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GGGGeeeennnneeeerrrreeeelllltttt
Utbyggingen av
fjernvarmenet-
tet har fortsatt
også i 2004, og
det er i løpet av
året blitt inves-

tert MNOK 11,7 i utbygging av fjernvarmenettet
og tilknytning av nye kunder.
2004 var bl.a. preget av usikkerhet rundt el-avgif-
ten. Dette er nå avklart, og el-avgiften ble gjeninn-
ført fra 1. juli 2004, noe som er viktig for økono-
mien i fjernvarmeprosjektet.

SSSSttttoooorrrr aaaakkkkttttiiiivvvviiiitttteeeetttt
Det har vært stor aktivitet i 2004. Den viktigste
begivenheten var at vi fikk bygd ferdig og satt i drift
”øy Sykehuset”. Dette inkluderte ombygging av
fyrhuset på sykehuset slik at et stort antall kunder
i dag forsynes med energi fra dette fyrhuset.
Fyrhuset skal også være en permanent spiss- og
reservelastkilde i det endelige konseptet.
Denne øya omfatter nå 18 kunder med et samlet
energiforbruk på ca. 16 GWh/år.

I sentrum av Fredrikstad pågår det meget stor byg-
geaktivitet. Det nevnes byggingen av et nytt hotell,
et nytt bygg hvor Medietilsynet skal flytte inn samt
4 prosjekt med leiligheter i tillegg til neste bygge-
trinn på Nygaard Brygge. Dette er positivt for
fjernvarmeprosjektet.

Øra Øst er et industriområde hvor det lenge har
vært planer for ny virksomhet. Kommunen har lagt
forholdene tilrette ved å investere i nødvendig
infrastruktur. Endelig løsner det nå her ute, og det
er mange prosjekt under planlegging. Det gjelder
både produksjons- og lagerlokaler. Dette er selv-
følgelig også meget positivt for økonomien i sel-
skapet da kundegrunnlaget i denne delen av konse-
sjonsområdet har vært meget begrenset.

UUUUttttbbbbyyyyggggggggiiiinnnnggggssssttttaaaakkkktttt////ssssttttaaaattttuuuussss

ffffoooorrrr eeeennnneeeerrrrggggiiiilllleeeevvvveeeerrrraaaannnnsssseeeerrrr
Av mange årsaker er fremdriften i prosjektet blitt
betydelig forsinket. Ut fra de (optimistiske) planer
som ble lagt i 2001/2002 er prosjektet nå ca. 2 år
forsinket. Dette betyr at energileveransene er
mindre enn planlagt. Imidlertid er driftsøkonomi-
en i det som er bygget bedre enn budsjettert, så
oppsummert må en kunne si at prosjektet går
etter planene om enn noe senere enn først antatt.
Med de utbygginger som ble gjort i 2004 vil sel-
skapet i 2005 levere ca. 28 GWh varme.

UUUUttttvvvviiiiddddeeeellllsssseeee aaaavvvv kkkkoooonnnnsssseeeessssjjjjoooonnnnssssoooommmmrrrrååååddddeeeetttt
Høsten 2004 fikk selskapet godkjent en betydelig
utvidelse av konsesjonsområdet på østsiden av
Glomma. Området strekker seg fra Haugsten helt
opp til industriområdet Kjølberg nord for
Sellebakk. Totalt er det et potensial for fjernvarme
på ca. 30 GWh i dette området.

På grunn av den for tiden store aktiviteten i bygge-
markedet i Fredrikstad er det nå under utarbei-
delse en søknad om ytterligere utvidelse av konse-
sjonsområdet. Denne gangen gjelder det et områ-
de vest for sentrum; Holmen-Fjeldberg-Seut.
Dette området antas å ha et potensial for fjernvar-
me på ca. 6 GWh.

VVVVæææærrrrsssstttteeee
FMV-området (Værste) er et spennende område
på totalt 850 mål og med et dertil hørende stort
potensial for både varme- og kjøleleveranser. På
lang sikt kan det her bli bygget ut i størrelsesorden
750.000 kvm bolig- og næringsareal. Det første
som skjer er byggingen av ny stadion med tilhø-
rende fasiliteter samt næringsareal. Planleggingen
av dette er i gang, og det antas at ny stadion er fer-
dig i løpet av høsten 2006.
Den videre utviklingen av Værste-området er
avhengig av at den nye broen til Kråkerøy realiseres.

Adm. direktør

Per Bolstad har ordet

Avgrening på hovednett
mot kunde.

Gjennomføring i kum på
Phønixplassen.

Avgrening til sykehuset. Lager av rørdeler på riggplass.
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GGGGrrrruuuunnnnnnnnllllaaaassssttttkkkkiiiillllddddeeee
Selskapet inngikk i 2002 en avtale med Bio-El
Fredrikstad AS (BEF) om levering av grunnlast.
Realiseringen av BEF har tatt betydelig lengre tid
enn forventet. I skrivende stund er optimismen
fortsatt til stede, men det er viktig med en avkla-
ring i løpet av 1. halvår 2005. For FFAS er det nå
av avgjørende betydning at selskapet får tilgang til
en grunnlastkilde. Det er sannsynelig at selskapet
går inn på eiersiden i BEF for på denne måten å
bidra til at prosjektet blir gjennomført.

VVVViiiiddddeeeerrrreeee ffffrrrreeeemmmmddddrrrriiiifffftttt
Våren 2005 ble det i regi av Fredrikstad kommune
påbegynt bygging av en kulvert gjennom gågaten i
sentrum. FFAS skal legge sine rør i denne kulver-
ten. Kulverten er planlagt ferdig i mai 2006.

Våren 2005 vil vi starte utbyggingen av J.
N.Jacobsensgt. samt en utvidelse av Øra Fjern-
varme som er påkrevd i forbindelse med flere nye
kunder på dette industriområdet.
Så snart forholdene rundt byggingen av grunnlast-
kilden er avklart, vil en starte byggingen av forbin-
delsen fra sentrum til Øra. Dette innebærer krys-
sing av Glomma.

OOOOppppppppssssuuuummmmmmmmeeeerrrriiiinnnngggg
Selv om prosjektets fremdrift er forsinket, synes
prosjektet å være i rute rent økonomisk.
Miljømålsettingen blir først fullt ut oppfylt når sys-

temet blir tilknyttet en grunnlastkilde på Øra, men
etableringen gir allerede nå god miljøeffekt
gjennom sanering av mange mindre (og delvis mer
forurensende) varmekilder. Stor aktivitet og
mange nye kunder gjør at utnyttelsen av infra-
strukturen blir bedre enn opprinnelig planlagt. Det
antas nå at hovedutbyggingen ikke vil være avslut-
tet før sommeren 2007.

TTTTaaaakkkkkkkk ttttiiiillll vvvvåååårrrreeee ssssaaaammmmaaaarrrrbbbbeeeeiiiiddddssssppppaaaarrrrttttnnnneeeerrrreeee
Avslutningsvis vil jeg rette en stor takk til våre
mange samarbeidspartnere i prosjektet. Med bare
en ansatt i selskapet er man avhengig et nettverk
av dyktige samarbeidspartnere som stiller raskt
opp når det er behov. Ingen nevnt, ingen glemt!

God og profesjonell drift av kilder, kundesentraler
og nett er av avgjørende betydning for selskapet.
FREVAR KF har på en utmerket måte driftet kilder
og nett. Selv om det til tider har vært store utfor-
dringer, er oppgavene blitt løst på en meget bra
måte.

Det rettes også en spesiell takk til EneregiTeknikk
AS som bistår i opplæring av driftspersonell ute
hos kundene samt prosjektering og drift av kunde-
sentralene.

Fredrikstad den 20. april 2005
Per Bolstad/Adm. direktør

DN 250 engangs-
kompensator.

Engangskompensator
før muffing.

Innføring av fjernvarmerør
til kunde.

Mellomlagring av rør og
rørdeler på riggplass.

Trykkprøving med vann på 36 bar. Ferdig fjernvarmegrøft klar for gjenfylling.
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VVVVIIIIRRRRKKKKSSSSOOOOMMMMHHHHEEEETTTTEEEENNNNSSSS AAAARRRRTTTTOOOOGGGG

TTTTIIIILLLLHHHHOOOOLLLLDDDDSSSSSSSSTTTTEEEEDDDD
Fredrikstad Fjernvarme AS ble etablert 29. februar
2000 med mål å bygge ut et fjernvarmenett i
Fredrikstad. NVE har gitt både konsesjon og inves-
teringsstøtte til prosjektet.

Selskapet holder til i Fredrikstad Energi AS’s
(FEAS) lokaler i Stabburveien 18 i Fredrikstad.

Selskapets eiere er:
• Fortum Holding Norway AS (35 %),
• Fredrikstad Energi AS (32,5 %)
• FREVAR KF (32,5 %).

FFFFOOOORRRRTTTTSSSSAAAATTTTTTTT DDDDRRRRIIIIFFFFTTTT
I samsvar med regnskapsloven bekreftes det at for-
utsetningen 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 anlegget er under
gjennomføring, samt at finansieringen av den videre
utbyggingen av fjernvarmenettet er i orden. Eiernes
langsiktige hensikter og strategier er også lagt til
grunn for denne forutsetning.

AAAARRRRBBBBEEEEIIIIDDDDSSSSMMMMIIIILLLLJJJJØØØØ OOOOGGGG PPPPEEEERRRRSSSSOOOONNNNAAAALLLLEEEE
Pr. 31.12.04 har selskapet en ansatt.Arbeidsmiljøet
anses som tilfredsstillende. Selskapet har innarbei-
det policy som tar sikte på at det ikke forekommer
forskjellsbehandling grunnet kjønn.

MMMMIIIILLLLJJJJØØØØRRRRAAAAPPPPPPPPOOOORRRRTTTTEEEERRRRIIIINNNNGGGG
Bedriften produserer fjernvarme ved å:

• hente spillvarme fra Gyproc AS ved hjelp av
en varmeveksler

• bruke elektrisitet
• bruke fyringsolje nr.1

Produksjonen har det siste året for det meste vært
basert på spillvarme og 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.

FFFFRRRREEEEMMMMTTTTIIIIDDDDIIIIGGGG UUUUTTTTVVVVIIIIKKKKLLLLIIIINNNNGGGG
I 2004 har det vært gjennomført utbygging av en ny
stor ”øy” i konsesjonsområdet. Dette er øy
Sykehuset (Sykehuset Østfold Fredrikstad). Øya
ble satt i drift i november 2004, og 17 nye kunder
fikk derved sin forsyning av energi til oppvarming
og tappevann levert fra et ombygd fyrrom på syke-
huset. Samlet energiforbruk hos disse nye kun-

dene utgjør på årsbasis ca. 4,8 GWh. I tillegg har
sykehuset er forbruk på ca 11 GWh.
Denne øya skal nå knyttes sammen med resten av
sentrum. Gjennom gågata skal det bygges en kul-
vert. Det er kommunen som er byggherre, og byg-
gestart er planlagt til uke 5/2005. Resultatet av
dette vil være en stor øy på vestsiden av Glomma
hva sentrum angår.

Området der FMV holdt til (”Værste-området”) er
under utbygging.Det er nå besluttet at den nye fot-
ballstadion skal bygges her, og prosjekteringen for
dette er i full gang. Planene totalt sett på
Værste/Jotne-området (ca 850 mål) er meget
store. Det foreligger tall på at det skal bygges ut
mer enn 1.100.000 kvm nærings- og boligarealer i
løpet av et 20 års perspektiv. Uansett er dette
området meget interessant, og det vil over tid bli
en betydelig utbygging i området.

Planen videre er å krysse Glomma vinteren/våren
2006 for deretter å bygge en forbindelse fra Øy
Kongsten til Bio-El Fredrikstad AS på FREVARs
område på Øra. Planene for etablering av Bio-El
Fredrikstad AS er fortsatt meget aktuelle selv om
fremdriften har gått betydelig senere enn planlagt.
Slik planen for utbyggingen av Bio-El FredrikstadAS
er i dag, vil fjernvarmenettet kunne knyttes opp til
Bio-El Fredrikstad AS sitt nye produksjonsanlegg i
løpet av våren 2007.

I februar 2004 ble det sendt frem søknad til NVE
om en utvidelse av konsesjonsområdet på
Østsiden av Glomma fra nåværende konsesjons-
grense ved Haugsten og opp til Sellebakk. Denne
søknaden er nå godkjent og konsesjon for det
nevnte området er mottatt.
Selskapet har nå igangsatt arbeidet med nok en
utvidelse av konsesjonsområdet. Denne gangen
gjelder det 2 områder, et område øst for
Gamlebyen (Byens marker) og et område vestover
fra bykjernen langs Floa til Fjeldberg. Søknadene
tar utgangspunkt i de planer som er presentert for
områdene.

Det er for tiden meget stor byggeaktivitet i dagens
konsesjonsområde, noe som er meget positivt for
utviklingen av prosjektet. Det nevnes i denne
sammenheng nytt hotell som skal drives av SAS,
nytt bygg for medietilsynet som er flyttet til
Fredrikstad, flere nye boligprosjekt, flere nye bygg
på Øra Øst hvor et nytt lager for Terje Høili
EiendomAS på ca 28.000 kvm er det største.
Selskapet har i 2005 et budsjettert energisalg på
ca. 28 GWh. Prognose for 2006 er ca. 35 GWh.

ÅRSBERETNING 2004
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• kundene i Øra Fjernvarme
• kundene i øy Kongsten
• kundene i øy Torvbyen
• Rådhuset i Fredrikstad
• Sykehuset i Fredrikstad
• Haugsten Borettslag
• Løkkeberg Psykiatriboliger
• Byggetrinn 4 påVærste
• Nye kunder tilkoblet høsten 2004

Selskapet fikk et underskudd på kr. 244.308 mot et
underskudd i 2003 på kr. 379.671

Det er i 2004 foretatt investeringer i planlegging og
oppbygging av nye fjernvarmeanlegg for til sammen
9,221mill kr.

Selskapets likvidbeholdning pr. 31.12.04 er 4,530
mill kr.

ÅÅÅÅRRRRSSSSRRRREEEESSSSUUUULLLLTTTTAAAATTTTOOOOGGGG

DDDDIIIISSSSPPPPOOOONNNNEEEERRRRIIIINNNNGGGGEEEERRRR
Styret foreslår at årets underskudd på kr. 244.308
disponeres som følger:
Overført fra overkursfond kr. 244.308

FFFFIIIINNNNAAAANNNNSSSSIIIIEEEERRRRIIIINNNNGGGG
Selskapet har i 2004 finansiert utbyggingen ved
opptak av lån i bank. Totalt låneopptaket i 2004 ble
på MNOK 12. Selskapet har fått innvilget en låne-
ramme på MNOK 23 som var forutsatt å skulle
dekke finansieringen av resten av utbyggingen på
vestsiden av Glomma (dvs. sentrum). Prosjektet ser
så langt ut til å gå bedre økonomisk enn de for-
analyser som lå til grunn for beslutningen om å
starte utbyggingen. Antall kunder som knyttes til
er av flere årsaker blitt større enn forutsatt, noe
som igjen øker investeringsbehovet.

Kryssingen av Glomma og forbindelsen til Bio-El
Fredrikstad AS er også planlagt finansiert gjennom
lån i bank. Søknad vil bli fremmet i løpet av 2005,
men dette lånebehovet har tidligere vært behand-
let og godkjent av banken i forbindelse med låne-
søknaden for utbyggingen av sentrum, så dette
antas å være en kurant sak.

RRRREEEESSSSUUUULLLLTTTTAAAATTTT,,,, IIIINNNNVVVVEEEESSSSTTTTEEEERRRRIIIINNNNGGGGEEEERRRR,,,,

FFFFIIIINNNNAAAANNNNSSSSIIIIEEEERRRRIIIINNNNGGGG OOOOGGGG LLLLIIIIKKKKVVVVIIIIDDDDIIIITTTTEEEETTTT
Selskapet hadde i 2004 driftsinntekter på 11,112
mill kr. mot 8,146 mill. kr. i 2003. Denne omset-
ningen kommer fra:

Kåre Gjerde Svein Høiden Atle Nørstebø
Styreleder Styremedlem Styremedlem

Tor Prøitz Pål Mikkelsen Karl Anders Følstad
Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Per Bolstad
Daglig leder

Fredrikstad den 24. mars 2005.

I styret for Fredrikstad Fjernvarme AS
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Note 2004 2003

DDDDRRRRIIIIFFFFTTTTSSSSIIIINNNNNNNNTTTTEEEEKKKKTTTTEEEERRRR OOOOGGGG DDDDRRRRIIIIFFFFTTTTSSSSKKKKOOOOSSSSTTTTNNNNAAAADDDDEEEERRRR

DDDDrrrriiiiffffttttssssiiiinnnnnnnntttteeeekkkktttteeeerrrr

Salgsinntekter .............................................................................. 11.111.819 8.146.102

SSSSuuuummmm ddddrrrriiiiffffttttssssiiiinnnnnnnntttteeeekkkktttteeeerrrr .............................................................. 11111111....111111111111....888811119999 8888....111144446666....111100002222

Driftskostnader

Kjøp av spillvarme, olje og elektrisk kraft ............................ 7.332.352 5.758.686

Lønnskostnad............................................................................... 1,7 1.105.079 287.019

Avskrivning på varige driftsmidler .......................................... 2 1.133.288 796.226

Annen driftskostnad................................................................... 1 1.449.705 2.050.739

SSSSuuuummmm ddddrrrriiiiffffttttsssskkkkoooossssttttnnnnaaaaddddeeeerrrr............................................................. 11111111....000022220000....444422225555 8888....888899992222....666677770000

DDDDRRRRIIIIFFFFTTTTSSSSRRRREEEESSSSUUUULLLLTTTTAAAATTTT ............................................................... 99991111....333399995555 ----777744446666....555566668888

FFFFIIIINNNNAAAANNNNSSSSIIIINNNNNNNNTTTTEEEEKKKKTTTTEEEERRRR OOOOGGGG FFFFIIIINNNNAAAANNNNSSSSKKKKOOOOSSSSTTTTNNNNAAAADDDDEEEERRRR

Renteinntekter ............................................................................ 60.358 283.578

Rentekostnader........................................................................... 488.166 63.522

NNNNEEEETTTTTTTTOOOO FFFFIIIINNNNAAAANNNNSSSSPPPPOOOOSSSSTTTTEEEERRRR ................................................ ----444422227777....888800008888 222222220000....000055556666

RRRREEEESSSSUUUULLLLTTTTAAAATTTT FFFFØØØØRRRR SSSSKKKKAAAATTTTTTTT .................................................... ----333333336666....444411114444 ----555522226666....555511112222

Skatt............................................................................................... 3 -92.106 -146.841

ÅÅÅÅRRRRSSSSUUUUNNNNDDDDEEEERRRRSSSSKKKKUUUUDDDDDDDD ............................................................ ----222244444444....333300008888 ----333377779999....666677771111

OOOOVVVVEEEERRRRFFFFØØØØRRRRIIIINNNNGGGGEEEERRRR

Overført fra overkursfond ....................................................... -244.308 -379.671

SSSSUUUUMMMMOOOOVVVVEEEERRRRFFFFØØØØRRRRIIIINNNNGGGGEEEERRRR ...................................................... ----222244444444....333300008888 ----333377779999....666677771111

Resultatregnskap
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Note 31.12.2004 31.12.2003

EEEEIIIIEEEENNNNDDDDEEEELLLLEEEERRRR

AAAAnnnnlllleeeeggggggggssssmmmmiiiiddddlllleeeerrrr

IIIImmmmmmmmaaaatttteeeerrrriiiieeeellllllll eeeeiiiieeeennnnddddeeeellll

Utsatt skattefordel...................................................................... 3 741.227 649.121

VVVVaaaarrrriiiiggggeeee ddddrrrriiiiffffttttssssmmmmiiiiddddlllleeeerrrr

Fjernvarmeanlegg ........................................................................ 2 39.107.899 31.019.889

SSSSuuuummmm aaaannnnlllleeeeggggggggssssmmmmiiiiddddlllleeeerrrr................................................................ 33339999....888844449999....111122226666 33331111....666666669999....000011110000

OOOOmmmmlllløøøøppppssssmmmmiiiiddddlllleeeerrrr

Beholdning olje ............................................................................ 390.000 212.000

Kundefordringer .......................................................................... 1.378.324 2.779.945

Andre fordringer......................................................................... 954.836 1.072.728

Bankinnskudd............................................................................... 6 4.530.649 2.663.179

SSSSuuuummmm oooommmmlllløøøøppppssssmmmmiiiiddddlllleeeerrrr................................................................ 7777....222255553333....888800009999 6666....777722227777....888855553333

SSSSUUUUMMMM EEEEIIIIEEEENNNNDDDDEEEELLLLEEEERRRR .................................................................. 44447777....111100002222....999933335555 33338888....333399996666....888866662222

EEEEGGGGEEEENNNNKKKKAAAAPPPPIIIITTTTAAAALLLL OOOOGGGG GGGGJJJJEEEELLLLDDDD

EEEEggggeeeennnnkkkkaaaappppiiiittttaaaallll

IIIInnnnnnnnsssskkkkuuuutttttttt eeeeggggeeeennnnkkkkaaaappppiiiittttaaaallll

Aksjekapital................................................................................... 4,5 15.153.850 15.153.850

Overkursfond............................................................................... 5 18.025.491 18.269.799

SSSSuuuummmm iiiinnnnnnnnsssskkkkuuuutttttttt eeeeggggeeeennnnkkkkaaaappppiiiittttaaaallll .................................................. 33333333....111177779999....333344441111 33333333....444422223333....666644449999

GGGGjjjjeeeelllldddd

AAAAnnnnnnnneeeennnn llllaaaannnnggggssssiiiikkkkttttiiiigggg ggggjjjjeeeelllldddd

Gjeld til kredittinstitusjoner ..................................................... 8 12.000.000 0

SSSSuuuummmm aaaannnnnnnneeeennnn llllaaaannnnggggssssiiiikkkkttttiiiigggg ggggjjjjeeeelllldddd ............................................... 11112222....000000000000....000000000000 0000

KKKKoooorrrrttttssssiiiikkkkttttiiiigggg ggggjjjjeeeelllldddd

Leverandørgjeld........................................................................... 1.619.689 4.831.320

Skyldig offentlige avgifter ........................................................... 95.185 65.270

Annen kortsiktig gjeld................................................................ 208.721 76.623

SSSSuuuummmm kkkkoooorrrrttttssssiiiikkkkttttiiiigggg ggggjjjjeeeelllldddd ............................................................. 1111....999922223333....555599994444 4444....999977773333....222211113333

SSSSUUUUMMMM EEEEGGGGEEEENNNNKKKKAAAAPPPPIIIITTTTAAAALLLL OOOOGGGG GGGGJJJJEEEELLLLDDDD .................................. 44447777....111100002222....999933335555 33338888....333399996666....888866662222

Fredrikstad, 24. mars 2005

I styret for Fredrikstad Fjernvarme AS

Kåre Gjerde Svein Høiden Karl Anders Følstad

styreleder styremedlem styremedlem

Pål Mikkelsen Tor Prøitz Atle Nørstebø Per Bolstad

styremedlem styremedlem styremedlem Adm. direktør

Balanse pr. 31.12.2004
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Noter til regnskapet
RRRReeeeggggnnnnsssskkkkaaaappppsssspppprrrriiiinnnnssssiiiippppppppeeeerrrr::::
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt rele-
vante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

OOOOmmmmlllløøøøppppssssmmmmiiiiddddlllleeeerrrr oooogggg kkkkoooorrrrttttssssiiiikkkkttttiiiigggg ggggjjjjeeeelllldddd
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 anskaf-
felseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

AAAAnnnnlllleeeeggggggggssssmmmmiiiiddddlllleeeerrrr
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til
anskaffelseskost.Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske
levetid.Varige driftsmidler 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.Offentlige tilskudd
er bokført som en reduksjon av investeringer.

FFFFoooorrrrddddrrrriiiinnnnggggeeeerrrr
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.

SSSSkkkkaaaatttttttt
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 skat-
tefordel 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.

NNNNooootttteeee 1111 ----YYYYtttteeeellllsssseeee ttttiiiillll lllleeeeddddeeeellllsssseeee,,,, ssssttttyyyyrrrreeee oooogggg rrrreeeevvvviiiissssoooorrrr

Selskapets eneste ansatte er daglig leder.

YYYYtttteeeellllsssseeeerrrr ttttiiiillll lllleeeeddddeeeennnnddddeeee ppppeeeerrrrssssoooonnnneeeerrrr oooogggg rrrreeeevvvviiiissssoooorrrr 2222000000004444 2222000000003333

Daglig leder........................................................................................ 589.800 465.394
Styremedlemmer .............................................................................. 122.250 139.838
Revisjonshonorar.............................................................................. 63.000 33.300
Bistand revisor .................................................................................. 3.000 0

NNNNooootttteeee 2222 ---- DDDDrrrriiiiffffttttssssmmmmiiiiddddlllleeeerrrr

AAAAnnnnlllleeeegggggggg uuuunnnnddddeeeerrrr FFFFjjjjeeeerrrrnnnnvvvvaaaarrrrmmmmeeee---- TTTToooottttaaaalllltttt

uuuuttttfffføøøørrrreeeellllsssseeee aaaannnnlllleeeegggggggg

Anskaffelseskost 31.12.03 ........................... 6.865.893 25.798.122 32.664.015
Tilgang 2004................................................... (2.478.702) 11.700.000 9.221.298
Anskaffelseskost 31.12.04 ........................... 4.387.191 37.498.122 41.885.313
Akk. avskrivninger 31.12.04........................ – 2.777.414 2.777.414
BBBBooookkkkfffføøøørrrrtttt vvvveeeerrrrddddiiii 33331111....11112222....00004444 ........................... 4444....333388887777....111199991111 33334444....777722220000....777700008888 33339999....111100007777....888899998888

Avskrivininger 2004...................................... – 1.122.858 1.122.858
Levetid ............................................................. 10-40 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 mid-
lertidige varmesentraler over 15 år. Investeringstilskudd fra NVE vedr. nytt fjernvarmeanlegg har redusert anskaf-
felseskost med Kr. 6.445.000.Av dette er kr. 3.703.000 relatert til 2004. I tilgang for anlegg under utførelse inngår
tilgang på ikke ferdigstilte anlegg fratrukket tidl. tilganger knyttet til anlegg som er ferdigstilt i løpet av 2004.

9



NNNNOOOOTTTTEEEE 6666 –––– BBBBaaaannnnkkkkiiiinnnnnnnnsssskkkkuuuudddddddd

Bundne midler for skattetrekk utgjør kr. 36.712.

NNNNOOOOTTTTEEEE 8888 –––– LLLLaaaannnnggggssssiiiikkkkttttiiiigggg ggggjjjjeeeelllldddd

Selskapet har et langsiktig lån på 12. mill. Dette er
knyttet til en låneramme på 23 mill. Lånet har en
avdragstid på 17,5 år, og første avdrag skjer i 2005.
Fra anleggets ferdigstillelse er det forutsatt at minst
50 % av lånet skal være sikret med fastrente i mini-
mum 5 år. Pr. 31.12.2004 er det en inngått en fast-
renteavtale for 4 mill. av lånet.
Kundefordringer og driftstilbehør er stillet som sik-
kerhet for lånet.

NNNNOOOOTTTTEEEE 7777 –––– LLLLøøøønnnnnnnnsssskkkkoooossssttttnnnnaaaaddddeeeerrrr

Lønnskostnader.................................................. 716.407
Arbeidsgiveravgift ............................................ 132.381
Pensjonskostnad............................................... 108.359
Honorar mv ........................................................ 122.250
Andre personalkostnader ................................ 25.681
SSSSuuuummmm ................................................................ 1111....111100005555....000077779999

NNNNOOOOTTTTEEEE 3333 –––– SSSSkkkkaaaatttttttt oooogggg uuuuttttssssaaaatttttttt sssskkkkaaaatttttttteeeeffffoooorrrrddddeeeellll

BBBBeeeerrrreeeeggggnnnniiiinnnngggg aaaavvvv uuuuttttssssaaaatttttttt sssskkkkaaaatttttttteeeeffffoooorrrrddddeeeellll EEEEnnnnddddrrrriiiinnnngggg 2222000000004444 2222000000003333
Midlertidige forskjeller
Varige driftsmidler............................................................ 673 935 1 278 844 604 909
Fordringer .......................................................................... -50 000 -50 000 0
Netto skatteøkende forskjeller..................................... 623 935 1 228 844 604 909
Fremførbart underskudd................................................ -952 883 -3 876 083 -2 923 200
Netto skattereduserende forskjeller ........................... -328 948 -2 647 239 -2 318 291
GGGGrrrr....llllaaaagggg ffffoooorrrr uuuuttttssssaaaatttttttt sssskkkkaaaatttttttteeeeffffoooorrrrddddeeeellll iiii bbbbaaaallllaaaannnnsssseeeennnn .......... ----333322228888 999944448888 ----2222 666644447777 222233339999 ----2222 333311118888 222299991111

UUUUttttssssaaaatttttttt sssskkkkaaaatttttttteeeeffffoooorrrrddddeeeellll iiii bbbbaaaallllaaaannnnsssseeeennnn
28 % utsatt skattefordel ................................................. -92 105 ----777744441111 222222227777 ----666644449999 111122221111

BBBBeeeettttaaaallllbbbbaaaarrrr sssskkkkaaaatttttttt
Resultat før skatt.............................................................. -336 414
Permanente forskjeller .................................................. 7 465
Grunnlag for årets skatt ................................................ -328 949
Endring i midlertidige forskjeller .................................. -623 935
SSSSkkkkaaaatttttttteeeepppplllliiiikkkkttttiiiigggg rrrreeeessssuuuullllttttaaaatttt ((((uuuunnnnddddeeeerrrrsssskkkkuuuudddddddd)))) ................... ----999955552222 888888884444

ÅÅÅÅrrrreeeettttssss sssskkkkaaaatttttttt ffffoooorrrrddddeeeelllleeeerrrr sssseeeegggg sssslllliiiikkkk::::
Betalbar skatt .................................................................... 0 0
Endring i utsatt skattefordel .......................................... -92 105 -146 841
Skatt i resultatregnskapet............................................... -92 105 -146 841

Betalbar skatt i balansen................................................. 0 0

UUUUnnnnddddeeeerrrrsssskkkkuuuudddddddd ttttiiiillll ffffrrrreeeemmmmfffføøøørrrriiiinnnngggg
Utløpsår
2010..................................................................................... 492 800 492 800
2011..................................................................................... 32 400 32 400
2012..................................................................................... 1 432 900 1 432 900
2013..................................................................................... 965 157 965 157
2014..................................................................................... 952 826
Totalt ................................................................................... 3 876 083 2 923 257

NNNNOOOOTTTTEEEE 4444 ---- AAAAkkkkssssjjjjeeeekkkkaaaappppiiiittttaaaallll oooogggg aaaakkkkssssjjjjoooonnnnæææærrrreeeerrrr

Selskapet har 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 aksjeeiere pr. 31.12.2004:

AAAAkkkkssssjjjjoooonnnnæææærrrreeeennnnssss nnnnaaaavvvvnnnn AAAAnnnnttttaaaallllllll aaaakkkkssssjjjjeeeerrrr EEEEiiiieeeerrrraaaannnnddddeeeellll
Fredrikstad Energi AS.................................. 492.500 32,5%
FREVAR KF.................................................... 492.500 32,5%
Fortum Holding Norway AS...................... 530.385 35,0%

NNNNOOOOTTTTEEEE 5555 –––– EEEEggggeeeennnnkkkkaaaappppiiiittttaaaallll

AAAAkkkkssssjjjjeeeekkkkaaaappppiiiittttaaaallll OOOOvvvveeeerrrrkkkkuuuurrrrssssffffoooonnnndddd TTTToooottttaaaalllltttt
PPPPrrrr 33331111....11112222....2222000000003333 11115555....111155553333....888855550000 11118888....222266669999....777799999999 33333333....444422223333....666644449999
Årets underskudd 0 -244.308 -244.308
PPPPrrrr.... 33331111....11112222....2222000000004444 11115555....111155553333....888855550000 11118888....000022225555....444499991111 33333333....111177779999....333344441111
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