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Stor 
aktivitet
Utbyggingen av
fjernvarmenet-
tet har pågått
for fullt i hele
2005. I løpet av
året er det

investert nesten 30 mill kr. i utbygging av fjernvar-
menettet og tilknytning av nye kunder.
Det har følgelig vært meget stor aktivitet i 2005.
De viktigste anleggsdelene som er bygget i løpet av
året er:
• J.N. Jacobsensgate
• Dampskipsbrygga
• Gågata. Arbeidet er her ferdig i løpet av 

første halvår 2006
• Titangata
• Øra øst
• Forbindelsesledningen mellom Øra og Sentrum

påbegynt

Utbyggingen i Fredrikstad 
startet i ”rett tid”
Med den kunnskapen vi nå besitter, må en kunne
fastslå at utbyggingen av fjernvarme i Fredrikstad
startet på et gunstig tidspunkt. Å være på ”rett
sted til rett tid” har alltid vært en suksessfaktor. I
Fredrikstad har det de siste årene blitt bygget vel-
dig mange nye bygg; mer enn på mange år. Dette
har gitt en betydelig større kundemengde enn det
man hadde tatt hensyn til i de opprinnelige plane-
ne som ble lansert i november 1998. Meget posi-
tivt både for byen og for Fredrikstad Fjernvarme
AS som selskap. Uten fjernvarme ville de aller fles-
te av disse nye byggene blitt oppvarmet med elek-
trisitet.

Utbyggingstakt og videre planer
Av mange årsaker er fremdriften i prosjektet blitt
betydelig forsinket. Nå ser det imidlertid ut til at
hovedutbyggingen av nettet vil være ferdig i løpet
av 2007. Etter gjeldende planer vil også grunnlast-
kilden være ferdig bygget i løpet av 2007. Nettet vil
da bli forsynt med energi fra forbrenning av avfall.
Selv om hovedutbyggingen er klar i 2007, vil det
være mange og store prosjekt også i årene frem-
over. Ikke minst gjelder dette utbyggingen av
Værste og området Sorgenfri-Sellebakk.

Utvidelse av konsesjonsområdet
Høsten 2005 fikk selskapet godkjent en betydelig
utvidelse av konsesjonsområdet på vestsiden av
sentrum. Det nye området har betegnelsen
Holmen - Fjeldberg – Seut. Dette området er
beregnet å ha et utbyggingspotensial på 6 GWh
varme. Området omfatter bl.a. Fredrikstad Stadion
som fra sesongen 2007 flyttes til nytt anlegg på
Værste. Vi vet ennå ikke hva som skjer på det
gamle stadionområdet, men dette er et attraktivt
og sentrumsnært område i byen.

FMV-området
Værste AS tok våren 2005 opp muligheten for å få
levert fjernkjøling. Etter en lengre prosess ble det
tidlig i 2006 inngått avtale om levering også av
fjernkjøling. Dette blir en spennende og ny utfor-
dring for selskapet. Ny kompetanse skal bygges
opp og det kreves en del nytenking for å få løst
både varme- og kjølebehovet på en best mulig
måte både teknisk og økonomisk. Sannsynligvis vil
Værste bli en egen fjernvarmeøy hvor grunnlasten
er basert på en varmepumpe som bruker
Vesterelva (sidegren av Glomma) som kilde.

FMV-området 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. Byggingen av ny stadi-
on med tilhørende fasiliteter samt næringsareal er
i gang, og ny stadion skal tas
i bruk våren 2007. Den nye
kjørebroa fra sentrum over
til Kråkerøy antas å stå fer-
dig i løpet av 2008. Denne
broforbindelsen er viktig for
videre utvikling av området.

Totalt sett antas det å være
et potensial for levering av
ca. 72 GWh varme og 9
GWh kjøling. Utbyggingen
av FMV-området vil foregå
over mange år.

Grunnlastkilde
Selskapet inngikk i 2002 en
avtale med Bio-El Fredrik-
stad AS om levering av grunn-

Adm. direktør 
Per Bolstad har ordet

Muffing av fjernvarmerør
på Øra Øst.
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last. Realiseringen av BEF har tatt betydelig lengre
tid enn forventet. Prosjektet er nå overtatt av
Hafslund ASA som har til hensikt å gjennomføre
utbyggingen av det planlagte gjenvinningsanlegget,
basert på avfall, innen utgangen av 2007.

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 sat-
singen 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 sen-

trum inklusive kryssingen av Glomma
• MNOK 5,75 til utbyggingen av området

Sorgenfri – Sellebakk
• MNOK 10,34 til utbygging av  Værste
Vi takker Enova SF for positiv behandling av våre
søknader, og ser frem til et fortsatt godt samar-
beid.

Videre fremdrift
I løpet av første halvår blir byggingen av kulverten
gjennom gågata fullført. Andre prosjekt som nå er
under utførelse og/eller planlegging er:
• Dronningensgate
• O.P. Pettersensgate
• Øra til Kongsten
• Kryssing av Glomma inkl trase fra Gudeberg

skole til Jernbanen
• Torvbyen til Trara skole
• Værste
• Ferjestedsveien/Cicignon skole
• Boligfelt i Emil Mørchs vei på Sellebakk
• Haugsten Borettslag til Huseby. Nye blokker i

regi av FOBBL.
• Borg Havn

Kryssing av Glomma
Planleggingen av kryssingen av Glomma har pågått
i lengre tid. Dette arbeidet er nå kommet så langt
at en har valgt en metode med styrt boring for å
krysse elva. Det foretas nå grunnundersøkelser
for å sikre at denne metoden kan benyttes. I så fall

blir dette et unikt og interessant prosjekt. Glomma
er ca. 22 meter dyp på krysningspunktet.

Utvikling i salgsinntekter

Utvikling av driftsresultat

Takk til våre samarbeidspartnere
Avslutningsvis vil jeg rette en stor takk til våre
mange samarbeidspartnere i prosjektet. Med fort-
satt bare én 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 med byggeledelse, opplæring av
driftspersonell ute hos kundene samt prosjekte-
ring og drift av kundesentralene.

Fredrikstad 12. april 2005
Per Bolstad/adm. direktør

Spunting langs traseen på Øra Øst. Kontroll av alarmtråder til
fuktovervåkningssystemet.

Avgrening av fjernkjøling til ny stadion.
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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 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 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. 31.12.05 har selskapet én ansatt.Arbeidsmiljøet
anses som tilfredsstillende. Selskapet har innarbei-
det policy som tar sikte på at det ikke forekommer
forskjellsbehandling grunnet kjønn. Det er ikke
registrert sykefravær i 2005.

MILJØRAPPORTERING
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.

FREMTIDIG UTVIKLING
I 2005 har det vært gjennomført utbygging av flere
store etapper. Det nevnes blant annet utbyggingen
i J.N. Jacobsensgt, Dampskipsbygga, gågata og
Titangt.

På Øra industriområde er det bygget en forbin-
delse mellom det gamle nettet (bygget 1990) og
den nye hovedtraseen fra Øra til sentrum. Videre
er hovedtraseen over Øra øst industriområde byg-
get ferdig, og det pågår nå arbeider med å videre-
føre hovedtraseen langs Habornveien mot
Kongsten.

Planen videre er å krysse Glomma høsten
2006/vinteren 2007 for deretter å sluttføre forbin-
delsen fra sentrum til Øra industriområde.

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 Fredrikstad AS er i dag, vil
fjernvarmenettet kunne knyttes opp til Bio-El
Fredrikstad AS sitt nye produksjonsanlegg i løpet
av høsten 2007. I motsatt fall planlegger FFAS å
bygge et eget produksjonsanlegg basert på bio-
brensel. Dette anlegget vil kunne stå klart høsten
2007.

I mai 2005 ble det sendt søknad til NVE om en
utvidelse av konsesjonsområdet i området Holmen
– Fjeldberg – Seut. Denne søknaden er godkjent
og konsesjon for det nevnte området ble mottatt
den 16. september 2005.

Det er fortsatt meget stor byggeaktivitet i selska-
pets konsesjonsområde, noe som er meget positivt
for utviklingen av prosjektet. Videre er det mange
spennende prosjekt under oppseiling. En del av
prosjektene er langsiktige, men også på kort sikt vil
prosjektene våre positive for selskapet.
Det nevnes i denne sammenheng utbyggingen på
Værste-området hvor det på lang sikt kan komme
500-700.000 kvm nye nærings- og boligarealer. På
dette området bygges det nå ny fotballstadion med
ca. 8000 kvm næringsarealer tilknyttet stadionan-
legget.
FFAS sendte 15/1-06 inn en søknad om investe-
ringsstøtte for å bygge ut fjernvarmenett på dette
området.

På østsiden i området Sorgenfri - Huseby planleg-
ges det over tid å bygge 1600 nye leiligheter pri-
mært i blokker og rekkehus/flermannsboliger.
FFAS fikk 14/10-2005 tilsagn på MNOK 5,750 i
investeringsstøtte fra Enova SF for å bygge ut dette
området.

Selskapet har i 2006 et budsjettert energisalg på
ca. 32 GWh. I 2005 solgte selskapet 25,569 GWh.

FINANSIERING
Selskapet har i 2005 finansiert utbyggingen ved

ÅRSBERETNING 2005
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trakter eller andre avtaler for å redusere selska-
pets risiko mot energimarkedet og derigjennom
den driftstilknyttede markedsrisiko. Imidlertid er
selskapets leveringsavtaler med kundene også
koblet mot det samme energimarkedet. Selskapet
vurderer derfor denne risikoen som forholdsvis
liten.

Selskapet er også eksponert mot endringer i ren-
tenivået. Selskapet har en kombinasjon av flytende
og fast rente. Dette for å redusere eksponeringen
mot rentemarkedet.

Salgsvolumet av fjernvarme styres i svært stor grad
av klimatiske forhold. Selskapet søker i sin bud-
sjettprosess å ta hensyn til klimavariasjoner ved å
graddagskorrigere omsetningsvolumet.

Kredittrisiko
Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne
til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det his-
torisk sett har vært lite tap på fordringer.
Det er ikke inngått avtaler om motregning eller
andre finansielle instrumenter som minimerer kre-
dittrisikoen i FFAS.

ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER 
Styret foreslår at årets underskudd på kr. 89.856
disponeres som følger:
Overført fra overkursfond kr. 89.856

opptak av lån i bank. Den opprinnelige låneram-
men på MNOK 23 er nå utvidet til MNOK 65.
Låneopptaket i 2005 ble på MNOK 22. Totalt låne-
opptak er pr. 31/12-05 MNOK 34.

RESULTAT, INVESTERINGER, 
FINANSIERING OG LIKVIDITET
Selskapet hadde i 2005 driftsinntekter på 12,8 mill
kr. mot 11,1 mill. kr. i 2004. Dette er en økning på
14,8 %.
Denne omsetningen kommer fra:

• kundene i Øra Fjernvarme
• kundene i øy Kongsten 
• kundene i øy Torvbyen
• Kundene i øy sykehuset
• Haugsten Borettslag
• Flere mindre enkeltstående kunder
• Nye kunder tilkoblet høsten 2005

Selskapet fikk et underskudd på kr. 89.856 mot et
underskudd i 2004 på
kr. 244.308

Det er i 2005 foretatt investeringer i planlegging og
oppbygging av nye fjernvarmeanlegg for til sammen
25,5 mill kr. etter investeringstilskudd på 2,9 mill kr.
fra Enova SF.

Selskapets likvidbeholdning pr.31.12.05 er 6,2 mill kr.

FINANSIELL RISIKO
Markedsrisiko
Selskapet er eksponert for endringer i olje- og
strømpriser. Selskapet har ikke inngått terminkon-

Kåre Gjerde Svein Høiden Atle Nørstebø
Styreleder Styremedlem Styremedlem

Tor Prøitz Pål Mikkelsen Karl Anders Følstad
Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Per Bolstad
Adm. direktør

Fredrikstad16. februar 2006.

I styret for Fredrikstad Fjernvarme AS
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Note 2005 2004

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekter .............................................................................. 12.762.112 11.111.819 
Sum driftsinntekter .......................................................... 12.762.112 11.111.819 

Driftskostnader
Kjøp av spillvarme, olje og elektrisk kraft ............................ 7.756.641 7.332.352 
Lønnskostnad............................................................................... 1,7 1.168.750 1.105.079 
Avskrivning på varige driftsmidler .......................................... 2 1.665.593 1.133.288 
Annen driftskostnad................................................................... 1 1.541.189 1.449.705 
Sum driftskostnader......................................................... 12.132.172 11.020.425 
DRIFTSRESULTAT............................................................. 629.939 91.395 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Renteinntekter ............................................................................ 79.325 60.358 
Rentekostnader........................................................................... 832.796 488.166 
NETTO FINANSPOSTER .............................................. -753.470 -427.808 

RESULTAT FØR SKATTER .......................................... -123.531 -336.414 

Skatter (inntekt).......................................................................... 3 -33.675 -92.106

ÅRSUNDERSKUDD .......................................................... -89.856 -244.308  

OVERFØRINGER
Overført fra overkursfond ....................................................... -89.856 -244.308 
SUM OVERFØRINGER .................................................... -89.856 -244.308 

Resultatregnskap
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Note 31.12.2005 31.12.2004
EIENDELER
Anleggsmidler
Immateriell eiendel
Utsatt skattefordel...................................................................... 3 774.902 741.227
Varige driftsmidler
Fjernvarmeanlegg ........................................................................ 2 62.959.929 39.107.899 
Sum anleggsmidler............................................................. 63.734.831 39.849.126  
Omløpsmidler
Beholdning olje ............................................................................ 400.000 390.000 
Kundefordringer .......................................................................... 4.635.174 1.378.324  
Andre fordringer......................................................................... 1.377.673 954.836 
Bankinnskudd ............................................................................... 6 6.217.815 4.530.649 
Sum omløpsmidler............................................................. 12.630.662 7.253.809 
SUM EIENDELER ................................................................ 76.365.493 47.102.935 

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital................................................................................... 4,5 15.153.850 15.153.850 
Overkursfond............................................................................... 5 17.935.635 18.025.491 
Sum innskutt egenkapital ............................................. 33.089.485 33.179.341 
Gjeld
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner..................................................... 8 34.000.000 12.000.000 
Sum annen langsiktig gjeld........................................... 34.000.000 12.000.000 
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld........................................................................... 7.460.371 1.619.689 
Skyldig offentlige avgifter........................................................... 79.638 95.185 
Annen kortsiktig gjeld................................................................ 1.735.999 208.721
Sum kortsiktig gjeld.......................................................... 9.276.008 1.923.594 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD .............................. 76.365.493 47.102.935

Fredrikstad, 16. februar 2006

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. 31.12.2005

8



Noter til regnskapet 2005
Regnskapsprinsipper:
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.

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 anskaf-
felseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler 
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.

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 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.

Note 1 - Ytelse til ledelse, styre og revisor
Selskapets eneste ansatte er daglig leder.

Ytelser til ledende personer og revisor 2005 2004
Daglig leder........................................................................................ 749.506 589.800
Pensjon daglig leder ......................................................................... 117.341 108.359
Styremedlemmer .............................................................................. 132.000 122.250
Revisjonshonorar.............................................................................. 32.500 63.000
Teknisk bistand revisor ................................................................... 0 3000
Daglig leder har avtale om resultatlønn.

Note 2 - Driftsmidler

Anlegg under Fjernvarme- Totalt 
utførelse anlegg

Anskaffelseskost 31.12.04 ........................... 4.387.191 37.498.122 41.885.313
Tilgang 2005................................................... 19.265.055 6.252.568 25.517.623
Anskaffelseskost 31.12.05 ........................... 23.652.246 43.750.690 67.402.936
Akk. avskrivninger 31.12.05........................ – 4.443.007 4.443.007
Bokført verdi 31.12.05....................... 23.652.246 39.307.683 62.959.929
Avskrivininger 2005...................................... – 1.665.593 1.665.593
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 Enova vedrørende nytt fjernvarmeanlegg har redusert
anskaffelseskost med Kr. 9.376.000.Av dette er kr. 2.931.000 relatert til 2005. I tilgang for anlegg under utførelse
inngår tilgang på ikke ferdigstilte anlegg fratrukket tidl. tilganger knyttet til anlegg som er ferdigstilt i løpet av 2005.
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NOTE 6 – Bankinnskudd
Bundne midler for skattetrekk utgjør kr. 35.991.

NOTE 8 – Langsiktig gjeld
Selskapet har pr. 31.12.05 trukket opp på 34. mill. av en
låneramme på 65 mill. Lånet forfaller 17 år etter ferdig-
stillelse av fjernvarmeanlegget, dog senest desember
2024. Første avdrag kvartalsvis skjer 15.02.2008. Fra
senest 01.01.2008 er det forutsatt at minst 50 % av lånet
skal være sikret med fastrente i minimum 5 år. Pr.
31.12.2005 er det inngått en fastrenteavtale for 18 mill.
av lånet. Kundefordringer og driftsmidler er stilt som sik-
kerhet for lånet med inntil 23 mill kr og 42 mill kr.

Banken har i tillegg et krav om at selskapets gjeldsgrad
til enhver tid skal være maksimum 2 og at rentedek-
ningsgrad fra og med 2008 regnskapet skal være på
minimum 2.

NOTE 7 – Lønnskostnader

2005 2004

Lønnskostnader 762.011 716.407
Arbeidsgiveravgift 152.876 132.381
Pensjonskostnad 117.341 108.359
Honorar mv 119.071 122.250
Andre personalkostnader 17.451 25.681
Sum 1.168.750 1.105.079

NOTE 3 – Skatter og utsatt skattefordel

Beregning av utsatt skattefordel Endring 2005 2004
Midlertidige forskjeller
Varige driftsmidler............................................................ -319 128 1 597 972 1 278 844
Fordringer .......................................................................... 0 -50 000 -50 000
Netto skatteøkende forskjeller..................................... -319 128 1 547 972 1 228 844
Fremførbart underskudd ................................................ 439 399 -4 315 482 -3 876 083
Grunnlag for utsatt skattefordel i balansen ............... 120 271 -2 767 510 -2 647 239

Utsatt skattefordel i balansen
28 % utsatt skattefordel ................................................. 33 676 -774 903 -741 227

Betalbar skatt
Resultat før skatter.......................................................... -123 531 -336 414
Permanente forskjeller .................................................. 3 261 7.465
Grunnlag for årets skattekostnad ............................... -120 270 -328 949
Endring i midlertidige forskjeller .................................. -319 128 -623 935
Skattepliktig resultat (underskudd)............ -439 398 -952 884

Årets skatter fordeler seg slik:
Endring i utsatt skattefordel .......................................... 33 676 -92 105
Skatt i resultatregnskapet (inntekt)........... 33 676 -92 105

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

NOTE 4 - Aksjekapital og aksjonærer
Selskapet har 1.515.385 aksjer hver pålydende kr. 10, samlet aksjekapital utgjør kr 15.153.850.
Selskapets aksjekapital består av kun en aksjeklasse. Selskapet har følgende aksjeeiere pr. 31.12.2005:

Aksjonærens navn Antall aksjer Eierandel
Fredrikstad Energi AS.................................. 492.500 32,5%
FREVAR KF.................................................... 492.500 32,5%
Fortum Holding Norway AS...................... 530.385 35,0%

NOTE 5 – Egenkapital

Aksjekapital Overkursfond Totalt
Pr 31.12.2004 15.153.850 18.025.491 33.179.341
Årets underskudd 0 -89.856 -89.856
Pr. 31.12.2005 15.153.850 17.935.635 33.089.485
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