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I rapporten for 1. tertial går det frem at Drammen kommune får et utbytte på 94,5 millioner fra Glitre 
energi. Dette er et positivt avvik på hele 37 millioner. I lys av dette fremstår det som overraskende at 
ikke også utbyttet fra Vardar er høyere enn budsjettert. Vardar, hvor Drammen kommune nå er en 
betydelig eier, får også en betydelig andel av sine inntekter fra kraftproduksjon, hvorav Glitre energi 
inngår som en stor bidragsyter. 
 
Hva er bakgrunnen for at utbyttet fra Vardar ikke er justert opp som følge av gode resultater i 2019? 
 
Svar 
 
Budsjettert utbytte for 2019 fra Vardar AS var basert på et anslag selskapet sendte ut til eierne i fjor 
høst. Vardar AS konsern hadde et årsresultat på 173 millioner kroner i 2019. Styret har anbefalt et 
utbytte tilsvarende det signaliserte nivået på 60 millioner for 2019. Dette tilsvarer en utbytteandel på om 
lag 35%. For Drammen kommune tilsvarer det foreslåtte utbyttet nesten 15,5 millioner kroner (eierandel 
25,82%) – dvs. som opprinnelig budsjettert.  
 
Selskapet opplyser at størrelsen på utbyttet er basert på en helhetsvurdering av resultater og 
kontantstrømmer, og hensyntatt både långivers betingelser og selskapets kapitalbehov til å håndtere 
utvikling og risiko. I denne helhetsvurderingen inngår mange elementer, blant annet at: 
 

 Utbytte fra Glitre Energi AS for 2019 utbetales til Vardar AS i 2020, og er således ikke en del av 
Vardars kontantstrøm for 2019. 

 Vardar AS har ansvarlig lån fra Viken fylkeskommune, banklån og obligasjonslån som betjenes 
med utbytter fra Glitre Energi AS og Vardars egne virksomheter. 

 Vardars lønnsomhet og risikobærende evne varierer med kraftprisene. Markedsprisen på kraft 
har siden desember 2019 falt dramatisk. 
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