SALVASSKARDELVA KRAFTVERK AS

ÅRSREGNSKAP
31.12.2020

RESULTATREGNSKAP
SALVASSKARDELVA KRAFTVERK AS
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Nedskrivning av driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

Note

2
1

Driftsresultat

2020

2019

36 926 916
57 500
36 984 416

0
51 000
51 000

-36 984 416

-51 000

Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat
Ordinært resultat

5

-36 984 416
14 645
-36 999 061

-51 000
-11 220
-39 780

Årsresultat

6

-36 999 061

-39 780

OVERFØRINGER
Avsatt til annen egenkapital
Sum overføringer

6

-36 999 061
-36 999 061

-39 780
-39 780

SALVASSKARDELVA KRAFTVERK AS

SIDE 1

BALANSE
SALVASSKARDELVA KRAFTVERK AS
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
IMMATERIELLE EIENDELER
Utsatt skattefordel
Sum immaterielle eiendeler
VARIGE DRIFTSMIDLER
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom
Sum varige driftsmidler

Note

2, 5

2

Sum anleggsmidler

OMLØPSMIDLER
FORDRINGER
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler

SALVASSKARDELVA KRAFTVERK AS

3

2020

2019

0
0

14 645
14 645

108 000 000
108 000 000

62 014 025
62 014 025

108 000 000

62 028 670

1 111 533
1 111 533

5 098 029
5 098 029

1 899 622

6 773 770

3 011 155

11 871 799

111 011 156

73 900 469

SIDE 2

BALANSE
SALVASSKARDELVA KRAFTVERK AS
EGENKAPITAL OG GJELD

2020

2019

100 000
100 000

100 000
100 000

-37 050 986
-37 050 986

-51 925
-51 925

-36 950 986

48 075

4

142 000 000
142 000 000

60 000 000
60 000 000

4

3 298 072
2 664 070
5 962 142

13 852 394
0
13 852 394

Sum gjeld

147 962 142

73 852 394

Sum egenkapital og gjeld

111 011 156

73 900 469

EGENKAPITAL
INNSKUTT EGENKAPITAL
Aksjekapital
Sum innskutt egenkapital
OPPTJENT EGENKAPITAL
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

Note

6, 7

6

Sum egenkapital
GJELD
ANNEN LANGSIKTIG GJELD
Langsiktig konserngjeld
Sum annen langsiktig gjeld
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

Oslo, 18.02.2021
Styret i Salvasskardelva Kraftverk AS

Svein Halveg
styreleder

SALVASSKARDELVA KRAFTVERK AS

Rune Skjevdal
styremedlem/daglig leder

Jon Olav Brenne Volden
styremedlem
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NOTER 2020
SALVASSKARDELVA KRAFTVERK AS

REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.
Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt.
Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de 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
reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til
anskaffelseskost.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter
balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.
Varige driftsmidler og avskrivninger
Investeringer i varige driftsmidler er aktivert til kostpris med fradrag for ordinære avskrivninger. Anlegg
under utførelse er regnskapsført til anskaffelseskost og avskrives først fra det tidspunkt anlegget blir tatt i
bruk.
Bruk av estimater
Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av
eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av
årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk.
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NOTE 1 LØNN OG PERSONALKOSTNADER
Selskapet har ikke hatt egne ansatte i regnskapsåret.
Daglig leder er ansatt og lønnet i NGK Utbygging AS.
Det er ikke utbetalt honorar til styret.
Det er ikke ytet lån eller stilt garantier til daglig leder, styreleder eller andre nærstående parter.
Selskapet er ikke pliktig til å ha pensjonsordning iht Lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Kostnadsført godtgjørelse til revisor
Lovpålagt revisjon
Andre tjenester
Sum

2020
19 800
7 700
27 500

2019
17 400
3 600
21 000

Anlegg under
utførelse
62 014 025
82 912 891
0
144 926 916
0
36 926 916
108 000 000

Totalt
62 014 025
82 912 891
0
144 926 916
0
36 926 916
181 853 832

36 926 916

36 926 916

NOTE 2 DRIFTSMIDLER OG AVSKRIVNINGER

Anskaffelseskost 01.01.2020
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.2020
Akkumulerte avskrivninger
Akkumulerte nedskrivninger
Bokført verdi 31.12.2020
Årets nedskrivninger

Kraftverket er i 2020 nedskrevet med NOK 36 926 916 til en bokført verdi pr 31.12.2020 på NOK 108 000
000. Utbygging av kraftverket ble dyrere enn budsjettert på grunn av uforutsette hendelser og kraftverket
er nedskrevet til antatt virkelig verdi.

NOTE 3 BETALINGSMIDLER
Det er ikke bundne midler i selskapet.
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NOTE 4 KONSERNINTERNE POSTER

Foretak i samme konsern
Sum

Leverandørgjeld
2020
2019
768 689
12 808 150
768 689
12 808 150

Øvrig gjeld
2020
2019
142 000 000
60 000 000
142 000 000
60 000 000
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NOTE 5 SKATT
Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt
og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:
2020
2019
Endring
Varige driftsmidler
-32 022 796
1 233 866
33 256 662
Sum
-32 022 796
1 233 866
33 256 662
Akkumulert fremførbart underskudd
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt
Grunnlag for beregning av utsatt skatt

-1 300 436
0
-66 570

3 727 754
-37 050 986
-66 570

Utsatt skattefordel (22 %)
0
-14 645
I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

-14 645

Årets skattekostnad
Skattepliktig inntekt:
Ordinært resultat før skatt
Permanente forskjeller
Endring i midlertidige forskjeller
Skattepliktig inntekt

-5 028 190
37 050 986
0

2020

2019

-36 984 416
0
33 256 662
-3 727 754

-51 000
0
-1 075 334
-1 126 334

0
14 645
14 645

0
-11 220
-11 220

0
0

0
0

Avstemming av årets skattekostnad
22,00 %/22,00 % av resultat før skatt
Skattekostnad i resultatregnskapet
Differanse

2020
-8 136 572
-14 645
-8 151 217

2019
-11 220
11 220
0

Differansen består av følgende
22,00 %/22,00 % av permanente forskjeller
Ikke oppført utsatt skattefordel
Differanse

0
-8 151 217
-8 151 217

0
0
0

Resultatført skatt på ordinært resultat:
Betalbar skatt
Endring i utsatt skattefordel
Skattekostnad ordinært resultat
Betalbar skatt i balansen:
Betalbar skatt på årets resultat
Sum betalbar skatt i balansen
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NOTE 6 EGENKAPITAL

Egenkapital 01.01.2020
Årets resultat
Egenkapital 31.12.2020

Aksjekapital
100 000
0
100 000

Annen opptjent
egenkapital
-51 925
-36 999 061
-37 050 986

Sum
egenkapital
48 075
-36 999 061
-36 950 986

Salvasskardelva Kraftverk AS sin egenkapital er negativ pr 31.12.2020. Selskapet er planlagt solgt fra NGK
Utbygging AS i første kvartal 2021 til en kjøper som vil ivareta likviditet- og kapitalbehov. Kraftverket er
under utbygging og vil bli idriftssatt i februar 2021. Morselskapet NGK Utbygging AS stiller nødvendig
likviditet for å ferdigstille kraftverket.

NOTE 7 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON
Aksjekapitalen på kr. 100 000 består av 1 000 aksjer à kr. 100.
Oversikt over aksjonærene 31.12.2020
Navn
NGK Utbygging AS
Sum

Antall aksjer
1 000
1 000

Eierandel
100 %
100 %
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Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Salvasskardelva Kraftverk AS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember
2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet,
herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre
øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge
av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.

PricewaterhouseCoopers AS, Dronning Eufemias gate 71, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap
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For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.
Oslo, 18. februar 2021
PricewaterhouseCoopers AS

Pål Bakke
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

(2)
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INDIREKTE KONTANTSTRØM
SALVASSKARDELVA KRAFTVERK AS
Note

2020

2019

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER
Resultat før skattekostnad
Nedskrivning anleggsmidler
Endring i leverandørgjeld
Endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

-36 984 416
36 926 916
-10 554 322
6 650 566
-3 961 256

-51 000
0
12 151 074
-4 077 146
8 022 928

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

82 912 891
-82 912 891

48 260 374
-48 260 374

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

82 000 000
82 000 000

45 000 000
45 000 000

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter
Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. begynnelse
Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. slutt

-4 874 147
6 773 770
1 899 623

4 762 554
2 011 215
6 773 769

Note:
Regnskapet for 2019 og 2020 er avlagt tidligere uten kontantstrøm i samsvar med regnskapsloven
og god regnskapsskikk for små foretak. Denne kontantstrømmen er satt opp i ettertid for å gi
informasjon til tegnere av obligasjon i Småkraft AS. Kontantstrømoppstillingen er satt opp i
samsvar med god norsk regnskapsskikk.

SALVASSKARDELVA KRAFTVERK AS
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Uavhengig revisors beretning
Konklusjon
Vi har revidert den vedlagte kontantstrømoppstillingen utarbeidet etter den indirekte metode for
Salvasskardelva Kraftverk AS (selskapet) for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2020.
Vi mener at den medfølgende regnskapsoppstillingen i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling
av kontantstrømmen for selskapet for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2020 i samsvar
med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge for utarbeidelse av
kontantstrømoppstilling.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i «Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av
regnskapsoppstillingen». Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Presisering – Grunnlag for kontantstrømoppstillingen
Vi gjør oppmerksom på note 1 til kontantstrømoppstillingen, som beskriver grunnlaget for
regnskapsavleggelsen. Regnskapsoppstillingen er utarbeidet for å gi informasjon til tegnere av
obligasjonen. Som et resultat av dette, er regnskapsoppstillingen ikke nødvendigvis egnet for andre
formål. Vår konklusjon er ikke modifisert som følge av dette.

Styrets og daglig leders ansvar for kontantstrømoppstillingen
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for utarbeidelsen av kontantstrømoppstillingen og for at
den gir en dekkende fremstilling i samsvar med grunnlaget for regnskapsavleggelse som beskrevet i
note 1, og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av en
kontantstrømoppstilling som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av kontantstrømoppstillingen
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for hvorvidt kontantstrømoppstillingen
som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede
feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy
grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert

PricewaterhouseCoopers AS, Dronning Eufemias gate 71, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap
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som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske
beslutninger som brukerne foretar basert på regnskapsoppstillingen.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:
•

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å
håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som
grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter
ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden
misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger
eller overstyring av intern kontroll.

•

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.

•

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

Vi kommuniserer med ledelsen blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne
kontrollen.

Oslo, 29. oktober 2021
PricewaterhouseCoopers AS

Pål Bakke
Statsautorisert revisor

(2)
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