Årsrapport 2007

Adm. direktør
Per Bolstad har ordet
Hovedutbyggingen avsluttet
Om enn noen år forsinket, kan det nå
konstateres at hovedutbyggingen av fjernvarme i Fredrikstad er sluttført. Dette betyr
at det nå er et sammenhengende fjernvarmenett fra Øra til sentrum i Fredrikstad.
Videre er dette nettet knyttet opp til de to
forbrenningsanleggene på Øra. Totalt er
det nå bygget et fjernvarmenett på over
14 km. Nettet har mer enn 100 kunder og
totalt vil det i 2008 bli levert ca. 40 GWh
varme til disse kundene.
Bio-El Fredrikstad AS (eid 100 % av Hafslund) er hovedleverandør av varme til
fjernvarmenettet. Ettersom FREVAR sitt
anlegg utgjør spiss- og reservelast i nettet,
vil det meste av energiforsyningen til
Fredrikstad være basert på gjenvinning av
energi ved avfallsforbrenning.
Store investeringer
I 2007 ble det investert ca. MNOK 42.
Dette er det høyeste investeringsbeløpet i
et enkelt år for selskapet. Årsaken til dette
er at selskapet i 2007 sluttførte byggingen
av trase fra sentrum til Øra. Dette har medført bygging av store overføringsledninger
som kun har til hensikt å skaffe tilgang til
energien fra forbrenningsanleggene på
Øra. Totalt er det nå investert ca. MNOK
157 fra oppstarten i 2002.

Fortsatt utbygging
Selv om det som var definert som hovedutbyggingen nå er gjennomført, betyr ikke
dette at utbyggingen er sluttført. Innenfor
dagens konsesjonsområde er det fortsatt
store planer for utbygging av bolig- og
næringsarealer, noe som også vil utløse
ytterligere utbygging av fjernvarme.
Dette er spesielt relatert til områdene
Værste, Sorgenfri og Holmen. I løpet av
våren 2008 har man krysset Vesterelva
over til Værste ved hjelp av en styrt
boringen under elva. Dette medfører at
også Værste-området fra sommeren 2008
vil bli forsynt med energi fra forbrenningsanleggene på Øra.
Man ser nå på landsbasis en tydelig reduksjon i utbyggingstakten av nye boliger.
Dette vil sannsynligvis også påvirke utbyggingstakten innenfor eksisterende konsesjonsområde. Imidlertid er det også mange
store rehabiliteringsprosjekt under
planlegging, og dette vil kunne gi økt
omsetning av energi i det nettet som
allerede er bygget ut.
En annen faktor som forsinker utbyggingen
av nye arealer innenfor konsesjonsområdet,
er den forsinkelsen som har oppstått i
forbindelse med ny bro til Kråkerøy. Denne
broa skulle stått ferdig i 2009, men antas nå
å være ferdig først sommeren 2010.

Utvidelse av konsesjonsområdet
Selskapet søkte høsten 2007 om en utvidelse av konsesjonsområdet på vestsiden
av Glomma. Søknaden omfatter området
fra eksisterende konsesjonsområde ved
Trara til grensen til Sarpsborg ved Rolvsøysund. Totalt er det antatt et fjernvarmepotensial på 30 GWh i dette nye området.
Søknaden er nå lagt ut til høring med høstingsfrist 30. mai 2008.
Enova SF – en viktig bidragsyter
Enova SF forvalter de offentlige støtteordningene for utbygging av alternativ energi.
Utbygging av alternativ energi, herunder
fjernvarme, har vært og er prosjekter med
marginal økonomi. Enova SF’s støtte til utbyggingen har vært av avgjørende betydning for å kunne gjennomføre den store
satsingen på fjernvarme i Fredrikstad.
Totalt har Enova SF så langt bidratt med
følgende investeringsstøtte til utbyggingen
i Fredrikstad:
MNOK 15,00 til utbygging av Østsiden og
sentrum inklusive kryssingen av Glomma
MNOK 5,75 til utbyggingen av området
Sorgenfri – Sellebakk
MNOK 10,34 til utbygging av Værste
MNOK 2,10 til utbyggingen av Fjellberg
– Holmen - Seut
Vi takker Enova SF for positiv behandling
av våre søknader, og ser frem til et fortsatt
godt samarbeid.
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Forsidebilde: Trase med DN 400 fjernvarmerør over Øra Syd.
Rørene ligger delvis under vann og må sikres med betonglodd for ikke å flyte opp.

Styret boring av DN 200 fjernvarmerør under Vesterelva. Bildet er fra St. Hansgt.

Fjernkjøling
I 2007 startet selskapet opp leveringen av
fjernkjøling. Den nye stadion var første
kunde. Det er kjøpt inn et nytt kjøleaggregat på nesten 1 MW. Det nye bygget hvor
Cowi AS har flyttet inn, er også kunde på
fjernkjøling. Planen er fortsatt å levere
fjernkjøling på hele Værste-området som
totalt utgjør ca. 850 mål.
Takk til våre samarbeidspartnere
Avslutningsvis vil jeg rette en stor takk til
våre mange samarbeidspartnere i prosjektet. Jeg er fortsatt eneste ansatt i selskapet.
Uten et nettverk av dyktige samarbeidspartnere ville det vært en umulig oppgave
å gjennomføre utbygging og drift av et
nett som etter hvert er blitt ganske omfattende.

Selskapets hovedsamarbeidspartnere er:
Cowi AS
Prosjektering av fjernvarmenettet.
Norsk Energi
Prosjektering av både stasjonære og
mobile varmesentraler
NVS
Vår hovedentreprenør med ansvar for
all bygging av fjernvarmenettet
Sarpsborg Park & Anlegg AS
som er ansvarlig for all graving
(underleverandør til NVS)
SGP Varmeteknikk AS
som leverer fjernvarmerør og kundesentraler

Norsk Enøk og Energi AS
som står for byggeledelse og prosjektering/drift av kundesentraler.
Pipelife Norge AS
Leveranser av rør og rørdeler til fjernkjøling samt sveising av rørene.
God og profesjonell drift av kilder og nett
er av avgjørende betydning for selskapet.
Dette ivaretas på en meget god måte av de
ansatte på FREVAR KF.
FREVAR KF skal i tillegg til å drifte eget
forbrenningsanlegg også drifte
Bio-El Fredrikstad AS sitt nye anlegg.
Fredrikstad den 23.april 2008
Per Bolstad/Adm. direktør
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Årsberetning 2007
Virksomhetens art og tilholdssted
Fredrikstad Fjernvarme AS (FFAS) ble
etablert 29. februar 2000 med mål å bygge
ut et fjernvarmenett i Fredrikstad. NVE har
gitt både konsesjon og investeringsstøtte
til prosjektet.
Selskapet holder til i Fredrikstad Energi
AS’s (FEAS) lokaler i Stabburveien 18 i
Fredrikstad. Selskapets virksomhet drives i
Fredrikstad kommune.
Selskapets eiere er:
• Fortum Holding Norway AS (35 %),
• Fredrikstad Energi AS (32,5 %)
• FREVAR KF (32,5 %).
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Fredrikstad Fjernvarme
AS’s eiendeler og gjeld, finansielle stilling
og resultat.
Fortsatt drift
I samsvar med regnskapsloven bekreftes
det at forutsetningen om fortsatt drift er
lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Dette er begrunnet i de forutsetninger og planer som er lagt. Videre er det
begrunnet i at utbyggingen av fjernvarmenettet er under gjennomføring, samt at
finansieringen av den videre utbyggingen
av nettet er i orden. Eiernes langsiktige
hensikter og strategier er også lagt til
grunn for denne forutsetning.

Arbeidsmiljø og personale
Pr. 31.12.07 har selskapet en ansatt.
Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende.
Det er ikke registrert sykefravær i 2007.
Likestilling
Selskapet har innarbeidet policy som tar
sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Det er ingen
kvinner i styret.
Miljørapportering
Bedriften produserer fjernvarme ved å:
• bruke elektrisitet
• bruke fyringsolje nr.1
Produksjonen har det siste året for det
meste vært basert på elektrisitet. Behovet
for spisslast dekkes ved bruk av fyringsolje
nr 1. Bruken av olje forurenser, men miljøgevinsten ved fjernvarme er totalt sett stor
i forhold til at den enkelte kunde selv
skulle stå for produksjonen.
Fra 2008 vil gradvis det meste av produksjonen være basert på fornybar energi.
Store deler av Østsiden og sentrum og
Værste (fra ca. 1/6-08) vil da bli forsynt fra
forbrenningsanleggene Bio-El Fredrikstad
AS og FREVAR KF på Øra i Fredrikstad.
Fremtidig utvikling
I 2007 har det også vært gjennomført utbygging av flere store etapper, og det nærmer
seg nå det tidspunktet hvor ”hovedutbyg-

gingen” er gjennomført. De største prosjektene i 2007 har vært overføringsledningen
fra Bio-El Fredrikstad AS sitt anlegg til Øra
Øst og overføringsledningen fra Gudeberg
til der kryssingen av Glomma starter. Videre
har det vært utbygginger i områdene
Værste, Haugsten, Sorgenfri og Trara.
Totalt traselengde ved utgangen av 2007
er 14.045 meter.
Bygging av traseer i 2007 på 2.492m,
utgjør ca. 18 % av det totale nettet på
14.045 meter.
Som en konsekvens av disse utbyggingene
er det nå en sammenhengende fjernvarmeledning fra Øra til sentrum og
gjennom hele gågata i Fredrikstad samt tilhørende sidegrener. Nettet forsynes nå
delvis med grunnlast fra FREVAR KF og
med grunnlast og spisslast fra fyrrommet
på sykehuset i Fredrikstad og Øra varmesentral ved FREVAR KF.
Utviklingen videre vil være at det i løpet av
våren 2008 bygges en forbindelse fra gågata i Fredrikstad til Værste området. Dette
vil inkludere en kryssing av Vesterelva hvor
det vil bli gjennomført en styrt boring for
å krysse under eksisterende infrastruktur i
Storgata og pæler i forbindelse med kaifrontene mot elva.
Videre er det startet opp med utbyggingen av fjernvarmenettet fra Torvbyen til
Trara og utbyggingen av en ny fjernvarmeøy syd for Sellebakk. Traseen til
Trara skal være sluttført innen 1/10-08,
mens den hittil planlagte utbyggingen syd
for Sellebakk (Sorgenfri-området) skal
være avsluttet innen 1/6-08.
Det er fortsatt meget stor byggeaktivitet i
selskapets konsesjonsområde. Imidlertid er
det signaler som tyder på at tempoet på
byggingen av nye boliger er i ferd med å avta
noe.
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Trekking av 500 mm PE-rør under Vesterelva.
Røret er trekkerør for DN 200 fjernvarmerør

FINANSIERING
Selskapet har i 2007 finansiert utbyggingen ved opptak av ytterligere lån i
bank. Det ble i løpet av våren 2007 klart at
selskapet ville trenge tilførsel av ytterligere
ny kapital for utbyggingen fra 2008 og
fremover. Tildelt lånerammen på MNOK
104 ville være oppbrukt i løpet av 2. halvår
2007.

Kryssing av eksisterende infrastruktur gir store utfordringer. Bildet er fra Farmannsgate

De områdene hvor det vil bli størst
aktivitet fremover er:
• På Værste-området, hvor det på lang
sikt kan komme 500-700.000 kvm nye
nærings- og boligarealer.
• I Sorgenfri-området hvor det planlegges
å bygge 1600 nye leiligheter primært i
blokker og rekkehus/flermannsboliger.
• I Holmen-området hvor det planlegges
flere prosjekt, hvorav utbyggingen på
den gamle stadion er det største.

Selskapet har i 2008 søkt om utvidelse av
konsesjonsområdet for området Trara til
Rolvsøy. Det har vært avholdt et møte med
NVE om søknaden og søknaden er under
videre bearbeiding. Dette omsøkte området omfatter store arealer på vestsiden av
Glomma helt opp til grensen mot Sarpsborg. Antatt potensial for levering av fjernvarme er ca. 20 GWh.
Selskapet har i 2008 et budsjettert energisalg på ca. 40 GWh.

Selskapet tok situasjonen opp med sin
bankforbindelse. Dette resulterte i at man i
november 2007 fremforhandlet en ny låneavtale på MNOK 130. Den nye låneavtalen
forutsatte at eierne gikk inn med til sammen MNOK 15 i ny egenkapital. Saken ble
fremmet for eierne og vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 13/122007. Pengene fra aksjonærene skal være
innbetalt innen første halvdel av februar
2008. Den nye lånerammen vil, ut fra
gjeldende planer, være tilstrekkelig til å
finansiere videre utbygging i 2008 og 2009.
Låneopptaket i 2007 ble på MNOK 43.
Totalt låneopptak er pr. 31/12-07 MNOK
108.
RESULTAT, INVESTERINGER, FINANSIERING OG LIKVIDITET
Selskapet hadde i 2007 driftsinntekter på
20,560 mill kr. mot 18,354 mill. kr. i 2006.
Dette er en økning på 12,0 %.
Selskapet fikk et underskudd på kr.
1.509.710 i 2007, mot et underskudd i
2006 på kr. 677.973

Endelig fremme med DN 400 ledningen ved Bio-El Fredrikstad sitt nye forbrenningsanlegg på Øra
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Det er i 2007 foretatt investeringer i planlegging og oppbygging av nye fjernvarmeanlegg for til sammen 47,039 mill kr. etter
investeringstilskudd på
0,932 mill kr. fra Enova SF i 2007.
Selskapets likvidbeholdning pr. 31.12.07
er 1,836 mill kr.
FINANSIELL RISIKO
Markedsrisiko
Selskapet har i 2007 ikke i særlig grad vært
eksponert for risiko i forhold til endringer i
olje- og strømpriser. Dette på grunn av at
selskapets leveringsavtaler med kundene
også er koblet mot det samme energimarkedet. Selskapet har derfor ikke inngått
terminkontrakter eller andre avtaler for å
redusere selskapets risiko mot energimarkedet og derigjennom den driftstilknyttede markedsrisiko. Denne risikoen
har vært ansett som forholdsvis liten.
Dette forholdet vil gradvis endre seg i
2008 da produksjonsprisen vil være
mindre og mindre koblet mot prisene for
olje og strøm, mens prisen som selskapets
kunder betaler fortsatt vil være koblet mot
markedsprisen for olje og strøm.
Selskapet er også eksponert mot endringer
i rentenivået. Selskapet har en kombinasjon
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Fjernvarmetrase i Farmannsgate. Sikring av grøftene er viktig.

av flytende og fast rente. Dette er gjort for
å redusere risikoen mot rentemarkedet.

lav, da det historisk sett har vært lite tap på
fordringer.

Salgsvolumet av fjernvarme styres i svært
stor grad av klimatiske forhold. Selskapet
har nå begynt å få en god statistikk i forhold til salg av fjernvarme til eksisterende
kunder. Budsjettet er basert på erfaringstall og korrigert for antatte nye kunder i
budsjettåret.

Det er ikke inngått avtaler om motregning
eller andre finansielle instrumenter som
minimerer kredittrisikoen i FFAS.

Kredittrisiko
Risiko for at motparter ikke har økonomisk
evne til å oppfylle sine forpliktelser anses

ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER
Styret foreslår at årets underskudd på kr.
1.509.710 disponeres som følger:
Overført fra overkursfond kr. 1.509.710
Selskapets frie egenkapital som kan utdeles
som utbytte utgjør kr. 0 pr 31.12.2007

Årsoppgjør 2007
for Fredrikstad Fjernvarme AS
Resultatregnskap
2007

2006

20.559.978
20.559.978

18.354.218
18.354.218

14.371.290
1.252.823
2.439.856
2.410.591
20.474.560
85.418

13.655.070
1.250.813
1.828.029
1.853.471
18.587.383
(233.165)

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Renteinntekter
Rentekostn. til foretak i samme konsern
Rentekostnader
Annen finanskostnad
NETTO FINANSPOSTER

23.724
0
2.069.581
124.448
(2.170.305)

171.263
106.452
625.442
134.816
(695.446)

RESULTAT FØR SKATTER

(2.084.888)

(928.611)

(575.178)

(250.638)

(1.509.710)

(677.973)

Note
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Kjøp av spillvarme, olje og elektrisk kraft
Lønnskostnad
Avskrivning på varige driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

Skatter (inntekt)

1,7
2
1

3

ÅRSUNDERSKUDD

DN 400 fjernvarmerør med betonglodd.

Rymmekrone brukt ved styrt boring under
Vesterelva

Fjernvarmerørene har to kobbertråder som
brukes for å lokalisere eventuelle lekkasjer
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Balanse pr 31.12.2007
EIENDELER
Immateriell eiendel
Utsatt skattefordel
Varige driftsmidler
Fjernvarmeanlegg
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Beholdning olje
Kundefordringer
Andre fordringer
Krav på aksjeinnskudd
Bankinnskudd
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Overkursfond
Ikke registrert kapitalforhøyelse
Sum innskutt egenkapital
Gjeld
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
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Note

31.12.2007

31.12.2007

3

1.600.718

1.025.540

2

136.782.920
138.383.638

92.183.976
93.209.516

500.000
8.245.960
1.471.935
15.000.000
1.835.844
27.053.739
165.437.378

500.000
3.749.855
3.868.126
0
4.373.362
12.491.342
105.700.859

4,5
5
4,5

15.153.850
15.747.952
15.000.000
45.901.802

15.153.850
17.257.662
0
32.411.512
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108.000.000
108.000.000

65.000.000
65.000.000

6.155.004
78.756
5.301.815
11.535.575
165.437.378

5.347.503
77.631
2.864.213
8.289.347
105.700.859
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Noter til regnskapet
2007
Regnskapsprinsipper:
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med
regnskapsloven og god regnskapsskikk.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter
normalt poster som forfaller til betaling
innen ett år etter siste dag i regnskapsåret,
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste
verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig
verdi (Laveste verdis prinsipp).
Anleggsmidler
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt
til varig eie og bruk for selskapet. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost.

Varige driftsmidler føres opp i balansen og
avskrives over dritfsmidlets forventede
økonomiske levetid. Varige dritfsmidler
nedskrives til virkelig verdi ved verdifall
som forventes ikke å være av forbigående
art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å
være til stede.Andel rentekostnader på
ikke ferdigstilt utbygging er fra og med
2006 balanseført.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer føres
opp i balansen til pålydende etter fradrag
for avsetning til påregnelig tap. Avsetning
til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en
individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å
dekke antatt tap.Andre fordringer er også
gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt
Skatter i resultatregnskapet omfatter periodens endring i utsatt skattefordel. Utsatt
skattefordel er beregnet med 28% på
grunnlag av midlertidige forskjeller som
eksisterer mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier, samt ligningsmessig
underskudd til fremføring ved utgangen av
regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som
reverserer eller kan reversere i samme
periode er utlignet. Oppføring av utsatt
skattefordel på netto skattereduserende
forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med
antatt fremtidig inntjening. Utsatt skattefordel som kan balanseføres er oppført i
balansen.

Note 1 - Ytelse til ledelse, styre og revisor
Selskapets eneste ansatte er daglig leder.
Kostnadsførte ytelser
Lønn
Resultatlønn
Pensjonspremie
Andre ytelser

2007
755 431
35 056
166 798
15 236
972 521

2006
711 270
89 338
151 587
11 618
963 813

Styrehonorar
Revisjonshonorar
Teknisk bistand revisor

162 000
47 000
209 000

163 000
59 000
222 000
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Note 2 - Driftsmidler
Anlegg under
utførelse

Fjernvarmeanlegg

Totalt

Anskaffelseskost 31.12.2006
Tilgang 2007
Anskaffelseskost 31.12.2007

36 691 322
29 515 800
66 207 122

61 763 690
17 523 000
79 286 690

98 455 012
47 038 800
145 493 812

Akk. Avskrivninger 31.12.2007
Bokført verdi 31.12.2007
Avskrivninger 2007

66 207 122

8 710 892
70 575 798
2 439 856

8 710 892
136 782 920
2 439 856

Levetid

15 - 40 år

Nytt fjernvarmeanlegg er ferdigstilte øyer i forbindelse med utbygging av fjernvarmeanlegg i Fredrikstad. Anlegg under utførelse er
påbegynte, ikke ferdige øyer, samt den del av initieringskostnader som ikke er tillagt ferdige øyer. Når det gjelder avskrivningsplan,
avskrives distribusjonsnettet over 40 år, kundesentraler over 25 år og midlertidige varmesentraler over 15 år. Investeringstilskudd fra
Enova vedrørende nytt fjernvarmeanlegg har redusert anskaffelseskost med Kr. 12.301.808,- Av dette er kr.932.172,- relatert til 2007.
I tilgang for anlegg under utførelse inngår tilgang på ikke ferdigstilte anlegg fratrukket tidligere tilganger knyttet til anlegg som er ferdigstilt i løpet av 2007 og øverført fjernvarmeanlegget. Balanseførte rentekostnader utgjør kr 2.500.000,- for 2007. Dette er inkludert i
tilgang anlegg under utførelse.

Note 3 - Skatter og utsatt skattefordel
Beregning utsatt skattefordel
Midlertidige forskjeller
Dritfsmidler
Netto skatteøkende forskjeller
Fremførbart underskudd
Grunnlag for utsatt skattefordel i balansen
Utsatt skattefordel i balansen
28% utsatt skattefordel
Betalbar skatt
Resultat før skatter
Permanente forskjeller
Grunnlag for årets skatter i resultatregnskapet
Endring i midlertidige forskjeller
Skattepliktig resultat (underskudd)
Årets skatter i resultatregnskapet fordeler seg slik
Endring i utsatt skattefordel
Skatt i resultatregnskapetinntekt)
Betalbar skatt i balansen
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Endring

2007

2006

-3 583 123
-3 583 123
5 637 330
2 054 207

7 439 202
7 439 202
-13 156 053
-5 716 851

3 856 079
3 856 079
-7 518 723
-3 662 644

575 178

-1 600 718

-1 025 540

-2 084 888
30 680
-2 054 208
-3 583 123
-5 637 331

-928 611
33 478
-895 133
-2 308 108
-3 203 241

-575 178
-575 178

-250 638
-250 638

0

0

Note 4 - Aksjekapital og aksjonærer
Selskapet har pr. 31.12.2007 1.515.385 aksjer hver pålydende kr. 10, samlet aksjekapital utgjør kr 15.153.850.
Selskapets aksjekapital består av kun en aksjeklasse.
Selskapets har følgende aksjonærer pr. 31.12.2007 :
Aksjonærens navn
Fredrikstad Energi AS
FREVAR KF
Fortum Holding Norway AS

Antall aksjer
492 500
492 500
530 385

Eierandel
32,50 %
32,50 %
35,00 %

Det er vedtatt et kapitalinnskudd på 15 mill i generalforsamling 13. desember 2007. Kapitalen skal være innbetalt i løpet av februar
2008. Kapiatlen fordeler seg med kr. 846.150 i ny aksjekapital (utstedes nye aksjer), og kr. 14.153.850 til overkursfond.

Note 5 - Egenkapital
Aksjekapital
Pr 31.12.2006
15 153 850
Årets underskudd
0
Ikke registrert kapitalforhøyelse
Pr 31.12.2007
15 153 850

Overkursfond
17 257 662
-1 509 710

Ikke reg.
kapitalforhøyelse
0

15 747 952

15 000 000
15 000 000

2007
753 754
157 614
166 798
162 000
12 617
1 252 783

2006
771 367
147 252
151 587
163 000
17 607
1 250 813

Totalt
32 411 512
-1 509 710
15 000 000
45 901 802

Note 6 - Bankinnskudd
Bundne midler for skattetrekk utgjør kr. 39.085

Note 7 - Lønnskostnader
Lønnskostnader
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnad
Styrehonorar
Andre personalkostnader
Sum

Note 8 - Langsiktig gjeld
Selskapet har pr. 31.12.07 trukket opp 108 mill. av en låneramme på 130 mill. Lånet forfaller 17 år etter ferdigstillelse av fjernvarmeanlegget, dog senest 15 juni 2027. Fra senest 01.01.2008 er det forutsatt at minst 50 % av lånet skal være sikret med fastrente i minimum 5 år. Pr. 31.12.2007 er det en inngått fastrenteavtaler for 69 mill. av lånet. Kundefordringer og dritfsmidler er stilt som sikkerhet for
lånet med inntil 23 mill kr og 130 mill kr.
Covenant krav
Gjelder fom 31.12.08 -måling hvert kvartal:
Rentebærende gjeld/EBITDA skal maksimum utgjøre 7,5 pr. 31.12.2010.
Gjeldsgrad, definert som rentebærende gjeld/bokført egenkapital skal maksimum utgjøre 2,7 pr. 31.12.08 og 3,0 pr 31.12.09.
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