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BIOKRAFT AS

Biokraft AS har en ambisjon om å bli Skandinavias ledende leverandør av
biodrivstoff. Selskapets storskala fabrikk for produksjon av flytende biogass
drivstoff oppføres på Skogn i Nord-Trøndelag, i samarbeid med Norske Skog.
I første omgang er det industriavfall som skal omdannes til biodrivstoff, og
på sikt håper Biokraft å omdanne også skog og skogsavfall til biodrivstoff.
Selskapets største eier er TrønderEnergi.

STYRELEDER HAR ORDET

GRØNN
OG LØNNSOM

BJØRN FLATGÅRD

STYRELEDER I BIOKRAFT AS

Vi har alle et ansvar for å være med å løse miljøutfordringene verden står
overfor. Det innebærer at vi må finne løsningene som gjør forbruk og produksjon
klimanøytralt. Vi må bevege samfunnet i en bærekraftig retning. Vi i Biokraft
bygger en grønn og lønnsom industri. Vi gjør avfall om til miljøvennlig drivstoff
for biler og busser.
Lønnsomhet. Industrialisering. Produktivitetsforbedring. Forskning og
utvikling. Dette er grunnleggende begreper som har vært bakteppe for mitt
lange virke som industrileder. Det kjennes meningsfylt å ta kunnskapen,
erfaringen og forståelsen fra dette livet inn i den nye, miljøvennlige og
vekstkraftige industrien. I Biokraft skal vi utvikle og bygge industri. Vi skal dekke
et behov i et nytt viktig marked. Jeg vil bidra med å sette mål, utvikle strategi og
bidra til kvalitativ gjennomføring.
Profittorientert industri og miljøkamp er ikke motsetningsfylt. Snarere
tvert i mot. Næringslivets kompetanse, drivkraft og engasjement trengs for å
redde klimaet. Biokraft er et ledende eksempel på at eieres krav til avkastning
og mulighetene til å tjene penger utløser industriell satsing på løsninger som
flytter oss over i nullutslippsamfunnet. Vi er tålmodige og utholdende. Vi driver
nybrottsarbeid. Vi opptrer slik kommersielle, industrielle entreprenører gjør. Vi er
trygge på at vår investering i smart miljøteknologi vil gi attraktiv avkastning og
betydelig verdiskaping.
Gjennom produksjon av biodrivstoff viderefører vi Norges stolte tradisjoner
som energileverandør. Vi bistår andre næringer ved å utnytte avfallsressurser
til fornybart drivstoff for kjøretøy. Basert på idèene om kretsløp og fornybarhet
vil vi i løpet av få år bli en betydelig leverandør av drivstoff til biler og busser.
Vi realiserer viktige klimamål. 10% utslippsreduksjon fra transportsektoren er
innenfor rekkevidde.
Næringslivet må gå i tet for å utvikle den grønne økonomien og bevege
samfunnet i bærekraftig retning. Men det må skje i et samspill med politikerne.
Det er nødvendig med sterk politisk vilje slik at rammebetingelsene motiverer
til miljøriktig adferd. Både gulrot og pisk må brukes. Og viktigst av alt –
myndighetene må opptre forutsigbart og konsistent.
Stortinget har fattet beslutningene som innebærer at produksjonen av
biogass i stor skala kan starte. I Biokraft har vi tillit til at detaljene som mangler
faller på plass. Politisk vilje og uredd gründerånd er en god kombinasjon. Grønn
produksjon basert på sunne industrielle prinsipper er på vei.
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HÅVARD WOLLAN

ADM.DIR./CEO I BIOKRAFT AS
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CEO HAR ORDET

VI ER I FARTA
I 2014 har vi lagt grunnlaget for realiseringen av vårt neste byggeprosjekt i
Biokraft AS – LBG-fabrikken på Skogn i Nord-Trøndelag. Fabrikken blir stor,
og første byggetrinn med kapasitetsutvidelse innebærer en dobling av
biogassproduksjonen i Norge. Det er en god start.
Det er så mye mer som er mulig. Dersom Biokraft og andre industriaktører
utnytter det tilgjengelige avfallet fra norsk industri og norske husholdninger, så kan
dagens biogassproduksjon i Norge mangedobles. Det ønsker vi å være med på.
Vi ønsker også å være med på det neste store spranget – hvor norsk skog
og skogsavfall, og råstoff basert på marine energivekster som makroalge, skal
konverteres til fornybart biodrivstoff. Potensialet anslås til å være opp i mot
halvparten av det totale drivstoffbehovet i Norge i dag. Dersom potensialet
realiseres gir det altså svært store klimagevinster i form av reduserte CO2-utslipp.
Vi tror det er gode penger å tjene på denne utviklingen. Når regjeringen
og norske myndigheter legger på plass rammebetingelser som motiverer til
økt bruk av nullutslippteknologiene, som biogass, så bidrar dette til at private
industriaktører som Biokraft blir en del av klimaløsningen, samtidig som våre
aksjonærer tjener penger på det. Det synes vi er klok politikk.

BEHOVET FOR OMSTILLING

Miljøkrisen som truer kloden må løses. Raskt. Samtidig trenger vi mer energi.
Og produksjonen av mat må øke. Derfor trenger verden løsninger som gir økt
energitilgang og matvareproduksjon, men reduserte klimagassutslipp. Biokraft
lager bærekraftig drivstoff som nettopp bidrar til dette.
Vi skaper drivstoff til biler og busser av avfallet fra oppdrettsnæringen og
annen matproduksjon. Vi skaper biogass drivstoff, som er en nullutslippteknologi.
Som råstoff benytter vi avfall som ikke har annen anvendelse, og hvor et
uønsket alternativ er opphoping. Vi bruker utbrukt frityrolje som råvare. Ikke
verdifull rapsolje. I våre bioreaktorer omgjøres søppel og ubrukelige rester
fra papirindustrien til CO2-nøytralt drivstoff. Drivstoff du kan bruke med ren
samvittighet fordi det er nullutslippteknologi – som betyr ingen utslipp av
klimagasser, det beste for klima og lokalmiljø.
Vi tenker kretsløp i alt vi gjør. Der vi putter avfall inn i våre anlegg, er
det ikke bare nullutslipp drivstoff som kommer ut i sluttenden. Det andre
produktet som blir skapt i våre prosesser, er næringsrik biogjødsel hvor vi har
gjenvunnet verdifulle bio-næringsstoffer. Denne biogjødselen kan landbruket
bruke til å drive frem rikere avlinger. Slik bidrar vi både til mer miljøvennlig
energi og økt matvareproduksjon.
Vi er en innovativ, industriell entreprenør som setter kunnskap i system
og tjener penger på det. For å realisere kretsløpet, setter vi sammen velkjente
teknologier og metoder på en måte og i et format som gjør at satsingen
blir lønnsom for våre eiere. Eierne våre er langsiktige. Resultatene vi skaper
reinvesteres for å øke produksjonen. Gjennom å produsere biogass i stor skala,
skaper vi arbeidsplasser og lokal vekst der vi etablerer våre virksomheter.
Landet vårt er i starten av en krevende omstillingsperiode. Vi skal utvikle
næringslivet som skal overta rollen olje- og gassvirksomheten har hatt
fram til i dag. Biokraft er en del av dette nye næringslivet, en del av den nye
bioøkonomien. Biokraft er fremtiden. Vi forener næringslivets krav til lønnsomhet
med verdens behov for rent drivstoff, mer matvareproduksjon og reduserte
klimautfordringer. Vi gjør det med gründer-innstilling og pågangsmot, og
kombinerer vår entusiasme med praktiske løsninger som virker.
Verdens energibehov vil fortsette å øke. Da er det viktig at energikildene
forurenser så lite som mulig. Gjennom ren industri skaper Biokraft ren energi. Vi
er med på å skape en bedre og renere verden, og det er vi stolte av!
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Biokraft produserer
biodrivstoff og biogjødsel basert på fornybare ressurser.
BIOKRAFT ÅRSRAPPORT 2014
I vår industrielle utvikling nyter vi godt av at Norge har opparbeidet unik
og sterk teknologisk kompetanse innen olje og gass. Denne teknologiske
kompetansen kommer godt med når vi og andre skal utvikle den nye
biodrivstoff-industrien og skape mange arbeidsplasser i årene som kommer.

Sorgenfri Bussdepot, Trondheim

PÅ VEI MOT
NULLUTSLIPPSAMFUNNET
– VÅR VIRKSOMHET OG MARKEDET
Biokraft produserer biodrivstoff og biogjødsel basert på fornybare ressurser. I vår
industrielle utvikling nyter vi godt av at Norge har opparbeidet unik og sterk teknologisk
kompetanse innen olje og gass. Denne teknologiske kompetansen kommer godt
med når vi og andre skal utvikle den nye biodrivstoff-industrien og skape mange
arbeidsplasser i årene som kommer.
Storskala produksjon av
bærekraftig biodrivstoff og bionæringsstoffer

· Lønnsom
· Etisk
· Kompetent

Resirkulering av næringsstoff,
bioprodukter og avfall
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Industriell styrke,
kunnskap og innovasjon

PÅ VEI MOT NULLUTSLIPPSAMFUNNET

«Flytende biogass er etter
vår oppfatning teknisk sett
godt egnet som drivstoff
i gassfergene langs
norskekysten. Problemet
er bare at det er for lite
biogass tilgjengelig!»
DNV GL

Foto: Håvar Grøntvedt

Biokraft har foreløpig sterkest fokus på biogass drivstoff til norsk transportsektor.
Biogass er en nullutslippteknologi, og biogass er et viktig klimatiltak for å nå fram
til nullutslippsamfunnet. Den norske regjeringen lanserte i oktober 2014 en egen
Biogasstrategi, og i 2015 arbeides det videre med en ny Bioøkonomistrategi. Dette
gleder oss fordi vi er avhengige av at vi spiller på lag med myndighetene for å
lykkes. Det ligger klare politiske mål om å nå fram til nullutslippsamfunnet, og for at
Biokraft og andre industriaktører skal gjøre vår del av arbeidet er vi avhengig av de
riktige rammebetingelsene.

VÅR HISTORIE 2009 - 2014

Biokraft AS ble etablert i 2009 av gründere som delte en visjon og et brennende
ønske om å skape et nytt industriselskap med fokus på gjennvinning av
ressurser og produksjon av fornybart biogass drivstoff.
I perioden 2009 - 2010 kartla Biokraft ulike biprodukt og avfallsressurser,
blant annet med tanke på gjennvinning og utnyttelse til biodrivstoff. Dette
resulterte i etableringen av datterselskapet Biokraft Marin AS i 2010. Denne
satsingen bidro til at TrønderEnergi kom inn i Biokraft som største eier på
tampen av 2010. Biokraft Marin AS bygde vårt første fabrikkanlegg i Agdenes i
Sør-Trøndelag, som ble satt i drift i 2011. Vi hadde båtene Biotrans og Akvatrans
i trafikk langs norskekysten, og disse drev oppsamling av biprodukt fra norsk
oppdrettsnæring, som så ble forskriftsmessig behandlet og gjennvunnet i form
av blant annet fornybar bio-olje i fabrikken vår i Agdenes. Biokraft Marin AS ble
solgt til Scanbio Marine Group i 2013, og dette selskapet er i forlengelsen blitt en
viktig samarbeidspartner for Biokraft i vår videre satsing på biogass drivstoff.
Høsten 2013 inngikk Norske Skog og Biokraft en avtale hvor man var enige
om å samarbeide om etableringen av en fabrikk på Skogn i Nord-Trøndelag
som skal produsere flytende biogass drivstoff. Denne satsingen består av flere
prosessavsnitt, og Enova besluttet vinteren 2014 å gi tilskudd til satsingen.
Byggestart for fabrikken på Skogn blir i løpet av 2015.

2015 OG FRAMOVER

Våren 2015 begynte Biokraft å levere biogass drivstoff til bybussene i Trondheim.
Dette bidrar til et godt bymiljø og reduksjon i klimagassutslipp.
Den viktigste begivenheten i Biokraft i 2015 blir byggesarten på Skogn – hvor
Biokraft skal bygge Skandinavias største fabrikk for flytende biogass drivstoff.
Med kapasitetutvidelse vil byggetrinn 1 på Skogn kunne levere 25 millioner Nm3
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«Biogass er god
ressursutnyttelse og en
viktig brikke i det grønne
skiftet. En satsning på
biogass til transport er
helt avgjørende om vi skal
nå nullutslippsamfunnet.»
Johannes Fjell Hojem,
ZERO.

BIOGASS SOM
DRIVSTOFF I SVENSK
TRANSPORTSEKTOR

med biogass drivstoff per år, tilsvarende en reduksjon i klimagassutslipp på ca.
60 000 tonn CO2-ekvivalenter pr år.
Biokraft ser for seg mulighetene av flere byggetrinn på Skogn, samtidig som
man også vurderer fabrikker på andre lokasjoner i Norge.
Biokraft tror også at vi i Norge etterhvert i mye større grad vil utnytte
skogsavfall og restprodukt fra en voksende makroalge-næring til biodrivstoff, og
spesielt biogass drivstoff. Her er potensialet for å øke produksjonskapasiteten
nærmest ubegrenset sett i forhold til dagens produksjon av biogass i Norge.

BRUK AV BIOGASS DRIVSTOFF I TRANSPORTSEKTOREN
Biogass drivstoff er godt egnet i blant annet privatbiler, i busser (kollektivtrafikk)
og i distribusjonsbiler og tungtransport. Biogass har foreløpig vært lite brukt i
Norge, men i vårt naboland Sverige har det vært en rivende utvikling i bruken
over mange år, noe den grafiske framstillingen under viser.
Med de riktige rammebetingelsene på plass tror vi at Biokraft og andre
aktører vil bidra til en like sterk utvikling i Norge i årene framover.
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«Biokraft er
god og praktisk
omdømmebygging for
norsk oppdrettsnæring.»
Svein Reppe, adm.dir. i
Norske Sjømatbedrifters
Landsforening.

NULLUTSLIPPSAMFUNNET

Vi er på vei mot nullutslippsamfunnet. Akkurat når vi kommer dit vet vi ikke, men
jo før jo heller tenker vi i Biokraft.
Vi vil selvfølgelig fortsatt ha behov for gode transportløsninger i
nullutslippsamfunnet – både på vei og bane, og til sjøs og i luften. Biokraft
tror ikke det vil være bare en type drivstoff som dominerer i fremtiden. Vi tror
vi vil bruke flere fornybare drivstoff, blant dem elektrisitet og biodrivstoff, og
spesielt nullutslippteknologien biogass. Biogass drivstoff og biogjødsel er etter
vår oppfatning den beste måten å utnytte og gjenvinne det meste av organiske
avfallsressurser på, i dag, men også i fremtiden.

VI ER ALLE ANSVARLIGE

Når Biokraft ble invitert til å holde foredrag under tittelen “Omdømmebygging i
praksis” under Sjømatdagene, så ligger det blant annet i dette at vår virksomhet
bidrar til positiv omdømmebygging for våre kunder, våre leverandører og våre
samarbeidspartnere.
Vi er alle ansvarlige for å gjøre vårt for å etterlate en planet og et miljø
som gjør at våre barn og barnebarn også kan leve godt. Da må vi håndtere
miljøkrisen og begrense den globale oppvarmingen.
Vi i Biokraft skal gi et så stort bidrag til dette som vi makter, og vi skal tjene
penger for våre aksjonærer ved å gjøre dette.
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SEKSJON

«Vi er alle ansvarlige for å gjøre vårt for å etterlate en
planet og et miljø som gjør at våre barn og barnebarn
også kan leve godt.»

TRANSPORTSEKTOREN står for ca.
1/3 av de totale klimagassutslippene
i Norge. Den mest effektive måten
å redusere utslippene på er å ta
i bruk nullutslippteknologi. De to
tilgjengelige nullutslippteknologiene
i dag er el-biler og biogass-biler.
Biogass er spesielt godt egnet i tyngre
kjøretøy som buss og tungtransport.

BIOKRAFTS BYGGETRINN 1 på Skogn
vil gi en reduksjon i klimagassutslipp
tilsvarende over 50 000 el-biler.
PÅ SIKT kan det produseres
nok biogass drivstoff til at det
dekker en stor andel av det
totale drivstoffbehovet i norsk
transportsektor.

BIOGASS er et viktig klimatiltak.
BIOGASS er en nullutslippteknologi.
Dette betyr at biler, busser og ferger
som kjører på biogass drivstoff ikke
slipper ut klimagasser, og videre
at lokalmiljøet ikke forurenses.
Nullutslippteknologiene er det beste
for klima og miljø.
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Skogn med utvidelse

BIOKRAFT
SKOGN
«Vi har stor tro på
prosjektet, og det er gode
synergier med Norske
Skogs eksisterende
virksomhet på Skogn»
Amund Saxrud, adm.dir i
Norske Skog Skogn AS
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Biokrafts fabrikk på Skogn vil være Nordens største
produksjonsanlegg for flytende biogass (LBG).
Prosjektet er utviklet i godt samarbeid med Norske Skog, ved Norske Skog
Skogn AS. Fabrikken på Skogn består av flere prosessavsnitt; ett av disse står i
Norske Skog Skogns linje.
Råvarene til biogassproduksjonen er avfall og biprodukter fra industri,
deriblant fra fiskeoppdrett og Norske Skog Skogn. Biokraft tror at bærekraft
vil være et viktig konkurransefortrinn for norsk Industri. Vi ønsker å være en
servicepartner som vesentlig bidrar til våre partneres bærekraft ved å utnytte
avfall og biprodukt på en optimal måte, ved å sørge for fornybart klimavennlig

BIOKRAFT SKOGN

BIPRODUKTHJUL
– FISKEOPPDRETT

Kategori 2 biprodukt fra
norsk oppdrettsnæring,
altså biprodukt som ikke
skal benyttes til fôr eller
humankonsum, gjenvinnes
og utnyttes av Biokraft til
fornybart biodrivstoff. Dette
kan blant annet benyttes
i moderne gassdrevne
brønn-og fôrbåter. Slik
kan oppdrettsnæringen
utnytte egne ressurser og
dekke eget energibehov.
Tilsvarende modeller for
ressursgjennvinning og
fornybar energiproduksjon
finner en også opp i mot
andre næringer, blant annet
annen matvareproduksjon
og distribusjon.

gjødsel i landbruket, eller ved å erstatte fossile drivstoff i transport.
Biokraft AS har ambisjoner om å utnytte andre norske råvarer. Vi jobber bl.a.
mot å utnytte både skogsavfall og marine energivekster til biogass drivstoff.
På sikt ser Biokraft for seg å gjennomføre en netto fangst av CO2 på Skogn, og
således trekke CO2 ut av kretsløpet.
Vårt fabrikkonsept er robust. Pilotforsøk over flere år har testet den biologiske
prosessen. Selve prosessanlegget leveres av erfarne aktører med kunnskap fra
blant annet olje-og gassektoren. De nødvendige tillatelser og kontrakter er på
plass. Nå skal vi bygge!
Når Biokraft Skogn bygges i 2015-2016, og tett etterfølges av en
kapasitetsdobling vil det produseres 25 millioner Nm3 per år ved anlegget.
Biogass er sunn fornuft, og Biokraft Skogn er bare begynnelsen for Biokraft!

«Biogassfabrikken på Skogn vil mer enn
doble den norske produksjonskapasiteten for
biogass. Dette er et viktig sprang på veien mot
nullutslippsamfunnet.»
Johannes Fjell Hojem,
ZERO
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FAKTA OM BIOKRAFT SKOGN

· 25 millioner Nm3 årlig
(Første år 12,5 millioner Nm3)

· Det produseres også fornybar · I CO2-ekvivalenter tilsvarer
miljøvennlig biogjødsel
dette 60 000 tonn
årlig, noe som tilsvarer
· Investeringsstøtte fra
25 000 dieselbiler
ENOVA på 82 millioner

· Erstatter 25 millioner
liter fossil autodiesel i
transportsektoren

RELATIVE KLIMAGEVINSTER

SKOGN

UTSIRAHØGDA

NORGE 2030

25 000

240 000

1 235 000

BYGGESTRINN 1

25 millioner Nm3 årlig.
Dette tilsvarer 60 000 tonn
CO2-ekvivalenter årlig.
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ELEKTRIFISERING

Elektrifisering av Utsirahøyden
vil gi et utslippskutt tilsvarende
600 000 tonn CO2-ekvivalenter
årlig, i følge offisielle kilder.

BIOGASSPOTENSIAL

Over 3 millioner tonn
CO2-ekvivalenter årlig. Realistisk
i Norge i 2030 fra biomasse fra
avfall, tare og skog.

STYRE OG LEDELSE

STYRE
OG LEDELSE
Trondheim, 12.06.2015
Fra venstre: Håkon Welde, Terje Hyldmo, Marianne Langvik, Per Iversen,
Bjørn Flatgård og Håvard Wollan
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BJØRN FLATGÅRD

HÅVARD WOLLAN

HÅKON WELDE

PER IVERSEN

er styreleder i Biokraft AS. Bjørn er utdannet sivilingeniør fra
NTH og bedriftsøkonom fra BI. Tidligere erfaring inkluderer
CEO i ELOPAK, CEO i Nycomed Pharma og medlem av
konsernledelsen i Hafslund Nycomed. Bjørn er styreleder/
styremedlem i flere ledende selskap bl.a. Salmar, Kverva, Aker
Biomarine, Holta Invest og Handelsbanken Norge.

er styremedlem i Biokraft AS. Håkon er utdannet ved
NTNU og INSEAD. Han er Senior Investment Manager
i Trønderenergi AS og forvalter flere av selskapets
investeringer. Håkon har i flere år jobbet i Trønderenergi
Invest og har innehatt en rekke styreverv.
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er adm.dir i Biokraft AS. Håvard har arbeidet som leder,
entreprenør og rådgiver internasjonalt i over 20 år. Han
er sivilingeniør fra NTNU og MBA fra Heriot-Watt og har
vært med på å utvikle og lede flere norske og utenlandske
selskaper. Håvard Wollan er en av stifterene av Biokraft AS
og sitter også i styret.

er styremedlem i Biokraft AS. Han er senior
porteføljeforvalter i TrønderEnergi AS, Biokrafts største
aksjonær. Han har 25 års erfaring som forvalter i det norske
kapitalmarkedet.

STYRE OG LEDELSE

MARIANNE LANGVIK

er administrasjonsleder i Biokraft AS. Marianne er
siviløkonom fra University of Southampton og har vært
med i ledelsen i flere norske selskaper og arbeidet med
næringsutvikling i SIVA. Marianne Langvik er en av stifterne
av Biokraft AS og sitter også i styret.

ODIN KROGSTAD

er prosjektleder for biogassanlegget på Skogn. Odin
er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har mange års
industrierfaring fra papirindustri og biogassproduksjon. Han
har vært ansatt i Norske Skog og daglig leder i Ecopro.

TERJE HYLDMO

arbeider som forretningsutvikler i Biokraft AS. Terje er
utdannet jurist, og har arbeidet som advokat og i bank.
I Biokraft arbeider Terje med kontraktsinngåelser med
leverandører, kunder og andre samarbeidspartnere.
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ÅRSBERETNING 2014
SELSKAPETS VIRKSOMHET/BELIGGENHET

RETTVISENDE OVERSIKT OVER UTVIKLING
OG RESULTAT

Selskapets virksomhet er å utvikle, eie og drive
produksjonsanlegg for bioenergi. Selskapet har
forretningskontor i Trondheim kommune.

Driftsinntekter

UTVIKLING AV INDUSTRIELL PRODUKSJON

Driftsresultat

AV BIODRIVSTOFF

Årsresultat

Selskapets aktivitet i 2014 har i hovedsak vært relatert til
utvikling av nye prosjekter, og hvor det meste av aktiviteten
har vært relatert til Biokrafts planlagte LBG-fabrikk på Skogn
i Nord-Trøndelag. Noe av utviklingskostnadene i 2014
relatert til LBG-fabrikken på Skogn har blitt aktivert.

Styret mener at fremtidsutsikter viser at forutsetningen om
fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt
opp under denne forutsetningen.
ARBEIDSMILJØ

Det er ikke registrert skader eller ulykker på arbeidsplassen
i 2014. Selskapet fører oversikt over sykefravær i henhold til
lover og forskrifter. Etter styrets mening er arbeidsmiljøet
godt og det er ikke iverksatt ekstraordinære tiltak for å bedre
arbeidsmiljøet i selskapet. Selskapets ledelse og de ansatte
samarbeider kontinuerlig for forbedring av arbeidsmiljøet.

2013
-418 564

-4 711 326

-6 681 744

-4 189 469

18 330 400

31.12.2014

31.12.2013

Balansesum

17 858 431

22 166 783

Egenkapital

16 946 929

21 136 398

94,9%

95,4%

Egenkapitalprosent

FORTSATT DRIFT

2014
493 470

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet
og balansen med tilhørende notater fyllestgjørende
informasjon om driften og om stillingen ved årsskiftet.
Det er heller ikke etter regnskapsårets
utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har
betydning ved bedømmelse av regnskapet.
YTRE MILJØ

Selskapet forurenser ikke det ytre miljøet.

LIKESTILLING

Selskapets ledelse vektlegger faglige kvalifikasjoner ved
enhver tilsetting av medarbeidere, og vil ta hensyn til kravet
om kjønnsnøytralitet ved tilsettinger og lønnsnivå så langt
dette er praktisk gjennomførbart.

Trondheim, 12.06.2015
BJØRN FLATGÅRD

STYRELEDER I BIOKRAFT AS
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HÅVARD WOLLAN

DAGLIG LEDER/STYREMEDLEM

MARIANNE LANGVIK
STYREMEDLEM

HÅKON WELDE
STYREMEDLEM

PER IVERSEN
STYREMEDLEM

ÅRSREGNSKAP 2014

RESULTATREGNSKAP 1.1-31.12
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

NOTE

2014

2013

−6 530

60 889

500 000

−479 453

493 470

−418 564

2,3

2 525 690

2 950 665

Avskrivning på varige driftsmidler

4

11 582

0

Annen driftskostnad

2

2 667 524

3 312 515

SUM DRIFTSKOSTNADER

5 204 797

6 263 180

DRIFTSRESULTAT

−4 711 326

−6 681 744

2014

2013

Annen renteinntekt

522 607

339 203

Annen finansinntekt

1 315

24 785 605

523 921

25 124 808

Annen rentekostnad

771

107 299

Annen finanskostnad

1 292

5 364

2 064

112 664

521 858

25 012 144

−4 189 469

18 330 400

DRIFTSINNTEKTER

Salgsinntekt
Annen driftsinntekt

1

SUM DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER

Lønnskostnad

Beløp i 1000 kroner

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

NOTE

FINANSINNTEKTER

SUM FINANSINNTEKTER
FINANSKOSTNADER

SUM FINANSKOSTNADER
NETTO FINANSPOSTER
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD

Skattekostnad på ordinært resultat
ORDINÆRT RESULTAT

5

0

0

−4 189 469

18 330 400

OVERF. OG DISPONERINGER

Overføringer annen egenkapital
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER

−4 189 469

18 330 400

−4 189 469

18 330 400

Beløp i 1000 kroner
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BALANSE PR. 31.12.2014
EIENDELER

NOTE

31.12.2014

31.12.2013

Anlegg under utførelse

4

1 414 402

0

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.

4

ANNLEGGSMIDLER
VARIGE DRIFTSMIDLER

23 166

0

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER

1 437 568

0

SUM ANLEGGSMIDLER

1 437 568

0

0

8 162

135 851

56 598

135 851

64 760

16 285 012

22 102 023

16 420 863

22 166 783

17 858 431

22 166 783

NOTE

31.12.2014

31.12.2013

7,8

155 169

155 169

8

2 650 829

2 650 829

2 805 998

2 805 998

14 140 931

18 330 400

14 140 931

18 330 400

16 946 929

21 136 398

OMLØPSMIDLER
FORDRINGER

Kundefordringer
Andre fordringer

1

SUM FORDRINGER

Bankinnskudd, kontanter o.l.

6

SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER

Beløp i 1000 kroner
EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
INNSKUTT EGENKAPITAL

Aksjekapital
Overkurs
SUM INNSKUTT EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
SUM OPPTJENT EGENKAPITAL
SUM EGENKAPITAL

Beløp i 1000 kroner
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GJELD

NOTE

31.12.2014

31.12 2013

Konvertible lån

113 241

113 241

SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD

113 241

113 241

SUM LANGSIKTIG GJELD

113 241

113 241

Leverandørgjeld

133 726

281 382

Skyldig offentlige avgifter

224 558

164 142

Annen kortsiktig gjeld

439 977

471 620

SUM KORTSIKTIG GJELD

798 261

917 144

SUM GJELD

911 502

1 030 385

17 858 431

22 166 783

LANGSIKTIG GJELD
ANNEN LANGSIKTIG GJELD

KORTSIKTIG GJELD

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Beløp i 1000 kroner

Trondheim, 12.06.2015
BJØRN FLATGÅRD

STYRELEDER I BIOKRAFT AS

HÅVARD WOLLAN

DAGLIG LEDER/STYREMEDLEM

MARIANNE LANGVIK
STYREMEDLEM

HÅKON WELDE
STYREMEDLEM

PER IVERSEN
STYREMEDLEM
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NOTER 2014
REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven
og god regnskapsskikk for små foretak.

FORDRINGER

Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til
virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for
merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag. Salg av
varer resultatføres når selskapet har levert sine produkter
til kunden og det ikke er uoppfylte forpliktelser som kan
påvirke kundens aksept av leveringen. Levering er ikke
foretatt før produktene er sendt til avtalt sted og risiko
for tap og ukurans er overført til kunden. Salg av tjenester
inntektsføres etter hvert som de blir levert. Offentlige
tilskudd oppføres som inntekt i det året kostnaden er
påløpt etter bruttoføring.

Kundefordringer føres i balansen etter fradrag for avsetning
til forventede tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av
individuell vurdering av fordringene og en tilleggsavsetning
som skal dekke øvrige påregnelige tap. Vesentlige
økonomiske problemer hos kunden, sannsynligheten
for at kunden vil gå konkurs eller gjennomgå økonomisk
restrukturering og utsettelser og mangler ved betalinger
anses som indikatorer på at kundefordringer må nedskrives.
Andre fordringer, både omløpsfordringer og
anleggsfordringer, føres opp til det laveste av pålydende
og virkelig verdi. Virkelig verdi er nåverdien av forventede
framtidige innbetalinger. Det foretas likevel ikke
neddiskontering når effekten av neddiskontering er
uvesentlig for regnskapet. Avsetning til tap vurderes på
samme måte som for kundefordringer.

KLASSIFISERING AV BALANSEPOSTER

UTENLANDSK VALUTA

DRIFTSINNTEKTER

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for virksomheten
klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er
tilknyttet varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler.
Fordringer for øvrig klassifiseres som omløpsmidler
hvis de skal tilbakebetales innen ett år. For gjeld legges
analoge kriterier til grunn. Første års avdrag på langsiktige
fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som
omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes
til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi
(Laveste verdis prinsipp).

VARIGE DRIFTSMIDLER

Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler
balanseføres og avskrives lineært til restverdien over
driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Ved endring
i avskrivningsplan fordeles virkningen over gjenværende
avskrivningstid. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres
løpende som driftskostnader. Påkostninger og forbedringer
tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med
driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/
forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand på
anskaffelsestidspunktet. Investeringstilskudd føres til
«nettometoden» hvor tilskuddet reduserer det enkelte
driftsmidlets anskaffelseskost.

NEDSKRIVNING AV ANLEGGSMIDLER

Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel
er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall.
Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som
har selvstendige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi
er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp
(nåverdi ved fortsatt bruk/eie), foretas det nedskrivning
til det høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp.
Tidligere nedskrivninger reverseres hvis forutsetningene for
nedskrivningen ikke lenger er til stede.
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Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta vurderes etter
kursen ved regnskapsårets slutt. Kursgevinster og kurstap
knyttet til varesalg og varekjøp i utenlandsk valuta føres
som finansinntekt og finanskostnad.

GJELD

Gjeld, med unntak for enkelte avsetninger for forpliktelser,
balanseføres til nominelt gjeldsbeløp.

PENSJON

Selskapet oppfyller vilkårene for obligatorisk
tjenestepensjon og har etablert en pensjonsordning som
tilfredsstiller kravene.

SKATT

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både
periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt.
Utsatt skatt beregnes med aktuell skattesats på grunnlag
av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt
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, begrunnes med antatt
fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som
kan balanseføres oppføres netto i balansen. Utsatt skatt
regnskapsføres til nominelt beløp.

ÅRSREGNSKAP 2014

NOTE 1 – ANNEN DRIFTSINNTEKT
Selskapet har mottatt støtte fra Transnova til et prosjekt i samarbeid med
Rambøll, Biogass til Transport i Midt-Norge Markedsstudie.

NOTE 2 – LØNNSKOSTNAD

2014

2013

2 588 970

2 605 673

Arbeidsgiveravgift

386 205

380 913

Pensjonskostnader

151 622

79 875

−601 106

−115 796

2 525 690

2 950 665

2014

2013

1 105 673

1 065 683

75 307

28 698

Styreleder

250 000

250 000

Styret

160 000

170 000

2014

2013

Lovpålagt revisjon

45 500

34 000

Andre attestasjonstjenester

13 100

0

Annen godtgjørelse til revisor

63 900

203 921

109 400

237 921

Lønninger

Andre lønnsrelaterte ytelser/aktiverte kostnader
TOTALT

LØNN TIL LEDENDE PERSONER:

Daglig leder
Pensjonsutgifter Daglig leder

Beløp i 1000 kroner

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre
nærstående parter.

KOSTNADSFØRT GODTGJØRELSE TIL REVISOR:

SUM GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Beløp i 1000 kroner

NOTE 3 – ANSATTE
Selskapet har 3 ansatte per 31.12.2014.
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NOTE 4 – ANNLEGG UNDER UTFØRELSE
Annlegg
under
utførelse

Driftsløsøre,
inventar, verktøy, kontorm.

SUM

0

0

0

Tilgang

1 414 402

34 748

1 449 150

Avgang

0

0

0

1 414 402

34 748

1 449 150

Akkumulerte avskrivninger 01.01

0

0

0

Ordinære avskrivninger

0

11 582

11 582

AKKUMULERTE AVSKRIVNINGER 31.12

0

11 582

11 582

1 414 402

23 166

1 437 568

11 582

11 582

Anskaffelseskost pr. 1/1

ANSKAFFELSESKOST PR. 31/12

BALANSEFØRT VERDI PR 31.12
ÅRETS AVSKRIVNINGER

Forventet økonomisk levetid

3 år

Avskrivningsplan

Lineær

Beløp i 1000 kroner

NOTE 5 – SKATTEKOSTNAD PÅ ORDINÆRT RESULTAT

2014

2013

SPESIFIKASJON AV ÅRETS SKATTEKOSTNAD:

Beregnet skatt av årets resultat

0

= SUM BETALBAR SKATT

0

= ORDINÆR SKATTEKOSTNAD

0

Betalbar skatt i balansen består av:
= BETALBAR SKATT I BALANSEN

0

MIDLERTIDIGE FORSKJELLER OG BALANSEFØRT
UTSATT SKATT

+ Driftsmidler inkl. goodwill
- Fremførbart skattemessig underskudd
SUM NEGATIVE SKATTEØKENDE FORSKJELLER

Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt

2014

2013

−1 158

0

16 685 445

12 498 323

16 686 603

12 498 323

16 686 603

12 498 323

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:
Resultat før skattekostnader

−4 189 469

Permanente og andre forskjeller

1 189

Endring i midlertidige forskjeller

1 158

INNTEKT

Beløp i 1000 kroner

Selskapet har valgt å ikke balanseføre utsatt skattefordel.
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−4 187 122

ÅRSREGNSKAP 2014

NOTE 6 – BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L.
Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 140 743,-, mens skyldig skattetrekk
utgjør kr. 139 829,-.
BUNDNE BANKINNSKUDD

2014

2013

Skattetrekksmidler

140 743

102 146

Depositum

104 953

17 285

TREKKRETTIGHETER

2014

2013

Ubenyttet kassekreditt

0

0

ANTALL

EIERANDEL

Eies 75 % av styremedl. Marianne Langvik

1 359 007

8,76 %

Eies 100 % av styremedl./daglig leder Håvard Wollan

3 315 732

21,37 %

1 482 873

9,56 %

661.671

4,26 %

Trønder Energi AS

8 697 575

56,05 %

TOTALT ANTALL
AKSJER

15 516 858

100 %

Beløp i 1000 kroner

NOTE 7 – AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON
Aksjekapitalen på kr 155 169,- består av 15516858 aksjer hver pålydende kr 0,01.
Selskapet har kun en aksjeklasse.

OVERSIKT OVER AKSJONÆRENE 31.12.2014

Cora Holding AS
Joytrack AS
H. Grøntvedt AS
Rune Haugen

Beløp i 1000 kroner

NOTE 8 - EGENKAPITAL

Egenkapital 1.1.

AKSJEKAPITAL /
SELSKAPSKAPITAL

OVERKURS

ANNEN
EGENKAPITAL

SUM
EGENKAPITAL

155 169

2 650 829

18 330 400

21 136 398

0

0

+ Fra årets resultat
- Til årets resultat
+/- Andre transaksjoner:
EGENKAPITAL 31.12.

−4 189 469

−4 189 469

0

0

0

0

155 169

2 650 829

14 140 931

16 946 929

Beløp i 1000 kroner
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Til generalforsamlingen i Biokraft AS

Revisors beretning
Uttalelse om årsregnskapet
Vi har revidert årsregnskapet for Biokraft AS, som viser et underskudd på kr 4 189 469. Årsregnskapet
består av balanse per 31. desember 2014, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne
datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.
Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som
styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.
Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og
planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon.
En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er
relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk
for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering
av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet
av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.
Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.
Konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
den finansielle stillingen til Biokraft AS per 31. desember 2014, og av resultater for regnskapsåret som
ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

PricewaterhouseCoopers AS, Brattørkaia 17 B, NO-7492 Trondheim
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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Revisors beretning - 2014 - Biokraft AS, side 2

Uttalelse om øvrige forhold
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet
og er i samsvar med lov og forskrifter.
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.

Trondheim, 12. juni 2015
PricewaterhouseCoopers AS

Kjetil Smørdal
Statsautorisert revisor

(2)
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BIOGASS DRIVSTOFF
–SENTRALE BEGREP
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BIOGASS

Metangass (CH4) som produseres i bioreaktorer fra organisk restmateriale
(avfall og biprodukter). Slikt organisk restmateriale er allerede en del av
kretsløpet, og ved konvertering til biogass tilføres det derfor ikke ny CO2
til kretsløpet.

BIOGASS DRIVSTOFF

Biogass som er renset og oppgradert til drivstoffkvalitet. Til kjøretøy
(bil, buss, o.l.) er det vanlig å stille krav om en renhet og drivstoffkvalitet
tilsvarende svensk standard SS 15 54 38.

BIOGJØDSEL

Den bioresten som blir igjen fra organisk restmateriale etter at biogassen
er utvunnet i bioreaktorene. Biogjødsel inneholder næringsstoffer som
bl.a. nitrogen og fosfor, og er ofte godt egnet som erstatning for annen
gjødsel i norsk landbruk. Biogjødsel klassifiseres som annen gjødsel i
henhold til den norske gjødselvareforskriften.

CO2-EKVIVALENTER

En enhet som brukes i klimaregnskap. Det er ikke bare CO2 som bidrar
til global oppvarming, men også andre klimagasser. Man regner da
klimaeffekten fra andre klimagasser om til CO2-ekvivalenter – altså den
klimaeffekten som klimagassen CO2 har.

DET GRØNNE SKIFTET

Med dette menes det paradigmeskiftet verden er inne i, hvor det er
etablert en forståelse for behovet for å dekke verdens energibehov fra
fornybare og "grønne" kilder.

LBG

Denne forkortelsen står for "Liquid BioGas", altså flytende biogass. Dette
er den reneste formen for biogass, og den anvendes helst som biogass
drivstoff. Oppgradering til LBG er også den mest kostnadseffektive og
miljøvennlige måten å transportere biogass på.

Nm3

Denne forkortelsen står for "Normal-kubikk-meter", og er en vanlig
brukt måleenhet for mengde biogass. En Nm3 biogass drivstoff (LGB)
inneholder omtrent like mye energi som en liter diesel, og litt mer energi
enn en liter bensin.

NULLUSTLIPP

Nullutslipp brukes som betegnelse på de fornybare drivstoffalternativene
som ikke bidrar til noe netto utslipp av klimagasser og som gir minimalt
med lokalforurensning. Biogass fra avfall gir nullutslipp, og elektrisitet
regnes også som nullutslipp i Norge.

NULLUTSLIPPSAMFUNNET

En framtidsvisjon for samfunnet der vi benytter energibærere som er
nullutslipp. Jo raskere vi når fram til nullutslippsamfunnet, jo mindre blir
den globale oppvarmingen som følge av klimagassutslipp.

Design: KLIPP OG LIM
Foto: Thor Nielsen
Trykk: Fagtrykk AS
Papir: Multioffset 200/140gr

BIOKRAFT ÅRSRAPPORT 2014

NULLUTSLIPP BIOGASS DRIVSTOFF

– det beste for klima og miljø!

www.biokraft.no
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