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Ringerikskraft - generalforsamling  

 

Arkivsaksnr.: 15/3097   Arkiv: 255 S  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

62/15 Formannskapet 12.05.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Innkalling til generalforsamling, årsberetning 2014 og årsrapport med regnskap 2014 

fra Ringeriks-Kraft AS godkjennes. 

2. Som styremedlem i Ringeriks-Kraft AS for perioden 2015-2017 foreslås valgt: 

- Hedda Obstfelder (gjenvalg) 

- Atle Jensen 

3. Som styreleder for Ringeriks-Kraft AS i perioden 2015-2016 foreslås valgt: 

Per Erling Roskifte 

Som styrets nestleder i perioden 2015-2016 foreslås valgt: 

Atle Jensen 

4. Formannskapet gir ordfører fullmakt til å foreslå endringer i godtgjørelsen til styret. 

En eventuell økning skal sees i sammenheng med lønnsutviklingen ellers i selskapet. 

5. Formannskapet gir ordfører fullmakt til supplering om noen av de valgte sier fra seg 

valget. 

 

Beskrivelse av saken  
 

Ringeriks-Kraft AS eier 100 % av aksjene i datterselskapene; Ringeriks-Kraft Produksjon 

AS, Ringeriks-Kraft Nett AS, Ringeriks-Kraft Strøm AS, Ringeriks-Kraft Service AS, 

Ringeriks-Kraft Nærvarme AS og Ringeriks-Kraft Eiendom 3 AS. I tillegg eier Ringeriks-

Kraft AS 50 % av aksjene i Viul Kraft AS og 70 % av Nettservice Østlandet AS. 

  

Ringerike kommune solgte 29. mars 2014 15 % av aksjene i Ringeriks-Kraft AS til KLP. Ny 

eiersammensetning fra 31.12.2013 er KLP 15 %, Hole kommune 12 % og Ringerike 

kommune 73 %.  

 

Generalforsamling i Ringeriks-Kraft AS avholdes mandag 18.5.2015 kl. 14.00 på Aka Arena. 

Generalforsamlingen skal behandle årsrapport med regnskap, årsberetning og 

revisjonsberetning for 2014.  

 

Det skal videre velges nye medlemmer til styret, ny styreleder og nestleder samt fastsette 

godtgjøring til styret og revisor.  

Hovedpunkter i årsberetningen framgår av vedlegg.  
 

 



  Sak 62/15 

 

 Side 3   

 

 

 

 

Vedlegg  

 
 Innkalling, årsberetning, årsrapport og revisjonsberetning for 2014.  

 Valgkomiteens innstilling  

 

 

 

 

Ringerike kommune, 12.05.2015 

 

 

Tore Isaksen 

rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 15/3097-2   Arkiv: 255 S  

 

Ringerikskraft - generalforsamling  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Innkalling til generalforsamling, årsberetning 2014 og årsrapport med regnskap 2014 

fra Ringeriks-Kraft AS godkjennes. 

2. Som styremedlem i Ringeriks-Kraft AS for perioden 2015-2017 foreslås valgt: 

- Hedda Obstfelder (gjenvalg) 

- Atle Jensen 

3. Som styreleder for Ringeriks-Kraft AS i perioden 2015-2016 foreslås valgt: 

Per Erling Roskifte 

Som styrets nestleder i perioden 2015-2016 foreslås valgt: 

Atle Jensen 

4. Formannskapet gir ordfører fullmakt til å foreslå endringer i godtgjørelsen til styret. 

En eventuell økning skal sees i sammenheng med lønnsutviklingen ellers i selskapet. 

5. Formannskapet gir ordfører fullmakt til supplering om noen av de valgte sier fra seg 

valget. 

… Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

Ringeriks-Kraft AS eier 100 % av aksjene i datterselskapene; Ringeriks-Kraft Produksjon 

AS, Ringeriks-Kraft Nett AS, Ringeriks-Kraft Strøm AS, Ringeriks-Kraft Service AS, 

Ringeriks-Kraft Nærvarme AS og Ringeriks-Kraft Eiendom 3 AS. I tillegg eier Ringeriks-

Kraft AS 50 % av aksjene i Viul Kraft AS og 70 % av Nettservice Østlandet AS. 

Ringerike kommune solgte 29. mars 2014 15 % av aksjene i Ringeriks-Kraft AS til KLP. Ny 

eiersammensetning fra 31.12.2013 er KLP 15 %, Hole kommune 12 % og Ringerike 

kommune 73 %. 



Generalforsamling i Ringeriks-Kraft AS avholdes mandag 18.5.2015 kl. 14.00 på Aka 

Arena. Generalforsamlingen skal behandle årsrapport med regnskap, årsberetning og 

revisjonsberetning for 2014. 

Det skal videre velges nye medlemmer til styret, ny styreleder og nestleder samt fastsette 

godtgjøring til styret og revisor. 

Hovedpunkter i årsberetningen framgår av vedlegg. 

 

Vedlegg 

 Innkalling, årsberetning, årsrapport og revisjonsberetning for 2014. 

 Valgkomiteens innstilling 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.05.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING  I  RINGERlKS-KRAFT AS

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Ringeriks-Kraft AS mandag 18.5.2015kl. 14.00 på Aka

Arena.

Saker som foreligger til behandling:

Sak 01/15 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 02/15 Konstituering

a) Valg av møteleder

b) Valg av to representanter til  å  underskrive protokollen

Sak03/15 Årsregnskap for 2014

a) Årsberetning
b) Årsrapport

I  c) Revisors beretning

' Sak04/15 Godtgjørelse til styret

Sak05/15 Godtgjørelse til revisor

Sak 06/15 Valg av medlemmer til styret i Ringeriks-Kraft AS

Sak 07/15 Valg av styrets leder og nestleder

I etterkant av generalforsamlingen vil det bli orientert om aktuelle saker og prosesser som pågår i

selskapet.

Ringeriks-Kraft AS

1932015

l '\ '\ 1'\ ll! 'll

Per Stamnes

styrets leder

Ringeriks-Krall AS org./vr. 916951 628 Ringeriks-Kralt Produksjon AS an; m, 937 293 52.5

Ringcriks-Kra1lHe1lAS org rir, 537 L326 Blå Ringeriks-Krall Service AS org n! 934 351 l55
Ringerlks-Kralt Sham AS org nr. B/5991512 Flingeiiks-Kralt llærvarrne AS org Gr. 9°! 895 370

posrad/cssc PDSIDDIKS 522 - 3503 H0l\LY:_)§5 b95gk53d{g55e FC55.,£.l‘.3n 7,9 _ 3510 Hønefoss

fe/Elan 32119500 lc-Ivlaks 32121611 e-pnsl postQiringmiks-L;ra!:_;-_g



Ringeriks-Kraft AS

Generalforsamling 18.5.2015

Sak 03/15

SAK O3/15

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2014 FOR RINGERIKS-KRAFT AS

Vedlagt følger årsberetning, årsrapport, balanse, kontantstrøm, noter og revisors

beretning.

Styret i Ringeriks-Kraft AS har i møte 19. mars 2015 vedtatt å legge saken frem for

generalforsamlingen med følgende

forslag til vedtak:

1. Ringeriks-Kraft AS' årsberetning for 2014 godkjennes.

2. Ringeriks-Kraft AS’ årsregnskap for 2014 godkjennes.

Årets resultat disponeres slik:

Avsatt til utbytte kr 25 000 000

Konsernbidrag kr 704 934

Overført fra annen egenkapital kr -13 183 192

Sum disponert kr 12 521 742

Ringeriks-Kraft  AS

19.3.2015

(KU §zA/z,//M/asp
Ole Sunriset

administrerende direktør



Årsrapport

Ringeriks-Kraft  AS

2014



MORSELSKAP

2013 2014

24 574 26  027

24  674 26  027

3 11
15  437 13 601

1 194 1 333
13 180 15 033

29  814 29 984

~4 940 -3  95?

88 373 15 222
6 500 3 000

16 123 16 737
2  312 2  748
2 012 2 327

D

-21  167 -23 304
-676 4  214

B3  477 20  944

88 538 16  987

20  918 4  465

67  620 12  522

E?  620 12 522

649 705

30 971 -13 183
30  000 25  000

67  620 12 522

Note

3,14
7

8

16

13

Årsrapport
Ringeriks-Kraft AS

Resultatregnskap
(alie tall itusen kroner)

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Salgsinntekt

Annen driftsinntekt

Sum driftsinntekter

Varekostnad

Lø nnskostnad

Avskrivninger
Annen drifiskostnad

Sum driftskostnader

Driftsresultat

FENÅNSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Inntekt  på  investering i  datterselskap

inntekt på Investering I tilknyttetseiskap

Renteinntekt fra foretak i samme konsem

Annen renteinntekt

Annen finansinntekt

Nedskrivning av finansielle anteggsmldler

Annen rentekostnad

Annen flnanskosinad

Netto  finansresultat

Ordinært resultat for skallekostnad

Skaflekostnad på ordinært resultat

Ordinært resultat

ARSRESULTAT

Minoritetenes andel av ârsresultatet

Majorltetens andel av årsresuitatet

OVERFØRINGER

Konsembidrag

Overført tilltra annen egenkapital
Foreslått utbyfle

Sum overføringer

Note

1.2

3.14
6,7

16

KONSERN

2014 2013

376 028 461 006
54  393 18  277

430 421 479 283

201  481 223  574

68 467 70  945
31  493 20 102
44  729 51  574

345  170 366 495

84 251 112 TBS

0 0
5  311 442

0 0
3  727 6  741
4 461 5  182

0 0
-23 836 -21 610

2 897 -2 034

-7 440 -11 279

76  B11 101 509

37 634 25 649

39  127 75  860

l
39  127 75 860

1 082 47
33 D45 75  813



MORSELSKAP

2013 2014

U 0

3  910 2  010

0 0

3  910 2  010

23  411 1 354

1 547 4  356

734 2 947

25  692 8  657

265  431 288 645

120  019 120 019

585  943 608  943

22 639 21  264

O 0

0 0

995 032 1  038  871

1 024  634 1  049  538

0 0

4  ‘I69 951

1  B53 1  956

105 361 34 437

111 B83 37 345

5 462 5 779

117  345 43  124

1141  979 1092  662

Note

16

22

24

5

Årsrapport
Ringeriks-Kraft AS

Balanse per  31.  desember
(alie tai] i tusen kroner}

Note

EIENDELER

Anleggsmidler

immateneiie eiendeler

Fatlrettígheter 6

Utsatt skattefordel 16

Goodwill 6

Sum immaterielle eiendeler

Varige driftsmiciier

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 7

Maskiner og anlegg 7

Dríftslosore, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 7

Sum varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterseiskap 8

Investering i tilknyttet selskap B

Lán til foretak i samme konsern

Lån til tilknyttet selskap

Lán tii feiles kontroliert virksomhet

Investeringer i aksjer og andeter 9

Obtigasjoner og andre fordringer 11

Pensjonsmidler ‘M

Sum firsensiette anleggsmldier

Sum anleggsmidler

Omtopsmidier å

i

Varer 10

Fordringer

Kundefofdringer

Andre fordringer

Fordring tii foretak i samme konsern

Sum fordringer

Bankinnskudd, kontanfer oJ. 5

Sum omløpsmidler

SUM EIENDELER

KONSERN

2014 2013

254 530 253 235

2  795 10 960

10 141 11 912

267 466 276 107

357 351 174  416

387 371 483 336

‘E5 752 10 820

760 474 068 572

0

01  930 59 319

0

315

24  434 25 586

4  405 4  500

23  609 991

114  696 90  786

1  142  635 1  035  465

2 471 998

91  259 1 10 719

12  452 15  890

0 0

103 711 127  609

12 578 74 436

118  760 203  043

1 261 396 1  238 508



Årsrapport
Ringeriks-Kraft AS

Balanse per 31. desember
(alle tall i tusen kroner)

MORSELSKAP KONSERN

2013 2014 Note Note 2014 2013

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

150 000 150 000 12.13 Aksjekapital 12,13 150 000 150 000

48 271 48 271 13 Overkurs 13 48 271 48 271

198 271 198 271 Sum innskull egenkapital 198 271 198 271

Opptjent egenkapital

133 937 117 954 13 Annen egenkapital 13 226 274 220 492

0 0 Mlnoriletsinteresser 2  267 1 447

133 937 117 954 Sum opptjent egenkapital 228 541 221 939

332 208 316 225 Sum egenkapital 426 312 420 210

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

7 648 7 741 14 Pensjonsforpliktelser 14 17 904 8 790

0 0 16 Utsatt skatt 16 15 243 7 836

7 648 7 741 Sum avsetninger for lorpliktelser 33 147 16 626

Annen langsiktig gjeld

200 000 250 000 Obligasjonslán 250 000 200 000

1 413 0 Gjeld til datterselskaper 0 0

200 684 400 584 15 Gjeld til kredittinstltusjoner 15 407 962 208 831

402 097 650 584 Sum annen langsiktig gjeld 657 962 408 B31

Kortsiktig jeld N

43 856 44 716 Kortsiktig gjeld konsernselskaper 0 0

0 O 23 Serlifikatlán 23 0 0

291 756 37 012 23 Gjeld til kredittinslítusjoner 23 0 200 000

3 229 5 827 22 Leverandorgjeld 25 764 37 801

21 770 1 540 16 Betalbar skatt 16 20 558 33 557

352 680 Skyldige oitentllge avgifter 37 058 42 555

30 000 25 000 13 Utbytte 13 25 000 30 300

9 063 3  337 Annen kortsiktig gjeld 19, 23 35 096 48 628

400 025 118 112 Sum kortsiktig gjeld 143 475 392 841

B09 771 776 437 Sum gjeld 834 584 818 298

1 141 979 1 092 662 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 261 396 1 238 508

\   Per Stamnes Per Roskifte Roger W. Hansen

styrets leder styrets nest eder styremedlem

_'

    
l

Per Christian Gomnaes Ellen Langeg en

styremedlem sty medlem styremedlem

WWW W ///5<  MWM
Hedda Obstfelder Ole Sunnset

styremedlem administrerende direktør

   i

1)/ ff/z

...IN



5  462

MORSELSKAP

2013 2014

88 538 16 987

-9 268 -21 770

1 194 1 338

431 93

0 -1 204

-14 157 -3 901

0 0

25 923 3 218

-959 2 598

-94 384 61  217

-2 692 58 576

0 0

-1 660 -5 790

0 0

6 500 3  000

-95 1 375

0 0

25 000 0

20 017 -22 000

170 0

49 929 -23 415

100 000 50 000

-100 -100

-136 507 -54 744

-10 000 -30 000

-48 607 -34 B44

630 317

4  332 5 462

5  779

Årsrapport

Ringerike-Kraft AS

Kontantstrøm
(alle talt  i  tusen kroner)

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVETETER:

Ordinært resultat for skattekostnad

Periodens betalte skatt

Ordinære avskrivninger

Forskjell meltom kostnadsført pensjon og

inn-fotbetatti pensjonsordning

Taplgevinst ved salg av anleggsmidler

Inntekt fra datterselska pftilknyttet setska  p

Endring ivarer

Endring i kundefordrínger

Endring i laverandorgåeld

Endring i andre omlepsmidierog andre gjeldsposter

Netto kontantstrommer fra operasjonelle aktiviteter

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:

innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

Utbetalinger ved kjop av varige driftsmidler

innbetalinger ved salg av kundefinansierte anlegg

Mottatt utbytte fra tilknyttede selskap

Endring i aksjer og andeler

investering t dattersetskaper

Endringer l obligasjoner og andre fordringer

Endring i län til foretak i samme konsern

Overføring av anleggsmtdler ved fisjon

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:

lnnbetaltnger ved opptak av ny langsiktig gletd

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld

Netto endring ikassekreditt

Utbetaltnger av utbytte

Netto kontantstrøm fra finansieringsakttvtteter

Netto endring i bankinnskudd, kontanterog lignende

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og iignende pr 01.01.

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12.

-19 515

41 931

-122 397

-31 000

18  603

74 436

12 578

KONSERN

2014

76 811

-32 789

31 493

-13 504

-1 204

-5311

-1 473

19 460

-12 037

0

-148 392

22 237

3 000

1 152

-262

-132

0

0

50 000

-392

-61 858

2013

101 509

-18 359

20 102

3  497

-442

-314
3  seo
9  oss:

-55 895

54  D60

0

-158 456

14 033

6 500

-299

-13 724

26 173

0

0

—125 803

103 230
-too

o
-11 600

91 530

29 787

44 649

74 436



Årsberetning Ringeriks-Kraft AS -  2014

Konsernet Ringeriks-Kraft består av morselskapet Ringeriks-Kraft AS med hovedkontor i Hønefoss.

Konsernets hovedvirksomhet er produksjon, distribusjon og omsetning av elektrisk kraft samt

entreprenørvirksomhet.

Hovedtrekkene  i  2014
Ringeriks-Kraft gikk inn i2014 som det første nettselskapet i Norge som, etter ny forskrift, automatisk

samler inn timesverdier fra aile kunder. Samtidig har entreprenørselskapet høstet godt av

erfaringene de har gjort seg på hjemmebane med booking og montasje av nye målere, og har inngått

kontrakt med Fredrikstad Energi om utskifting av 50 000 målere i deres områder.

Selskapet satte ny rekord i kraftproduksjonen som følge av åpningen av nye Vittingfoss kraftstasjon,

og med det var selskapets største utbyggingsprosjekt ferdigstilt.

KLP kom inn på eiersiden i april med 15%, og styrker selskapet med supplerende eierkompetanse.

Rekord ble det også med et sykefravær på 2,7 % som er det laveste iselskapets historie.

På slutten av året ble det vedtatt å lukke den ytelsesbaserte pensjonsavtalen, og alle ansatte går fra

2015 over til innskuddsbasert pensjon.

Styret er fornøyd med resultatet for konsernet som ble 39,2 millioner kroner etter skatt, noe som

viser at Rlngeriks~l<raft er robust og godt rigget for å møte fremtiden.

Kunde

Vi ønsker å treffe kundene der kundene er, og det har blitt jobbet mye med nye og effektive

kommunikasjonskanaler. Spesielt er det lagt betydelige ressurser i kundeinforrnasjon ved pianlagte

strømutkoblinger og feilsituasjoner i nettet. Fra 2014 har vi automatisk hentet inn timesverdier fra de

nye målerne hos kundene våre, og vi ser frem til å tilby nye og fremtidsrettede løsninger som

målerne muliggjør.

[Styret vil peke på viktigheten av god drift, vedlikehold og reiínvesteringer i strømnettet for å sikre en

god forsyningssikkerhet. Nettselskapet har hatt jevn aktivitet på vedlikeholds- og reinvesteringssiden

i2014. Grunnet hyppige og kraftige tordenvaer sist sommer var KILE kostnadene (kostnader ved ikke

levert energi ved avbrudd) høyere enn i 2013.

Ringeriks-Kraft har tro på en vekst i entreprenørmarkedet, og skal i de kommende årene ha spesiell

oppmerksomhet på AMS-markedet. Selskapet vant i 2014 kontrakten på installasjon av 50 000 AMS

målere i Fredrikstad Energi.

Selskapet er en lokal energi- og miljøpådriver gjennom å tilby nærvarmeanlegg for bedriftskunder og

sameier. I 2014 ble det nye anlegget for sameiet i Loeskollen satt idrift. På Nes i Ådai ble også

selskapets første hurtigladestasjon for elbil åpnet, og det markerte starten på satsingen på flere

hurtigladere lokalt.

Samfunn

Fornybarproduksjonen i selskapet ble økt betydelig da den nye kraftstasjonen i Vittingfoss bie satt i

drift i 2014. Nå leverer vi en normalproduksjon som tilsvarer ren og miljøvennlig kraft til omtrent

22  000 bolighus. Et mildt år med mye nedbør har gitt høy produksjon og lave kraftpriser i markedet.

Værsituasjonen har også medført et lavere strømforbruk gjennom hele året.

Selskapets eiere vektlegger gjennom sin eierstrategi at selskapet skal ta samfunnsansvar gjennom å

drive et robust selskap med høy leveringssikkerhet, utvikling i et langsiktig perspektiv og tilby stabile

arbeidsplasser. Som en viktig hjørnestensbedrift i Ringeriksregionen er selskapet bevisst sin rolle



innen kompetanseutvikling, rekruttering av lærlinger og støtte til lokale idretts-, kultur- og

ungdomsmiljøer.

Selskapet har produksjon i fire av de sentrale vassdragene på Østlandet. l elvene produserer vi

kontinuerlig kraft av vannet som til enhver tid renner der, uavhengig av kraftpriser og værforhold. Vi

sikrer stabil produksjon ved å være representert i flere vassdrag, og ved å ha flere aggregateri hvert

vannfall. Ã øke produksjonskapasiteten er et prioritert vekstomrâde, herunder økning av produksjon i

eksisterende kraftverk. Selskapet vil også fortsette utvikling av alternativ energi og vil være åpne for

å delta i andre utviklingsområder.

Energiprisene på mellomlang sikt er påvirket av konjunkturnedgangen i verdensøkonomien og av økt

produksjonskapasitet i Norden. Innføring av et felles nordisk elsertifikatmarked med en målsetting

om 26,4 TWh ny fornybar kraft vil bidra til et kraftoverskudd i Norden. Energíprísene er også

avhengig av nedbørsmengder og nivået på vannmagasinene. Etterspørselen etter norsk miljøvennlig

vannkraft forventes fortsatt âvære høy. For de første årene vil prisen på årskontrakter svinge rundt

25 øre/kWh.

Konsernet vil gjennom bransjeorganisasjonene Energi Norge og Distriktenes energiforening (DEFO)

arbeide for ytterligere forbedring av rammevilkårene knyttet til nettreguleringen.

Ytre miljø

Selskapet produserer og distribuerer miljøvennlig kraft. Selskapets virksomhet medfører i sin

alminnelighet lite forurensning av det ytre miljøet og representerer betydelige positive miljøbidrag

gjennom sin produksjon av fornybar vannkraft. Det har i 2014 ikke vaert hendelser eller utslipp som i

vesentlig grad har skadet det ytre miljøet.

Konsernets betydelige investeringsomfang både i produksjons- og nettvirksomheten er  i  stor grad

begrunnet i helse, miljø og sikkerhet for de som oppholder seg ved selskapets anlegg.

l l
Ringeriks-Kraft AS har klimakvoter til egen bilpark.

Det er etablert beredskapsplaner som skal sikre trygg håndtering av unormaie situasjoner som flom

og uvær.

Selskapet har i 2014 ingen foreliggende pålegg knyttet til det ytre miljøet.

Organisasjon og HMS

Ringeriks-Kraft AS eies av Ringerike kommune med  73  prosent og Hole kommune med 12 prosent.

KLP ble eier i Ringeriks-Kraft med 15 % den 8. april 2014. KLP bidrar til en styrking av Ringeriks-Kraft

med supplerende eierkornpetanse. Konsernets virksomhetsområder er vannkraft, ny fornybar energi,

infrastruktur, strømsalg og entreprenørvirksomhet.

Morselskapet eier 100 prosent av aksjene i datterselskapene Ringeriks-Kraft Produksjon AS,

Ringeriks-Kraft Nett AS, Ringeriks-Kraft Strøm AS, Ringeriks-Kraft Service AS og Ríngeriks-Kraft

Nærvarme AS, Ringeriks-Kraft Eiendom 3AS, og 50 prosent av aksjene i Viul Kraft AS. l tillegg eier

Ringeriks-Kraft konsernet 71,38  %  av Nettservice Østlandet AS som ble anskaffet 1.12.2013.

Ved utgangen av 2014 hadde konsernet 125 ansatte (116 årsverk), hvorav 14 ansatte er lærlinger.

Morselskapet hadde 15 ansatte (13 årsverk) ved utgangen av 2014. Gjennomsnittsalderen i

konsernet er 44 år.
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De ansatte er fordelt på følgende datterselskaper per 31. desember 2014:

Antall ansatte Herav antall kvinner

Ringeriks-Kraft AS 15 7

Ringeriks-Kraft Produksjon AS 10 1

Ringeriks-Kraft Nett AS 24 3

Ringeriks-Kraft Strøm AS 5 3

Ringeriks~Kraft Service AS 42 1

Nettservice Østlandet AS 28 3

l-\

Ringeriks-Kraft Nærvarme AS 1

Det gjennomføres regelmessige arbeidsrniljøundersøkelser i Ringeriks-Kraft AS. Generelt skårer vi

over landsgjennomsnittet, med fremgang på de fleste områder siden siste undersøkelse. På

forbedringssiden er det satt i gang prosesser for å styrke samspillet ytterligere i de enkelte

selskapene.

For å ha et fremtidsrettet og robust selskap har Ringeriks-Kraft vedtatt å stenge den ytelsesbaserte

pensjonsordningen og gå over til en innskuddsbasert ordning for alle ansatte som ikke har nådd

laveste mulig pensjonsalder. Ny innskuddsbasert pensjonsordning er innført med virkning fra

1.1.2015.

Som styringsprinsipp legger konsernet til grunn «prinsipper for god eierstyring og selskapsledelsen,

som gjelder for norske børsnoterte selskaper, samt de eierkrav som ble vedtatt i 2014. For å gi

eierne en tilfredsstillende avkastning på den kapitalen selskapet forvalter er det grunnleggende å

betjene kundene til konkurransedyktige vilkår, basert på kostnadseffektiv og sikker infrastruktur for

produksjon og distribusjon av energi. Verdiene i selskapet søkes økt blant annet gjennom

investeringer i økt egenproduksjon, effektivisering av virksomheten, utvikling av nye

forretningsomrâder og gjennom forretningsmessig samarbeid med andre. Årlig utbytte til eierne

vurderes  i  forhold til årets resultat, egenkapitalsituasjonen og behovet for kapital til videreutvikling

av selskapet, slik det er beskrevet i eierkravene.

innføring av AMS (avanserte rnåle~ og styringssystemerj ble i hovedsak ferdig i 2013. Som en følge av

AMS innføringen bie det igangsatt et smartnettprosjekt i 2014. Prosjektet skal legge til rette for en

mer effektiv energibruk og bedre utnyttelse av kapasiteten i nettet. Prosjektet har blitt

skattefunngodkjent og NVE har gitt tilsagn om FoU-støtte. Utover smartnett- og

smartstrømprosjektene driver ikke konsernet med forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Finansiell risiko

Konsernets inntekter fra kraftproduksjonen er eksponert for risiko ved endringer i energipriser,

produksjonsvolumer, rente og valuta.

let marked med stort innsiag av vannkraft vii pris og produksjonsvolum variere. For å redusere risiko

for store prisvariasjoner, og for å sikre deler av kontantstrømmene innen produksjonsvirksomheten

og strørnsalget, benyttes finansielle prissikringsinstrumenter. Prissikringer foretas i henhold til

vedtatte strategier og inngås med ekstern samarbeidspartner. For å redusere variasjoner i

produksjonsvolum er ca. 70 prosent av produksjonen volumsikret gjennom en avtale.

Ali krafthandel i engrosmarkedet foretas normalt i euro. For å unngå resultatendringer på grunn av

svingninger i valutakurser er fastprisavtaler enten inngått direkte i norske kroner eller ved at

selskapet har valutasikret disse.
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Risiko forbundet med nettvirksomheten er i hovedsak knyttet til endringer  i  myndighetenes

reguleringer og til skader på strømnettet som forårsakes av uvær, ytre påkjenninger eller havari samt

skader på tredjeperson forårsaket av strømnettet.

Selskapet har etablert en rentestrategi hvor deler av selskapets rentebærende gjeld er sikret med
fast rente. Selskapets kredittrisiko og renterisiko anses som lav.

Det er etablert en trekkrettighet for å sikre driftslikviditet. Selskapets likviditetsrisiko anses som lav.

Framtidsutsikter

Kraftmarkedet har opplevd et falli kraftprisene den siste tiden. Prisene på meliomiang sikt er

påvirket av konjunkturutviklingen i verdensøkonomien. Utbyggingsprosjekter som gir grønne

sertifikater gir på kort og mellomlang sikt overskuddskapasitet i Norge, og det er manglende

kabelkapasitet for eksport til utlandet. Klimautfordringene vurderes å medføre at etterspørselen

etter norsk miljøvennlig vannkraft forventes fortsatt å være høy frem mot 2030.

Sentrale myndigheter uttrykker Ønske om en struktureffektiviseríng av kraftbransjen. Både
regjeringen og NVE-sjefen har uttalt seg til støtte for en reduksjon av antall nettselskaper. Et

forretningsmessig samarbeid med andre vil gjøre selskapet mer robust med tanke på bemanning og

kompetanse. Rlngeriks-Kraft AS vil fortsette arbeidet med å utvikle samarbeid med andre.

Siden 2010 har vi vaert gjennom en stor investeringsperiode med ny kraftstasjon iÃsa og Vittingfoss,

samt lnnstallering av 20 000 smarte målere. Ved utgangen av 2014 var det gjennomført investeringer

for 530 millioner kroner siden 2010. Nå er vi over på et mer normalt investeringsnivå forå sikre god

og effektiv drift og stabil leveringskvalitet. Vi har i dag Norges nyeste nett, og for å opprettholde den

gode kvaliteten fremover øker vi de årlige investeringene fra 20 til 30 millioner kroner. i samsvar med
de vedtatte eierkrav har Ringeriks~Kraft en investeringsplan i perioden 2015 ~ 2025 på 550 millioner

kroner, inklusive kundefinansierte investeringer i nettet. lnvesteringsnivået er avhengig av

rammebetingelser og kraftprisutviklingen. Dette vil kreve en styrking av egenkapitalen på minimum

10 millioner kroner i året i perioden. Investeringene er i hovedsak knyttet til ny vannkraftproduksjon

og nettinvesteringer.

Samtidig med utbygging av strømnettet legger Ringeriks~Kraft AS ut fremføringsveier for fibernett.

Selskapet jobber aktivt med å finne samarbeidsløsninger med andre bredbåndsaktører for bruk av

denne infrastrukturen.

Ringeriks-Kraft vurderes å ha godt omdømme hos sine kunder, en åpen og tillitsfull dialog med

eierne, kompetente medarbeidere og en tilfredsstillende økonomi. Ringeriks-Kraft er bedre rustet til

å videreutvikles som et «fritt og selvstendig» energikonsern de nærmeste årene enn i 2010. Selv om

vi står godt alene, må vi søke vekst og utvikling for å opprettholde og utvikle kompetanse, teknologi,

attraktivitet som arbeidsgiver og finansiell kapasitet. Ringeriks-Kraft må sikres økonomisk

handlefrihet til å utnytte forretningsmessige muligheter som oppstår.

Styret forventer en stabil utvikling av selskapet i 2015.

Vannkraft

Ringeriks-Kraft Produksjon AS ivaretar konsernets virksomhet innen kraftproduksjon og består av hel-

og deleide produksjonsanlegg. Virksomheten drifter kraftverk i Baegnavassdraget, Numedalslågen,

Midt-Telemark og i Randselva og har konsesjon på drift av anleggene Hønefoss I og ll, Ãsa, Vittingfoss

og Aall-Ulefos kraftstasjon.
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Selskapet har i 2014 samlede driftsinntekter på 108,8 millioner kroner, et driftsresultat på 39,8

millioner kroner og et resultat før skatt på 31,2 millioner kroner. Samlet produksjon  i  2014 for

selskapet utgjorde 488 GWh.

Spotprís grunnkraft gjennom året var 22,9 øre/kWh (område 1), mens gjennomsnittlig oppnådd pris

mot tilgjengelig volum ble 27,0 øre/kWh.

Sen snøsmelting i fjellet samtidig med at det slo om til kraftig regnvær de siste ukene i mai, førte til

en av de største tiliøpsflommene på nordre Østlandsområdet på flere ti-år. Flomrnen ble håndtert på

en måte som ikke medførte skadevirkninger på selskapets anlegg. Samtidig med lave tílsig til våre

vassdrag er det gjennomført flere store rehabiliteringer i damanleggene både i Nurnedalen og Begna.

Dette har redusert utnyttelsen av magasinene i Numedalslågen.

Driften av anleggene har foriøpt uten større feil eller avvik.

Den nye kraftstasjonen, Víttingfoss aggregat 5, ble satt i drift i slutten av april 2014. Fra dette

tidspunkt har selskapet fått 6 % av sin produksjon som sertifikatberettiget grønn energi.

Ringeriks-Kraft AS eier 50 prosent av aksjene iViuI Kraft AS som igjen eier 100 prosent av aksjene i AS

Randsfjord Tremasse- & Papirfabrikk. Selskapet er lokalisert i Randsfjord-vassdraget og består av fire

kraftverk med åtte turbiner.

Viul Kraft AS' regnskap er innarbeidet i konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden. I regnskapet er

andel av overskudd i Viul Kraft AS innarbeidet med 5,3 millioner kroner etter avskrivning av goodwill

med 2,6 millioner kroner.

Ny fornybar energi

Ringeriks-Kraft Nærvarme AS er et heleid datterselskap av Ringeriks~l<raft AS. Selskapet ble stiftet i

slutten av 2009. Målet med selskapet er å sikre en nødvendig vekst og utbedring av miljøvennlig

produksjon og distribusjon gjennom å bygge og drifte nærvarmeanlegg for bedriftskunder og sameier

i regionen. Selskapet har også ambisjoner om å være en rådgiver innen fornybar energi og miljø.

Selskapets hovedmarkedsområder vil primært være kommunene Ringerike og Hole.

Det ble solgt 176 varmepumper i 2014, en nedgang fra 255 pumper i 2013. Salg og markedsføring av

varmepumper ble overdratt til Ringerike vaktselskap i oktober 2014.

l løpet av 2014 ble nytt nærvarmeaniegg på Loeskollen satt i drift.

Virksomheten har samlede driftsinntekter på 7,6 millioner kroner og et overskudd før skatt på 38

tusen kroner. Det er produsert og levert 4,5 millioner kWh i nærvarmeanieggene.

infrastruktur

Ringeriks-Kraft Nett AS har som mål å sikre at kundene har sikker strømforsyning og trygge elektriske

anlegg, samt bidra til â utvikle bredbåndstilbud for kundene i regionen.

Virksomheten drives i henhold til rammeri hovedsak gitt av Norges vassdrags~ og energidirektorat

(NVE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Denne reguleringen omfatter blant

annet økonomiske rammer for inntekter og tariffering, samt krav til teknisk kvalitet  i  nettet.
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Virksomheten hadde samlede driftsinntekter på 140,3 millioner kroner, et driftsresultat på 27,6

millioner kroner og resultatet før skatt er 20,6 millioner kroner. Dette gir en avkastning på

nettkapitalen på 7,5 %. Det ble transportert 518 millioner kWh i strømnettet. Selskapet hadde 21 002

kunder ved utgangen av 2014.

Leveringskvaliteten til kundene i 2014 har vært noe lavere enn forventet for Ringeriks-Kraft med en

KILE kostnad på 4,5 millioner kroner. Sommeren 2014 var preget av perioder med uvanlig mye

tordenvaer og utfall som følge av lynnedslag. Leveringssikkerheten til kundene ble 99,98 %.

Ringeriks-Kraft Nett AS gjennomførte  i  2012/2013 installering av nye smarte rnålere (AMS). Som
følge av AMS har selskapet effektivisert driften í 2014, og jobber videre med nettnytteløsninger som

skal redusere investeringsbehovet i de nærmeste årene. AMS legger også til rette for en mer effektiv

styring av energibruk for kundene.

Selskapet har en fibervirksornhet med mål om å bidra til økt fiberutbygging i regionen. Sammen med

Lier Everk AS, Øvre Eiker Energi AS og MidtNett Buskerud eier Ringeriks-Kraft Nett AS Fiberselskapet

AS. Formålet er å tilby salg av kommunikasjonskapasitet inn og ut av regionen, samt salg av

transittkapasitet gjennom regionen.

Marked og strømsalg

Ringeriks-Kraft Strøm AS er ansvarlig for kraftsalg til sluttbrukermarkedet, og drifter kundesenteret til
konsernet. Selskapet hadde i 2014 driftsinntekter på 99,2 millioner kroner og et resultat før skatt på

2,7 millioner kroner. Hovedaktiviteten har vært salg av strøm til bedriftskunder og

privathusholdninger i Ringeriksregionen, og selskapet har 73 prosent av regionens strømkunder.

iløpet av 2014 har selskapet vunnet en stor andel av kunder i borettslag og sameier i Ringerike.

Denne kundegruppen har gått over fra fellesmålte anlegg per bygg til egen smart måler per kunde.

Det ble solgt 328 GWh strøm i 2014, som er en nedgang fra 390 GWh i 2013. Reduksjonen skyldes i

hovedsak salg av PowerTilade porteføljen som var med deler av forrige år og lavere forbruk hos

kundene grunnet mildt vær.

Selskapet jobber med utviklingen av mer fremtidsrettede produkter for å utnytte det

konkurransefortrinnet de nye smarte målerne gir.

Entreprenør

Ringeriks-Kraft Service AS prosjekterer og bygger nye nett-anlegg, i tillegg til drift og vedlikehold av

det eksisterende ledningsnettet, vei-elektro og booking og montasje av nye smarte målere.

Selskapets oppgaver omfatter også beredskaps- og vaktordninger, kontroll av strømmålere, nye

tilknytninger samt vedlikehold. De største kundene, foruten Ringeriks-Kraft Nett, er selskaper som

Kamstrup, Hadeland Energinett, Hafslund Nett, Hallingdal Kraftnett, Statens Vegvesen, Tussa Nett,

diverse anieggsentreprenører samt kommuner og privathusholdningeri nærområdet.

Ringeriks-Kraft Service er 100  %  eid av Ringeriks-Kraft AS. Selskapet hadde i 2014 driftsinntekter på

80,1 millioner kroner og fikk et resultat før skatt på 17,2 millioner kroner. Selskapet hadde en ekstern

omsetning på 46 prosent.

Ringeriks-Kraft Service kjøpte 70 % av Nettservice Østlandet AS i desember 2013. Eierposten er økt til

71,38  %  i 2014. Kjøpet skal bidra til målsatt vekst i utvalgte segmenter i eksterne nettområder.

Nettservice Østlandet hadde i 2014 driftsinntekter på 48,0 millioner kroner og fikk et resultat før

skatt på 5,2 millioner kroner. Selskapet har en ekstern omsetning på 100 prosent.
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Nlorselskap

Ringeriks-Kraft AS er morselskapet i konsernet. Selskapet utfører strategiske og administrative

tjenester for konsernet, blant annet kraft- og finansforvaltning, økonomi- og regnskapsrapportering,

risiko- og økonomistyring. Videre utføres felles administrative tjenester som informasjon,

kompetanseutvikling, personal og HMS arbeid.

Selskapet hadde i 2014 driftsinntekter på 26,0 millioner kroner og et resultat før skatt på 17,0

millioner kroner.

Ansatte

Likestilling

Konsernet har i sin policy innarbeidet bestemmelser som tar sikte på at det ikke forekommer

forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Av

konsernets ansatte er 22 kvinner. Morselskapets styre har sju medlemmer, herav to kvinner.

Konsernet har en høy andel mannlige ansatte. Dette skyldes hovedsakelig at infrastruktur- og

entreprenørvirksomhetene tradisjonelt har vært mannsdominert.

Arbeidstidsordninger i selskapet følger av de ulike stillingene og er uavhengig av kjønn.

Diskriminering

Konsernet arbeider for å fremme diskrimineringslovens formål innenfor vår virksomhet, ved blant

annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot

trakassering.

Konsernet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av

nedsatt funksjonsevne. Konsernet arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge de

fysiskelforholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes og betjenes av flest mulig.

Helse og sikkerhet

Konsernet har stor oppmerksomhet på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Ringeriks-Kraft AS har i 2014

videreført aktiviteter der målet blant annet er å redusere sykefraværet. De ansatte har tilbud om

flere aktiviteter som blant annet trening på helsestudio og deltakelse i Ringeriksmaraton.

Konsernets samlede sykefravær var 2,7 prosent. Av dette utgjorde fravær inntil 16 dager 1,7 prosent

og sykefravær ut over 16 dager 1,0 prosent. Selskapet har i 2014 hatt en reduksjon i langtidsfravaeret

og uendret korttidsfravaer.

Det arbeides systematisk med rapportering av uønskede hendelser og farlige forhold.

Rapporteringen har som formål å forebygge ulykker og å legge til rette for erfaringsutveksling

mellom kollegaer. Det har ikke vaert registrert ulykker i 2014.

Resultat

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets resultat,

eiendeler, gjeld og finansielle stilling.

Konsernets driftsinntekter utgjorde 430,4 millioner kroner. Av de totale driftsinntektene utgjorde

salg av energi til engrosmarkedet 97,6 millioner kroner, salg av overføringstjenester 131,0 millioner

kroner og salg av energi til bedrifter og husholdninger 95,7 millioner kroner. Øvrige driftsinntekter på

106,1 millioner kroner kom i hovedsak fra entreprenørtjenester og salg av varmepumper.
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Konsernet fikk et driftsresultat på 84,3 millioner kroner og et resultat for skatt på 76,8 millioner

kroner.

Konsernets samlede beregnede skattekostnad for 2014 er 40,7 millioner kroner. Av disse er
eiendomsskatt på kraftverkene på 3,0 millioner kroner som er ført som driftskostnader.

Skattekostnaden avviker fra normal skatteprosent, i hovedsak som følge av grunnrenteskatt for

kraftverkene. Resultatet etter skatt i konsernet utgjorde 39,1 millioner kroner.

Konsernets resultatregnskap og balanse er etter styrets mening tilfredsstillende.

Likviditet og finansiering

Langsiktig rentebærende gjeld i konsernet er 658,0 millioner kroner.

Konsernets egenkapital var ved utløpet av året 426,8 millioner kroner. Dette ga en egenkapitalandel

på 33,7 prosent som er et tiifredsstillende nivå i forhold til selskapets virksomhet, omfang og risiko.

Egenkapitalrentabilitet (ordinært resultat i prosent av gjennomsnittlig egenkapital) for konsernet var

9,2 prosent.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var 42 millioner kroner. Det er ved årsskiftet ingen
kortsiktige lån. Etter dekning av netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter på 122 millioner

kroner, netto låneopptak på 50 millioner kroner og utbetalt utbytte  i  2014 med 31 millioner kroner,

ble reduksjon i likviditeten 62 millioner kroner. Samlet tilgjengelig likviditet var 13 millioner kroner

per 31. desember 2014. I tillegg har konsernet en trekkrettíghet på 70 millioner kroner.

Investeringer

Samlede investeringer i konsernet var 148,2 millioner kroner i 2014. Av dette utgjorde investeringer i

strømnettet 46,5 millioner kroner. 22,2 millioner kroner av nettinvesteringene ble finansiert ved

anleggsbidrag fra kundene. Prosjektet iVittingfoss medførte investeringer på 86,6 millioner kroner i

2014 for produksjonsvirksomheten. Øvrige investeringer var  i  hovedsak infrastruktur til fibernett,

driftsmidler Service og oppgradering av IT infrastruktur.

Fortsatt drift

Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Utbytte

Eierkravenes føringer er at utbytte fastsettes på bakgrunn av regnskapsårets resultat, egenkapital og

behov for kapital til videreutvikling. Ringeriks-Kraft AS har, i samsvar med eierkravene, store

investeringer i fornyelse og styrking av strømnettet og bygging av annen fornybar energi, noe som

krever en styrking av egenkapitalen. Resultatet for 2014 ble godt til tross for lave kraftpriser. Styret

har lagt vekt på ikke å svekke selskapets finansielle stilling, samt å sikre eierne en langsiktighet og

stabilitet i utbyttet. Styret foreslår et utbytte til eierne på 25 millioner kroner av et resultat i

konsernet på 39,2 millioner kroner etter skatt.
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Disponering av resultat

Resultatet  i  Ringeriks-Kraft konsernet ble kroner 39 126 996 for 2014. Årets overskudd etter skatt i

morselskapet Ringeriks-Kraft AS er kroner 12 521 742

Eierkravenes føringer er at utbytte fastsettes på bakgrunn av regnskapsårets resultat, egenkapital og

behov for kapital til videreutvikling.

Årets overskudd foreslâs anvendt slik:

Avsatt til utbytte kr 25 000 000

Konsernbidrag kr 704 934

Overført fra annen egenkapital kr -13 183 192

Sum disponert kr 12 521 742

Ringeriks-Kraft AS

19. mars 2015

steam...
Per Stamnes Per Roskift Roger W. Hansen

styrets leder styrets nestleder styremedlem

I’:  

 /zzza4 [ '
Per Christian Gomnaes Ellen Langegget

styremedlem styremedlem styremedlem
 

f)I I i 'I/ ‘I `

 ägff t 'í f ,)"[/(_/—’(.//(/X “Ul/

Hedda Obstfe der Öle Sunnset

styremedlem administrerende direktør
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Årsrapport
Ringeriks-Kraft AS

Noter til regnskapet  2014

(alle tall i tusen kroner)

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge.

Konsolidorlngsprínsrjapor
Konsernregnskapet består av morselskapet og datterselskapet nvor morselskapet direkte eller indirekte har bestammende innflytelse. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper. ved at datterselskapene felger da samme regnskapsprinsipper som morselskapet.
interne transaksjoner, fordringer og gjeld elirnineres. I konsoiideringen er bokfort verdi av aksjeri datterselskapene eliminert mot egenkapitalen i datterselskapene pá kjøpstidspunktet.

Datterselskap/tilkoplet selskap
Dotterseiskaper og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsragnskapet. I konsernregnskapet er tilknyttet selskap ragnskapsført etter egenkapitolrnetoden. Morselskapats andel av resultatet er basen pá de investerte selskapenes resultat etter skatt med fradrag
for interne gevinster og eventuelle avskrlvninger pà merverdi som skyldes at kostpris pá aksjene var høyere enn den ervervede andelen av bokført egenkapital. l rasultatregnskepet er resultatandelene vist underfinansposter. mens eiendelene i baiansene er vist under finansielle
anleggsmidler.

Driftsinntekter
Driftsinntekter gjenspeiler opptjent verdi av ievert strum. overføringstjenester og andre varer og tjenester. Avregning av konsemels nett- og kraftkunder foretas etterskuddsvis hver måned. river annen månad eller årlig etter màleravlesninger. inntektsføring ved salg av varer og
tjenester skjer pà ioveringstidspunktet.

Bruk av estimater
Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket rosultalregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld. samt usikre eiendeler og forpliktelser pà balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk.

Klassifisering og vurdering av bsiansoposlar
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfailer til betaling innan att år samt poster som knytter seg lll varekretslopet. Øvrige postar er klassifisert som anloggsmiddeliiangsiktlg gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkeilg verdi. Kortsiktig
gjeld balansefører; til nominelt hemp pa etsbleringstidspunktet. Anleggsmldler vurderes til anskaffelseskost. man nadskrives til virkelig verdi dersom verdifaliet ikke forventes  à  være forbigående. Langsiktig gjeld balansefores til nomlneit beløp pá etableringstidspunktet og
oposkrives ikke til virkelig verdi som foige av renteondringer.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjores på grunnlag av individuelle vurderinger av da enkelte fordringene. Itillegg gjores det for ovrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for
a dekke antatt tap.

Varebolroidmnger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskeffelseskostetier FlFO prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nadskrlving for pàregnelig ukurans.

immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler bestående av fall-. vassdrsgs- og konsesjonsrettighat og goodwill er oppførti balansen til historisk anskaffelseskost Fall-_ vassdrags- og konsesjonsrettigheter avskrives ikka. Goodwill avskrives lineaart over forventet økonomisk levetid.

Prosjekter
lgangværenda prosjekter behandles i samsvar med løpende avregnlngsmetoda. Dersom utfallet av prosjektene ikke kan fastsiás med rimelig grad av sikkarnot, er inntektsfø ringen basert på løpende avragning uten fortjeneste.

Kortsiktige plasseringer
Kortsiktige plasseringer (aksjarog andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkeiigvardi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdeiinger fra selskapene inntektsfores som annen finanslnntakt.

Andre anleggsaksjor-landaier
Anleggsaksjer-iarideierl selskap hvor Ringeriks-Kraft AS ikke har betydelig innflytelse balanseløres til enkaffalseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom vardifaiiet ikke erforbigáenda. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelingar fra selskapene
innteklsforas som annen tinansinntekl.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over drirlsrnidlats levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostprls som overstiger TNOK 15. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens pàl-costningar eller forbedringer tillegges
driftsmidiets kostprls og avskrives l takt med drlftsmldlet. Dersom gjenvlnnbart beløp av clrlftsrnlddeiet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjanvlnnbart beløp. Gjenvinnbart 'oelop er høyest av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nàverdi av de
fremtidige kontantstrommane som eiendolen vil generere.



Årsrapport
Ringerike-Kraft AS

Noter til regnskapet 2014

(alle tall  i  tusen kroner)

Pensjoner. irrnskuddspensjon
Lukket ytelsespensjon ble stengt for alle ansatte bortsett fra de som hadde nådd mulig pensjonsalder 31.12.2014. Ansatte som stod i lukket jrtelsesbosen pensjonsordning er flyttet  til  innskuddspensjon. Ansatte som hadde innskuddspensjon fra for har blitt flyttet til ny fattes
lnnskuddsiesnlng. Prernlebelastningene tas løpende i personalkoslnaden.

Pensjoner, lukket jftesfsesordning
Foretakets pensjonsansvar i forhold  til  den ordinære tariffestede tjenesteponsjonsordningen var dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensionskasse (KLP). Yteisene omfattet aiders . ufore. ektefelle og barnepensjon. Medlemskap lAFP-oronlngen er ogsá tatt
hensyn till beregningene. Ylelsesordningen ble stengt i 2014 for alle bortsett fra de som har nådd mulig pensjonsalder. Det er beregnet oppsatte pensjonsretllgheter for de ansatte som er flyttet over pá innskuddspensjon.
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelso er beregnet etter prinsippene i Norsk Rognskapsstandard 6 ‘Pansjanskostnadefl. Beregningene er basen på en rekke forutsetninger. herunder dlskontorlngsrente. fremtidig regulering av lonn og pensjoner, avkastning pà
pensionsmidler samt aktuarrnessige forutsetninger.  I  det forslkringsteknlske beregningsgrunnlagot er det forutsatt lineær opptjening frem til pensjonsalder for alle ytelser. Fensjonsmidier er vurdert til virkelig verdt og fratrukket  i  pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i

Skaff

Skaltekostnaden i resulmtragnskapet omfatter både perlodens oetalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatter beregnet med 27% pà grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige
verdier. samt iignlngsmessig underskudd ti! fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteokende og skatteroduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversare l samme periode er utlignet og netioført. Kraftforetak skal i
tillegg svare naturrossursskatt og grunnrenteskatt. Utsatt skatt og utsatt grunnrentoskatt lforbíndeise med kjop av kraftvirksomhet beregnes og bokfores ti! nàverdi. gjennvlnnigstidspunktet for fallrettigneter er ubestemt og det forventes ikke
verdifall på silke rettigheter. Nàverdien av utsatt skall og utsatt grunnrentoskatt for fallrottlgheter er dermed null.

Finansielle instrumenter
Ringerlks-KfaftAS har avtale om volumsikring av Kraftproduksjonen med Norsk Hydro Produksjon AS. Sikrlnger er foretatt mot Elkem energinandoi. Statkraft og Nasdaq Omx. Sikringer gjores opp løpende når irraftkontraktene går lil
levering. Ringerike-Kraft Strøm AS foretar sine finansielle sikringer mot Ringeríks-Krofi Produksjon AS. Disse gjores opp ved leveranse.
Selskapet har en prissikrlngsstrategl for produsert kraft med en E års rullerende sikringsstrategi. Slkrlngen gielcier kraftpris og valuta tterminkontrakler inngàs kun i valuta)
Akkumulertfcr sikrede kontrakter (2fl15-2DlTj viser denne beregningen et netto tap pá 16.6 mnok pr 31.12.2014. Selskapet har  i  tidligere  år  hatt gevinst ved tilsvarende beregninger.
Sikring gjores for sikre fremtidige inntekter og anses som en kontanlstromsikring. Sikringen regnskapsføres ikke. Dette eri samsvar med  NGAAP

Magasfnbohoidning
Selskapet har ikke egne magasiner, men eier andeler  l  reguleringsaniegg gjennom Foreningen tll Bzagnavassdragets Regulering og Numedaislaugen brugsforening. Det henvises til egen note om magasinbehoidninger.

innrekrsrammer for norrvirksornneren '—“'
Nettselskapenes virksomhet (monopolvlrksomhetl blir regulert gjennom regler fastsatt av Norges vassdraga og energidirektorat (NVE). Det fastsettes inntoktsrarnmer for nvcrrl inntoktsàr og inntekisrommen reduseres àrlig med et effektivitetskrov.
Merlnntokt skal tilbakeføres kundene. mens mindreinntekt kan hentes fra kundene. Nettselskapeno skal håndtere merinnteirt og mindrelnntekt slik at saldo over tid går mot nuli. Akkumulert mer- eller mindreinntekt regnskapsføres som henholdsvis
gjeld eller fordring i balansen.

KontanL-rrrornoppsriiiihg
Kontantstromoppstillingen er utarbeidet etter en indirekte metode. Kontanter og kontantekvlvalenter omfatter kontanter og bankinnskudd.

Fel' irid/igore ponbder
Det er avdekket fell i awkrivninger i tidligere perioder pá 3.8 rnnok. Feilen påvirker balanseført verdi av driftsmidler og or fort direkte mot egenkapitalen. Sammenligningslaii for 2013 er ikke omarbeidet

Forskning og utvikling
Utgifter til utvikling baiansefores l den grad det kan idontifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en idenlifiserbar lmmateriell eiendel, og utgiftene kan males pålitelig.  I  motsatt fall kostnadsiores slike utgifter løpende.
Balansofort utvikling avskrives llneaart over økonomisk levetid. Utgifier til forskriing kostnadsfores lopende.

Konsomkonrosysrem



Noter til regnskapet  2014
(alle tall i tusen kroner)

Note 2

1013

Note  3

Lønnskostnad

2013

9  256
1 754

3 060
1 366

15437

Ytulsor til ledende personer

Driftsinntekter

Murselskap

Årsrapport
Ringeriks~Kra1’"t AS

2014

CD50

26 O2?

28  027

Lmmskostnad, antall ansatte, godtgjereiser, lån til ansatte med mer.

Morseiskap

Ole Sunnset, Administrerende direkter
Øvrig konsernledelse
Styret  i  Ftingeriks-Krafi AS

Ytelsespensjcnsordningen ble stengt i  2014.
Ny avtale for admlnistrerende direktør skal tilpasses innskuddspensjon. Avtalen var ikke klar ved avleggelse av årsregnskapet. og tidligere árs prinsipper er brukt i beregningene;

2014

11  737
1 533

-1 758

2 084

13  801

‘E5

Lønn

'i 538
E 029

Pgr virksomhetsområde:

Kraftproduksjon

Nettvirksemhet

Strnmsalg
Entreprennrvincsomhet
Annet

Eiiminerinqer

Sum 'i

Lønn
Folketrygdavgifl
Pensjanskosznader [se note  14)

Andre ytelser
Aktiverte kostnader

Sum

Gjennomsnittlig antall årsverk

Andre
59.-ms naturaly-tclsnr

— 1 O?

30 304

Administrerende direktør her en fmtldspensjonsavtala med rett og plikt til  á  fratre ved fylte  62  ár. Ved fratredelse ved B2 år har han
krav pá utbetaling ev lønn tilsvarende B6 "A av den iønn han hadde på fratredelsestidspunktet frem til ordinær pensjonsalder,

fortiden 6? àr. Denne utbetalingen reguleres årlig med gjennomsnittlig lønnsutvikling i konsert-let.

Pensjonskostnad er bedriftens in. betalte premie og avsetninger som inngàri pensjonsordning (KLP). For administrerende direktør
er det også tett med kostnader  for  direktørene fenldspenslonsavtale.

Konsern

2014

108 766

140 324

99 195
128 059
33  740

-79 573

430  421

Konsum

2014

79  595

11 213
-17  246
2  900

-T 996

68 467

116

Ponsjonskosuuuar Styrehonorar

1 155 -

1  219 -

- 538

2013

109  193

174 378

‘MD 116

9? 253
33  731
-75 353

479  283

2013

55  477
10 691
12 B39
2  987

-12  049

70  945

99



Noter til regnskapet  2014

(alle tall i tusen kroner)

Revisor
Godtgjørelse til Emst 8. Young AS fordeler seg slik:

Morsalskap
201  3

139

SB

240
94

152

Belopene er eksklusive merverdlavgíft.

Note  4 Arman  driftskostnad

Kostnader lokaler

Leiekosmsdor maskiner l Inventar

Materiell. utstyr velktoy
Regningsarbeid  I  konsulenttjenester

Kontoncostnodr  1' trykksaker
Telefon r' porto
Kostnader lrarlsporlmldler

Reise og diett

Salg, reklame og representasjon
Kcnllgenler

Forsikringer
Konsesjcnsavgifi og eiendomsskatt

Diverse kostnader
Tap pà krav
Sum annen dríttskostnad

Note 5 Bankinnskudd

Morselskap
2014

150

119

0
34

0

Årsrapport
Ringeriks-Kraft AS

Lavpétagt ravtsjun

Andre attestaslonstlenaster
Regnskapsmesslg bistand

Skatten-resalg lalstuncl

Andre lJ. utenfor revisjon - annet

Konsern
2014

1  363
1 40?

3  495
T 356

1 903

2  713
7 333
‘I 335

3  235
'l 034
1 775

5 601
934

5 134
44 729

Bankinnskudd, kontanter o.I. omfatter bundne skattetrekksmidier med kr 579 000 for morselskapet  og  kr  3  D40 000 for konsernet.

2013

1 254

611

2  146
14 226

1 768
2  335
6 520
1  078

2  550
1  D22

1  E~f19
5  392

9 470
153

51  574

Konsum
2014

764
134

159

Konsern
2013

?13

98
565
202

152



Årsrapport
Ringeriks-Kraft AS

Noter til regnskapet  2014

(alle tall I tusen kroner)

Note G Immaterielle eiendeler

Konsern Goodwill Fallrcttighctor

Anskaffalsesko l 1.1.14 12 U64 253 235

Iflgagg 54 1 295
Anskaffelseskost 31 .1 2.14 12 118 254 530

Akkumulurte avskflvninger 1.1.14 152 0

Netto akk. avskrlvningar. nadskrivnmer og rev. nedskrlvninqer 31.12.14 1 B25 0
Akk. avskrlvnlngar. nedskr. og rev.nedskr. 31.12.14 'l 9?‘? 0

Bukført verdi pr. 31.12.14 10 141 254 530

Årets avskrlvninger 1 825
Økonomisk levetid 5 år

Avskrlvningsplan Lineær

FaII—, vassdraga-, og konsesjonsremigheter på kr 254 530 avskrives ikke.

Årets tilgang lallreltlgheter glelder proconlra oppgjør Aall-Ulefos. Arals tilgang goodwill gjelder kiøp av aksjer fra mincriletsaksjonær.



Noter til regnskapet  2014

(alle tall i tusen kroner)

Note 7 Varige driftsmidler

Morse lskap

Anskaffelseskosl1.1.14
Tilgang kjøpte driftsmidler
Tilgang egentllvlrkede driftsmidler
Avgang
.anskaffelseskost 31.12.14

Akkurnulerte avskrlvninger 01 .01 .14
Akkumulerto avskrivninger avgang
Akkumulerie avskrivnínger 31 .1 2.14

Netto akk. nedskrivninger og rev. nedskr.  31.12.14
Avskriv_rfl1_qer.nedskr1vninger og rev. ned.  31.12.14

Bokfort vorcll pr. 31 .1 2.14

Årets avskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrivningspian

Konsem

Anskafleiseskost 1.1.14

Tugang  kjøpte driftsmidler
Kundofinansierte anlegg
Overføring av anleggsmidlersorn tingslnnskudd
Tilgang egentilvírkede driftsmidler

mam
Anskafl  ' '  ̂  31.12.14

Akkurnuierte avskrivninger 1.1.14
Akkumulerte avskrivninger  31.12.14
Avgang akkumulerte avskrivninger  31.12.14

Netto akk. neoskr. og rev. nedskr.  31.12.14
Avskrlvningor, nedskrivninger og rev.

nodskr. 31 .1  2.14

Belcført verdi pr.  31.12.14

Årets avsknvninger
Økonomisk Eevetid
Avskrivningsplan

Årsrapport

Driftslos.. inventar,

Nlasklner og verktøy, kontor-maskiner

Ringeriks-Kraft AS

Tomter

byaningor 09
annen fast

eiendom anlegg

34  407 487

3  379

32 852
1 555 4 366

10 997

11410

201 10

201 10

1 354 4  356

616 10

0-30  år 25-65 àr
Llneær Linear

Tomter
bygninger

og :annen
fast

eiendom Kraftverk Furdolingsanlegg

34 623 213  265 499  690

183 440 61 704
«-22  237

22 700

-32 S52 0 O

24  476 401 704 539 157

11 003 62  476 164 418
420 63  402 132 122

11  410

425 68 402 132 122
24  043 333 302 357  035

B37 5  928 17  704

0-an àr 25-65  år 25-30  àr
Linezer Lineær Llnoær

o.l

9  376

1 912

304
10 936

7  563

257
3  033

8  035
2 948

712
3-5  år

Lineaar

Maskiner og anlegg

11730

13001

-21
25 558

3 735
5 337

21

5 337
20  231

1  622

25-65  år
Llneær

Totalt

44 272
5  791

33155
16  907

‘[8  581
‘E1 657

8  249

B 249
B 557'

1  338

Driftsles.,

inventar.
verktøy,

kontor-
maskiner o.I

33 23?
7  672

«S45

40 364

21  357
24 611

323

24  611
15753

3 577
3-5 år

Lineser

Maskiner og

anlegg under
utførelse

134 B4?
-124 743

10105

10105

D

0-10  år
Llneear

Totalt

927 455

146 374
-22 237
22 700

0
-33 416

1 041  374

262  939
280 899

11  754

O
0

280 E99
760  474

29  669



Årsrapport
Rirlgeriks-Kraft AS

Noter til regnskapet  2014

(a11e tall i tusen kroner)

Note  8 Dartarseiskap, tilknyttet selskap  m.v.

Ansk.- Forretnings-

Firma tidspunm kontor Eierandel Stornmeandol Egenkap. Resultat

iítingerrks-Kratt Woduksgon Ab 21.09.2004  mmgerike 'i 100 ‘yo 100 V. Ebíâöâ 6 102
Ringerlks-Kraft Nett AS 20.12.2004  Ringerike 100  % 100  % 138 761 14 990
Ringariks-Kraft Strøm AS 01.01.1997  Ringerike 100  % 100  % 16 707 1 959
Ringerikg-Kraft Service AS 01  .072002  Ringerike 100 “fa 100 'Fn 24  718 12 547
Ringeriks-Kraft Nzervarrne AS 17.11.2009  Ringerike 100 “fi ‘IOU  % 19 293 27‘
Ringeriks-Kraft Eiendom 1 AS 12.00.2014  Ringerike 100  % 100  % 15  916 -73

Ringertks-Kraft Eiendom 2 AS 12.09.2014  Ringerike 100  % 100 “fa 6  666 -29
Rlngeriks-Kraft Eiendom  3  AS 01.01.1998  Ringerike 100 “/n 100 “fi 590 «S
Fiberselskapet AS 29.09.2010  Lier 25  % 25  “:3 419 16
Viut Kraft AS i' RTP AS 01  .011992  Ringerike 50  “la 50  “A 16 316 7 871
Nettservice Østiandet AS 01.12.2013  Roa 71.38  % 71.38  “/n 8  525 3 781

Tilknyttet selskap m.v. -  konsern

Firma Anskafielses- Forretnings- Stemme-
tidspunkt kontor Eierandel andel Eqanbjgital Resultat

Vlul Kraft AS i' RTF' AS 01.01 .1992  Rinqerikü SD  "fu 50  % 16 316 7  871

Viul Kraft AS

Anskaffeiseskcst 120  019
Elalanseføn egenkapital på kiøpstidspunklet 17 684

Henførbar merverdi 102 335

inngående baianse 01  .01.2014 59 619
-  herav uavskrevet merverdi
Andel av årets resultat etter avskrivnlng av merverdi 5 311
Mottatt utbytte -3 000

Bokfnrt verdi 31.12.14 51  930



Noter til regnskapet  2014

(alle tall i tusen krone-r)

Note  5 Andre finansimlle instrumenter

Morsoiskap

Anloggsrnldlcr

Grunnfcndsbevis Sparebank 1 Ringerike

Rasjonell El. Nettvirks. AS

Kommunal Landspansjonskasse {egenkapitaIinnskudd)

Follum Energisentral AS

Hrlngarlkl

Ringerike Utvikling

Sum

Konsern

Anloggsmldlor

Grunnfandsbevls Sparebank 1 Ringerike

Rasjonell El. Netwlrks. AS

Kommunal Landspensjonskasse (egenkapitallnnskudd)

Hrfngariki

Andel FBR

Andel Follum Energisentral

Andel Ring Næringsforum BA

Ringerike Utvikling

Fiberselskapet AS

Trio Eiendom Hadeland AS

Sum

Årsrapport
Ringeriks-Kraft AS

Eierandel

2,0‘:  ',-‘.

r: ".4.

ll ‘:4.

sn "a

ll ":1.

4,7 '<1

Eierandel

2.111 -x..

f: im

r: W.

m  'lå

1.14 "r.

Sn w

l v.

4.1 "-'.

35.0 “ä

m: “fi

Balansofart verdi

18 943

11

2  201

93

2

15

21  264

Balansuført verdi

18 943

'l1

4 344

2

25

93

1

15

SOD

200

24  434

Markedsverdi

23 205

1 1

2  201

93

2
15

25 526

Markedsverdi

20 332

11

4 344

2

25

93

1

‘[5

300

200

25 821



Noter til regnskapet  2014

(alle tal: l tusen kroner)

Note  10 Varer

Morselskap

2  013 2  014

0 O

0 0

Note 11 Obligasjoner og andre fordringer

Mol-selskap

2  013 2  014

0 0

0 O
0 O

0 0

Redungen er en rett til evigvarende korrigering av produksjonstap l Numedalsverkene som krediteres
Vmingfoss med  800  MWn fra E-CO tll markedspris  i  uke 0 hven år.

Note 12 Aksjekapital og aksionærinfonnasion

Aksjekapitalen i morselskapet pr. 31 .1 2.14 består av‘! 000 aksjer pålydende  150 000.

Ordinære aksjer

Sum

Eierslruktur
De største aksjonærene i slskapet pr.  31  .12.14 var:

Rlngerike Kommune
Hole Kommune
KLP
Totalt antall aksjer

Årsrapport
Ringeriks-Kraft AS

Innkjupte varer for videresale

Sum

Radungan
Fibersalskapet AS

Øvrige
Sum 7

Antall Pålydende

1 000 150  000

1 000

Ordinære Sum

730 730
120 120
150 150

1 000 1 000

2  014

2  471

2 4?‘!

2  014

3 000

300
‘I 108
4 408

Bokført

'E50 000

150  000

Eier-
andel

73  %

12 %
‘L5  %

100  "A

Konsem

Konsern

Stemme-
andel

73 "in
12 “fe
15  “fa

'l 00 Va

2 013

593

998

2  013

3  000
300

1 290
4 590



Årsrapport
Ringeriks-Kraft AS

Noter til regnskapet 2014

(alle  tall  I tusen Kroner)

Note 13 Egenkapital

Morselskap
Aksjo- ovorkurs Annan

kapital agenkap- Sum

Egenkapital 1.1.14 150 000 48 271 133 937 332 203

Årgg gngring i eggnkg gigl: mm
Årets  resultat 12 522 12 522

Tilleggsutbyíte -3 505 -3 505
Avsatt utb  e -25 000 -25 000
Egenkawtal 31.12.14 150 000 48 271 1 17 954 316 225

Konsern
Aksjn- Overkurs Annen

kapital cgonkap, Minoriteti NSØ Sum

Egonk.1pItal1.1.14 150 000 48 271 220 491 1  447 420 210

Ar  ndrm  I  nk  1  1'
Korrigerlng tidligere ars avskrivninger -3  ‘T951 -3  799
Tillaggsumyrte -3 505 -3 505

Sflftelsesomkostninger RIK Eiendom 1 og 2 -12 -12
Kjøp av aksier fra mLnor£1e1saksJonaar! datter 54 -262 -209
Årets resultat 33 045 1 082 39 127
Avsatt utbytte -25 000 0 -25 000
Egonlcapltal 31 .12.14 150 G00 48 271 226 274 2 267 426 312



Årsrapport
Ringeriks~Kraft___AS

Noter  til  regnskapet  2014

(alle tall  l tusen kroner)

Note 14 Pensjonskostnader, -mídlor  og  -forpliktolser

Selskapet er pliktig a  ha tlenestepeHSJOnsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets
pensjonsordninger tilfredsstiller kravene  l  denne  lov.  Foretakets penslonsansvarl henhold til den ordlnære tarlffssteda
tlenestepensjonsordningen er dekket gjennom panslonsordnlng l  Kommunal Lands-pensjonskasse (KLP). Alle foretak  l
KLP lnngar l en llerforelsksplan.

lngon personar er er aktlvei ytelsespensjonsordningan  I  morselskapet. og  ll  personerl konsernet.
15 ansatte lnngerl lnnskuodspensjonsordnlngen I morselskapet. bg 114 persunerl konsernet.

Morseiskap

2013 201  4

1 554 'l 311 Nàverdi av årets pensjonsopptjaning

1  455 1 553 Rentekostnad av penslonsforpllktelsen
-739 -393 Avkastning pà ponsjonsmidler

442 96? Resultatfon estimadngstapftgevinst)
26 BS Admlnistrasjonskost
324 291 Periodlsert aroeidsgiveravglft

-2 893 Resultatfort planandring
0 -2 133 Resultatforl andel nellofflrpåiklelse v avkortning

3 060 -1 758 Notto ponsionslcostnad

Morsclskap

Midler  og forpliktelser
2013 2014

-40 984 -33 692 Eleregnede pensjonstorpuklelser

21 34? 20 303 Pensjonsmidler (til markedsverdi)

12 934 S  045 Ikke resuitstfort virknlng av estimatavvik
-945 -459 Fenodlsen arbeiclsqlveravgift

-7 648 -5 334 Netto  pensjonsforplllctulsor

Eleregnede pensjonsforpllktelser

Pensjonsmidler (til markedsverdl)

Ikke resultatfort virkning av estimatavvlk

Penodisert arbeldsglveravqift

Notto ponsjonsíorpllktolsor

2014

4  983
10 015
-7 439

5 601
619

1  147
-24 103
-3 023

-17 246

2014

-46 TIE

21 295

B 030
-511

~17 904

2014

-202 155

157 370

S5 475

2 918

23 609

Konsern

Konsern
Forpliktelser

Midler

2013

5 373
9 258
-8 274

2  933
324

1 224

12  839

2013

-63 222
35 573

19 645
-1 G85

-8 T90

2013

-207 889

136 011

T2 747

‘122

991



Årsrapport
Ringerike-Kraft AS

Noter til regnskapet  2014

(alle tall  l  tusen kroner)

Økonomiske forutsetninger:
Diskonteringsrente

Arllg lnnsvekst
Forventet avkastning på fondsmidler

Årlig vekst l folketrygdens grunnbeløp
Forventet uttokshypplghet AFP

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt tll grunn
vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring.

Komponsasianu: lforbindelso med stenging ytetsespensjen og overgang til innskuddsordnlng

Mor-selskap

Forpliktelser

201 3 2014
0 2 40? Forpliktelser stgqgflzfielsespansjon

Note  15 Annen langsiktig gjeld ______

Morselskap

2013 201  4

200 000 400 000 swim kredsmnsmusjoner
200 000 250 000 Obligaslonslán

684 534 Øvrlq qjeid

400  BB4 650 584 Sum annen langsiktig gjeld

2014
2,30  %

2.75 “fa

3.20 %
2,50  %

45.00

2014
12 393

Konsern

2014

400 000
250 000

7 013

S57  013

Konsern

Forpliktelser

Selskapet har et langsiktig tàn hos DNB og et hos Handelsbanken, begge pålydende 200 rnnok. Lånet i DNB er avdragsfrltt fram 012018, hvorpå oetforfolleri sin helhet. Lånet I Handelsbanken er

avdragsfritt frem til  2016.  hvorpå det også forteller i sin helhet. Selskapet har også et langsiktig obligasjonslån hos Sparebank1 Markets. Lånet er avdrogsfritt frem til det forfaller i sin helhet i  2016.
Av obligasjonslån pà 300 mnok her Ringerike-Kreft AS kjøpt tilbake 50 rnnok.

Note 1  6 Skattekostnad

Morselskap

2013 2014 Årets skartekostnad fremkommer slik:

22 022 2 566 Betalbor Inntektsskatt (27  %  av grunnlag betalbar skatt i resultetregnskapetl
145 Årets skatteeffekt av endret skattesats

Betalber naturressursskatt
Betelbar noturressursskatt - tll ovregning mot lnntektsskatt

-422 1 900 Endring i utsatt skatt og utsatt grunnrenteskatt
Grunnrenteskatl

-32‘! For mye avsatt tidligere àrlandre iorskieller

20 91 B 4 465 Skattokostnad ordinært resultat

2013

4.00 %

3,75  %
4,40 %
3,50  %
45 "fn

2013

0

2013

200 000
200 000
8 831

408  831

Konsern

2014 2013

T4 53? 28 196

3 825 3  7'44

-3 B26 -3 744

15  384 -B 651
7 608 4 931

B -027

3? B84 25  549



Noter  til regnskapet  2014

(alle tall  i  tusen kroner)

Morselskap

2013

24 791
-3  191
-327’
145

20 915

2013
88  533
-11 395

1 503

-901
TT 751

21 770

2'1 770

Morsolskap

2013

21  ÉfTO
Cl

21  770

2014

4  587
-121

4 #165

2014
16 sex
-449

-7use
-ms
3  m
2 375
ass
1 540

2.014

2 375

0
«B35

1 540

Årsrapport
Ringeriks-Kraft AS

Avstemming skattnknstnad mot resultat for skatt:

27 v» av resultat lur skall
2?  %  av permanente forskgellar
For mye avsatt tldligere år! andre forskjeller
Årets skalteefiekt av endret skattesats
Grunnrentaskatt
Endrinq uts.-attqrunnranteska.t1—

Beregnet skattekcstnad

Butalbar  skatt  i  årnts skattokostnad fremkommer  slik:

Resultat tar skattekcnslnad
Permanente forskjeller

Endring  i  midlarlidlge forskjeller
‘(tat kcnsambidraq
Grunnlaq bralalbar skatt  l  resullatreqnskapat

Skatt. 27  .  som utgjør sum betalbar skatt pà årets resultat
Skattefunn
Sum balalbar skanl balansen l

Betalbar skatt i balansen framkommer  slik:

Eetatbar Inntektsskatt
Belalbar skall pá grunna-ente
Balalbar nalurressursskalt
Skattefunn

Batalbar skatli balansen

Konsum

2014 2013

20 7'33 28 423

339 -339

B -827

7  608 4  931
s 991 -6 540

3? 634 25  649

2014 2013

76 811 101  509

1 254 -1 059
-23 672 252

54 393 100  ?U2

14 66? 28 196

Konsern

2014 2013

9 125 24 332

T 608 4  931

3 826 3 ?44

20  553 33  55?



Noter til regnskapet 2014

(Ellie tatt  I  tusen krunnr)

2013

-rss

37
45104
-r s4a
-14431
-3910

Morselskap

2014

235

12
49

J' 741
-3' 445

-2 010

Årsrapport
Ringeriks-Kraft AS

Utsatt skatt! balansen framkommer slik:

Utsatt skattttt naverch (‘LJ
Utsatt grunnrenteskatt
Sum utsatt skatt

Sposifikasjon av grunnlag for utsatt skatt
Forsklellnr som ufiignes

Anleggsmidler -  nominell sats
Anlegysmldler- nàverdi

Anleggsmidler  -  nàverdi. ikke inkludert i utligning (1)
Omløpsmidler

Gjeld  og andre forskjeller
Pensjon
Sum

Utsatt snau (+11 Utsatt skatlenordal (-3

Spesifikasjon grunnlag for utsatt grunnrontoskatt

Fallrettigheter
Særskilte driflsmidieri kraftverk

Utsatt grunnrenteskatt náverdi (Gjeld)

Grunnlag utsattqmmm.-:u  '  ‘ nominell verdl

Utsatt arunnrenteskatt (31%)  ~  nominell  verdl  (fordel)

Sum utsatt qrunnrenteskcm (netto  meld}

Årets grunnlag for grunnrqgtgskatt:

Inntekter

Drlftskostnader

Skattemessige avskrivnlnger
Frilnntokl

Sum grunnrenteinntekt
Grunnrenteskalt 31  %

Konsern
D14 2013

B  B96 6 980

E 34'.’ S55

15 243 Y  B36

Konsern

2014 2013

-10 E71 -21 346

322 345
-322 345

1  409 ~1BG

-6 682 -7’ 440
5  581 -11 E21

-10 362 AD 592

~2 ?95 -10 S60

2014 2013

254 530 253 235

63 244 B9 110

10  214 7’ 756

-12 476 -23 003
-3 867 -6 901

6  34? 355

2014 21113

‘I4 960 YD B72

-37 D09 -45 232

-10 425 -6 S50

-2 935 -2155

24 541 16  435

T  603 4  931



Årsrapport
Ringeriks-Kraft AS

Noter  til regnskapet 2014

(ane tall I tusen kroner)

Note  17 Magasinbuholdinger

Magasinbehotdningan i vassdraget ovenfor Hønefoss kraflstasjon var pà 691 millioner m". Dene tilsvarende 71%

av .magasinkapasiteten  og en produksjon på 44 GWh  i  Hønefoss. Magasinbehoidnlngen I vassdraget ovenfor

Viriingfoss krafistasjon var pá 552  miilionor  m3. tilsvarende 30 GWh eller 65  %  av magasinkapasiteten.

Note  18 Oppiysning om virksomhetsområder

2014 Produksjon Natt Strøm Service Mor  Nzorvarmo  Noflsorvice  Eiendom  1  Eiendom  2  Eiendom 3 Elirninarlng Konsern

Driflslnnterkter 108 766 140 324 99 195 80 090 26 027 7 B43 47 979 45 25 -79 673 430 421

Driflsicostnader 62 76? 92 325 96 645 50 328 28 645 7  E33 42 019 Q 14 -75 T15 314 575
Avskrlvninqer 5 154 19 936 0 1 619 1 336 461 670 152 55 1 107 31 494

Drifisresultat :se 545 27 551 2550 17 643 .z ass -4ss 5 290 -107 -as -14 -4  oss  34 251

ElendeIer 682 493 476 114 SE 494 65 951 1 091 767 21 290 20 740 15 922 6 680 590 -1 172 200 1 267 362

Efleflkapitai 259 665 133 761 16 707 24 718 316 225 19 293 3 525 15 916 6 666 590 (575 274 426 312

2013 Produkgjon Nett Strøm Service Mor  Nmrvarmo Nonsorvlco  Eiendom  1  Eiendom  2  Eiendom  3  Ellmlnoring Konsern
Drlftslnniakter 109 193 174 376 140 116 94 986 24 374 B  357 2 268 0 0 -75 383 479 204

Drifiskostnader 55 526 101  BBB 139 571 51 219 28 619 9 798 2 005 0 18 -72 251 346 394

Avskrlvninger 4  986 ‘I3 601 O 392 1 194 393 33 0 0 0 -502 20 102

Driftsrasultat 48  681  58 889 545 13 375 -4 939 -1 338 229 U 0 -18 -2 635 112 T33

0
Eiendeler 670 941 510 364 59 054 43 011 1 141 979 21 273 14 348 0 0 1 316 -1 223 776 1 236 505
Egenkapiial 256 668 127 571 15 746 14 171 332 206 16 752 4 744 0 0 595 -350 447 420 210



Noter til regnskapet  2014

(alle tall  í  tusen kroner)

Note  19 Mar-Imindreinnlekt

innbetalt fra kunder

Overilggende nett
KiLE
Justert innbetalt  fra  kunder
Awlk avskrivnlngerog avkastning på avvik avkastningsgmnnlag
Innteklsmrnrne (tillatt inntekt)

Årets endring l mer- tfllmlndrelnntekt f-l

Korreksjon fra tidligere àr og enkeltvedtak Norges vassdrags- og energidirektorat
Renter av mer-/mlndreinntekt

Årets endring l mor- (fllmlndrainntekt innkiuslve renter {-)

Mer- (4-jlmlndreinntekt (-) inkl. renter 1.1.

Årets bevegelser inkl. renter
Akkumulert mer- (+) i mindreinntekt (-) inkl renter 31.12

Årsrapport
Ringeriks-Kraft AS

2014
131 576

-27' 117
-4 527

99 932

-‘[6 394
B2 993

546

-106

440

-1 890
440

-1 451

Norges vassdrags- cg enargidirektorat (NVE) fastsetter ved enkeltvedtak årlig men eller mindrelnntekt  for  nottvlrksomheten. Vedtaket for 201 Slnle
glort i januar 2015. Dette vedtaket inneholder korreksjoner, og tallene for 2013 l noten for regnskapet 2013 inneholder derfor ikke sammenligbare tall

med regnskapet I 2013. Sammnnllgnlngstall for 2013er omarceidet.

Nettvlrksomheten skal håndtere merinntokt og mindrelnntekt slik at saldo over tid går mot null.

Merlnntekt skal tilbakeføres kundene og mlndrelnntekt kan hentes inn  fra  kundene gjennom
beregning av tariffene.

Note 20 NVE nettkapital

Balanse
Sum driftsmidler etterfordeiing 1.1.

Sum driftsmidler etter fordeling 31.12.

Glennomsnlttilge driftsmidler

'l °/n páslag for nettkapltal
Avkastnlngsgmnnlag

Avkastning (drlftsresullaiinettkaplial)
Driftsresultat i nottvinizsomheten

2014

360 612
351 223

370 918
3  709

374 627
7,5  %

28 256

Driftsresultatet refererer til NVE regulert inntekt (fiber. tele og ikke netkalatert inntekt trukket ut av driftsresultat).

Note 21 Kraftproduksjon

For egne kraftverk har Ringerike-Kraft Produksjon AS evigvarende konsesjon.

2013
134 963
-25 927
-3 11?

'los 919
-r 034

12? 154
-za 319

-971
245

-29 045

27 155
«-29 045

-1 390

2013
294 851

350 612
327 732

3  277
331 009

17,5 “få
57 914



Årsrapport
Ringeriks-Kraft AS

Noter til regnskapet 2014
(alle tall i tusen kroner)

Note  22 Transaksjoner med nmrstàende selskaper

Molselskap

Nmrstående og tilknyttede parter

Ringerike-Kraft Strøm AS Datterselskap 100 "fa Eid
Ringerlks-Kraft Produksjon AS Datterselskap 100 % Eid

Ringerlks-Kratt Nett AS Datterseiskap 100 % Eid

Rlngeriks-Kraft Service AS Datterselskap 100 “in Eid
Ringerike-Kraft Nærvarrne AS Datterselskap 100  %  Eid

Ríngezíks-Kraft Eiendom 1 AS Datterselskap 100 % Eid
Ringeriks-Kraft Eiendom  2  AS Datterselskap 100 “In Eid

Rlngeriks-Kraft Eiendom 3 AS Datterselskap 100 "fi Eid
Vlul Kraft AS Tilknyttet selskap 50 Eid

Nettservice Østlandet AS Tilknyttet selskap 71,35  %  Eid

Trn-..k'nrma H: rikn m

Ringerike-Kraft AS har foretatt  flare  forskjellige transaksjoner med nærstáonde og tilknyttede selskaper. Alle transaksjonene

er foretatt som en del ev den ordinære virksomheten og til priser i henhold til annlengdeprlnslppet. Do vesentlige transaksjonene som er foretatt
er som følger:

Solgt fra selskap Til selskap Transaksjoner Beløp
Ringerike-Kreft AS Ringeriks-Kreft Produksjon AS Salg av administrative tjenester 9 553

Ringerike-Kraft AS Rlngoriks-Kraft Nett AS Salg av administrative tjenester 7  D50
Ringerlks-Kraft AS Ringerlks-Kraft Service AS Salg av administrative tjenester 2  792

Ringerike-Kraft AS Rlngerlks-Kraft Strøm AS Salg av administrative tjenester 2  047
Rlngeriks-Kraft AS Ringerike-Kraft Nærvanns AS Salg av administrative tjenester 157

Rlngerlks-Krafl AS Ringeriks-Krafl Produksjon AS Husleie 801
Ringeriks-Kraft AS Rlngeriksóíraft Nett AS Husleie 6?2

Rlngerlks-Kraft AS Ringerike-Kraft Service AS Husleie 444

Rlngeriks-Kraft AS REngeriks-Kraft Strøm AS Husleie 251
Rlngeriks-Kraft AS Rlngerlks-Kraft Nærvarrne AS Husleie 27

Ftingriks-Kraft AS Ringerike-Kraft Produksjon AS Renter langsiktig ián 9 190
Ringeriks~Kraft AS Ringerike-Kraft Nett AS Renter langsiktig lån 6  906 __.
Ringerike-Kraft AS Ringerim-Kraft Service AS Renter langsiktig lån 641

Ringeriks-Kraft Service AS Ringeriks-Kraft AS Salg av varer og tjenester 133
Ringeriks-Kratt Naarvarrne AS Ringeriks-Kraft AS Salg av varer og tjenester 523
Ringenks-Kttatt Eiendom 1 AS Ringnrlks-Krafl AS Husleie 45

Ringerike-Kraft Eiendom  2  AS Ringerike-Kraft AS Husleie 25
Vlui Kraft AS Ringeriks-Kraft AS Utbytte 3 000

Balansen inkluderer folgende beløp som følge av transaksjoner med selskaper i konsernet:

2  014 2  013

Kundefordringer 199 4  341
Leverondørojeid 872 1 18B
Sum 1 071 5  530



Noter til regnskapet  2014

(alle  tall  i tusen kroner)

Konsem

Trnsk nrm llkn

Årsrapport
Ringeriks-Kraft AS

Ringerike-Kraft AS har foretatt flere forskjellige transaksjoner med tilknyttede selskaper. Alle transaksjonene
er foretatt som en del av den ordinære virksomheten og til armlengdes priser. De vesentlige transaksjonene som er foretatt

or som felger:

Solgt fra selskap Tll selskap Transaksjoner
Rlngeriks-Kraft AS Viul Kmft AS Sikkerhetsstillelse

Rlngerlks-Kraft Produksjon AS Viui Kraft AS Salg av administrative tjenester
Ringeriks-Kraft Produksjon AS Vlul Kreft AS Salg av varer og tjenester

Vrul Kraft AS Rlngeriks-Kreft Produksjon AS Varekost kraft
Nettservice Østlandet AS Ringerike-Kraft Service AS Salg av administrative tjenester
Ringeriks~Krafl Service AS Nettservice Østlandet AS Salg av varer og tjenester

Note 23 Annen kortsiktig gieid

Morsalsknp

2013 2014

200  000 0

0 0
200 000 0

Note  24 Offentlige tilskudd Ringariks-Kraft AS

Selskapet har via Skattefunn ordningen mottatt kr B35 389 i investoringstllskucld for prosjekt Smart Strøm.

Beløp

700
‘E ‘E1?

2 31-5

803
9

T37

Konsern

Gjeld tal krodrttrnstitusjoner D

Gjeld til kredininstituspner D
Sum annen kortsiktig gjeld D

2013

200  G00
0

200 000
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Til generalforsamlingen  i
Ringeriks-Kraft AS

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Ringeriks-KraftAS, som består av selskapsregnskap og konsernregnskap.
Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 2014, resultatregnskap og

kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige

anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet 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
og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har
gjennomført 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
gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i
årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for

at årsregnskapet 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
årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er à utforme revisjonshandlinger som er
hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av
selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også 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 årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon om selskapsregnskapet og vàr konklusjon om konsernregnskapet.

'fufw -'-f'-t-«.'.“1-“~' L . :-.'
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Building a better'
working world

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet for Ringeriks-Kraft AS avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av selskapets og konsernets finansielle stilling per 31. desember 2014 og av deres

resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen

Basert pà vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen
om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med
lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nød-
vendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (lSAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som
ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at styret og daglig
Ieder har oppfylt sin plikt til á sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Hønefoss, 19. mars 2015

ERNs}& YOUNG AS

(left,
Eli Vik

statsautorisert revisor



SAK 04/15

GODTGIØRELSE TIL STYRET

Ringeriks-Kraft AS

Generalforsamling 18.5.2015

Sak O4/15

Godtgjørelse til styret har vært utbetalt i henhold til vedtak i generalforsamlingene av:

15. mai 19. mai

2008 2009

Styrets leder 70 000 77 000

Styrets nestleder 55000 60 500

Styremedlemmer 45 000 49 500

Varamedlemmer 1 300 1 430

Varamedlemmene godtgjøres per møte.

18. mai

2010

90000

70000

55 000

1 600

26. mai

2011

100 00

75 000

60 000

1 800

Sa ken fremmes for generalforsamlingen med følgende

forslag til vedtak:

Styrets leder kr ........................ ..

Styrets nestleder kr ........................ ..

Styrets medlemmer kr ........................ ..

Varamedlemmer kr ........................ _. per møte.

22.mai

2012

104 000

78 000

62 400

1 900

25. april

2013

109000

82 000

65 000

2 000

22. mai

2014

113 000

85 000

68 000

2000

Godtgjørelsene gjelder fra generalforsamlingen 22. mai 2014 til generalforsamlingen denne dag,

18. mai 2015.

Ringeriks-Kraft AS

19.3.2015

$4/1//"'(/A-“z/44
Ole Sunnset

administrerende direktør



Rillgeriks-Kraft AS

Generalforsamling 18.5.2015

Sak 05/15

SAK os /15

GODTGIØRELSE TIL ruzvrsoa

Revisjonsfirmaet Ernst & Young AS har vært revisor for Ringeríks-Kraft AS  i  2014.

Saken fremmes for generalforsamlingen med følgende

forslag til vedtak:

Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2014 til kr 144 000.

Ringeriks-Kraft  AS

19.3.2015

(F/Ãz §f«f</f”å.i-/'f«4(
Ole Sunnset

administrerende direktør ‘



Ringeriks-Kraft  AS

Generalforsamling 18.5.2015

Sak O6/15

SAK 06/15

VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET 1 RINGERIKS-KRAFT AS

I henhold til nye vedtekter for Ringeriks-Kraft AS av 8.4.2015 § 6 Styret, heter det:

«Generalforsamlingen velger styret som skal bestå av inntil syv medlemmer hvorav fem velges av

aksjonærene og to velges av og blant de ansatte.

De styremedlemmer som velges av aksjonærene tjenestegjør i to år, med vekselvis valg av to og tre

styremedlemmer hvert år. Tjenestetiden for styremedlemmer valgt av og blant de ansatte, skal også

være to år.

Hver aksjeeier som har rett til å utpeke styremedlemmer, utpeker varamedlemmer for de

styremedlemmer vedkommende oksjeeier har utpekt. Det velges to varamedlemmer av og blant de

ansatte. Varamedlemmer velges for to år av gangen.

Supplerlngsvalg kan foretas i løpet av valgperioden for gjenværende del av denne.

Personer ansatt i Ringeriks-Kraft, eller selskap Ringeriks-Kraft har eierandeler i, kan ikke oppnevnes

som representanter til styret, med mindre de representerer de ansatte.

Styrets leder og Ériestleder velges av generalforsamlingen»

Styreti RingerEks-Kraft AS nomineres dermed fra:

Ringerike Hole KLP Ansatte

Styremecilemmer 3 1 1 2

Varamedlemmer li rekkefølge) 2 1 1 2

Styreleder X

Nestleder X

I henhold til vedtekter for Ringeriks-Kraft AS pkt. 7 Valgkomite heter det:

Selskapetskal ha en valgkomite bestående av tre medlemmer. Generalforsamlingen fastsetter egne

regler for valgkomitéens arbeid.

Frem til neste generalforsamling består valgkomiteen i Ringeriks-Kraft av:

Ringerike kommune Ordfører Kjell B. Hansen

KLP Konserndirektør i Livdivisjonen, Marianne Sevaldsen



Hole kommune Ordfører Per R. Berger

Ordfører Kjell B. Hansen, Ringerike ble valgt til vaigkomiteens leder.

Dagens styre har vært sammensatt på føigende måte:

Medlemmer:

Ringerike

Per Stamnes

Per Erling Roskifte

Ellen Langeggen

Hedda Obstfelder

Hoie

Per Christian Gomnaes

Varamedlemmer:

Ringerike

1. Karsten Lien

2. Ole Johan Andersen

3. Iren Parthaugen

Hole

Sjur Tandberg

Forslag til vedtak:

valgperioden'

2013  -  2015 (på valg)

2014 - 2016

2014 -- 2016

2013  — 2015 (på valg)

2014- 2016

2014  — 2016

2014  — 2016

2014 - 2016

2014 - 2016

a) Følgende medlemmer fra Ringerike kommune velges til styret i Ringeriks-Kraft AS for

perioden 2015 - 2017:

Navn



b) Den ene av to representanter fra de ansatte og ett varamedlem til styret i Ringeriks-Kraft AS

for perioden 2015- 2017 velges den 8. mai 2015.

Ringeriks-Kraft AS P

1‘//:5?
e Sunnset

administrerende direktør



Ringeriks—Kraft AS

Generalforsamling 18.5.2015

Sak 07/15

SAK 07/15

VALG AV  STYRETS  LEDER  OG NESTLEDER FOR PERIODEN 2015 - 2016

I henhold til vedtekter for Ringeriks-Kraft AS pkt. 6Styret, siste avsnitt, heter  det:

Styrets  leder  og nestleder  velges av generalforsamlingen.

I henhold til aksjonæravtalen inngått mellom eierne pkt. 5.1 Ringeriks-Kraft, siste avsnitt, heter det:

Så lenge Ringerike kommune eier mer enn 50  %  av aksjene i Ringeriks-Kraft skal styrets leder og

nestleder velges etter forslag fra Ringerike kommune.

Dagens styre har vært sammensatt på følgende måte:

Styreleder Per Stamnes 2014 - 2015

Nestleder Per E. Roskifte 2014  — 2015

Forslag til vedtak:

Som styrets leder 2015 - 2016 velges:

Som styrets nestleder 2015 - 2016 velges:

Ringeriks-Kraft AS

19.3.2015

gf/c/Z//z/)/cj
Ole Sunnset

administrerende direktør



 
 
 
 

RINGERIKS KRAFT 

Valgkomiteen  

Innledning 

Ringeriks-Kraft avholder generalforsamling 18. mai 2015.   Selskapets valgkomite 

gjennomfører sitt arbeid i tråd med instruks vedtatt i GF 2014.  

Vedlagt foreliggende nota:   

- Utskrift av valgkomiteens instruks 

- Utskrift av delegeringsreglement vedtatt 2013, ordførerens myndighet 

Valgkomiteen, valgt i selskapets GF 2014, består av ordførerne i Hole og Ringerike samt 

konserndirektør KLP. 

Valg 

I 2015 er det styremedlem Per Stamnes og Hedda Obstfelder som er på valg i selskapets styre. 

Per Stamnes har meddelt skriftlig til komiteen at han ikke tar gjenvalg og Hedda Obstfelder 

har meddelt seg til disposisjon for gjenvalg.  

De øvrige styremedlemmer og varamedlemmer er på valg i 2016 

Valgkomiteens arbeid 

Valgkomiteen har foretatt gjennomgang av samtlige styremedlemmers kompetanse og ellers 

utført arbeid i tråd med instruks.  Komiteen har i sine vurderinger lagt tungtveiende vekt på å 

oppnå en høyt kvalifisert sammensetning med supplerende kunnskap, erfaring og innsikt. 

I den forbindelse vises til selskapets nye eierstruktur, vedtatt eierstrategi og aksjonæravtale. 

Komiteens formelle protokoll og forslag fremlegges i selskapets Generalforsamling 18.05. 

Om forslag 

Valgkomiteen foreslås Atle Jensen som nytt styremedlem og gjenvalg Hedda Obstfelder 

Begge for perioden 2015-2017.    

I henhold til aksjonæravtalen skal Ringerike inneha begge vervene styreleder og styrets 

nestleder. 

Nåværende nestleder Per Erling Roskifte velges til styreleder.  

Nytt styremedlem Atle Jensen, velges til nestleder. 

$ 



 
 
 

Kort om nytt styremedlem 

Hovedtrekkene ved Atle Jensens bakgrunn er: 

- Senior rådgiver SINTEF Raufoss manufacturing AS 

- cand. scient fra UiO 

- MBA strategisk ledelse NHH 

Lang erfaring nasjonalt/internasjonalt:       -- 

- FoU  

- Produktutvikling  

- Bedriftsledelse 

- Arbeidet med mange ulike bedrifter og bransjer 

 

Oppsummering 

Foreliggende forslag ivaretar selskapets interesser og er i tråd med den instruks som 

valgkomiteen skal arbeide i henhold til.  Det er lagt avgjørende vekt på helhetlig og 

supplerende kompetanse ved valg av styremedlemmer.   

Valg av styremedlemmer: 

Atle Jensen      2015-2017 

Hedda Obstfelder    2015-2017 

 

Valg av styreleder 

Per Erling Roskifte      2015-2016 

 

Valg av nestleder 

Atle Jensen       2015-2016  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Vedlegg 1 

Valgkomiteen - instruks 

Av vedtekter for Ringeriks Kraft AS pkt. 7 fremgår følgende: 

Selskapet skal ha en valgkomite bestående av tre medlemmer. Generalforsamlingen fastsetter 

egne regler for valgkomiteens arbeid. 

Følgende instruks ble vedtatt av generalforsamlingen i Ringeriks-Kraft den 

Medlemmer i komitéen  

Valgkomitéens medlemmer skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. 

Valgkomitéens medlemmer, herunder dens leder, velges av generalforsamlingen.  

Tjenestetiden for valgkomitéens medlemmer skal være to år med mindre generalforsamlingen 

beslutter noe annet. Tjenestetiden regnes fra valget når noe annet ikke er bestemt. Den 

opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamling i det året tjenestetiden utløper. 

Selv om tjenestetiden er utløpt, skal medlemmet bli stående i vervet inntil nytt medlem er 

valgt. 

Valgkomitéens oppgaver 

Oppgavene er:  

a) gi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte styremedlemmer i 

Ringeriks-Kraft AS 

b) gi innstilling til generalforsamlingen om valg av styreleder og styrets nestleder i 

Ringeriks-Kraft AS 

c) gi innstilling til generalforsamlingen i Ringeriks-Kraft Nett AS om konsernuavhengige 

styremedlemmer i Ringeriks-Kraft Nett AS  

d) gi innstilling til generalforsamlingen om honorar for styrets medlemmer i Ringeriks-

Kraft AS  

e) gi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer til valgkomitéen 

Generelle saksbehandlingsregler for valgkomiteens arbeid 

Valgkomiteens leder skal innkalle til valgkomiteens møter.  

Ringeriks-Kraft er sekretariat for valgkomiteen og fører protokoll fra komiteens møter.  

Protokollen skal underskrives av samtlige medlemmer i valgkomiteen som deltok i møtet. I 

tillegg skal medlemmer som ikke møtte bekrefte at de er forelagt protokoll fra møtet.  

Ringeriks-Kraft har ansvar for at protokoller og annet materiell fra valgkomiteens møter 

oppbevares på en betryggende måte.  



 
 
 

Retningslinjer for sammensetning av styret i Ringeriks-Kraft AS 

I aksjonæravtalen av 28.3.2014 mellom eierne i Ringeriks-Kraft AS er det avtalt regler for 

styresammensetningen i Ringeriks-Kraft AS. Valgkomiteen skal følge disse avtalene i sitt 

arbeid. 

Valgkomiteen skal legge frem forslag for styresammensetning som ivaretar krav til faglig 

kompetanse, personlige egenskaper og likestilling. Styret i Ringeriks-Kraft må som kollegium 

kunne dekke kompetanseområdene 

 Strategisk erfaring og prosessforståelse 

 Bransjekunnskap og erfaring fra kapitalintensiv industri  

 Finansiell kompetanse og erfaring fra finansiell handel 

 Risikoforståelse og analytisk evne 

 Kunde og marked 

 Samfunnsforståelse og politisk innsikt 

 Organisasjonsforståelse, 

  

Valgkomiteen kan innhente råd fra styret, daglig leder og eiere for å utarbeide sin innstilling 

til generalforsamlingen. Valgkomiteen tar selv initiativ i denne sammenheng. 

Taushetsplikt, habilitet, forholdet til lovgivning, vedtekter og instrukser 

Valgkomiteens medlemmer er underlagt samme taushetsplikt som ved ordinært styrearbeid 

for selskapet.  

Medlemmer av valgkomiteen må ikke delta i behandlingen av spørsmål som har særlig 

betydning av personlig eller økonomisk særinteresse for egen del eller for noen nærstående.  

I tillegg til denne instruks gjelder den til enhver tid gjeldende lovgivning for aksjeselskaper 

sammen med Ringeriks-Krafts til enhver tid gjeldende vedtekter, øvrige instrukser og 

retningslinjer. 

Honorar 

Generalforsamlingen fastsetter eventuelle honorar for valgkomiteen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Vedlegg 2 – delegeringsreglement vedtatt 2014 

 

1.2 Om ordførerens myndighet og ansvar  

Ordføreren er den øverste leder av kommunens politiske virksomhet.  

 

I kraft av sin posisjon har ordføreren myndighet til å gi uttalelser på vegne av kommunestyret 

i saker hvor det ikke er tid til å forelegge saken for behandling i kommunestyret  

 

Ordføreren har også myndighet til å utøve eierrettigheter i selskaper der kommunen er eneeier 

eller medeier og myndighet til å representere kommunen i slike selskapers generalforsamling.  

 

Spørsmål/saker av prinsipiell karakter skal likevel tas opp til politisk behandling dersom det 

er tid til det  

 

I de tilfelle hvor det oppstår tvil om hvilken hovedkomite som skal behandle en sak, er det 

ordførerens myndighet og ansvar å tildele saken til en av kommunens hovedkomiteer.  

 

Ordføreren har også – innenfor særskilt bevilgede rammer – myndighet til å bruke midler til 

gaver og representasjon på vegne av kommunen.  

 

Ordføreren er kommunestyrets lovlige stedfortreder i rettslig sammenheng og mottar alle 

forkynnelser og meddelelser når kommunen er part i en rettstvist.  

 

Ordføreren kan skriftlig delegere sin stedfortrederkompetanse hva angår 

søksmålskompetanse, partsrepresentasjon og anvendelse av rettsmidler til administrasjonen 

v/rådmann for en enkelt anledning eller for bestemte sakstyper 
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Årsresultat 2014 og fremtidsplaner 
Ringerike formannskap  
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Agenda 

1. Resultater og status i Ringeriks-Kraft  

2. Strategiske planer 

3. Økonomiske langtidsplan 

2 
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Kunde Kunde Vekst Vekst Resultat Resultat 

• Økt kundetilfredshet 
• Lave kraftpriser og lavt 

forbruk 
• Noe flere strømbrudd 
• 126 mnok i investeringer 
• 24 mnok investert i nettet 
• Ladestasjon elbil på Nes 

• Økt kundetilfredshet 
• Lave kraftpriser og lavt 

forbruk 
• Noe flere strømbrudd 
• 126 mnok i investeringer 
• 24 mnok investert i nettet 
• Ladestasjon elbil på Nes 

• Utbygging av Vittingfoss 
har økt kraftproduksjon 
med 26 GWh  

• 40 % vekst i entreprenør 
• Vunnet 2 kontrakter AMS 
• KLP inn som eier med 15 % 
• Lukket ytelsespensjon 

• Utbygging av Vittingfoss 
har økt kraftproduksjon 
med 26 GWh  

• 40 % vekst i entreprenør 
• Vunnet 2 kontrakter AMS 
• KLP inn som eier med 15 % 
• Lukket ytelsespensjon 

• 39 mnok i årsresultat 
• 431 mnok i driftsinntekter 
• 481 GWh vannkraft        

(+93  GWh fra 2013) 

• 99,98 % leveringssikkerhet 
• 125 ansatte 
• 15 lærlinger 
• 2,7 % sykefravær 
• 0 fraværsskader 

• 39 mnok i årsresultat 
• 431 mnok i driftsinntekter 
• 481 GWh vannkraft        

(+93  GWh fra 2013) 

• 99,98 % leveringssikkerhet 
• 125 ansatte 
• 15 lærlinger 
• 2,7 % sykefravær 
• 0 fraværsskader 

Nøkkeltall og resultater 2014 

3 
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Konsern 2014 2013 2012 

Driftsinntekter 430 479 419 

Driftsresultat 84 113 62 

Skattekostnad 38 26 18 

Årsresultat 39 76 28 

Investeringer 126 159 119 

Utbytte 25 30 20 

Totalkapital 1 261 1 239 1 069 

Egenkapital 427 420 375 

Egenkapitalavkastning 9 % 19 % 8 % 

Egenkapitalandel 34 % 34 % 35 % 

4 
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Strategiske resultater 2010 - 2014 

5 

Utbetalt utbytte i perioden 112          mnok

Egenkapital 332               mnok 430               mnok 98            mnok 30 %

Verdiskapning 210          mnok

KTI 59                 poeng 66                 poeng 7              poeng 12 %

Antall ansatte 78                 ansatte 130               ansatte 52            ansatte 67 %

Sykefravær 6,2                % 2,7                % -3,5          %-poeng -56 %

Ny pensjonsordning

Nettkapital 278               mnok 400               mnok 122          mnok 44 %

Nettkunder 19 000          kunder 21 500          kunder 2 500       kunder 13 %

Netteffektivitet 93                 % 105               % 12            %-poeng 13 %

Kraftproduksjon 400               GWh 441               GWh 41            GWh 10 %

Markedsandel Strømkunder 74                 % 73                 % -1             GWh -1 %

Omsetning entreprenør 78                 mnok 122               mnok 44            mnok 56 %

Eierskap Ringerike og Hole Ringerike, KLP og Hole  

Strategiske resultater 2010 - 2014
01.01.2010 31.12.2014 Endring

Ytelse Innskudd
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Verdiskapning fordelt etter områder 
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Status Ringeriks-Kraft i 2015 

 • Ringeriks-Kraft har en sunn økonomi. Veksten siste fem år gjør oss bedre rustet 
til å møte fremtiden i dag enn i 2010 

• Et nytt og robust nett med kapasitet til å håndtere forventet vekst i antall 
innbyggere og nytt næringsliv  

• Kompetansen i organisasjonen i positiv utvikling 

– men videreutvikling av kompetanse, teknologiutvikling og effektivitet er kritiske 
områder 

• Ringeriks-Kraft er innenfor rammen av eierkravet, på søken etter og åpen for 
ulike former for samarbeid med andre for å videreutvikle konsernet til beste for 
kunder, verdiskapning og eiere 

8 

«Et frittstående konsern med en fri og regional plassering» 
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Strategier mot 2020 

9 
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5 hovedtrekk mot 2020 

1. Lave kraftpriser gir lavere overskudd på kraftproduksjon 

2. Noe bedre økonomiske rammevilkår for nettvirksomheten 

3. Strukturendringer på Nett og Strømsalg 

4. Stort potensial for entreprenørvirksomheten pga. høye investeringer og AMS 

5. Et potensial på salg til privatmarkedet ifb. nye muligheter som AMS-målerne gir 

 

10 
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Nett-Norge 

• Det tenkes og sonders «over hele landet» 

– «Østafjellsnett» (EB, Lier, Hadeland ++) 

– «Innlandsnett» - kan Ringeriks-Kraft ha en rolle her 

– «Norgesnettet» - kan Ringeriks-Kraft ha en rolle her 

• Energiloven ute på høring 

– Nøytralitet 

– Selskapsmessig og funksjonelt skille 

– Konkurranseutsetting 

 

130 distribusjonsselskaper 

12 



www.ringeriks-kraft.no 

13 

 

Ringeriks-Krafts posisjon i nettstrukturene 

• Vi er nummer 26 i størrelse av 130 nettselskaper  

• I 2015 er vi på 16. plass i NVE effektivitet av de 100 største selskapene  

• Vi har Norges nyeste nett 

• Vi er ferdig med AMS installasjon 

• Godt i gang med å utnytte SmartNett teknologi 

• Godt forberedt for forsterket krav til nøytralitet 

• Står foran en organisk vekst på 25 – 50 % i nettkunder neste 10 – 20 årene  

– har et robust nett og god fysisk kapasitet i nettet til å håndtere veksten 

• Nett står støtt og godt på egne ben også de neste 5 årene 

– kompetanse, teknologi og teknologikostnader kritiske områder 

 

13 
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Det er gjennom tilfredse kunder vi skaper verdier! 

Aktører, roller og oppgaver 

14 
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Hovedrammer for strategiene mot 2020 

Konsern 

•HMS 

•Være en attraktiv 
samarbeidspart 

• Prege utviklingen i 
energibransjen, ikke bli 
preget av den (teknikk og 
struktur) 

•Optimalisere 
kapitalisering 

•Utnytte stordrift, faglige 
og kulturelle synergier i 
konsern  
– samlokalisere konsern 

 

 

15 

Nett  

•Høyt investeringsnivå 

•Bruke teknologi for å øke 
kundetilfredshet 

•Håndtere nøytralitet 

• Kompetanseutvikling 

 

 

 

 

Entreprenør 

• Fortsatt vekstmål på 
entreprenør 

– utdanne egen folk 
– se etter oppkjøpsmuligheter 
– vurdere strategiske allianser 

• Kjerneområder mot 2020 
– elnett 
– belysning 
– AMS-montasje 

 

Marked 

• Produktutvikling -> SMARTliv 

•Vurdere eiermessig integrasjon 
med andre 

Produksjon 

• Effektiv drift – «en kWh mer!» 

•Vurdere kjøp ved muligheter  
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Økonomisk langtidsplan 
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www.ringeriks-kraft.no 

Vurderingskriterier 

Verdi-
skapning 

Kunde/ 
marked 

Samfunns-
oppdrag 

Kompetanse 

Eier-
forventning 

Hva skal Ringeriks-Krafts resultatoppnåelse måles i forhold til i 2020? 
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www.ringeriks-kraft.no 

Postboks 522, 3504 Hønefoss | Besøk oss i Fossveien 7-9, 3510 Hønefoss 

Telefon 32 11 95 00 | Kundeservice 800 84 240 | post@ringeriks-kraft.no 

www.ringeriks-kraft.no 
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