjonær i selskapet. Regnskapsmessig ble deler av lånet nedskrevet mot
underskudd i 1993 og 1994. I henhold til låneavtalen skal lånet tilbakebetales når
Kommunekraft AS har likviditet til det. Av lånet ble kr 100 000,- tilbakebetalt i 1997. De
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resterende kr 400 000 er tilbakebetalt i 2013 i henhold til styrevedtak 3. desember 2013.
Tilbakebetalingen har ingen skattemessig effekt og derfor er beløpet ført direkte mot
egenkapitalen.

Oslo, 21. mai 2014

Arvid Lillehauge
Styreleder

Benthe Bondhus

Kjell Idar Juvik

Inga Balstad

Solveig Sundbø Abrahamsen
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Oppdragsansvarlige
revisorer:

REVI S JON

Til generalforsamlingen i
Kommunekraft AS

&

R ADG I V NI N G

EllenAmdal
Rolf Arentz-Hansen
Sanchit Chattree
Barbra Hanekamhaug
]0rn Hovland
Finn H . Klreboe
Jo-Inge Knutsen
0yvind Solberg

REVISORS BERETNING FOR 2013
Uttalelse om arsregnskapet
Vi har revidert arsregnskapet for Kommunekraft AS, som viser et overskudd pa kr 181 283.
Arsregnskapet bestar av balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap for regnskapsaret avsluttet per
denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.
Styrets ansvar for arsregnskapet

Styret er ansvarlig for a utarbeide arsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner
n0dvendig for a muliggj0re utarbeidelsen av et arsregnskap som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som folge av misligheter eller feil.
Revisors oppgaver og phkter

Var oppgave er a gi uttrykk for en mening om dette arsregnskapet pa bakgrunn av var revisjon. Vi har
gjennomfort revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og
planlegger og gjennomforer revisjonen for a oppna beayggende sikkerhet for at arsregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon.
En revisjon innebcerer utforelse av handlinger for a innhente revisjonsbevis for bel0pene og
opplysningene i arsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skj01m, herunder
vurderingen av risikoene for at arsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er
relevant for selskapets utarbeidelse av et arsregnskap som gir et rettvisende bilde . Formalet er a utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for a gi uttrykk for en
mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter ogsa en vurdering av om
de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen
er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av arsregnskapet.
Etter var oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for var
konklusjon .
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Etter var mening er arsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den
finansielle stillingen til Kommunekraft AS per 31. desember 2013 og av resultater for regnskapsaret som
ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Uttalelse om 0Vrige forhold
KonkLusjon om arsberetningen

Basert pa var revisjon av arsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
arsberetningen om arsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med arsregnskapet og
er i sarnsvar med lov og forskrifter.
KonkLusjon om registrering og dokumentasjon

Basert pa var revisjon av arsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi bar funnet
n0dvendig i henhold til attestasjonsstandard ISAE 3000 "Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller
forenklet revisorkontroll av historisk finansiell infonnasjon", mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til
a s0rge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i
samsvar med lov og god bokforingsskikk i Norge.

Oslo, 21. mai 2014
BECKMAN LUNDEVALLREVISJON AS

~~
registrert revisor
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Kommunekraft AS

Budsjett 2014

Inntekter

Budsjett

Regnskap 2013

2 500 000
150 000
2 650 000

2 678 546
170 000
2 848 546

Lønnskostnad
Annen driftskostnad

40 000
2 500 000

37 653
2 605 140

Sum driftskostnader

2 540 000

2 642 793

110 000

205 753

45 000
0
45 000

46 030
0
46 030

Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat

155 000

251 782
70 499

Ordinært resultat

155 000

181 283

Årsresultat

155 000

Salgsinntekter
Andre inntekter
Sum driftsinntekter

Note

Driftskostnader

Driftsresultat
Renteinntekter
Rentekostnad
Resultat av finansposter

181 283
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