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Nøkkeltall

Nøkkeltall
(Beløp i millioner kroner)

KR

2018

2017

2016

2015*

2014*

Driftsinntekter

5 164

3 592

2 710

2 511

2 863

EBITDA 1

4 036

2 575

1 752

1 621

2 018

Driftsresultat

3 669

2 236

1 444

1 347

1 745

Resultat før skatt

3 364

1 987

1 248

1 116

1 491

Årsresultat

1223

1 038

505

533

713

12 954

12 364

7 163

5 911

6 063

27 760

27 285

16 321

14 061

13 986

9 653

10 663

8 217

7 268

6 924

Netto kontantstrøm fra operasjonelle
aktiviteter

2 473

1 592

1 322

689

694

Betalt utbytte til eier og minoritetseiere

663

610

685

740

750

Investeringer

684

549

335

297

236

78

72

65

65

70

10

9

10

12

7

9

12

38

38

39,6
Oppnådd kraftpris
(øre/kWh)

RESULTAT

1 223
Årsresultat
(MNOK)

BALANSEN
Egenkapital
Engasjert kapital

2

Netto rentebærende gjeld 3
KONTANTSTRØM

AVKASTNING – SOLIDITET
EBITDA margin 4

%

ROCE (avkastning engasjert kapital) 5

%

ROE (egenkapitalavkastning) 6

%

Egenkapitalandel

%

38

41

37

%

25

15

12

2,4

4,1

4,7

4,5

3,4

FFO / Netto rentebærende gjeld

7

Gjeld / EBITDA 8

13
10

11

ANDRE NØKKELTALL
Kraftroduksjon

TWh

14,3

12,2

11,2

10,7

10,6

Markedspris kraft 11

øre/kWh

41,6

26,8

23,5

17,6

22,7

Oppnådd kraftpris

øre/kWh

39,6

28,1

25,4

23,6

27,1

%

95

105

108

134

119

øre/kWh

3,7

4,0

3,7

3,7

3,6

10,6

11,1

11,4

10,9

11,0

185

197

172

177

174

Oppnådd kraftpris / markedspris
Påvirkbare kostnader per kWh 9
Driftskostnader per kWh

10

øre/kWh

Antall ansatte

* Nøkkeltall for 2014 og 2015 er basert på konsernregnskap utarbeidet etter norske regnskapsprinsipper (NGAAP).

DEFINISJONER					
EBITDA = Driftsresultat + avskrivninger

1)
2)

	 Engasjert kapital = Egenkapital + Netto rentebærende gjeld + Netto skatteposisjoner

3)

	 Netto rentebærende gjeld = Rentebærende gjeld – kortsiktige plasseringer og bankinnskudd

4)

	 EBITDA margin = EBITDA / Driftsinntekter

5)

ROCE = Driftsresultat / Engasjert kapital (gjennomsnitt IB og UB)

6)

ROE = Årsresultat / Egenkapital (gjennomsnitt IB og UB)

7)

FFO = EBITDA - betalte renter og betalt skatt

8)

Gjeld / EBITDA = UB netto rentebærende gjeld / EBITDA

9)

	 Påvirkbare driftskostnader per kWh = Personalkostnader og andre driftskostnader / årets kraftproduksjon

10)

	Driftskostnader per kWh = Driftskostnader, inkl avskrivninger / årets kraftproduksjon

11)

Markedspris kraft = timeveid spotpris for prisområdene Oslo (NO1) og Bergen (NO5)

14,3

Kraftproduksjon
(TWh)
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E-CO Energi Holding AS –
Årsberetning 2018
(Tall for 2017 i parentes)

E-CO Energi dro nytte av høye kraftpriser i 2018, som sammen med effektiv drift og høy tilgjengelighet på kraftverkene bidro til et årsresultat på 1.223 millioner kroner, som er et historisk høyt
resultat. Bystyret i Oslo kommune vedtok 20. juni 2018 å samle eierskapet i E-CO Energi Holding AS
og Hafslund AS under felles styre og ledelse, og dannet med dette Norges største integrerte
energikonsern, Hafslund E-CO. E-CO Energi Holding AS er etter dette et heleid datterselskap
av Hafslund E-CO AS.
VIRKSOMHET – STRATEGI
E-CO Energi eier, helt eller delvis, 50 kraftverk
fordelt over hele Sør-Norge med en årlig
middelproduksjon på omlag 14 TWh (omlag
13 TWh eksklusive minoritetseiernes andel
av kraftproduksjonen) og en produksjonskapasitet
på ca. 3350 MW. De største produksjonsanleggene
ligger i Hallingdal, Aurland og i nedre del av
Glomma. I tillegg har E-CO Energi betydelige
andeler i kraftverk i Hedmark og Oppland.
E-CO Energis hovedaktiviteter knytter seg til
utbygging, planlegging og gjennomføring av
oppgraderinger, drift og vedlikehold av
kraftverkene samt optimal utnyttelse av
vannmagasinene for å oppnå høyest mulig
verdi av kraftproduksjonen.
Hovedmålet i strategien til E-CO Energi er å
være Norges fremste fornybarprodusent. For å
nå dette målet må tilgjengelighet og kostnadsnivå
i kraftanleggene optimaliseres i kombinasjon med
mål om null skader. Fokusområder, foruten
tilgjengelighet og kostnadseffektivitet, er
digitalisering, kompetanse og vekst. Selskapet
ønsker å være en pådriver for konsolidering, og
spesielt innenfor de områdene hvor E-CO Energi
er representert på eiersiden i dag. E-CO Energi
har derfor ambisjoner om å øke dagens produksjonskapasitet.
RESULTAT, INVESTERINGER, KONTANSTRØM
OG KAPITALFORHOLD
RESULTAT 2018
E-CO Energi fikk et driftsresultat på 3.669
millioner kroner for 2018, en forbedring på 1.433
millioner kroner fra 2017. Resultatfremgangen må
i hovedsak ses i sammenheng med høyere
kraftpriser og full årseffekt for kjøpet av Hafslund
Produksjon.

Oppnådd kraftpris i 2018 ble 39,6 øre/kWh
(28,1 øre/kWh), en økning på 11,5 øre/kWh fra 2017.
E-CO Energi har klart å utnytte den betydelige
prisoppgangen gjennom 2018, selv om realisert
tap fra sikringshandel trekker oppnådd kraftpris
ned sammenlignet med spotpris. Timeveid
spotpris for prisområdene Oslo (NO1) og Bergen
(NO5), hvor E-CO Energi har sin produksjon, var
i 2018 på 41,6 øre/kWh (26,8 øre/kWh). Høyere
oppnådd kraftpris sammenlignet med fjoråret
bidrar med 1.428 millioner kroner i økt drifts
resultat mot 2017. E-CO Energi hadde en samlet
kraftproduksjon på 14,3 TWh i 2018, en økning
på 2,1 TWh fra 2017. Av denne produksjonsøkningen
skyldes 1,6 TWh full årseffekt fra Hafslund Produksjon
som ble kjøpt i august 2017. God drift og
ressursdisponering bidro til god tilgjengelighet
på kraftanleggene, og det var ingen hendelser
med vesentlig driftsavbrudd i kraftanleggene
i løpet av året. Den økte kraftproduksjonen
sammenlignet med fjoråret, bidrar med 577
millioner kroner i økt driftsresultat mot 2017.
Driftskostnadene for 2018 var 1.512 millioner
kroner, en økning på 154 millioner kroner fra
2017. De økte kostnadene må i hovedsak ses i
sammenheng med full årseffekt for kjøpet av
Hafslund Produksjon i august 2017, samt økte
overføringskostnader.
Driftsresultatet inkluderer et urealisert tap på
-376 millioner kroner (+57 millioner kroner) på
kraft- og valutakontrakter. Det underliggende
driftsresultatet (driftsresultat eksklusive
urealisert resultat på kraft- og valutakontrakter)
var 4.045 millioner i 2018, en forbedring på
1.866 millioner kroner eller 86 prosent fra 2017.
Netto finanskostnader ble -305 millioner kroner
(-249 millioner kroner) i 2018. Økningen i
finanskostnadene må ses i sammenheng med full
årseffekt ved finansieringen av kjøpet av Hafslund
Produksjon i august 2017. Skattekostnaden på
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Driftsinntekter
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2 473
Netto kontantstrøm
fra operasjonelle
aktiviteteter
(MNOK)

2.141 millioner kroner (949 millioner kroner) i 2018
tilsvarer en effektiv skatteprosent på 64 prosent
(48 prosent) av resultatet før skatt på 3.364
millioner kroner (1.987 millioner kroner). Realisert
og urealisert tap på kraft- og valutakontrakter øker
den effektive skatteprosenten med 6 prosentpoeng,
da dette ikke inngår som tap i beregning av
grunnrenteskatten. Skattekostnaden inkluderer
en grunnrenteskatt på 1.346 millioner kroner
(655 millioner kroner).
Årsresultatet ble 1.223 millioner kroner
(1.038 millioner kroner) for 2018. Årsresultatet
eksklusive urealisert resultat på kraft- og
valutakontrakter var 1.512 millioner kroner,
en forbedring på 517 millioner kroner eller
52 prosent fra 2017.
INVESTERINGER
E-CO Energi hadde totale investeringer (inkludert
byggelånsrenter) på 684 millioner kroner
(549 millioner kroner) i 2018, hvorav 464 millioner
kroner gjelder bygging av nye kraftverk. I 2018 ble
Rosten Kraftverk ferdigstilt. E-CO Energi deltar i
ytterligere 4 kraftverksutbygginger ved utgangen
av 2018. Samlet vil disse fem investeringene gi
nesten 1,0 TWh årlig økt fornybar energi;
• Rosten kraftverk ble idriftsatt i 2. kvartal 2018 og
vil gi omlag 200 GWh i årlig økt fornybar energi.
Total investering ble 871 millioner kroner, hvorav
E-CO Energi sin eierandel utgjør 72 prosent.
• Vamma 12 er bygging av en ny kraftstasjon i
tilknytning til dagens Vamma kraftverk. Vamma
12 bygges med slukeevne på 500 m3/s og
installert effekt på 128 MW, som vil produsere
1 TWh årlig og gi en årlig merproduksjon på
230 GWh. Vamma 12 vil ta over store deler av
produksjonen fra de øvrige aggregatene i Vamma
kraftverk, som vil fortsette som flomaggregater.
Prosjektet følger planen for idriftsettelse våren
2019. Akkumulerte investeringer ved utgangen
av 2018 er 868 millioner kroner, og E-CO Energi
har en eierandel på 90 prosent gjennom
eierskapet i Hafslund Produksjon Holding AS.
• Byggingen av kraftverket Nedre Otta med omlag
315 GWh i årlig økt fornybar energi i regi av
Nedre Otta DA, skal etter planen idriftsettes i
2020. Akkumulerte investeringer er 863 millioner
kroner ved utgangen av 2018, hvorav E-CO
Energis eierandel utgjør 27 prosent.
• I juni 2018 vedtok styrene i E-CO Energi og de
andre eierne i Opplandskraft DA å bygge Tolga

kraftverk til en samlet investering på
900 millioner kroner. Kraftverket vil gi omlag
205 GWh i årlig økt fornybar energi, og skal etter
planen stå ferdig i andre halvår 2021. Akkumulerte investeringer ved utgangen av 2018 er
175 millioner kroner. E-CO Energi har en
eierandel i prosjektet på 50 prosent.
• I november 2018 ble det vedtatt å bygge Mork
kraftverk i Lærdal kommune med installert
ytelse på 9,9 MW og omlag 44 GWh i årlig økt
fornybar energi. Byggestart var februar 2019
og planlagt idriftsettelse er fjerde kvartal 2020.
E-CO Energis eierandel er 67 prosent gjennom
eierandelen i Mork Kraftverk AS.
KONTANTSTRØM, FINANSIERING OG
KAPITALFORHOLD
E-CO Energi hadde en netto kontantstrøm fra
operasjonelle aktiviteter på 2.473 millioner kroner
(1.592 millioner kroner) i 2018. Dette er 1.563 millioner
kroner lavere enn driftsresultat før avskrivninger
(EBITDA) og består blant annet av betaling av skatt og
renter på til sammen 1.594 millioner kroner.
Netto kontantstrøm til investeringsaktiviteter ble
–653 millioner kroner (-4.603 millioner. kroner) og
med utbetaling av utbytte i 2018 på 663 millioner
kroner (610 millioner kroner), ble netto kontantstrøm til reduksjon av netto rentebærende gjeld
1.157 millioner kroner.
Ved utgangen av 2018 var netto rentebærende
gjeld 9.653 millioner kroner (10.663 millioner kroner).
E-CO Energi har en robust finansieringsstruktur
med langsiktige, komitterte trekkfasiliteter. Ved
utgangen av 2018 hadde E-CO Energi ubenyttede
trekkfasiliteter på 1.500 millioner kroner, og ingen
finansielle gjeldsbetingelser (covenants) knyttet til
låneavtalene. Av total rentebærende gjeld
(eksklusivt ansvarlig lån) på 10.181 millioner
kroner, forfaller 533 millioner kroner i 2019.
Ansvarlig lån fra Oslo kommune utgjør 2.347
millioner kroner per 31.12.2018 og løper frem
til 2037. E-CO Energis låneportefølje har en
balansert sammensetning av lån med forfallstruktur
mellom 1 og 15 år, en snittløpetid på 9 år og
en gjennomsnittlig rentebinding inklusive
rentederivater på 3,8 år. Alle låneavtaler inneholder klausuler om negativ pantsettelse og
likebehandling av kreditorer, samt at de inneholder en eierskapsklausul, som betyr at långivere
kan kreve lånene innfridd hvis Oslo kommunes
eierandel i morselskapet Hafslund E-CO reduseres slik at deres indirekte eierandel i E-CO Energi
Holding AS blir lavere enn 50,1 prosent.

E-CO Energi Holding AS – Årsberetning 2018 //

E-CO Energis totalkapital var 33.737 millioner
kroner (30.458 millioner kroner) ved utgangen av
2018. E-CO Energi har en solid finansiell stilling
med en egenkapital på 12.954 millioner kroner,
hvilket tilsvarer en egenkapitalandel på 38 prosent
(41 prosent) ved utgangen av 2018.
KRAFTMARKEDET I 2018
UTVIKLINGEN I KRAFTPRISDRIVERE
Kull- og gassprisene, CO2 kvotepriser, utvekslingskapasitet med kontinentet, elsertifikatordningen
og økt kraftforbruk, er viktige drivere som påvirker
den nordiske kraftprisen.
Kullprisene var i utgangen av 2018 var omlag
86 dollar per tonn, omtrent på nivå med prisene
ved starten av året. Gassprisen i Europa økte fra
ca. 19,5 euro per MWh til 22,5 euro per MWh.
Prisene for europeiske utslippskvoter på CO2 steg
markant gjennom 2018, fra omlag 8 euro per tonn
i begynnelsen av året til rundt 24 euro per tonn i
desember. Oppgangen skyldes primært tiltak gjort
i EU. Prisøkningene på kull, gass og CO2 bidro til
økning i prisene på norskprodusert fornybar
vannkraft fra 2017 til 2018.
Oppgradering av flere overføringsforbindelser
bidro til å redusere prisdifferansen mellom de
oppnådde områdeprisene og den nordiske
systemprisen (beregnet referansepris for det
nordiske kraftmarkedet) i 2018. Denne trenden
forventes å fortsette fremover som følge av økt
utvekslingskapasitet. Økt overføringskapasitet er
også viktig for å sikre sikker kraftforsyning i
Norden.
Det har vært et turbulent år i elsertifikatmarkedet.
Høy kvoteplikt sammen med historisk lavt
overskudd av elsertifikater har bidratt til kraftig
oppgang i elsertifikatprisen for kontraktene frem
til og med mars 2020. Utbygging av elsertifikat
berettigede prosjekter er imidlertid i full gang og
man ligger godt an til å nå målet på 46,4 TWh ny
produksjon innen 2030. NVE og Energimyndig
heten anbefaler at det innføres en datostopp på
svensk side i elsertifikatmarkedet i 2030.
Det er sannsynlig med overutbygging og lav
elsertifikatpris fra 2021.
UTVIKLINGEN I OMRÅDEPRISER, NORDISK
SYSTEMPRIS OG TERMINPRISER
Produksjonen i E-CO Energi er fordelt med omlag
halvparten i prisområde NO5 (Vest-Norge) og
halvparten i prisområde NO1 (Østlandet).
Gjennomsnittlig spotpris for prisområdet NO5 var

41,4 øre per kWh i 2018. Dette er en økning på
14,5 øre per kWh fra 2017 og den høyeste
årsprisen siden 2010. Gjennomsnittsprisen i NO1
ble 41,9 øre per KWh i 2018, en økning på 14,9 øre
per kWh fra året før. Den laveste månedsprisen
var i januar med henholdsvis 31,3 og 31,2 øre per
kWh i NO1 og NO5. Det kom lite nedbør gjennom
sommeren, og da smeltingen tok slutt falt
tilsigene kraftig både i Norge og Sverige. Samtidig
var det høye priser på kontinentet som følge av
stigende termiske priser, lite vind og lav vann
føring i elvene. Det ga prisoppgang også i Norden
frem til det kom store nedbørsmengder på høsten.
Som omtalt over, falt prisforskjellene mellom de
oppnådde områdeprisene og den nordiske
systemprisen (beregnet referansepris for det
nordiske kraftmarkedet) i 2018, som følge av
oppgradering av flere overføringsforbindelser.
Den nordiske systemprisen var 42,2 øre per kWh
i 2018 (27,4 øre per kWh).
Oppgangen i kvote- og råvarepriser gjenspeiles
også i høyere terminpriser på nordisk kraft, der
terminmarkedet i 2018 har løftet seg markant.
Årskontrakten for levering i 2019 økte med 21 øre
per kWh i løpet av 2018 til 47 øre per kWh ved
utgangen av året. Årskontraktene for 2020 og
2021 endte på 38,5 øre per kWh og 34,7 øre per
kWh ved utgangen av 2018, en økning på
henholdsvis 12,6 øre per kWh og 8,2 kWh i 2018.
PRISSIKRING
E-CO Energi har en aktiv sikringsstrategi og
gjennomfører løpende analyser for å ta posisjoner i
kraftmarkedet. For å redusere risikoen i forbindelse
med usikkerhet om fremtidige priser og produksjons
volumer, sikrer E-CO Energi produksjonsinntektene
gjennom finansielle kraftkontrakter. Den sikrede
andelen av produksjonen varierer i takt med
forventningene om markedsutviklingen og produksjonsvolumene. E-CO Energi anvender blant annet
Nasdaq som handelsplattform for kraftprissikring.
Likviditeten på Nasdaq har blitt gradvis redusert de
siste årene, og gjør at konsernet hele tiden vurderer
hvilke motparter og handelsplattformer som er mest
attraktive for fremtidig kraftprissikring.
UTVIKLINGEN I FORBRUK OG KRAFTPRODUKSJON
Det norske kraftforbruket var rekordhøyt i 2018
med 136 TWh (134 TWh). Oppgangen ble drevet av
vekst i industrien, økt forbruk til utvinning av olje
og gass, økende elektrifisering, samt velstandsog befolkningsvekst. Den samlede kraftproduk
sjonen var 146 TWh i 2018 (149 TWh).
Det nyttbare tilsiget til norske vannkraftverk var
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I driftskostnader
(MNOK)

132 TWh i 2018, som var lavere enn 2017-nivået,
men omtrent på normalt årsnivå på 135 TWh.
Tilsiget var rekordlavt gjennom sommeren, men
høsten hadde derimot uker med rekordhøye tilsig.
Gjennom utnyttelse av fleksibel magasinkapasitet
endte vannkraftproduksjonen på 139 TWh i 2018
(143 TWh).
Norsk vindkraftproduksjon økte ytterligere i 2018
og ny produksjonskapasitet, tilsvarende 2,2 TWh
normalårsproduksjon, ble satt i drift i løpet av
året. Frem mot 2021 ventes det at ytterligere
9 TWh vindkraftproduksjon settes i drift i Norge.
Denne utviklingen har frem til nå i stor grad blitt
drevet av elsertifikatordningen. Økt tilgjengelighet
på uregulert fornybar energi vil gi økte svingninger
i tilgangen til kraft, som selskapet kan utnytte til
sin fordel ved å være aktiv i balansemarkedene
med sin regulerbare magasinkraft.
SAMFUNNSANSVAR
E-CO Energi har ansvar for de samfunnsmessige
konsekvensene som følger av virksomheten
med hensyn til miljøpåvirkning, arbeidsforhold,
menneskerettigheter og øvrige sosiale forhold.
Samfunnsansvar har høy strategisk prioritet,
og ansvaret går gjennom hele verdikjeden og
virksomheten. Som en del av Hafslund E-COkonsernet arbeides det løpende for å fremme
selskapets verdier overfor medarbeidere,
leverandører og samarbeidspartnere.
VESENTLIGHETSANALYSE OG YTRE MILJØ
For å skille vesentlige områder innenfor samfunnsansvar fra andre viktige områder, er det
gjennomført en vesentlighetsanalyse. Analysen
tar utgangspunkt i hva som anses som vesentlig
for E-CO Energi og tilsvarende for selskapets
interessenter. Analysen belyser både risiko og
muligheter og har identifisert fire områder som
er avgjørende for strategisk måloppnåelse:
i) 	
pålitelig produsent av energi,
ii)
etisk forretningsadferd,
iii)
miljøpåvirkning (herunder
klimaendringer og ytre miljø,)
iv)
ansvarlig leverandørkjede.
I) PÅLITELIG PRODUSENT AV ENERGI
E-CO Energi eier, bygger ut og drifter vannkraftanlegg, og virksomheten er med på å trygge
arbeidsplasser, sikre samfunnet tilførsel av ren
energi og øke verdiskapingen. På den måten
skaper virksomheten verdier lokalt, regionalt og
nasjonalt, og bidrar til lavere klimagassutslipp,
som har en positiv effekt globalt. Samfunnet
forventer at elektrisitetsforsyningen fungerer til
enhver tid. E-CO Energi sørger med sine

magasinkraftverk for fornybar kraftproduksjon
også i perioder med lite nedbør. På den måten
bidrar selskapet til effektiv utnyttelse av vannkraftressursene og til balanse og kvalitet i
kraftsystemet.
II) ETISK FORRETNINGSADFERD
E-CO Energis etiske retningslinjer er styrende for
arbeidet innen etikk og antikorrupsjon. Selskapet
har som mål å være en attraktiv arbeidsplass og
ønsker å ha et arbeidsmiljø basert på lojalitet og
tillitt. Alle ansatte skal opptre med respekt og
integritet overfor kolleger, forretningsforbindelser,
kunder og andre som den ansatte kommer i
kontakt med i tilknytning til sitt arbeid. Retningslinjene krever at ansatte og styremedlemmer
unngår situasjoner hvor det kan oppstå konflikt
mellom personlige og/eller økonomiske interesser
og virksomhetens interesser. E-CO Energi har
retningslinjer for varsling gjennom en egen
varslingskanal og det er egne etiske retningslinjer
som gjelder for leverandører som inngår som del
av leverandørkontraktene.
III) MILJØPÅVIRKNING
Som kraftprodusent påvirker E-CO Energi miljøet
hovedsakelig innenfor tre områder, klimaendringer, elektrifisering og ytre miljø. Med sin
fornybare energiproduksjon er E-CO Energi en
viktig bidragsyter til miljømessig måloppnåelse
gjennom å motvirke uønskede klimaendringer og
fremme elektrifiseringen av samfunnet. Virksomhetens aktiviteter påvirker imidlertid det ytre miljø
både visuelt og som følge av endringer i vann
føring og vanntemperatur i regulerte elver og
vassdrag. Selskapet har som mål å gjøre inngrep
i naturen så skånsomt som mulig.
KLIMAENDRINGER
I FNs bærekraftsmål nummer 13 heter det at man
må «Handle umiddelbart for å bekjempe
klimaendringene og konsekvensene av dem.»
Et av de foreslåtte tiltakene er å satse langt mer
på fornybar energi. E-CO Energis samfunnsoppdrag er blant annet å skape langsiktige verdier
gjennom fornybar energi. Det arbeides kontinuerlig med utbedringer og nye prosjekter for å kunne
bidra med enda mer utslippsfri kraft til erstatning
for fossile energikilder i samfunnet. I 2018 ble ett
nytt vannkraftverk satt i drift (Rosten). Tre
kraftverk er under bygging (Vamma, Nedre Otta og
Tolga), og det er besluttet å bygge et småkraftverk
(Mork). E-CO Energi gjennomfører løpende
utskiftinger og oppgraderinger i kraftanleggene
som gir mer kraftproduksjon fra de samme
vannressursene. Selskapet er medeier i et
utenlands kabelprosjekt som for tiden er til
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konsesjonsbehandling NorthConnect. Økt
utvekslingskapasitet gjør det mulig å eksportere
stadig mer fornybar energi, og samtidig levere
effekt og systemtjenester til land som trenger det,
for å kunne øke sin fornybare kraftproduksjon på
bekostning av fossile energikilder.

som er en fellesbetegnelse på en rekke seriøsitetsbestemmelser som tas inn i kontraktsvilkår
for kjøp av varer, tjenester og bygg og anlegg.
Byrådet i Oslo ba alle aksjeselskaper kommunen
eier om å innføre Oslo-modellen for sin virksomhet
i løpet av 2018.

YTRE MILJØ
Vannkraft er en ren, fornybar energikilde som
bidrar til reduserte klimagassutslipp. Imidlertid
påvirker bygging, drift og vedlikehold av vannkraftanlegg naturmiljøet. Virkningene er i hovedsak
lokale og knyttet til fysiske inngrep gjennom
endringer i vannføring og vanntemperatur. Ved
kraftutbygginger, damrevisjoner og reinvesteringer
i produksjonsvirksomheten, er selskapet opptatt
av at miljøinngrep skal gjøres så skånsomt som
mulig, og med bruk av teknikker som representerer
best mulig praksis. I flomperioder kan store
mengder vann holdes tilbake i E-CO Energis
magasiner i regulerte vassdrag. På den måten
reduseres flomtoppene og kan bidra til å avverge
skadeflom og skader på miljø og eiendom.

Det stilles tydelige krav til leverandører innenfor
alle vare- og tjenesteområder. Alle leverandører
og deres underleverandører skal utøve sin
virksomhet i tråd med nasjonale og internasjonale
anerkjente prinsipper og retningslinjer (knyttet til
menneske- og arbeidstakerrettigheter, korrupsjon, helse, miljø og sikkerhet). E-CO Energi
gjennomfører anskaffelser i tråd med god
forretningsskikk.

I flere damombygginger har det vært behov for
stein til plastring av dammene. E-CO Energi var
først ute med å omgjøre steinbrudd til et tjern
eller en utvidelse av et tjern, og i 2018 var arbeidet
med Store Vargevatn ferdig og steinbruddet ble
utover sommeren fylt opp med vann. Det er holdt
sluttbefaring med NVE som er godt fornøyd med
resultatet. Et nytt steinbrudd (bruddtjern) er
startet ved Strandevatn. Det har ikke vært noen
avvik fra konsesjonsbetingelser i 2018. Det er
rapportert inn fire uheldige hendelser knyttet til
ytre miljø. Den mest alvorlige hendelsen omhandlet
sedimenttransport i Flåmselva i forbindelse med
damombyggingen ved Leinafoss kraftverk. Dette
følges opp for å kartlegge omfang og hvilke
negative effekter dette eventuelt har hatt på
vassdraget nedstrøms og læring fra denne
kartleggingen vil bli inkludert i planleggingen
av fremtidige ombygginger.
E-CO Energis påvirkning på det ytre miljø fra øvrig
drift stammer i hovedsak fra drift av egen
bygningsmasse, egen transport, samt innkjøpte
tjenester, herunder transporttjenester og
entreprenørvirksomhet. Det er et mål å øke
andelen av elektriske kjøretøy i egen bilflåte. Alle
nye kjøretøy skal være ladbare, så lenge de
tilfredsstiller krav til funksjonalitet og sikkerhet.
Det vises til egen miljørapport for E-CO Energi.
IV) ANSVARLIG LEVERANDØRKJEDE
E-CO Energi har implementert «Oslomodellen»,

Som en del av Hafslund E-CO-konsernet har E-CO
Energi i 2018 innført seriøsitetskrav for å motvirke
arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i
bygg- og anleggsbransjen. Kravene skal sikre
anstendige arbeidsbetingelser for ansatte og
innleide, begrense antall ledd i leverandørkjeden
og sørge for tilvekst av lærlinger og fagutdannede.
Kravene er godt mottatt i leverandørmarkedet.
Leverandørene følges opp med hensyn til
etterlevelse av kravene.
E-CO Energi er med i UNCE (tidligere Sellicha), en
kvalifikasjonsordning for energinæringen, som
gjennomfører HSEQ-revisjoner (helse, sikkerhet,
miljø og kvalitet) og prosjektrevisjoner på vegne av
medlemsselskapene. Revisjonene følger
standarden ISO 19011. Selskapet krever at
leverandører skal være registrert i UNCE for å
kunne levere varer og tjenester til konsernet.
HMS - PERSONAL
PERSONAL OG ORGANISASJON
Det var 185 ansatte ved utgangen av 2018, hvorav
fire lærlinger. E-CO Energi arbeider for å tiltrekke
seg gode ressurser og utvikle medarbeidere på en
best mulig måte. Organisasjonsutvikling,
medarbeiderundersøkelser, tiltak for å skape
synlighet lokalt og å støtte opp om ulike kulturelle,
humanitære og sportslige aktiviteter, bidrar til
godt omdømme som en attraktiv arbeidsgiver.
Blant virkemidlene er konkurransedyktige
lønnsvilkår, kompetanseutvikling, kontinuerlig
forbedring, medarbeiderskap og fokus på HMS
og ledelse.
LIKESTILLING - DISKRIMINERING
Det er etablert rutiner knyttet til ansettelser,
forfremmelser, lønns- og kompensasjonsvilkår
samt kompetansetiltak for å sikre at selskapet
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ikke diskriminerer på grunnlag av kjønn eller
andre forhold. E-CO Energi har som mål å øke
kvinneandelen, men i flere stillingsutlysninger er
det få eller ingen søkere fra kvinner i de utlyste
stillingene. For enkelte stillingstyper er tilgangen
vesentlig bedre, og kvinner vil bli prioritert dersom
de har ønskede kvalifikasjoner. Tiltak omfatter
også å synliggjøre kvinnene i organisasjonen
internt og eksternt i større grad. Ved utgangen av
2018 var det 32 kvinnelige medarbeidere i faste
stillinger, som utgjør 17 prosent. Blant ledere
utgjør kvinneandelen 23 prosent.
FRAVÆRSSKADER
Helse, miljø og sikkerhet har høy prioritet og
E-CO Energi har en målsetting om null skader
på egne og leverandørers ansatte. Det arbeides
systematisk med å redusere antall skader, der
rapportering av uønskede hendelser, tett
oppfølging av alvorlige hendelser og nesten
ulykker er en viktig del av det systematiske
HMS-arbeidet.
Det ble registrert totalt 0 fraværsskader og 0
skader uten fravær hos egne ansatte og 2 fraværsskader og 2 skader uten fravær for leverandører
som jobbet i E-CO Energis virksomhet i 2018. Det
tilsvarer en total skadefrekvens på 3,5 fraværsskader per million arbeidstimer (H1-verdi) og en
total skadefrekvens (antall skader med og uten
fravær per million arbeidstimer, H2-verdi) på 6,9.
SYKEFRAVÆR
E-CO Energi har et mål om at samlet sykefravær
ikke skal overstige 3,5 prosent. Sykefraværet var i
2018 på 2,2 prosent. Det jobbes systematisk med
tiltak, bl.a. kurs i sykefraværsoppfølging for
ledere, samt målrettede tiltak på individnivå.
Felles faglige og sosiale tiltak bidrar til å bygge
kultur og opprettholde et godt arbeidsmiljø over
tid. Et aktivt bedriftsidrettslag bidrar ytterligere til
lagånd og trivsel.
MEDARBEIDERUTVIKLING
E-CO Energi har som mål å bygge et ledende
kompetansemiljø gjennom å utvikle dagens
medarbeidere og tiltrekke seg nødvendig ny
kompetanse. Medarbeidernes kompetanse er en
av selskapets viktigste suksessfaktorer og en
forutsetning for kontinuerlig verdiutvikling.
Selskapet legger til rette for kompetanseutvikling
og jobber systematisk med leder- og medar
beiderutvikling.
MYNDIGHETSKONTAKT OG RAMMEVILKÅR
For at E-CO Energi skal kunne skape langsiktige

verdier og bidra til realiseringen av et fornybart og
fullelektrisk samfunn, er det avgjørende at
sentrale beslutningstagere får gode innspill om
virkningen av myndighetsskapte rammebetingelser. På den måten kan selskapet bidra til
bedre politiske og regulatoriske beslutninger.
BEHOV FOR STABILE RAMMEVILKÅR
Både lokalt i Oslo, nasjonalt og internasjonalt er
det satt ambisiøse mål for reduksjon av klima
gassutslipp. Vannkraften står i en særstilling når
fremtidige behov for utslippsfri, regulerbar og
lønnsom kraft skal dekkes. Vannkraften er
regulerbar og kan bidra til å balansere produk
sjonen fra andre kilder som vind og solkraft.
E-CO Energi er opptatt av at myndighetene må
tilrettelegge for økt bruk av elektrisitet. For at
fornybar kraft skal ha klimaverdi, må den komme
frem til forbruker i og utenfor det nordiske
markedet og erstatte fossile kraftkilder. For
konkurranseutsatt virksomhet må markeds
baserte, teknologinøytrale og forutsigbare
virkemidler videreutvikles, slik at klimamålene
kan nås på en mest mulig kostnadseffektiv måte.
KONSEKVENSER AV GRUNNRENTEBESKATNINGEN
Stortinget vedtok i statsbudsjettet for 2019 å
skjerpe grunnrenteskatten for vannkraftproduksjon.
Marginalskattesatsen økte fra 58,7 til 59 prosent.
Det ble ikke vedtatt noen endring av skjermingsfradraget, som i dag ligger betydelig under den
renten som kraftprodusentene har for finansiering
av virksomheten. Utformingen av grunnrente
skatten medfører at samfunnsøkonomisk
lønnsomme prosjekter blir utsatt eller skrinlagt.
Regjeringen nedsatte i 2018 et ekspertutvalg som
skal foreta en helhetlig vurdering av kraftverksbeskatningen. Utvalget skal etter planen legge frem
sitt forslag i oktober 2019. Etter E-CO Energis syn
er det et betydelig gap mellom de politiske
ambisjonene om hvordan norsk, fornybar energi
er en del av løsningen i miljøpolitikken og de
skattemessige rammebetingelsene.
RISIKOSTYRING
Virksomheten i E-CO Energi er eksponert for
risiko på en rekke områder. De mest sentrale er
av markedsmessig, finansiell, regulatorisk og
politisk, operasjonell og omdømmemessig art.
Risikostyring er en integrert del av forretningsvirksomheten og er innrettet for å sikre oppnåelsen av strategiske og operative mål. Formålet med
risikostyring er å ta riktig risiko ut fra virksom
hetens risikovilje og -evne, kompetanse, soliditet
og utviklingsplaner. Det er etablert retningslinjer
og rammer for styring av risiko og risiko vurderes
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av styret i E-CO Energi, samt av revisjonsutvalget
og styret i morselskapet.
MARKEDSRISIKO
Som kraftprodusent er E-CO Energi eksponert for
bevegelser i markedspriser og volumusikkerhet,
der virksomhetens risiko styres gjennom aktiv
markedsdeltagelse. Det er etablert klare rammer
for prisrisiko. Innenfor disse rammene prissikres
deler av fremtidig vannkraftproduksjon. I tillegg
foretar selskapet aktiv posisjonstaking i kraft
markedet.
Sikringsgraden kan variere og blir bestemt med
bakgrunn i en samlet vurdering av markedspriser
og utsikter i forholdene som påvirker kraftproduksjonen. Det gjennomføres en sikringsstrategi som
tar hensyn til grunnrentebeskatning, og økt
spotpris på kraft skal gi en nøytral eller positiv
effekt på forventet kontantstrøm etter skatt.
Valutamarkedet benyttes til å styre valutarisikoen
som oppstår gjennom sikring. Som operasjonelt
risikostyringsmål knyttet til kraftprisrisiko,
benytter E-CO Energi blant annet Value at Risk
(VaR). VaR beskriver det maksimale tapet som kan
forventes for en kraftportefølje i løpet av en gitt
tidsperiode for et gitt konfidensintervall. Eksponering følges opp av egen risikofunksjon i E-CO
Energi, samt av Risk Management-funksjon i
morselskapet, Hafslund E-CO AS.
RENTE- OG VALUTARISIKO
E-CO Energi er også eksponert for endringer i
rentenivå på gjelden. Ved utgangen av 2018 var
rentedurasjonen på 3,8 år som er innenfor de
fastsatte rammer. Hovedvekten av inntekter er
salg av kraftproduksjon i euro, som løpende
veksles til norske kroner. Kostnader i virksom
heten er i hovedsak i norske kroner. E-CO Energi
kan inngå låneavtaler og andre avtaler i utenlandsk valuta der det er hensiktsmessig.
Alle lån i utenlandsk valuta er i dag valutasikret.
KREDITT- OG MOTPARTSRISIKO
Kreditt- og motpartsrisiko er risiko for tap som
skyldes at motparter/kunder ikke oppfyller sine
forpliktelser overfor E-CO Energi. Selskapet
pådrar seg kreditt- og motpartsrisiko, blant annet
i finansiell og fysisk krafthandel og i forbindelse
med finansaktiviteter. Hovedvekten av vannkraftproduksjonen selges i dag i spotmarkedet. Ved
inngåelse av lengre fysiske og finansielle
kontrakter håndteres motpartsrisiko, blant annet
ved bruk av clearing, garantier og oppgjørsmekanismer. Eksponeringen følges tett og kontraktsmotparter vurderes løpende. Risikoen knyttet til

11

motparter i handel med rente- og valuta begrenses ved å definere en nedre grense for godkjente
motparters kredittverdighet, samt ved å spre
eksponering på flere motparter. Historisk har det
vært lave tap på fordringer.
LIKVIDITETSRISIKO
Likviditetsrisiko er risikoen for at E-CO Energi
ikke vil være i stand til å betjene sine finansielle
forpliktelser etter hvert som de forfaller. Selskapet
er eksponert for likviditetsrisiko ved at det ikke er
samsvar mellom kontantstrømmen fra virksomheten og finansielle forpliktelser. Kontantstrømmen varierer med blant annet markedspriser,
sesongsvingninger og investeringsnivå.
Selskapets strategi for å håndtere likviditetsrisiko
er å ha tilstrekkelig med likvide midler til enhver
tid, slik at man kan innfri finansielle forpliktelser
ved forfall, også ved ekstraordinære hendelser,
uten å risikere uakseptable tap eller omdømme.
Ubenyttede trekkrettigheter ved utgangen av 2018
var 1.500 millioner kroner, i tillegg til en likviditetsreserve i form av bankinnskudd og pengemarkedsfond på 2.432 millioner kroner.
REGULATORISK OG POLITISK RISIKO
E-CO Energi driver konsesjonspliktig virksomhet,
underlagt regulering fra NVE og andre myndigheter, og virksomheten påvirkes dermed av
endringer i rammebetingelser innenfor en rekke
områder. Regulatoriske og lovmessige endringer
kan potensielt ha stor påvirkning på fremtidige
finansielle resultater, og risikoene følges tett
gjennom kontinuerlig arbeid med rammevilkår.
Vannkraftproduksjon er underlagt konsesjonsvilkår blant annet i form av krav til vannføring og
vannstand, samt forskrifter for sikkerhet i
dammer og vannveier. Endringer i regulatoriske
betingelser kan potensielt fungere begrensende
på produksjonen. Tre av vassdragsreguleringene
som E-CO Energi er deltaker i, er for tiden til
vilkårsrevisjon: Hemsilreguleringen, Holsreguleringen og Uste- og Hallingdalsvassdraget.
Vilkårsrevisjon er en myndighetsstyrt prosess hvor
hensikten er å vurdere miljøtiltak i reguleringene.
Eksempelvis endring av eller innføring av krav til
minstevannføring, miljøtiltak, biotoptiltak for
bedre forhold for fisk eller tiltak mot begroing.
E-CO Energi har etablert et godt samarbeid med
vertskommunene innen vilkårsrevisjoner. For
vilkårsrevisjonen for Uste- og Hallingdalsvassdraget
har vi kommet til enighet med vertskommunene
i Hallingdal om felles løsninger for miljøtiltak
framover. Det er NVE som avgir innstilling om nye
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vilkår for reguleringene og Olje- og energidepartementet som fatter endelig vedtak om nye vilkår for
de neste 30 årene.

Sammenslåingen
mellom Hafslund AS
og E-CO Energi
Holding AS har
synliggjort at det er
enkelte forskjeller
mellom virksomhetsområdene med
hensyn til prosedyrer
for internkontroll.
Disse vil bli analysert
og harmonisert i 2019.

Konkurransedyktigheten til fleksibel vannkraft er
også avhengig av markedsreguleringen i de
fysiske og finansielle kraftmarkedene.
OPERASJONELL RISIKO
E-CO Energi er eksponert for operasjonell risiko,
og denne er størst innenfor løpende driftsaktiviteter
og prosjektgjennomføring. Ansvaret for den
daglige risikostyringen ligger i linjen. Operasjonell
risiko håndteres blant annet gjennom løpende
overvåkning av anleggene, systematisk vedlikehold, detaljerte prosedyrer for aktiviteter,
kontroller og beredskapsplaner. Ved å ta i bruk
kunstig intelligens, maskinlæring og data fra
sensorer, er ambisjonen å ta enda bedre drifts-,
vedlikeholds og investeringsbeslutninger.
Det er inngått forsikringsavtaler, blant annet
knyttet til skader på egne produksjonsanlegg og
annen eiendom. Det er inngått ansvarsforsikringsavtaler, inkludert damansvarsforsikring, som
dekker skade på tredjeperson og tredjepersons
eiendom. E-CO Energi har også forsikringer
knyttet til tapt kraftproduksjon ved avbrudd.
Risiko knyttet til forsyningssikkerhet står sentralt,
og cybersikkerhet er et fokusområde som følges
tett, i takt med den digitale utviklingen i kraftsystemet. Selskapet deltar i KraftCERT som er et
kompetansemiljø innen kraftbransjen, og som
bistår medlemmene med råd og hendelseshåndtering av sikkerhetstruende IKT-hendelser.
E-CO Energi har ikke opplevd målrettede angrep
i 2018, og ingen ikke-målrettede angrep har
medført kompromittering.
E-CO Energi stiller krav til helse, miljø og
sikkerhet i gjennomføringen av større og mindre
utbygginger og prosjekter. Risikovurderinger skal
utføres før prosjektgjennomføring. Hensynet til
våre ansattes og våre leverandørers sikkerhet skal
prioriteres, og følges opp gjennom prosjektut
førelsen. Selskapet har etablerte systemer for
registrering og rapportering av kritikkverdige
forhold, uønskede hendelser og skader i virksom
heten. Det gjennomføres løpende analyser med
sikte på å vurdere risiko og planlegge tiltak ved
behov.
INTERNKONTROLL
Internkontroll er en sentral del av risikostyringen,
og det arbeides løpende med å forbedre og styrke
denne. E-CO Energi har interne funksjoner for
risikooppfølging, internkontroll og etterlevelse av
lover og regler. Ved behov engasjeres relevant
ekstern kompetanse for gjennomføring av

internkontroll- og internrevisjonsprosjekter.
Finansiell rapporteringsrisiko har høyt fokus,
og det er tydelige roller, ansvar og oppgaver for
utførelse av regnskapsprosessene i selskapet.
Det er etablert prosedyrer og rutiner for gjennomføring av rapportering, herunder kontroll og
dokumentasjon. Kontroller er i særskilt grad
rettet mot områder som vurderes å ha størst
risiko for feil i regnskapet. E-CO Energi har
systemer og kompetanse til å gjennomføre en
korrekt og effektiv regnskapsrapportering.
Virksomheten er underlagt lovgivning, regelverk,
regulatoriske krav, samt interne retningslinjer.
Det arbeides kontinuerlig med å håndtere risiko
for manglende etterlevelse av lover og regler.
Arbeidet uføres i linjen med støtte fra fagfunksjoner.
Interne bevisstgjøringsprogrammer benyttes for å
styrke kunnskapen og sikre etterlevelse innenfor
fokusområder som personvern, som er spesielt
viktig. E-CO Energi skal være en ansvarlig aktør
innenfor alle deler av virksomheten, og har fokus
på å sikre etterlevelse gjennom å identifisere
risiko og gjennomføre risikoreduserende tiltak.
Sammenslåingen mellom Hafslund AS og
E-CO Energi Holding AS har synliggjort at det er
enkelte forskjeller mellom virksomhetsområdene
med hensyn til prosedyrer for internkontroll.
Disse vil bli analysert og harmonisert i 2019.
EIERSTYRING
E-CO Energi Holding AS er 100 prosent eid av
Hafslund E-CO AS som igjen er et heleid selskap
av Oslo kommune. Styret i morselskapet Hafslund
E-CO har vedtatt prinsipper for eierstyring og
selskapsledelse basert på kravene gitt i «Norsk
anbefaling – eierstyring og selskapsledelse» av
17. oktober 2018 («NUES-anbefalingen») og
Oslo kommunes prinsipper for god eierstyring av
aksjeselskaper. Prinsippene skal støtte opp om
eiers resultatmål og bidra til langsiktig verdi
skaping, samt sikre eiers og andre interessenters
tillit til styret, ledelsen og selskapet.
STYRETS ARBEID
Før sammenslåingen av E-CO Energi Holding AS
og Hafslund AS, besto styret i E-CO Energi Holding AS
av Anne Carine Tanum, Mari Thjømøe,
Helge Skudal, Bård Vegar Solhjell og Gabriel Smith,
samt to ansattrepresentanter Arvid Amundsen
og Ola Tore Eggen. Dette styret avholdt 3 ordinære
og 1 ekstraordinært styremøte i 2018.
På ekstraordinær generalforsamling 4. juli 2018
ble Finn Bjørn Ruyter, Johan Christian Hovland og
Lise Heien Langaard valgt som styremedlemmer.
Håkon Mørch Korvald og Gunnar Ola Braaten
tiltrådte samtidig som ansattrepresentanter.
Dette styret avholdt 3 styremøter.
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På ekstraordinær generalforsamling 4. september
2018 ble Finn Bjørn Ruyter styreleder,
Martin S. Lundby og Toril Benum valgt som
styremedlemmer. Dette styret, som i tillegg består
av ansatt representantene Gunnar Ola Braaten og
Håkon Mørch Korvald, avholdt 1 ordinært
styremøte og 3 sirkulasjonsstyremøter i 2018.
DISPONERING AV RESULTAT
E-CO Energi Holding AS hadde i 2018 et
årsresultat på 1.290 millioner kroner. Styret vil
overfor ordinær generalforsamling den 8. april
2019 foreslå følgende disponering av
E-CO Energi Holding AS sitt årsresultat:
Årsresultat i selskapsregnskapet til E-CO
Energi Holding AS

1.290 mill. kroner

Disponeringer:
Avsatt utbytte til
Hafslund E-CO AS

723 mill. kroner

Avsatt konsernbidrag til
Hafslund E-CO AS

239 mill. kroner

Til annen egenkapital

328 mill. kroner

FORUTSETNING OM FORTSATT DRIFT
I samsvar med regnskapslovens krav bekrefter
styret at årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og at denne forutsetningen
er tilstede.
FREMTIDSUTSIKTER
Kraftprisutviklingen og produksjonsvolum
påvirker inntjeningen til E-CO Energi direkte,
da inntektene er en funksjon av oppnådd pris og
produsert volum.
Fordelaktige markedspriser bidro til gode
resultater i 2018 og høye terminpriser på nordisk
kraft gir grunnlag for forventning om sterke
resultater også i 2019. Årskontrakten for levering

av kraft i 2019 var ved utgangen av 2018, 47 øre
per kWh, som er 21 øre per kWh høyere enn ved
inngangen til året. Kraft er imidlertid en råvare
som er gjenstand for store prissvingninger. En
endring i kraftprisen over året med 10 øre per
kWh vil, ved full spotpriseksponering og normal
produksjon, kunne endre driftsresultatet med
1.300 millioner kroner. For å sikre kontantstrøm
og utnytte markedsutsiktene er E-CO Energi aktiv
i kraftmarkedet og benytter delvis prissikring for
salg av produsert energi.
I tillegg til kontinuerlig fokus på kostnads
effektivitet, har E-CO Energi en ambisjon om
å være et av de ledende vannkraftmiljøene i å ta
i bruk digitale verktøy. Et eksempel på dette, er
arbeidet med å utvikle en digital tvilling av ett av
kraftverkene som ble startet i 2018. Arbeidet
forventes ferdigstilt i løpet av 2019, med mål om
å forbedre oppetid og redusere drifts- og
vedlikeholdskostnader ved kraftverket.
Styrene i Eidsiva Energi og Hafslund E-CO er
enige om avtaleutkast for sammenslåing av
selskapene, samt prinsipper for bytteforholdet.
Fremforhandlede utkast til avtaleverk er i tråd
med intensjonsavtalen mellom partene fra
november 2018, og vil bli lagt frem til beslutning
hos selskapenes eiere i løpet av 2. kvartal 2019.
Gitt eieraksept i begge selskaper og nødvendig
myndighetsgodkjenning, forventes transaksjonene
gjennomført i 3. kvartal 2019. For E-CO Energi
konsernet vil en eventuell transaksjon innebære
at Eidsiva Vannkraft blir overført gjeldfritt til
datterselskapet E-CO Energi AS, og blir del av et
felleseid produksjonsselskap hvor Hafslund E-CO
(gjennom E-CO Energi Holding AS) blir majoritetseier med 57,2 prosent og Eidsiva Energi AS (som
Hafslund E-CO eier 50 prosent) med en eierandel
på 42,8 prosent. E-CO Energi Holding sitt eierskap
i Hafslund Produksjon Holding holdes utenfor
transaksjonen.

Oslo, 14. mars 2019
Styret i E-CO Energi Holding AS

Finn Bjørn Ruyter
Styreleder

Håkon Mørch Korvald

Martin Sleire Lundby

Toril Benum

Gunnar O. Braaten

Alf Inge Berget		
Administrerende direktør
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Totalresultat - konsern
1. JANUAR – 31. DESEMBER
TOTALRESULTAT – KONSERN (beløp i millioner kroner)

Note

Salgsinntekter

2.1

Andre driftsinntekter

2.2

Sum driftsinntekter

2018
5 843
(680)
5 164

2017*
3 465
127
3 592

Energikjøp og overføring

2.3

(338)

(261)

Lønn og andre personalkostnader

2.4

(228)

(210)

Eiendomsskatt og konsesjonsavgifter

2.5

(279)

(269)

Andre driftskostnader

2.6

(300)

(279)

Resultat fra tilknyttede selskap

3.4

17

2

4 036

2 575

EBITDA
Av- og nedskrivninger

3.1

Driftsresultat
Finansinntekter

5.12

Finanskostnader

5.12

Netto finansposter
Resultat før skatt
Skattekostnad

(367)

2 236

48

53

(353)

(302)

(305)

(249)

3 364
6.1

(339)

3 669

(2 141)

1 987
(949)

Årsresultat

1 223

1 038

Årsresultat tilordnet kontrollerende eierinteresser

1 037

923

186

115

14

(4)

Årsresultat tilordnet ikke-kontrollerende eierinteresser
Utvidet resultat
Poster som kan reklassifiseres over resultatet i senere perioder
Netto verdiendring finansielle instrumenter

5.2

Skattemessige effekter

(4)

Sum poster som kan reklassifiseres over resultatet i senere perioder

1

10

(3)

25

(33)

Poster som ikke reklassifiseres over resultatet i senere perioder
Estimatavvik pensjon
Skattemessige effekter

7.2

(8)

18

Sum poster som ikke reklassifiseres over resultatet i senere perioder

17

Sum andre inntekter og kostnader

27

(18)

Årets totalresultat

1 250

1 020

Totalresultat tilordnet morselskapets aksjonærer

1 064

905

186

115

Totalresultat tilordnet ikke-kontrollerende eierinteresser
* Enkelte sammenlikningstall er omarbeidet som følge av prinsippendringer. Se note 1.3.

(15)
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Balanse - konsern
31. DESEMBER
BALANSE – KONSERN (beløp i millioner kroner)

Note

31.12.2018

31.12.2017*

Eiendeler
Anleggsmidler
Goodwill

8.2

2 936

2 916

Fallrettigheter

3.2

12 915

12 350

Varige driftsmidler

3.1

12 588

12 294

Utsatt skattefordel

6.1

319

293

Investeringer i tilknyttede selskaper

3.4

137

32

Langsiktige derivater

5.1

928

812

Andre langsiktige fordringer

5.1

197

218

30 021

28 915

Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Kundefordringer

5.10

233

107

Andre ikke rentebærende kortsiktige fordringer

5.10

436

139

Kortsiktige derivater

5.1

0

54

Øvrige finansielle eiendeler

5.1

200

403

Bankinnskudd o.l.

5.9

2 847

840

3 716

1 543

33 737

30 458

Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Aksjekapital

2 035

2 035

Overkurs

5.8

5 571

5 571

Opptjent egenkapital

3 277

2 862

Ikke kontrollerende eierinteresser

2 072

1 896

12 954

12 364

Sum egenkapital
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser

7.2

47

57

Utsatt skatt

6.1

3 331

3 295

Langsiktige derivater

5.1

93

140

Andre avsetninger og forpliktelser

4.1

1 294

753

Langsiktig rentebærende gjeld

5.3

12 168

10 907

16 934

15 152

1 265

Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Betalbar skatt

6.1

2 158

Kortsiktige derivater

5.1

350

28

Annen kortsiktig ikke rentebærende gjeld

4.1

719

560

Leverandørgjeld

5.11

90

89

Kortsiktig rentebærende gjeld

5.3

533

1 000

3 849

2 941

Sum gjeld

20 783

18 094

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

33 737

30 458

Sum kortsiktig gjeld

* Enkelte sammenlikningstall er omarbeidet som følge av prinsippendringer. Se note 1.3.
E-CO Energi Holding AS, Oslo, 14. mars 2019

Finn Bjørn Ruyter
Styreleder

Martin Sleire Lundby

Gunnar O. Braaten

Håkon Mørch Korvald

Toril Benum

Alf Inge Berget
Administrerende direktør
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Oppstilling over kontantstrømmer - konsern
1. JANUAR – 31. DESEMBER
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet basert på den indirekte metode. Bankinnskudd o.l. inkluderer bankinnskudd, pengemarkedsfond og
øvrige kontantekvivalenter.
KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER (beløp i millioner kroner)
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

2018
4 036

2017
2 575

Justeringer for å avstemme EBITDA med netto kontantstrøm
Urealisert verdiendringer derivater

376

(57)

Endringer i kundefordringer og andre ikke-rentebærende fordringer

(364)

(111)

Endring i leverandørgjeld og annen kortsiktig ikke-rentebærende gjeld

99

99

Andre ikke-kontantgenererende inntekter og kostnader

(80)

17

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Betalte renter
Betalt skatt
Netto kontantsrøm fra operasjonelle aktiviteter

4 068

2 523

(296)

(262)

(1 298)

(668)

2 473

1 592

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Investeringer i varige driftsmidler

(605)

(523)

Overtakelse av virksomhet

(31)

(4 061)

Andre investeringsaktiviteter

(18)

(19)

(653)

(4 603)

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Opptak av rentebærende gjeld

3 100

3 871

Nedbetaling av rentebærende gjeld

(2 453)

(218)

(663)

(610)

Utbetaling av utbytte og andre egenkapitaltransaksjoner
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

(15)

3 043

Endring i betalingsmidler

1 805

27

Betalingsmidler ved begynnelsen av året

1 243

1 216

Valutagevinst/(tap) betalingsmidler
Betalingsmidler ved årets slutt

(1)
3 047

(5)
1 243
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Oppstilling over endringer i egenkapitalen - konsern 		

OPPSTILLING OVER ENDRINGER
I EGENKAPITALEN - KONSERN
(beløp i millioner kroner)
Egenkapital pr. 01.01.2017

Aksje
kapital Overkurs

1 703

1 903

Årsresultat

Opptjent
egen
kapital

2 604

27

Sikrings
reserve

Ikkekontrol
lerende
eier
interesser

Sum
egen
kapital

(64)

6 173

990

7 163

923

115

1 038

115

1 020

923

Utvidet resultat
Årets totalresultat
Kapitalutvidelse

Estimat
avvik
pensjoner

Egenkapital
til mor-
selskapets
aksjonærer

923
332

(15)

(3)

(18)

(15)

(3)

905
4 000

3 668

Ikke kontrollerende eierinteresser ved oppkjøp
(610)
2 035

5 571

Årsresultat

2 917

(610)
12

(67)

17

10

27

17

10

1 064

1 037

Utvidet resultat
Årets totalresultat

1 037

1 896

12 364

1 037

186

1 223

186

1 250

27
3

Utbytte

(650)
2 035

5 571

3 304

29

(57)

791
(610)

10 468

Ikke kontrollerende eierinteresser ved oppkjøp
Egenkapital pr. 31.12.2018

4 000
791

Utbytte
Egenkapital pr. 31.12.2017

(18)

(650)

(13)

10 882

2 072

3
(663)
12 954
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Note 1.1 Virksomhetsinformasjon
E-CO Energi Holding AS «E-CO Energi» er et aksjeselskap registrert i Norge. Konsernet består av E-CO Energi Holding AS med
datterselskaper og er eiet 100% av Hafslund E-CO AS. Selskapets forretningsadresse er C. J. Hambros plass 2C, 0164 OSLO.
E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern. Kjernevirksomheten er eierskap, drift og utvikling av vannkraftanlegg. Morselskapets
hovedoppgaver er HMS, strategiutvikling, finans, økonomi og informasjon. Konsernet er Norges nest største vannkraftprodusent med en
normalproduksjon i overkant av 14 TWh per år. Dette dekker kraftbehovet til ca. 700 000 husstander.
E-CO Energi Holdings konsernregnskap for regnskapsåret 2018 ble vedtatt i styremøte den 14. mars 2019, og fås utlevert
på C. J. Hambros plass 2 C, 0164 Oslo, eller kan hentes på www.e-co.no.

Note 1.2 Generelle regnskapsprinsipper
Grunnlaget for utarbeidelse av årsregnskapet
Konsernregnskapet for 2018 for E-CO Energi Holding AS er avlagt i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) som
er godkjent av EU. Målegrunnlaget for konsernregnskapet er historisk kost med unntak av enkelte eiendeler og forpliktelser måles til
virkelig verdi. Se note 5.5 Virkelig verdi for en nærmere spesifikasjon av disse. Utarbeidelsen av regnskap i samsvar med IFRS krever bruk
av estimater og skjønnsmessige vurderinger. Der det foreligger stor grad av skjønnsmessige vurderinger eller forutsetninger og vesentlige
estimater, er dette beskrevet i aktuelle noter.
Valuta
Presentasjonsvalutaen er norske kroner (NOK), som også er morselskapets og datterselskapenes funksjonelle valuta. Alle beløp er angitt
i millioner kroner, med mindre noe annet er angitt. Balanseposter i utenlandsk valuta vurderes til kurs på balansedagen. Transaksjoner i
utenlandsk valuta omregnes til norske kroner på transaksjonsdatoen.
Kortsiktig og langsiktig presentasjon
En eiendel er klassifisert som kortsiktig når den er:
- Forventet å bli realisert gjennom foretakets ordinære driftssyklus
- Holdt med salg som hovedformål
- Forventet å bli realisert i løpet av 12 måneder etter rapporteringsperioden, eller
- Utgjør kontanter eller kontantekvivalenter som ikke er bundet utover 12 måneder
Alle andre eiendeler klassifiseres som langsiktige.

Note 1.3 Endringer i prinsipper og estimater i 2018
Klassifisering av vannfallrettigheter
Konsernet valgte ved overgangen til IFRS i 2017 å klassifisere vannfallsrettigheter som varige driftsmidler. Fra 2018 klassifiseres vann
fallsrettigheter som immaterielle eiendeler i samsvar med Hafslund E-CO sine prinsipper. Sammenligningstallene er omklassifisert
tilsvarende. Endringen medfører ingen annen endring enn en omklassifisering av vannfallrettigheter i balansen fra varige driftsmidler til
immaterielle eiendeler.
IFRS 15 Driftsinntekter fra kontrakter med kunder
For 2017 ble realisert og urealisert gevinst og tap fra kraftderivater og valutaterminer presentert på linjen salgsinntekter. I forbindelse med
at konsernet gikk over til IFRS 15 fra 1.1.18 med full retrospektiv metode presenteres kun inntekter fra kundekontrakter på regnskapslinjen
Salgsinntekter. Realisert og urealisert gevinst og tap fra kraftderivater og valutaterminer presenteres på regnskapslinjen Andre drifts
inntekter. Sammenlikningstall er omklassifisert tilsvarende.
IFRS 9 Finansielle instrumenter
Konsernet gikk over til IFRS 9 fra og med 1.1.2018 med full retrospektiv metode. Overgangen påvirker i hovedsak klassifiseringen av
finansielle instrumenter uten at dette har gitt beløpsmessige effekt, samt at kontantstrømsikring på kombinerte rente- og valutabytteavtaler
påvirkes av at basismarginen holdes utenfor sikringsforholdet og presenteres som en kostnad ved sikring. Implementeringen av IFRS 9 har
ikke påvirket sammenlikningstallene.
Beregning av forpliktelse knyttet til frikraft og grunneiererstatninger
Konsernet har i 2018 gjort en endring i beregningen av forpliktelser knyttet til frikraft og erstatninger til grunneiere. Endringen påvirker
i det vesentlige forpliktelser til kontanterstatninger og har motpost i vannfallrettigheter og andre driftskostnader. For 2018 medfører dette
en økning i langsiktige forpliktelser på 579 millioner kroner og en økning i vannfallrettigheter på 547 millioner kroner. Differansen er
presentert på linjen andre driftskostnader. Endringen påvirker ikke sammenlikningstall.
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Note 1.4 Endringer i standarder og tolkninger
Konsernets vurdering av virkningen av nye standarder, og endringer i eksisterende standarder og fortolkninger er angitt nedenfor.
IFRS 16 Leieavtaler
IFRS 16 Leieavtaler gjelder for årsregnskap med regnskapsperioder som begynner 1. januar 2019 eller senere. E-CO Energi vil implementere
standarden 1. januar 2019 og vil benytte modifisert retrospektiv overgangsmetode, hvor den samlede virkningen av førstegangs anvendelse
av IFRS 16 justeres mot opptjent egenkapital per 1. januar 2019. Sammenligningstallene endres ikke som følge av overgang til IFRS 16 ved
bruk av denne metoden.
Alle bruksretteiendeler vil bli innregnet til verdien av leieforpliktelsen per 1. januar 2019, bortsett fra for enkelte, større leiekontrakter
hvor bruksrettseiendelen blir balanseført til beregnet verdi som om IFRS 16 alltid har vært benyttet.
Konsernet har vurdert effekten av implementeringen av IFRS 16 som beskrevet nedenfor. Faktiske effekter av implementeringen av
standarden vil kunne endre seg da de nye regnskapsprinsippene vil kunne være gjenstand for endring frem til konsernet offentliggjør sitt
første regnskap som inkluderer tidspunkt for førstegangsanvendelse.
IFRS 16 krever at en leietaker balansefører sine leieavtaler. Det betyr at konsernet fra og med 1. januar 2019 vil innregne en bruksrett
eiendel som representerer retten til å benytte en underliggende eiendel og en forpliktelse som representerer en plikt til å betale for leie.
IFRS 16 erstatter eksisterende standarder og fortolkninger om leieavtaler, inkludert IAS 17 Leieavtaler og IFRIC 4 Fastsettelse av hvorvidt
en avtale inneholder en leieavtale.
Konsernet vil innregne nye eiendeler og forpliktelser for sine operasjonelle leieavtaler som gjelder kontorlokaler, vannfall og kraftverk.
Leiekostnader i driftsresultatet vil erstattes av avskrivninger på bruksretteiendelen og rentekostnader på leieforpliktelsen.
Konsernet har ingen finansielle innleieavtaler.
Basert på tilgjengelig informasjon estimerer konsernet at det vil innregne leieforpliktelser på 33 mill. kroner og bruksretteiendeler
på ca 30 mill. kroner per 1. januar 2019. Effekten på egenkapitalen per 1. januar 2019 vil være ca 2,3 mill. kroner basert på disse estimatene.  
Leieavtaler hvor konsernet er utleier
Konsernets aktiviteter som utleier er av begrenset omfang og det forventes derfor ingen betydelige effekter for konsernregnskapet.
Andre standarder og fortolkninger
Konsernet forventer ikke at endringer i andre standarder og fortolkninger vil ha vesentlig effekt på regnskapet.

Note 1.5 Transaksjoner og hendelser i 2018
Sammenslåing av Hafslund og E-CO Energi
20. juni 2018 vedtok Oslo bystyre å samle Hafslund og E-CO under et nytt heleid morselskap. Hafslund E-CO AS ble etablert 4. juli 2018
med datterselskapene Hafslund AS og E-CO Energi Holding AS, og danner sammen det nye konsernet.

Note 2.1 Salgsinntekter
VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER
Konsernet implementerte IFRS 15 Driftsinntekter fra kontrakter med kunder 1. januar 2018 og har benyttet full retrospektiv metode i
implementeringen. IFRS 15 har ikke ført til vesentlige endringer i konsernets måte å regnskapsføre inntekter på. Total effekt av implementeringen var ikke vesentlig for konsernet og hadde ingen effekter på egenkapitalen ved implementering. Konsernets driftsinntekter består
hovedsakelig av inntekter fra salg av kraft i engrosmarkedet.
Kraftinntekter
Kraftproduksjonen selges hovedsakelig over børs på Nord Pool Spot og til Hafslund Strøm. Retten til å fakturere avtalt vederlag for kraften
oppstår når kraften er produsert og levert, og inntektsføring skjer på basis av dette. Konsernet vurderer det slik at børsen (Nord Pool) er å
anse som en kunde i forhold til IFRS 15 da konsernet har en håndhevbar kontrakt med Nord Pool AS. Tilsvarende er Hafslund Strøm definert
som kunde.
Kraftinntekter fra egen produksjon presenteres som hovedregel brutto i resultatregnskapet. Innkjøp blir ført brutto som varekostnad i den
grad kjøp og salg styres uavhengig, er nominert brutto på Nord Pool og innkjøpet ligger innenfor konsernets forretningsmessige behov for
kjøp av kraft som ledd i ordinær virksomhet.
Andre driftsinntekter
Konsesjonskraft
Konsernet er forpliktet til å levere konsesjonskraft til kommuner og fylkeskommuner til enten en regulert OED-pris for konsesjonskraft
eller en beregnet selvkost. E-CO Energi har vurdert at inntekt fra levering av konsesjonskraft ikke oppstår fra en kundekontrakt etter
definisjonen i IFRS 15, men anvender prinsippene i IFRS 15 analogt og presenterer derfor også inntekter fra salg av konsesjonskraft som
salgsinntekter.
Se note 4.2 Kraftforpliktelser for ytterligere informasjon.
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Note 2.1 Salgsinntekter forts.

SALGSINNTEKTER (beløp i millioner kroner)

2018

2017

Kraftinntekter

5 765

3 380

Konsesjonskraft

78

85

5 843

3 465

31.12.2018

31.12.2017

01.01.2017

162

34

20

Sum salgsinntekter

Beløp i millioner kroner
Fordringer, som er inkludert i kundefordringer og andre fordringer

LEVERINGSFORPLIKTELSER OG PRINSIPPER FOR INNTEKTSFØRING
Leveringsforpliktelse

Prinsipp for inntektsføring

Kraftinntekter

På basis av rett til å fakturere
(på leveringstidspunktet)

Konsesjonskraft

På basis av rett til å fakturere
(på leveringstidspunktet)

Konsernet har ikke gjenværende leveringsforpliktelser per 31. desember 2018.

Note 2.2 Andre driftsinntekter
VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER
Kraft og valutaderivater
E-CO Energi benytter finansielle sikringskontrakter og valutaterminer for å sikre fremtidig salgsinntekt. Konsernet benytter ikke regnskapsmessig sikringsbokføring for sikring av kraftinntekter. Realiserte og urealiserte verdiendringer knyttet til derivater inngått for økonomisk
sikring av fremtidig salgsinntekt resultatføres under Andre driftsinntekter. Se også note 5.1 Finansielle instrumenter.
Inntekter fra salg av andre varer og tjenester
Inntekter fra andre salg av varer eller tjenester resultatføres når varen eller tjenesten er levert og risiko og avkastning har gått over til kjøper.

ANDRE DRIFTSINNTEKTER (beløp i millioner kroner)

2018

2017

Realisert gevinst/tap kraft og valutaderivater

(365)

(22)

Urealisert gevinst/tap kraft og valutaderivater

(376)

57

51

51

Overføringsinntekter
Øvrige driftsinntekter
Sum andre driftsinntekter

10

41

(680)

127

2018

2017

Andre driftsinntekter består i hovedsak av inntekter fra salg av tjenester.

Note 2.3 Energikjøp og overføringskontrakter
ENERGIKJØP OG OVERFØRINGSKONTRAKTER (beløp i millioner kroner)
Faste kontrakter

43

49

Overføringskostnader

295

212

Sum kostnader til energikjøp og overføring

338

261

Overføringskostnader gjelder i hovedsak innmatningskostnader til sentralnettet.
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Note 2.4 Lønnskostnader
LØNNSKOSTNADER (beløp i millioner kroner)
Lønn

2018

2017

184

167

Arbeidsgiveravgift

25

22

Pensjonskostnader

19

21

Sum lønnskostnader

228

210

Gjennomsnittlig antall årsverk som har vært sysselsatt i regnskapsåret:

184

180

Pensjonskostnader er nærmere omtalt i note 7.2

Note 2.5 Eiendomsskatt og konsesjonsavgift
VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER
Eiendomsskatt
Eiendomsskatt klassifiseres og resultatføres som driftskostnad i utskrivingsåret.
Konsesjonsavgifter
Konsesjonsavgifter betales årlig til stat og kommune for retten til å utnytte vannfallet. Slike avgifter kostnadsføres løpende som
periodekostnader. Se note 4.1 for nærmere beskrivelse av kraftforpliktelser.
EIENDOMSSKATT OG KONSESJONSAVGIFT (beløp i millioner kroner)
Eiendomsskatt
Konsesjonsavgift
Sum eiendomsskatt og konsesjonsavgift

2018

2017

190

185

89

84

279

269

Eiendomsskatt beregnes ut fra takstverdi fastsatt i henhold til eiendomsskatteloven § 8.
Skattesatsen er maksimalt 0,7 prosent.

Note 2.6 Andre driftskostnader
ANDRE DRIFTSKOSTNADER (beløp i millioner kroner)

2018

2017

Kjøp av eksterne tjenester

40

34

Deleide kraftverk

58

39

Erstatninger og div. avgifter

20

37

Forsikringer

24

12

Egne investeringsarbeider

(17)

(12)

Drift og vedlikehold av kraftverk

140

102

36

67

300

279

SPESIFIKASJON REVISJONSHONORAR (beløp i tusen kroner)

2018

2017

Lovpålagt revisjon

1 496

1 855

Øvrige driftskostnader
Sum andre driftskostnader

Andre attestasjonstjenester
Skattemessig bistand

336
663

227

Andre tjenester

2 486

1 069

Sum revisjonshonorar

4 645

3 486

Merverdiavgift er ikke inkludert i det spesifiserte revisjonshonoraret.
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Note 3.1 Varige driftsmidler
VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER
Varige driftsmidler måles til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eiendeler selges eller avhendes, blir
balanseført verdi fraregnet og eventuelt tap eller gevinst resultatføres.
Anskaffelseskost for varige driftsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og kostnader direkte knyttet til å sette anleggsmiddelet
i stand for bruk.
Låneutgifter som er henførbare til anskaffelse, konstruksjon, eller produksjon av en kvalifiserende eiendel, tillegges anskaffelseskost. Med
en kvalifiserende eiendel menes en eiendel som krever en lang periode for å bli klar for påtenkt bruk eller salg, f. eks. et vannkraftanlegg.
Utgifter påløpt etter at driftsmidlet er tatt i bruk, slik som løpende vedlikehold, resultatføres, mens øvrige utgifter (periodisk vedlikehold)
som forventes å gi fremtidige økonomiske fordeler blir balanseført. Balanseført verdi knyttet til utskiftede deler fraregnes og resultatføres.
Avskrivningsperiode og -metode vurderes årlig, og eventuelle endringer regnskapsføres som estimatendringer.
Anlegg under utførelse er klassifisert som varige driftsmidler og er oppført til kost inntil tilvirking eller utvikling er ferdigstilt. Anlegg under
utførelse blir ikke avskrevet før anleggsmiddelet er tilgjengelig for bruk og i den stand som er nødvendig for at eiendelen skal virke slik som
tiltenkt.
For prinsipper relatert til nedskrivning av varige driftsmidler, se note 3.3 Nedskrivningsvurderinger.
VESENTLIGE ESTIMATER OG FORUTSETNINGER
Varige driftsmidler avskrives over driftsmidlenes forventede brukstid. Forventet brukstid estimeres på bakgrunn av erfaring, historikk og
skjønnsmessige vurderinger knyttet til teknisk bruk og lønnsomhet, og justeres dersom det oppstår endringer i forventningene.
Det tas hensyn til restverdi ved fastsettelse av avskrivningene og vurdering av restverdi er også gjenstand for estimater.
Det avsettes ikke for fjerningsforpliktelser, da det ikke foreligger hjemfallsrett ved konsernets kraftverk.
Vannkraft- og
reguleringsanlegg

Anskaffelseskost 31.12.2016

12 948

Overfø- Bygninger
ringsanlegg

302

145

Tele
anlegg

38

Transportm.
og annet
utstyr

79

Anlegg
under
utførelse

640

Sum

14 152

Tilgang

223

4

373

600

Avgang

(5)

(1)

(75)

(81)

534

4 461

82

1 471

19 133

6

(102)

653

Anskaffelser ifm virksomhetssammenslutninger
Anskaffelseskost 31.12.2017

3 928
17 094

Tilgang

666

Avgang

(10)

Reklassifisering til vannfallrettigheter (note 3.2)

302

Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.2016
Avskrivning

38

83

(3)

(13)

1

(27)

17 750

303

235

38

84

6 240

165

47

16

33

6 500

324

8

3

2

2

338

6 564

173

50

17

35

6 839

353

6

4

5

367

Anskaffelser ifm virksomhetssammenslutninger
Anskaffelseskost 31.12.2018

145

9

(17)

1 379

19 789

34

34

Avgang
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.2017
Avskrivning
Avgang
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.2018

(4)

(4)

6 912

179

53

17

40

Balanseført verdi 31.12.2017

10 531

Balanseført verdi 31.12.2018

10 837

7 202

130

95

21

47

1 471

12 294

125

182

21

44

1 379

12 588
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Note 3.1 Varige driftsmidler forts.

AVSKRIVNINGSTIDER

År

Metode

50–100

Lineær

Mekanisk utstyr

25-40

Lineær

Elektrisk utstyr

15-30

Lineær

Bygninger

100

Lineær

Teleanlegg

4-15

Lineær

Transportmidler og annet utstyr

5-15

Lineær

Reguleringer og bygningsteknisk

Tabellen over inkluderer også andel i anlegg som eies gjennom felleskontrollerte driftsordninger.
Nærmere informasjon om felleskontrollerte driftsordninger er gitt i Note 3.4 Felleskontrollerte
driftsordninger.
E-CO konsernet har balanseført byggelånsrenter på 73 mill. kroner på eiendeler som kvalifiserer for det
ved utgangen av 2018 (28 mill. kroner). Gjennomsnittlig lånerente for konsernet er benyttet for beregning
av byggelånsrenter. For vurderinger vedrørende nedskrivninger vises det til Note 3.3 Nedskrivnings
vurderinger.
For vurderinger vedrørende nedskrivninger vises det til Note 3.3 Nedskrivningsvurderinger.

Note 3.2 Immaterielle eiendeler
VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER
Immaterielle eiendeler, som i E-CO-konsernet består av vannfallsrettigheter og goodwill innregnes til anskaffelseskost. Immaterielle
eiendeler med ubestemt levetid avskrives ikke, men testes årlig for verdifall.
Enkelte virksomhetssammenslutninger genererer teknisk goodwill. Denne oppstår som en følge av at man ikke kan bokføre utsatt
skatteforpliktelser til virkelig verdi. Virkelig verdi av utsatte skatteforpliktelser er normalt lavere enn nominell verdi. Differansen mellom
virkelig verdi og nominell verdi gir en teknisk goodwill. For prinsipper relatert til nedskrivning av immaterielle eiendeler og goodwill,
se Note 3.3 Nedskrivningsvurderinger.
VESENTLIGE ESTIMATER OG FORUTSETNINGER
Konsernet har evigvarende konsesjoner (ingen hjemfallsrett) og kjøpte vannfalls- og grunnrettigheter er derfor vurdert å være
tidsubegrenset og amortiseres ikke. Rettighetene er klassifisert som immaterielle eiendeler da konsernet mener ervervede vannfalls- og
grunnrettigheter ikke er fysiske i den forstand at det er betaling for retten til å utnytte fremtidig nedbør og snøsmelting til å produsere kraft.

Beløp i millioner kroner
Balanseført verdi per 1.1.2017
Driftsinvesteringer
Kjøp av selskap

Vannfallsrettigheter

Goodwill

Sum immaterielle eiendeler

8 820

8 820

30

30

3 500

2 916

6 416

Balanseført verdi per 31.12.2017

12 350

2 916

15 266

Balanseført verdi per 1.1.2018

12 350

2 916

15 266

20

20

Kjøp av selskap
Reklassifisert fra varige driftsmidler
Andre poster
Balanseført verdi per 31.12.2018

17

17

548

548

12 915

2 936

15 851

Andre poster på vannfallsrettigheter i 2018 på 548 mill. kroner knytter seg til endring i metodikk for beregning av forpliktelse knyttet til
frikraft og grunneiererstatninger, se note 1.3. Tilgang på goodwill i 2018 på 20 mill. kroner knyttet seg til endelig oppgjør i 2018 for aksjene
i Hafslund Produksjon Holding, se note 8.2.
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Note 3.3 Nedskrivningsvurderinger
VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER
Varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og goodwill overvåkes løpende for indikasjoner på mulig verdifall. Kontantgenererende enheter
med immaterielle eiendeler med ubestemt levetid og goodwill testes årlig for verdifall. I tilfelle indikasjoner på mulig verdifall gjennomføres
verdifalltester umiddelbart. Dersom verdifalltestene tilsier at de balanseførte verdiene ikke lenger kan forsvares foretas nedskrivning til
gjenvinnbart beløp. Verdifalltester gjennomføres ved at kontantstrømmer knyttet til de kontantgenererende enhetene identifiseres og
neddiskonteres (bruksverdi) ved å benytte et risikojustert, markedsmessig avkastningskrav.
Ved vurdering av verdifall grupperes anleggsmidlene på det laveste nivået der det er mulig å skille ut uavhengige inngående kontantstrømmer (kontantgenererende enheter (KGE)).
Investeringer i selskaper innregnet etter egenkapitalmetoden testes for nedskrivning når det foreligger indikatorer på mulig verdifall.
Investeringer nedskrives om gjenvinnbart beløp, estimert som det høyeste av virkelig verdi fratrukket salgskostnader og bruksverdi, er
lavere enn balanseført verdi.
Ved hver rapporteringsdato vurderes grunnlaget for reversering av tidligere nedskrivninger på varige driftsmidler.
Tidligere nedskrivning på goodwill reverseres ikke.
VESENTLIGE ESTIMATER OG FORUTSETNINGER
Kontantgenererende enheter
Konsernet har definert kraftverksområdene som kontantgenererene enheter. Dette innebærer at kraftverk som ligger i samme vassdrag
og styres samlet vurderes som én kontantgenererende enhet. Verdifallstest gjennomføres ved å beregne nåverdi av fremtidige kontantstrømmer fra den kontantgenererende enheten som testes mot tilhørende balanseførte verdier.
Estimatusikkerhet
Konsernet har betydelige varige driftsmidler og immaterielle eiendeler, inkludert goodwill. Utviklingen i disse eiendelene er presentert
i Note 3.1 Varige driftsmidler og Note 3.2 Immaterielle eiendeler. Det er estimatusikkerhet knyttet til varige driftsmidler og immaterielle
eiendeler, da både verdsetting og estimert utnyttbar levetid bygger på fremtidsinformasjon som er beheftet med en stor grad av usikkerhet.
Immaterielle eiendeler anses å representere den største usikkerheten. Verdien av de immaterielle eiendelene er hovedsakelig utledet fra
egne verdsettinger, og er stort sett balanseført i forbindelse med oppkjøp av virksomhet. Goodwill er residual i forbindelse med oppkjøp.
Konsernets kontantgenererende enheter testes årlig for verdifall. Konsernet vurderer kvartalsvis om det foreligger indikasjoner på mulig
verdifall. I tilfelle indikasjoner på mulig verdifall gjennomføres verdifalltester umiddelbart. Hvorvidt det er indikatorer som kan tyde på et
nedskrivningsbehov er en skjønnsmessig vurdering. Typiske indikatorer som kan tyde på verdifall, kan for eksempel være endringer i
markedspriser, avtaler, negative hendelser eller andre driftshold. Beregning av bruksverdi er basert på en rekke skjønnsmessige
vurderinger og forutsetninger vedrørende fremtidige kontantstrømmer, hvor fremtidige kraftpriser, regulatorisk regime, valutakurser,
salgsvolum og avkastningskrav er de viktigste faktorene.
Hvorvidt det er indikatorer som kan tyde på et nedskrivningsbehov er en skjønnsmessig vurdering. Typiske indikatorer som kan tyde på
verdifall, kan for eksempel være endringer i markedspriser, avtaler, negative hendelser eller andre driftshold. Beregning av bruksverdi er
basert på en rekke skjønnsmessige vurderinger og forutsetninger vedrørende fremtidige kontantstrømmer, hvor fremtidige kraftpriser,
regulatorisk regime, valutakurser, salgsvolum og avkastningskrav er de viktigste faktorene.
Budsjett- og prognoseforutsetninger
De gjennomførte verdifalltestene for 2018 tar utgangspunkt i budsjett for 2019 og en eksplisitt periode på 10 år før terminalverdien
fastsettes. Kraftpriser i verdifallstestene er hentet fra MarkedsKraft (uavhengig tredjepart) sitt low case scenario for fremtidig prisutvikling
per september 2018.
Diskonteringsrente
Diskonteringsrenten som benyttes tar utgangspunkt i selskapets kapitalkostnad, som er basert på et vektet gjennomsnitt av avkastningskrav for egen- og fremmedkapital. Egenkapitalavkastningskravet estimeres ved bruk av kapitalverdimodellen (CAPM). Fremmedkapitalavkastningskravet estimeres ut fra langsiktig risikofri rente tillagt en kredittmargin utledet av konsernets marginale langsiktige lånerente.
Diskonteringsrenten justeres for antatt gjeldsgrad og forretningsrisiko for den enkelte kontantgenererende enhet. Det er benyttet en
diskonteringsrente før skatt på 10,9 prosent (7,9 prosent).
Sensitivitet
Konsernet har gjennomført sensitivitetsanalyser hvor det er sett på hvilke konsekvenser endring i ulike forutsetninger har på gjenvinnbart
beløp. Det er gjennomført sensitivitetstester for eksempel 30 prosent fall i kraftpriser i terminalåret, og en økning på 20 prosent i diskonteringsrenten. Konsernet viser god robusthet i de gjennomførte sensitivitetstestene.
De gjennomførte nedskrivningsvurderingene i 2018 viste at de balanseførte verdiene på varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og
goodwill kan forsvares. Oversikten nedenfor viser balanseførte verdier ved utgangen av 2018.
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Note 3.3 Nedskrivningsvurderinger forts.

BOKFØRTE VERDIER SOM TESTES (beløp i millioner kroner)

31.12.2018

31.12.2017

Vannfallrettigheter

12 915

12 350

Varige driftsmidler

12 588

12 294

Goodwill
Sum balanseverdi

2 936

2 916

28 439

27 560

Nedskrivning
Nedskrivninger akkumulert

Note 3.4 Felleskontrollerte ordninger og tilknyttede selskaper
VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER
Felleskontrollerte ordninger
En felleskontrollert ordning er en ordning der to eller flere parter har felles kontroll. Felles kontroll foreligger når beslutninger om relevante
aktiviteter krever enstemmighet mellom de partene som deler kontrollen.
Investeringer i felleskontrollerte ordninger klassifiseres enten som felleskontrollerte driftsordninger eller felleskontrollerte virksomheter.
Felleskontrollerte driftsordninger er ordninger der de partene som har felles kontroll over ordningen, har rettigheter til eiendelene, og
ansvar for forpliktelsene knyttet til den felleskontrollerte ordningen. Slike ordninger regnskapsføres ved at konsernet som driftsansvarlig
innregner sin interesse i ordningens inntekter, kostnader, eiendeler og forpliktelser. Alle konsernets felleskontrollerte ordninger er vurdert
å være felleskontrollerte driftsordninger, og konsernets interesse er i alle tilfeller sammenfallende med eierandelen.
Tilknyttede selskaper
Selskaper der morselskap eller datterselskap har betydelig innflytelse, det vil normalt si selskaper der E-CO Energi eier mellom 20 og 50
prosent av aksjekapitalen, er i konsernregnskapet klassifisert som tilknyttede selskaper og regnskapsført etter egenkapitalmetoden. Ved
bruk av egenkapitalmetoden innregnes investeringen opprinnelig til anskaffelseskost og det balanseførte beløpet reguleres med andelen
av resultater, samt andel av utvidet resultat. En eventuell nedskrivning av andelens verdi presenteres på samme linje. Når konsernets andel
av tap i et tilknyttet selskap overstiger balanseført beløp innregnes ikke ytterligere tap, med mindre det er pådratt forpliktelser.
Slike investeringer testes for nedskrivning når det foreligger indikatorer på mulig verdifall. Investeringer nedskrives om gjenvinnbart beløp,
estimert som det høyeste av virkelig verdi fratrukket salgskostnader og bruksverdi, er lavere enn balanseført verdi.
VESENTLIGE ESTIMATER OG FORUTSETNINGER
For å vurdere hvorvidt en investering er et datterselskap, felleskontrollert drift/virksomhet eller tilknyttet selskap kreves det bruk av skjønn,
særlig rundt graden av kontroll. Konsernet vurderer graden av kontroll basert på fakta og omstendigheter for hver enkelt investering.
For kraftselskaper og kraftverk vil typiske beslutninger om relevante aktiviteter kunne være knyttet til produksjonsbeslutninger og
mekanismer for hvem som kan ta ut strøm til hvilke tider. Rammene for driften av felles eide kraftverk er ofte detaljregulert gjennom en
avtale mellom eierne hvilket, avhengig av hvor strengt driften er regulert gjennom denne avtalen, kan være et tegn på at det foreligger
felles kontroll. Ved å analysere operatøravtalen vurderer konsernet om det foreligger felles kontroll knyttet til å påvirke relevante aktiviteter
og verdidrivere, og hvorvidt avtalen gir fleksibilitet til å påvirke forretningsplaner og budsjetter.
Dersom det konkluderes med at det foreligger felles kontroll, vurderer konsernet hvorvidt ordningen skal klassifiseres som felleskontrollert
driftsordning eller felleskontrollert virksomhet. For å vurdere hvorvidt en felleskontrollert ordning er felles drift eller felles virksomhet
kreves det en helhetlig vurdering, som tar hensyn til aksjonæravtaler, hvilke rettigheter og plikter deltakerne har, samt underliggende
faktum for øvrig.
Et kraftverk organisert som en egen juridisk enhet, hvor det foreligger en selvstendig virksomhet som selger kraftproduksjon i markedet
i eget navn og hvor eierne deler på netto avkastning iht. eierandeler vurderes av E-CO Energi som en felleskontrollert virksomhet.
Foreligger det avtaler som tilsier en fordeling av total kraftproduksjon, totale eiendeler og forpliktelser mellom partene klassifiserer
E-CO Energi investeringen som en felleskontrollert driftsordning.

Konsernregnskap 2018 //

Felleskontrollerte ordninger

Klassifisering

Forretningskontor

Foreningen til Hallingdalsvassdragets regulering

Felleskontrollert driftsordning

Oslo

Forening til Bægnavassdragets regulering

Felleskontrollert driftsordning

Hønefoss

Vinstra Kraftselskap DA

Felleskontrollert driftsordning

Lillehammer

66,7 %

Opplandskraft DA

Felleskontrollert driftsordning

Lillehammer

50,0 %

Øvre Otta DA

Felleskontrollert driftsordning

Lillehammer

36,7 %

Nedre Otta DA

Felleskontrollert driftsordning

Lillehammer

26,9 %

Storbrofoss Kraftanlegg DA

Felleskontrollert driftsordning

Lillehammer

80,0 %

Bagn Kraftverk DA

Felleskontrollert driftsordning

Porsgrunn

16,0 %

Embretsfosskraftverkene DA

Felleskontrollert driftsordning

Drammen

50,0 %

Aurlandsanleggene

Felleskontrollert driftsordning

Oslo

93,0 %

Solbergfossanlegget

Felleskontrollert driftsordning

Oslo

66,7 %

Usta Kraftverk

Felleskontrollert driftsordning

Oslo

57,1 %

Nes Kraftverk

Felleskontrollert driftsordning

Oslo

57,1 %

Rosten Kraftverk

Felleskontrollert driftsordning

Lillehammer

72,0 %

Uvdalsverkene

Felleskontrollert driftsordning

Porsgrunn

10,0 %

Sarp Kraftverk

Felleskontrollert driftsordning

Askim

50,0 %

Tilknyttede selskap

Klassifisering

Forretningskontor

NGK Utbygging

Egenkapitalmetoden

Oslo

25,0 %

Glomma og Laagens Brukseierforening

Egenkapitalmetoden

Lillehammer

26,9 %

NorthConnect

Egenkapitalmetoden

Kristiansand

22,3 %

Eierandel

Stemme
andel
73,5 %
38,3 %

Eierandel

Konsernet anser per 31.12.18 alle sine investeringer i felleskontrollerte ordninger å være driftsordninger, hvor konsernet som drifts
ansvarlig innregner sin interesse i hver enkelt eiendels- og gjeldspost samt tilsvarende andel av inntekter og kostnader i ordningen.
Konsernets interesse sammenfaller med eierandelen.
Konsernet samarbeider med andre selskaper om utbygging og drift av kraftverk. Eierselskapene disponerer sine forholdsmessige
andeler av kraftproduksjonen etter fratrekk av forpliktelser til å levere konsesjonskraft og lignende.
Stemmeandel tilsvarer som regel eierandel, men lov og avtaler kan medføre krav om enstemmighet i alle eller enkelte beslutninger.
Reguleringsforeningene omfatter hver et antall reguleringer. Medlemmenes eierandel knytter seg til de enkelte reguleringer.
Oppgitt stemmeandel gjelder andel av stemmer i generalforsamlingen.
Indirekte eierandeler: Øvre Otta DA eies av Opplandskraft DA. Oppgitt eierandel er konsernets indirekte eierandel.
Bagn Kraftverk DA eies av Storbrofoss Kraftanlegg DA. Oppgitt eierandel er konsernets indirekte eierandel.
Konsernet hefter for sin andel av forpliktelsene i de felleskontrollerte driftsordningene.
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Note 4.1 Kraftforpliktelser
VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER
Forpliktelser overfor grunneier
Konsernet er gjennom ulike avtaler forpliktet til å betale erstatninger og levere frikraft til grunneiere som kompensasjon for ulempe ved
å benytte vannfallet og grunnen til vannkraftproduksjon. Forpliktelsene knyttet til årlige erstatninger og frikraft er klassifisert som lang
siktig forpliktelse i regnskapslinjen kraftforpliktelser og andre forpliktelser. Motpost er vannfallrettighet som klassifiseres som immateriell
eiendel. Eiendelen avskrives ikke hvis det ikke foreligger hjemfallsrett og verdiene anses som evigvarende.
Frikraft – avtale om netto finansielt oppgjør
Frikraftkontrakter inngått med grunneier som avhenger av kraftprisen og som gjøres opp finansielt innregnes til virkelig verdi med
etterfølgende måling til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet.
Kontanterstatninger
Konsernet behandler de evigvarende kontanterstatningene med faste årlige beløp som finansielle forpliktelser som innregnes til virkelig
verdi med etterfølgende måling til amortisert kost.
Frikraft – fysisk oppgjør
Konsernet anser sine kontrakter relatert til fysisk levering av frikraft å ligge innenfor «eget-bruk»-unntaket. Konsernet avsetter for
forpliktelsen til et beløp tilsvarende nåverdi av selvkost.
Konsesjonskraft
Konsernet er tildelt evigvarende konsesjoner knyttet til utbygging og drift av vannkraftverk, og som følge av dette har konsernet årlige
forpliktelser til å levere konsesjonskraft til kommuner og fylker. Deler av forpliktelsen dekkes med fysisk leveranse og deler har praksis
med finansielt oppgjør der konsernet betaler forskjellen mellom spot- og konsesjonskraftprisen til den som har krav på konsesjonskraft.
Ved utgangen av 2018 utgjorde konsesjonskraft med finansielt oppgjør et årlig volum på totalt 129 GWh (129 GWh). Konsesjonskraft er ikke
innregnet som en forpliktelse i balansen.
Konsesjonsavgifter
Konsesjonsavgifter er ikke innregnet som en forpliktelse i balansen. Betalte konsesjonsavgifter kostnadsføres når de påløper.
Andre forpliktelser
Andre forpliktelser innregnes til virkelig verdi med etterfølgende måling til amortisert kost.

Beløp i millioner kroner

2018

2017

Finansielle forpliktelser overfor grunneier
Frikraft med netto finansielt oppgjør

131

92

Kontanterstatninger

1 105

563

Finansielle forpliktelser overfor grunneier

1 235

654

Øvrige finansielle forpliktelser

40

34

Andre finansielle forpliktelser

40

34

Andre finansielle forpliktelser

Avsetninger forpliktelser overfor grunneier
Frikraft med fysisk oppgjør

19

65

Avsetninger forpliktelser overfor grunneier

19

65

1 294

753

Forpliktelser til grunneier og andre forpliktelser

Øvrige finansielle forpliktelser gjelder i hovedsak forpliktelser knyttet til virksomhetsoverdragelse hvor konsernet er forpliktet til å dekke en
andel av pensjonskostnader til tidligere ansatte i ulike DAer hvor konsernet er medeier, i forbindelse med at de ansatte i DAene ble
virksomhetsoverdratt til Eidsiva Energi.
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Note 4.2 Leieavtaler, pantstillelser og garantiansvar
VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER
Konsernet har per 31. desember 2018 fremtidige leieforpliktelser hovedsakelig knyttet til kontorbygg, leasing av biler og leie av kraftverk.
Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen ikke er overført klassifiseres som
operasjonelle leieavtaler. Alle konsernets leieavtaler er operasjonelle leieavtaler. Leiebetalingene klassifiseres som driftskostnad og
resultatføres lineært over kontraktsperioden.
Konsernet har ikke finansielle leieavtaler.
FREMTIDIG LEIEFORPLIKTELSE – OPERASJONELLE LEIEAVTALER (beløp i millioner kroner)

31.12.2018

Mindre enn ett år

31.12.2017

8

8

Mellom ett og fem år

11

18

Mer enn fem år

40

42

Totalt

59

67

Pantstillelser og garantiansvar
E-CO Energi har ingen pantstillelser eller garantiansvar.

Note 5.1 Finansielle instrumenter
VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER
Konsernet implementerte IFRS 9 Finansielle instrumenter 1. januar 2018 og har benyttet full retrospektiv metode i implementeringen.
Implementering av IFRS 9 innebærer at finansielle eiendeler og gjeld som tidligere var kategorisert som Utlån og fordringer og Andre
finansielle forpliktelser nå klassifiseres som finansielle eiendeler og gjeld med måling til amortisert kost - uten at dette har beløpsmessig
effekt. Finansielle eiendeler og gjeld som ble målt til virkelig verdi under IAS39 måles også til virkelig verdi etter IFRS 9. IFRS 9 endrer
videre konsernets prinsipp for regnskapsføring av tapsavsetninger på finansielle eiendeler, slik at konsernet benytter en modell som
er basert på forventet kredittap. Konsernet forventer lave tap på finansielle eiendeler og implementeringen av IFRS 9 har ikke hatt
vesentlig beløpsmessig effekt på konsernets tapsavsetninger.
Se note 5.2 for omtale av effekten av IFRS 9 på konsernets prinsipper for sikringsbokføring.
Finansielle instrumenter regnskapsføres når konsernet blir part i kontraktsmessige betingelser knyttet til instrumentet.
Klassifisering og måling
Finansielle eiendeler og forpliktelser klassifiseres i tre kategorier: amortisert kost, virkelig verdi over utvidet resultat og virkelig verdi
over resultatet. Klassifiseringen bestemmes ved førstegangsinnregning, og vurderingen er basert på konsernets forretningsmodell for
styring av finansielle instrumenter og karakteristikken av kontantstrømmene til det enkelte finansielle instrumentet. Finansielle eiendeler
reklassifiseres ikke etter førstegangsinnregning med mindre konsernet endrer sin modell for styring av finansielle eiendeler.
Amortisert kost
Finansielle eiendeler som konsernet holder for å motta kontraktsmessige kontantstrømmer innregnes til virkelig verdi og måles i senere
perioder til amortisert kost. Dette gjelder i hovedsak instrumenter som kundefordringer, andre fordringer og bankinnskudd.
Finansielle forpliktelser som leverandørgjeld, obligasjonslån, sertifikatlån og andre lån er klassifisert som amortisert kost. Effektiv rentes
metode benyttes ved beregning av amortisert kost.
Virkelig verdi over utvidet resultat
Konsernet har inngått kombinerte rente- og valutabytteavtaler for å veksle hovedstolbetalinger på lån i utenlandsk valuta til norske kroner.
Valutadelen av derivatet er regnskapsmessig øremerket som sikringsinstrument i en kontantstrømsikring, med endring i virkelig verdi over
utvidet resultat i den grad sikringen er effektiv. Sikringsbokføring er videre omtalt i Note 5.2 Derivater og sikring.
For finansielle forpliktelser vil endringer i virkelig verdi som skyldes endring i egen kredittrisiko innregnes i utvidet resultat, mens
resterende verdiendring føres over resultatet.
Virkelig verdi over resultatet
Finansielle eiendeler innregnes til virkelig verdi og måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet, med unntak for tilfeller i de to
avsnittene ovenfor. Finansielle forpliktelser som ikke er klassifisert til amortisert kost eller som ikke er øremerket som sikringsinstrument
innregnes til virkelig verdi og måles i etterfølgende perioder til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Dette gjelder finansielle
forpliktelser holdt for handelsformål og gjelder i hovedsak kraftderivater.
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Note 5.1 Finansielle instrumenter forts.

Verdifall
Konsernet innregner avsetning for forventede kredittap for finansielle eiendeler som ikke er klassifisert som måling til virkelig verdi.
Fraregning av finansielle instrumenter
En finansiell eiendel fraregnes når rettighetene til å motta kontantstrømmer fra eiendelen er utløpt, eller konsernet har overført sine
rettigheter til å motta kontantstrømmer fra eiendelen og konsernet enten har overført alle vesentlige risikoer og fordeler knyttet til
instrumentet, eller konsernet har ikke overført eller beholdt alle vesentlige risikoer og belønninger knyttet til instrumentet men har overført
kontroll av eiendelen.
En finansiell forpliktelse fraregnes når den blir oppfylt, kansellert eller utløper. Når en eksisterende finansiell forpliktelse erstattes av en
annen forpliktelse til samme långiver på vesentlig forskjellige vilkår, eller betingelsene for en eksisterende forpliktelse er vesentlig endret
behandles dette som opphevelse av den opprinnelige forpliktelsen og det innregnes en ny forpliktelse. Differansen mellom de bokførte
verdiene føres i resultatregnskapet.
Motregning av finansielle instrumenter
Finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser er motregnet og nettobeløpet er rapportert i balansen dersom det foreligger en rettskraftig
rett til å motregne, og det er en intensjon om å avregne netto før realisering av eiendelene og forpliktelsene.
Tabellene under viser konsernets finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser, gruppert i henhold til kategoriene i IFRS 9:		

Beløp i millioner kroner

Eiendeler og
forpliktelser til
virkelig verdi
over resultat

Derivater
benyttet for
sikringsformål

Eiendeler og
forpliktelser til
amortisert kost

Totalt

197

197

31.12.2018
Finansielle eiendeler
Langsiktige fordringer
Langsiktige derivater

928

Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Bankinnskudd o.l.
Finansielle eiendeler

928

928
71

71

436

436

3 047

3 047

3 752

4 680

Finansielle forpliktelser
Kortsiktig rentebærende gjeld

533

533

Langsiktig rentebærende gjeld

12 168

12 168

Kortsiktige derivater

350

Langsiktige derivater

11

Andre forpliktelser

350
82

131

Leverandørgjeld
Annen kortsiktig ikke rentebærende gjeld
Finansielle forpliktelser

492

93
1 144

82

1 275

90

90

719

719

14 655

15 229

218

218

31.12.2017
Finansielle eiendeler
Langsiktige fordringer
Langsiktige derivater
Kortsiktige derivater

812

54

Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Bankinnskudd o.l.
Finansielle eiendeler

812

54

54

812

73

73

139

139

1 243

1 243

1 673

2 539
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Beløp i millioner kroner

Eiendeler og
forpliktelser til
virkelig verdi
over resultat

Derivater
benyttet for
sikringsformål

Eiendeler og
forpliktelser til
amortisert kost

Totalt

Finansielle forpliktelser
Kortsiktig rentebærende gjeld

1 000

1 000

Langsiktig rentebærende gjeld

10 907

10 907

Kortsiktige derivater

28

Langsiktige derivater

25

Andre forpliktelser

91

28
115

Leverandørgjeld
Annen kortsiktig ikke rentebærende gjeld
Finansielle forpliktelser

144

115

140
597

688

89

89

560

560

13 153

13 412

Note 5.2 Derivater og sikring
INTRODUKSJON
Konsernet har derivater knyttet til sikring av inntekter fra fremtidig kraftproduksjon, samt til veksling av rentebetingelser og sikring av
valutaeksponering i forbindelse med låneopptak.
Konsernet har inngått finansielle sikringskontrakter for kraftinntekter i euro, og benytter i tillegg valutaterminer for å sikre oppgjør i euro
til norske kroner. Konsernet har ikke påberopt sikringsbokføring for kontrakter på kraftsikring eller for valutaterminer, slik at urealiserte
verdiendringer føres over resultatet og presenteres på regnskapslinjen andre driftsinntekter.
Konsernet har inngått to rentebytteavtaler hvor rentebetingelsene på obligasjonslån i norske kroner er vekslet fra fast til flytende rente.
Rentebytteavtalene benyttes for å balansere renteeksponeringen for konsernets låneportefølje. Rentebytteavtaler som er inngått for å bytte
vilkårene fra fast til flytende rente på obligasjonslån i norske kroner er regnskapsmessig behandlet som virkelig verdi sikring.
For alle låneopptak i utenlandsk valuta har konsernet som policy å redusere valutarisiko ved at hovedstolbetalinger og fastrentebetalinger
i utenlandsk valuta veksles til norske kroner i et 1:1-forhold ved hjelp av kombinerte rente- og valutabytteavtaler. I de kombinerte avtalene
veksles også rentebetingelsene fra fast til flytende rente, slik at konsernet mottar faste rentebetalinger i utenlandsk valuta og betaler flytende
rente i norske kroner. Vekslingen fra fast til flytende rente i utenlandsk valuta er behandlet som en virkelig verdi sikring, mens veksling fra
flytende rente og hovedstolbetalinger i utenlandsk valuta til norske kroner er behandlet som en kontantstrømsikring.
For ett av lånene tatt opp i utenlandsk valuta er det både inngått en kombinert rente- og valutabytteavtale som veksler betingelsene fra
hovedstol og fast rente i utenlandsk valuta til flytende rente og hovedstol i norske kroner, samt i tillegg en rentebytteavtale som veksler
rentebetingelsene fra flytende rente i norske kroner til fast rente i norske kroner. Den kombinerte rente og valutabytteavtalen er regnskapsmessig behandlet som beskrevet i avsnittet ovenfor, mens konsernet ikke har påberopt sikringsbokføringen for rentebytteavtalen.
Derivater innregnes til virkelig verdi med etterfølgende måling av virkelig verdi i balansen. Regnskapsføringen av tilhørende gevinst og tap
avhenger av om derivatene er utpekt som sikringsinstrumenter og hvorvidt sikringsforholdet er vurdert som en kontantstrømsikring eller
en virkelig verdi sikring. Ineffektiv del av sikringen føres i begge tilfeller over resultatet, hvor kraftsikring og valutaterminer presenteres som
andre driftsinntekter og verdiendring på derivater knyttet til konsernets finansering presenteres som finanskostnad. Derivater hvor konsernet
ikke har påberopt sikringsbokføring måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet og presenteres tilsvarende. Alle derivater
presenteres på regnskapslinjen Derivater i balansen, fordelt på eiendel og forpliktelse og langsiktig og kortsiktige posisjoner.
Konsernet implementerte IFRS 9 per 1.1.2018 med full retrospektiv metode og har under IFRS 9 videreført sikringene fra IAS 39 med unntak
av at basismarginen etter IFRS 9 holdes utenfor sikringsforholdet for kombinerte rente- og valutasikringer. Basismarginen føres som en
kostnad ved sikring over utvidet resultat.
VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER
Sikring
Kriteriene for inngåelse av et sikringsforhold følger av konsernets risikohåndteringsstrategi og medfører en kvalitativ og framoverskuende
tilnærming til vurdering av sikringseffektivitet. Ved inngåelse av et sikringsforhold skjer det en øremerking og dokumentasjon av sikrings
forholdet, hvor både sikringsobjekt og sikringsinstrument utpekes og kilder til ineffektivitet identifiseres. Konsernet øremerker kun
kontrakter med eksterne parter som sikringsinstrumenter.
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Note 5.2 Derivater og sikring forts.

Konsernet har følgende sikringsforhold:
Beløp i millioner
Referanse

Sikringsobjekt

Valuta

Pålydende

Forfall

Rentesats

Regnskapslinje

A

Fastrentelån

NOK

500

2018

5,15 %

Rentebærende gjeld

B

Fastrentelån

USD

50

2019

5,19 %

Rentebærende gjeld

C

Fastrentelån

NOK

500

2022

4,35 %

Rentebærende gjeld

D

Fastrentelån

USD

75

2023

4,77 %

Rentebærende gjeld

E

Fastrentelån

USD

25

2026

4,95 %

Rentebærende gjeld

F

Fastrentelån

JPY

5 000

2028

1,51 %

Rentebærende gjeld

G

Fastrentelån

JPY

5 000

2029

1,38 %

Rentebærende gjeld

H

Fastrentelån

NOK

250

2029

4,40 %

Rentebærende gjeld

I

Fastrentelån

USD

125

2031

3,14 %

Rentebærende gjeld

J

Fastrentelån

EUR

30

2031

4,63 %

Rentebærende gjeld

Beløp i millioner
Referanse

(pålydende: + viser hovedstol konsernet betaler og – viser hovedstol konsernet mottar)			
Avtaletype
Valuta Pålydende
Forfall
Rentesats Regnskapslinje

A

Rentebytteavtale

NOK

500

2018

3M NIBOR + 1,035 %

Derivater

B

Kombinert rente- og valutabytteavtale

USD

(50)

2019

5,19 %

Derivater

B

Kombinert rente- og valutabytteavtale

NOK

309

2019

6M NIBOR + 0,4 %

Derivater

C

Rentebytteavtale

NOK

(500)

2022

4,35 %

Derivater

C

Rentebytteavtale

NOK

500

2022

3M NIBOR + 2,8 %

Derivater

D

Kombinert rente- og valutabytteavtale

USD

(75)

2023

4,77 %

Derivater

D

Kombinert rente- og valutabytteavtale

NOK

429

2023

3M NIBOR +0,86%

Derivater

E

Kombinert rente- og valutabytteavtale

USD

(25)

2026

4,95 %

Derivater

E

Kombinert rente- og valutabytteavtale

NOK

143

2026

3M NIBOR +0,86 %

Derivater

F

Kombinert rente- og valutabytteavtale

JPY

(5 000)

2028

1,51 %

Derivater

F

Kombinert rente- og valutabytteavtale

NOK

301

2028

6M NIBOR +0,92 %

Derivater

G

Kombinert rente- og valutabytteavtale

JPY

(5 000)

2029

1,38 %

Derivater

G

Kombinert rente- og valutabytteavtale

NOK

296

2029

6M NIBOR +0,87 %

Derivater

H

Rentebytteavtale

NOK

(250)

2029

4,40 %

Derivater

H

Rentebytteavtale

NOK

250

2029

3M NIBOR + 2,4 %

Derivater

I

Kombinert rente- og valutabytteavtale

USD

(125)

2031

3,14 %

Derivater

I

Kombinert rente- og valutabytteavtale

NOK

1 036

2031

3M NIBOR +1,524 %

Derivater

J

Kombinert rente- og valutabytteavtale

EUR

(30)

2031

4,63 %

Derivater

J

Kombinert rente- og valutabytteavtale

NOK

237

2031

6M NIBOR +1,1%

Derivater

Konsernets sikringsinstrumenter er presentert på regnskapslinjen Derivater, og er innregnet i balansen til følgende beløp:

Beløp i millioner kroner
31. desember 2018
Kombinerte valuta- og renteavtaler
Rentebytteavtaler
Totalt
31. desember 2017
Kombinerte valuta- og renteavtaler
Rentebytteavtaler
Totalt

Virkelig verdi sikringsinstrumenter
Eiendeler
Forpliktelser

Endring i virkelig verdi
brukt for måling av
ineffektivitet i perioden
Netto

906

82

22

0

153
(4)

928

82

149

Eiendeler

Forpliktelser

Netto

786

115

(167)

26

0

(11)

812

115

(178)
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Kontantstrømsikring
Lån som er tatt opp i utenlandsk valuta er ved låneopptaket sikret til norske kroner ved inngåelse av kombinerte rente- og valutabytte
avtaler, hvor fastrente- og hovedstolbetalinger i utenlandsk valuta veksles til flytende rente- og hovedstolbetalinger i norske kroner.
Veksling fra fast til flytende rente i utenlandsk valuta er behandlet som en virkelig verdi sikring. Hovedstolbetalinger og flytende rente
betalinger i utenlandsk valuta er konsekvent sikret til norske kroner med et 1:1-forhold for å begrense konsernets valutaeksponering.
Valutarisiko
Konsernet har valutarisiko på hovedstolbetalinger og flytende rentebetalinger i utenlandsk valuta. Valutarisiko er redusert
ved veksling av fra utenlandsk valuta til norske kroner gjennom kombinerte rente- og valutabytteavtaler, noe som reduserer variabilitet
i kontantstrømmene. Her er kontantstrømmer på hovedstolbetalinger og flytende rentebetalinger i utenlandsk valuta utpekt som
sikringsobjekt, og tilsvarende kontantstrømmer fra derivatet utpekt som sikringsinstrument. Basismarginen er ekskludert fra det utpekte
sikringsinstrumentet.
Det er en økonomisk sammenheng mellom sikringsobjekt og sikringsinstrument siden de sentrale betingelsene for veksling fra utenlandsk
valuta til norske kroner samsvarer. Vurdering av sikringseffektivitet gjøres på kvalitativ basis.
Hver rapporteringsperiode gjøres det en virkelig verdiberegning av valutadelen av derivatet, hvor verdiendringer på den effektive delen
av sikringen føres mot utvidet resultat frem til den perioden hvor verdiendringer på sikringsobjektet påvirker resultatregnskapet.
Den ineffektive delen av sikringen kostnadsføres og presenteres som finanskostnad.
Ineffektivitet i sikringen kan komme fra effekten på virkelig verdi av kredittrisiko som påvirker sikringsinstrumentet, men ikke sikringsobjektet.
Sikringsobjekt og sikringsinstrument påvirker balanse og resultat som følger:

Beløp i millioner kroner

Lån i utenlandsk
valuta omregnet til
balansedagens kurs

Resultatført
verdiendring
sikringsobjekt

Resultatført
verdiendring
sikringsinstrument

Regnskapslinje

31. desember 2018

3 465

190

(190)

Finanskostnader

31. desember 2017

3 275

(102)

102

Finanskostnader

Bevegelser i kontantstrømsikringsreserven:
SIKRINGSRESERVE (beløp i millioner kroner)
Per 01.01.2017

(64)

Verdiendring over utvidet resultat 2017

(4)

Utsatt skatt
Per 31.12.2017

1
(67)

Verdiendring over utvidet resultat 2018

14

Utsatt skatt

(4)

Per 31.12.2018

(57)

Ineffektiv del av kontantstrømsikringen som er ført over resultatet som finanskostnader er uvesentlig for 2018 og 2017.
Virkelig verdi sikring
Konsernets låneportefølje inkluderer både lån med faste og flytende rentebetingelser, samt at konsernet har benyttet derivater for å veksle
rentebetingelser på enkelte lån fra fast til flytende rente. Dette gjelder både for obligasjonslån som er tatt opp i norske kroner hvor det er
inngått en rentebytteavtale, samt låneopptak i utenlandsk valuta hvor det er inngått kombinerte valuta- og rentebytteavtaler. Hensikten med
vekslingen fra fast til flytende rente er å balansere konsernets renteeksponering.
Renteeksponering
Obligasjonslån som er tatt opp i norske kroner hvor det er inngått rentebytteavtaler fra fast til flytende rente er regnskapsmessig vurdert
som virkelig verdisikring. Tilsvarende utpeking gjelder for rentesikring fra fast til flytende rente i utenlandsk valuta fra kombinerte valutaog rentebytteavtaler. Den sikrede risikoen er verdiendringer av fastrentebetalingene som i hovedsak følger av endringer i OIS/NIBOR-renter.
Regnskapsmessig møter verdiendringer på den sikrede risikoen verdiendringer på sikringsinstrumentet i resultatet.
Det er en økonomisk sammenheng mellom sikringsobjekt og sikringsinstrument siden de sentrale betingelsene for veksling av rente
betingelser fra fast til flytende rente likner. Vurdering av sikringseffektivitet gjøres på kvalitativ basis.
Ineffektivitet i sikringen kan komme fra ulike oppgjørstidspunkter for rentebetalinger/rentefastsettelse mellom sikringsobjekt og sikrings
instrument samt effekten på virkelig verdi av kredittrisiko som påvirker sikringsinstrumentet, men ikke sikringsobjektet.
Ineffektiv del av virkelig verdi sikringen som ble ført over resultatet som finanskostnad i 2018 og 2017 er uvesentlig.
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Note 5.3 Rentebærende gjeld
VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER
Gjeld i utenlandsk valuta omregnes til NOK i henhold til valutakursen på balansedatoen. Første års avdrag på langsiktig gjeld klassifiseres
som kortsiktig.
Lånebeløp
i valuta

Valuta

Forfall

Sertifikatlån i det norske markedet

500

NOK

2018

Obligasjonslån i det norske markedet

500

NOK

2018

Obligasjonslån i det norske markedet

100

NOK

2019

100

100

RENTEBÆRENDE GJELD (beløp i millioner kroner)

Privat plassering i det amerikanske markedet

31.12.2018

31.12.2017
500
500

50

USD

2019

433

410

500

NOK

2022

500

500

Privat plassering i det amerikanske markedet

75

USD

2023

649

615

Privat plassering i det amerikanske markedet

290

NOK

2024

290

290

Privat plassering i det amerikanske markedet

25

USD

2026

216

205

2 000

NOK

2027-2030

2 000

200

Obligasjonslån i det norske markedet

Den nordiske investeringsbank
Privat plassering i det amerikanske markedet
Privat plassering i det japanske markedet
Obligasjonslån i det norske markedet
Privat plassering i det japanske markedet

910

NOK

2027

910

910

5 000

JPY

2028

394

363

250

NOK

2029

250

250

5 000

JPY

2029

394

363

Privat plassering i det amerikanske markedet

723

NOK

2029

723

723

Obligasjonslån i det norske markedet

200

NOK

2030

200

200
248

Lån fra Eidsiva Vannkraft AS

96

NOK

2030

96

Obligasjonslån i det norske markedet

200

NOK

2031

200

200

Privat plassering i det amerikanske markedet

125

USD

2031

1 082

1 025

Privat plassering i det tyske markedet

30

EUR

2031

297

295

Privat plassering i det amerikanske markedet

848

NOK

2032

848

848

Privat plassering i det amerikanske markedet

600

NOK

2033

600

600

2 347

NOK

2037

2 347

2 347

12 528

11 692

172

215

12 700

11 907

Ansvarlig lån (Oslo kommune)
Rentebærende gjeld omregnet til norske kroner
Bokført verdi rentebærende gjeld knyttet til virkelig
verdisikring
Bokført verdi rentebærende gjeld
Herav bokført verdi kortsiktig rentebærende gjeld

533

1 000

Herav bokført verdi langsiktig rentebærende gjeld

12 168

10 907

Lånene som er tatt opp i utenlandsk valuta er ved inngåelse av rente- og valutabytteavtaler sikret til norske kroner med tilhørende fast,
eller flytende rente i norske kroner. Tabellen ovenfor viser først verdi av lånet omregnet til dagskurs på balansedatoen, før effekt av
rente- og valutabytteavtaler og regnskapsmessig sikring - og på siste linje vises verdi av regnskapsmessige sikringsforhold som er
balanseført på lånet som følge av virkelig verdisikring. Se note 5.2 for beskrivelse av derivater og sikring samt note 5.6 for finansiell risiko.
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ENDRINGER I RENTEBÆRENDE GJELD (beløp i millioner kroner)

2018

Kortsiktig rentebærende gjeld per 1. januar

1 000

219

Opptak av kortsiktig rentebærende gjeld

1 300

2 250

(2 300)

(1 969)

Nedbetaling av kortsiktig rentebærende gjeld

2017

Overføring fra langsiktig rentebærende gjeld

533

500

Kortsiktig rentebærende gjeld per 31. desember

533

1 000

Langsiktig rentebærende gjeld per 1. januar

10 908

9 214

Opptak av langsiktig rentebærende gjeld

1 800

3 371

Nedbetaling av langsiktig rentebærende gjeld

(152)

Overføring til kortsiktig rentebærende gjeld

(533)

(500)

Effekt av valutakursendringer

189

(104)

Effekt av virkelig verdi sikring

(44)

Andre endringer*

(74)
(1 000

Langsiktig rentebærende gjeld per 31. desember

12 168

10 907

* I forbindelse med oppkjøpet av Hafslund Produksjon Holding i 2017 ble MRDNOK 1 av det ansvarlige lånet til Oslo Kommune konvertert
til egenkapital.

Note 5.4 Forfallsstruktur for finansielle forpliktelser
Tabellen viser udiskonterte kontantstrømmer for hvert intervall og viser kun hovedstolbetalinger. Effekten av kombinerte rente- og valutaderivater som veksler hovedstolbetalinger i utenlandsk valuta til norske kroner er inntatt i tabellen uavhengig av om derivatet er en forpliktelse eller eiendel, slik at tabellen viser hovedstolen som faktisk betales.
31.12.2018 (beløp i millioner kroner)
Rente og valutaderivater

I løpet av 12
måneder

1 til 3 år

(124)

Rentebærende langsiktig gjeld
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld

809

Rentebærende kortsiktig gjeld

533

Sum
31.12.2017 (beløp i millioner kroner)
Rente og valutaderivater
Rentebærende langsiktig gjeld
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld

(714)

11 995

11 995
533

1 til 3 år

11 405

12 623

Over 3 år

Total

(100)

(424)

(524)

510

10 182

10 692

649

Rentebærende kortsiktig gjeld

1 000

Sum

1 649

Total

(590)

809

1 218
I løpet av 12
måneder

Over 3 år

649
1 000
410

9 758

11 817

Kraftforpliktelser (grunneierstatninger) er beregnet ved hjelp av en evig annuitet basert på utbetalt beløp i beregningsåret, og forfallene er
derfor ikke tatt inn i tabellen ovenfor.
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Note 5.5 Virkelig verdi
VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER
Virkelig verdi er den pris som ville blitt oppnådd ved salg av en eiendel eller betalt for å overføre en forpliktelse i en velordnet transaksjon
mellom markedsdeltakere på måletidspunktet.
Virkelig verdi-hierarki: Virkelig verdi-målinger klassifiseres etter følgende nivåer:
Nivå 1: Verdsettelse er basert på noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser
Nivå 2: Verdsettelse er basert på andre inndata enn noterte priser som omfattes av nivå 1, som er observerbare for eiendelen, enten direkte
eller indirekte
Nivå 3: Verdsettelse er basert på ikke-observerbare inndata for eiendelen eller forpliktelsen.
Konsernet forsøker å maksimere bruken av observerbare data der dette er mulig.
VESENTLIGE ESTIMATER OG FORUTSETNINGER
Beregningen av virkelig verdi er gjort ved diskontering av fremtidige kontantstrømmer når det ikke finnes en notert markedspris i et
aktivt marked. Markedsrentekurven er lagt til grunn ved diskontering av fremtidige kontantstrømmer. Markedsrentekurven utledes basert
på tilgjengelige swap-renter.
For valutaterminer, rente- og valutabytteavtaler, samt rentebytteavtaler er beregnet nåverdi rimelighetsvurdert mot verdsettelser
fra kontraktsmotpart.
Finansielle forpliktelser og eiendeler som måles til virkelig verdi:

FINANSIELLE EIENDELER MÅLT TIL VIRKELIG VERDI
(beløp i millioner kroner)

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

31.12.2018
Sum virkelig
verdi

31.12.2018
Bokført verdi

Rente- og valutaderivater

928

928

928

Sum finansielle eiendeler målt til virkelig verdi

928

928

928

Finansielle forpliktelser målt til virkelig verdi
Rente- og valutaderivater
Kraftderivater

93

93

93

350

350

350

Grunneiererstatninger og frikraft
Sum finansielle forpliktelser målt tilvirkelig verdi

FINANSIELLE EIENDELER MÅLT TIL VIRKELIG VERDI
(beløp i millioner kroner)
Rente- og valutaderivater
Kraftderivater
Sum finansielle eiendeler målt til virkelig verdi

131

131

131

131

574

574

Nivå 3

31.12.2017
Sum virkelig
verdi

31.12.2017
Bokført verdi

812

812

812

54

54

54

866

866

866

140

140

140

28

28

28

91

91

91

91

259

259

443

Nivå 1

Nivå 2

Finansielle forpliktelser målt til virkelig verdi
Rente- og valutaderivater
Kraftderivater
Grunneiererstatninger og frikraft
Sum finansielle forpliktelser målt til virkelig verdi

168
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FINANSIELLE FORPLIKTELSER MÅLT TIL AMORTISERT KOST
(beløp i millioner kroner)

Nivå 1

Nivå 2

Annen kortsiktig ikke rentebærende gjeld
Leverandørgjeld
Andre avsetninger og forpliktelser

31.12.2018
Bokført verdi

719

719

719

90

90

90

1 163

Rentebærende gjeld

12 512

Sum finansielle forpliktelser målt til amortisert kost

12 512

FINANSIELLE FORPLIKTELSER MÅLT TIL AMORTISERT KOST
(beløp i millioner kroner)

Nivå 3

31.12.2018
Sum virkelig
verdi

Nivå 1

Nivå 2

Annen kortsiktig ikke rentebærende gjeld
Leverandørgjeld
Andre avsetninger og forpliktelser
Rentebærende gjeld

11 945

Sum finansielle forpliktelser målt til amortisert kost

11 945

1 163

1163

12 512

12 700

1 972

14 484

14 672

Nivå 3

31.12.2017
Sum virkelig
verdi

31.12.2017
Bokført verdi

560

560

560

89

89

89

662

662

662

11 945

11 907

13 256

13 218

1 311

I løpet av rapporteringsperioden, var det ingen endring i virkelig verdi måling som medførte overføringer mellom nivå 1 og nivå 2, og ingen
overføringer inn og ut av nivå 3.

Note 5.6 Finansiell risiko
Virksomheten i E-CO Energi er eksponert for risiko på en rekke områder. De mest sentrale er av markedsmessig, regulatorisk, finansiell,
operasjonell, omdømme og politisk art. Risikostyring er en integrert del av konsernets forretningsvirksomhet og er innrettet for å sikre
oppnåelsen av strategiske og operative mål.
Det er etablerte retningslinjer og rammer for styring av risiko i forretningsområdene. Konsernets samlede risiko vurderes av revisjons
utvalget og av styret. Formålet med risikostyring er å ta riktig risiko ut fra konsernets risikovilje og -evne, kompetanse, soliditet og
utviklingsplaner.
Markedsrisiko
Kraftpris
Som kraftprodusent er E-CO Energi eksponert for bevegelser i markedspriser og volumusikkerhet, og styrer risiko gjennom markeds
deltagelse. Utviklingen i kraftpriser vil, sammen med faktorer som påvirker produksjonsvolum, være av vesentlig betydning for resultatene.
Konsernets styring av risiko er knyttet til disponeringen av vannressursene i magasinene samt inngåelse av fysiske og finansielle kontrakter. Det er etablert strategi, systemer og rapporteringsrutiner for risikostyring knyttet til kraftproduksjonen. Eksponering skal alltid holdes
innenfor vedtatte rammer og følges opp gjennom rapportering til ledelsen og til styret.
Innenfor vedtatte rammer prissikres deler av den fremtidige vannkraftproduksjonen. Sikringsgraden kan variere og blir bestemt med
bakgrunn i en samlet vurdering av markedspriser og utsikter i forholdene som påvirker kraftproduksjonen. I tillegg foretar selskapet aktiv
posisjonstaking i kraftmarkedet. Konsernet gjennomfører en sikringsstrategi som tar hensyn til grunnrentebeskatning, og økt spotpris
skal gi en nøytral eller positiv effekt på forventet kontantstrøm etter skatt. I risikostyringen inngår rapportering av forventet utfallsrom for
økonomisk resultat.
Instrumenter som kan benyttes til å prissikre fremtidig kraftproduksjon inkluderer bilaterale prissikringsavtaler, futures, forward
kontrakter, EPADer (Electricity Price Area Differentials) og opsjoner. Konsernet oppnår områdepriser på det fysiske kraftsalget. Ved bruk
av sikringsinstrumenter med andre prisreferanser vil sikringen kunne bli mindre effektiv, som følge av avvik mot områdepris. Der det er
hensiktsmessig kan konsernet benytte EPADer som sikring mot prisavvik.
Valutamarkedet benyttes til å styre valutarisikoen som oppstår gjennom sikring og verdien av prissikret produksjon kan helt eller delvis
valutasikres fra euro til norske kroner.
Finansielle kraftkontrakter gir konsernet følgende eksponering og sensitivitet ved +/- 30 prosent endring i kraftprisen:
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FINANSIELLE KRAFTKONTRAKTER (beløp i millioner kroner)
Terminkontrakter

31.12.2018

+30 %

-30 %

(343)

(596)

596

(343)

(596)

596

Opsjoner
Sum finansielle kraftkontrakter/sum effekt på resultat etter skatt

Renterisiko
E-CO Energi er i hovedsak eksponert for renterisiko gjennom sine finansieringsaktiviteter i norske kroner og utenlandsk valuta (note 5.3).
Konsernets driftsinntekter og kontantstrøm fra operasjonell virksomhet er også til en viss grad følsom for renteendringer. Deler av den rentebærende gjelden har flytende rentebetingelser, noe som medfører at konsernet påvirkes av endringer i rentenivået. Eksponeringen styres
primært gjennom bruk av instrumenter som balanserer vektingen av finansiering med flytende rente og finansiering med
fastrentebetingelser.
Gitt konsernets renteeksponering per 31.12.2018 vil en renteendring på +/- 0,5 prosentpoeng over hele kurven gi en endring i konsernets
direkte lånekostnader (justert for skatteeffekt) på 260 mill. kroner (2017: 205 mill. kroner). En betydelig andel av konsernets gjeldsportefølje er kvotert med NIBOR som referanserente. Dette innebærer at et fremtidig bortfall av NIBOR vil ha innvirkning på konsernets rente
eksponering.
E-CO Energi har en indirekte renterisiko i valuta- og kraftderivater, men av mindre omfang. Det er ikke observert noen korrelasjon mellom
rentenivået og prisene i kraftmarkedet.
E-CO Energi har ansvarlig lån fra Oslo kommune på 2 347 mill. kroner per 31.12.2018 (2017: 2 347 mill. kroner). For 2018 var snittrenten
5,45 prosent (5,13 prosent). Dersom årsresultatet for konsernet viser underskudd etter belastede renter skal renten reduseres med
underskuddsbeløpet eller til 0. Reduksjonen er endelig og rentebeløpet skal ikke betales på et senere tidspunkt. Dette lånet har dermed
ikke den samme renteeksponeringen som de øvrige lånene.
Valutarisiko
Lån som er tatt opp i utenlandsk valuta er ved låneopptaket sikret til norske kroner gjennom inngåelse av rente- og valutabytteavtaler.
Pengeposter og lån i utenlandsk valuta vurderes til kurs på balansedagen. Valutatap eller valutagevinst ved omregning til kurs på
balansedagen resultatføres som valutagevinst eller valutatap, med mindre posten inngår i et regnskapsmessig sikringsforhold og sikringen
er effektiv (jf. note 5.2). Ineffektivitet resultatføres. Konsernet har ingen vesentlige fordringer eller investeringer i utenlandsk valuta.
De nordiske kraftmarkedene har euro som handels- og clearingvaluta. Dette medfører at konsernet får de fleste av sine kraftinntekter fra
fysisk og finansiell handel i euro. Konsernets kostnader er i hovedsak i norske kroner. Konsernet benytter valutaterminer for å redusere/
sikre konsekvensene av manglende samsvar mellom inntekter i valuta og kostnader i norske kroner. Sikringshorisonten for valuta er
begrenset til 5 år frem i tid. Valutasikring foretas for fremtidig salg av kraft som er sikret ved kraftderivater. Spotsalg av kraft regnskaps
føres til kurs på transaksjonstidspunktet. Andre transaksjoner i utenlandsk valuta regnskapsføres til transaksjonskurs. Hovedvekten av
kraftproduksjonen selges på Nord Pool Spot eller direkte til Hafslund Strøm AS. Kraften selges i euro, som løpende veksles til norske
kroner.
Konsernet har rente- og valutabytteavtaler som reduserer valutaeksponering på lån i utenlandsk valuta. Endring i valutakurs mot norske
kroner vil dermed ikke ha vesentlig påvirkning på konsernets lånekostnader.
Kredittrisiko
Konsernet er hovedsakelig eksponert for kredittrisiko knyttet til kundefordringer og andre kortsiktige fordringer innenfor kjernevirksomheten, (note 5.1) samt motpartsrisiko ved inngåelse av finansielle derivater (note 5.2).
Konsernets motparter for fysisk kraftsalg er i hovedsak Nord Pool Spot og Hafslund Strøm AS. Konsernet har inngått avtaler som tillater
å motregne gevinst mot tap (ISDA-avtaler) med alle motparter i finansielle derivater. Handel i kraftderivater har i hovedsak oppgjør gjennom
NASDAQ OMX Commodities.
Kredittrisiko begrenses gjennom diversifisering og ved å definere en nedre grense for å godkjenne motparters kredittverdighet. Rente- og
valutaderivater inngås kun med banker med minimum «investment grade»-rating. Det settes også øvre grenser for total kreditteksponering
gjennom plasseringer og derivatposisjoner mot den enkelte motpart. Kredittrisiko vurderes løpende på konsernets faktiske engasjementer.
Ved inngåelse av nye engasjementer utføres det motpartsvurderinger.
Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke vil være i stand til å betjene sine finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller.
Konsernet er eksponert for likviditetsrisiko ved at det ikke er samsvar mellom kontantstrømmen fra virksomheten og finansielle
forpliktelser. Kontantstrømmen varierer med blant annet markedspriser, sesongsvingninger og investeringsnivå.
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Note 5.6 Finansiell risiko forts.

Konsernets strategi for å håndtere likviditetsrisiko er å ha tilstrekkelig med likvide midler til enhver tid, slik at man kan innfri finansielle
forpliktelser ved forfall, også ved ekstraordinære hendelser, uten å risikere uakseptable tap eller omdømme.
Konsernets rentebærende gjeld med forfallsdato er fremstilt i note 5.3. Forfallsstruktur for øvrige finansielle forpliktelser, herav derivater
og annen kortsiktig gjeld fremkommer av note 5.4. Gjennom analyser av forventede inn- og utbetalinger og gjennomføring av kort- og langsiktige låneopptak minimeres likviditetsrisikoen. For å minimere refinansieringsrisikoen, det vil si risikoen for ikke å få refinansiert et lån
eller dekket et kortsiktig likviditetsbehov til normale markedsmessige vilkår, har konsernet etablert langsiktige, kommitterte trekkrettig
heter som sikrer tilgjengelig likviditet også i perioder hvor det kan være vanskelig å oppnå finansiering i markedene.
Ubenyttede trekkrettigheter per 31.12.2018 utgjorde 1,5 mrd. kroner (2017: 1,5 mrd. kroner).
For å redusere likviditetsrisikoen har konsernet også en likviditetsreserve i form av bankinnskudd og plassering i pengemarkedsfond.
Videre har man som en ekstra sikkerhet mot turbulente finansmarkeder og dermed mulig bortfall av enkelte finansieringskilder etablert
kredittlinjer på 100 mill. kroner i bank (ubenyttet).

Note 5.7 Kapitalstyring
KONSERNETS KAPITAL (beløp i millioner kroner)

31.12.2018

31.12.2017

Rentebærende langsiktig gjeld

12 168

10 907

Rentebærende kortsiktig gjeld

533

1 000

(2 847)

(840)

Bankinnskudd o.l.
Pengemarkedsfond
Netto rentebærende gjeld

(200)

(403)

9 653

10 664

E-CO Energi har en kapitalstyring som skal sikre at konsernet har finansiell fleksibilitet på kort og lang sikt, og at konsernet kan
opprettholde en høy kredittverdighet. Det er en målsetting å ha en kontantstrøm som sikrer konkurransedyktig avkastning til eier gjennom
en kombinasjon av utbytte og verdiøkning på aksjene uten at dette går på bekostning av konsernets kreditorer.
Konsernets likviditetsreserve, utover kontanter og kontantekvivalenter, består av ubenyttede langsiktige trekkfasiliteter. Konsernet har
tilgang til diversifiserte lånekilder og benytter i hovedsak obligasjonslån, bank og internasjonale private placement markeder.
Konsernet har langsiktig finansiering som sikrer handlefrihet også i perioder hvor det er vanskelig å få finansiering i markedene.
Låneporteføljen har en balansert sammensetning av lån med forfallsstruktur mellom 0,5 og 14 år, med en snitt løpetid på 10 år og en
gjennomsnittlig rentebinding inklusive rentederivater på 3,65 år. Forfallsstrukturen på konsernets rentebærende lån og andre finansielle
forpliktelser er vist i note 5.4.
Ved utgangen av 2018 hadde konsernet ubenyttete trekkrettigheter som er tilstrekkelige til å dekke konsernets refinansieringsbehov
de neste 12 måneder. kapitalbehov i respektive datterselskaper dekkes normalt gjennom interne lån i hovedsak gjennom konsern
kontosystemer, i kombinasjon med egenkapital. Kapitalstruktur i datterselskapene tilpasses forretningsmessige hensyn, samt juridiske
og skattemessige hensyn.
Konsernet legger vekt på en balansert og forsvarlig kapitalsammensetning som opprettholder en forsvarlig egenkapital ut fra risikoen
og omfanget av virksomheten.
Konsernet har negativ pantsettelsesklausul i låneavtalene. Enkelte av avtalene har bestemmelser om at det ikke skal avhendes
vesentlige eiendeler uten etter samtykke, og eierskapsklausul som sier at over 50 prosent av aksjekapitalen i E-CO Energi Holding AS
skal eies direkte eller indirekte av Oslo kommune. Dette betyr at långivere i henhold til gitte vilkår kan kreve lånene innfridd hvis Oslo
kommunes direkte eller indirekte eierskap i disse selskapene reduseres til 50 prosent eller mindre. Konsernet har ingen andre finansielle
covenants i låneavtalene.
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Note 5.8 Aksjekapital
Beløp i millioner kroner

Antall aksjer

Nominell verdi

Bokført verdi

Aksjekapital per 31.12.2017 (beløp i millioner kroner)

2 034 866

2 035

2 035

Aksjekapital per 31.12.2018 (beløp i millioner kroner)

2 034 866

2 035

2 035

Alle aksjene i selskapet har lik stemmerett og lik rett på utbytte. E-CO Energi Holding AS har ingen egne aksjer. Samtlige aksjer er eid av
Hafslund E-CO AS, se note 1.5.

UTBYTTE (beløp i millioner kroner)

2018

2017

Utbetalt utbytte til Oslo Kommune

650

610

Note 5.9 Bankinnskudd og lignende
VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER
Bankinnskudd og lignende er selskapets likvide midler. Bundne midler er midler som i begrenset grad er disponible for konsernet for øvrig.

BANKINNSKUDD OG LIGNENDE (beløp i millioner kroner)

31.12.2018

31.12.2017

2 232

599

200

403

Bankinnskudd
Pengemarkedsfond
Skattetrekk (bundne midler)
Andre bundne midler
Sum bankinnskudd og lignende

17

13

599

228

3 047

1 243

OMTALE AV VESENTLIGE POSTER
Konsernets tilgjengelige betalingsmidler består hovedsakelig av bankinnskudd. I tillegg har konsernet en kassekreditt på 100 mill. kroner
som er ubenyttet per 31. desember 2018.
E-CO Energi Holding AS har konsernkontosystem i DNB. Et konsernkontosystem innebærer solidaransvar mellom deltakende
selskaper. E-CO Energi Holding AS’ konti utgjør eneste direkte mellomværende med banken, mens innskudd og trekk på de respektive
datterselskapenes konti betraktes som interne mellomværende med E-CO Energi Holding AS.
Av andre bundne midler utgjør 489 mill. kroner sikkerhetsstillelse knyttet til krafthandelsvirksomheten.

Note 5.10 Kundefordringer og andre fordringer
VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER
Kundefordringer innregnes til avtalt beløp redusert for forventet kredittap, forutsatt at beløpet ikke inneholder en vesentlig
finansieringskomponent. Andre tidsavgrensningsposter innregnes til virkelig verdi og måles i etterfølgende perioder til amortisert kost.
VESENTLIGE ESTIMATER OF FORUTSETNINGER
Feil vurdering av kundenes betalingsevne vil kunne medføre tap på fordringer som dermed må nedskrives over resultatet.
Konsernet avsetter for tap på fordringer basert på en modell for forventet kredittap.

KUNDEFORDRINGER OG ANDRE FORDRINGER (beløp i millioner kroner)

31.12.2018

31.12.2017

Kundefordringer

233

107

Andre tidsavgrensningsposter

337

33

41

47

Andel omløpsmidler deleide selskaper
Naturressursskatt til fremføring
Sum kundefordringer og andre fordringer

59

59

670

246
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Note 5.11 Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER
Leverandørgjeld er forpliktelser til å betale for varer eller tjenester som er levert fra leverandørene til den ordinære driften. Hovedregel er
at leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld er klassifisert som kortsiktig dersom den forfaller innen ett år eller kortere. Leverandørgjeld og
annen kortsiktig gjeld måles til virkelig verdi ved førstegangs balanseføring og ved etterfølgende måling til amortisert kost.
VESENTLIGE ESTIMATER OF FORUTSETNINGER
Alle former for periodiseringer/avsetninger vil være beheftet med en viss estimatusikkerhet og skjønn. Avsetningene som inngår i annen
kortsiktig gjeld er vurdert etter ledelsens beste estimat.

LEVERANDØRGJELD OG ANNEN KORTSIKTIG GJELD (beløp i millioner kroner)
Leverandørgjeld

31.12.2018

31.12.2017

90

89

Skyldige offentlige avgifter (skattetrekk, aga, mva etc.)

338

194

Påløpte renter

252

191

Annen kortsiktig gjeld

129

175

Sum leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld

810

649

Note 5.12 Finansinntekter og kostnader
VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER
Renteinntekter og rentekostnader på lån og fordringer er beregnet etter effektiv rentes metode. Valutagevinst eller tap som oppstår fra
operasjonell sikring av kraftsalget rapporteres under driftsinntekter eller driftskostnader. Verdiregulering av fordringer og gjeld i utenlandsk
valuta føres som valutagevinst/tap under finansinntekter/finanskostnader.

Beløp i millioner kroner
Renteinntekter
Andre finansinntekter

2018

2017

29

9

8

15

Valutagevinst

11

29

Finansinntekter

48

53

Rentekostnader

398

310

Balanseførte lånekostnader

(45)

(28)

353

302

Andre finanskostnader/inntekter
Finanskostnader

20
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Note 6.1 Skatt
Utover alminnelig inntektsskatt er E-CO Energis kraftproduksjonsvirksomhet underlagt de særskilte reglene for beskatning av kraftforetak.
Konsernet belastes derfor også naturressursskatt, eiendomsskatt og grunnrenteskatt.
Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring utsatt skatt. Skatt blir resultatført, bortsett fra når den relaterer seg til poster som
er ført mot utvidet resultat eller direkte mot egenkapitalen.
Skattekostnaden beregnes i samsvar med de skattesatser, -lover og -regler som er vedtatt på balansedagen. Det er beregnet utsatt skatt
på alle midlertidige forskjeller mellom skattemessige regnskapsmessige verdier på eiendeler og gjeld. Utsatt skattefordel balanseføres i
den grad det er sannsynlig at fremtidig skattbar inntekt vil foreligge, og at de skattereduserende midlertidige forskjellene kan trekkes fra
i denne inntekten.
Utsatt skatt beregnes på midlertidige forskjeller fra investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper, bortsett fra når konsernet
har kontroll over tidspunktet for reversering av de midlertidige forskjellene, og det er sannsynlig at de ikke vil bli reversert i overskuelig
fremtid. Utsatt skattefordel og utsatt skatt motregnes dersom posisjonene er innenfor samme skatteregime (alminnelig inntektsskatt og
grunnrenteskatt) og kan utliknes.
Utsatt skattefordel knyttet til fremførbart underskudd og negativ grunnrenteinntekt er balanseført i den grad det er sannsynlig at konsernet
kan anvende dette mot fremtidig skattepliktig overskudd.
Alminnelig inntektsskatt
Skattekostnaden for alminnelig inntektsskatt består av betalbar skatt og endring utsatt skatt. Betalbar inntektsskatt er beregnet med
23 prosent (24 prosent) av skattemessig resultat. Utsatt skatt beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom skattemessig og
regnskapsmessig verdi av eiendeler og gjeld, samt fremførbart underskudd, hvor en skattesats på 22 prosent (23 prosent) benyttes.
Eiendeler ved utsatt skatt føres opp til nominell verdi og er klassifisert som anleggsmiddel i balansen. Forpliktelser ved utsatt skatt føres
opp til nominell verdi og er klassifisert som en langsiktig forpliktelse i balansen. Utsatte skattefordeler som ikke kan utlignes mot utsatt
skatt, herunder fordeler knyttet til fremførbare underskudd balanseføres dersom det er overveiende sannsynlig at konsernet vil ha tilstrekkelige skattemessige overskudd i senere perioder til å nyttiggjøre skattefordelen.
Grunnrenteskatt
Grunnrenteskatten er overskuddsavhengig og utgjør 35,7 prosent (34,3 prosent) av netto grunnrenteinntekt for hvert kraftverk. Grunn
renteinntekten blir beregnet på grunnlag av hvert kraftverks produksjon time for time, multiplisert med spotprisen i den korresponderende
timen. For leveranser av konsesjonskraft brukes faktisk oppnådde priser. Den beregnede inntekten reduseres med faktiske driftskostnader,
skattemessige avskrivninger og en friinntekt for å komme frem til netto grunnrenteinntekt. Friinntekten fastsettes på grunnlag av den
gjennomsnittlige skattemessig verdien av driftsmidlene for året i kraftverket multiplisert med en normrente.
Negativ grunnrenteinntekt som har oppstått i et kraftverk fra og med 2007 kan samordnes mot positiv grunnrenteinntekt i andre kraftverk.
Negative grunnrenteinntekt som har oppstått før 2007 kan fremføres med renter mot positiv grunnrenteinntekt kun i samme kraftverk.
Negativ grunnrenteinntekt inngår som en del av grunnlaget for beregning av utsatt skatt/skattefordel i grunnrentebeskatningen sammen
med utsatt skatt/ skattefordel knyttet til midlertidige forskjeller vedrørende driftsmidler i kraftproduksjonen i den grad den kan sannsynliggjøres anvendt.
Grunnrenteskatt i resultatet består av årets betalbare grunnrenteskatt pluss endringen i utsatt grunnrenteskatt. Utsatt grunnrenteskatt
beregnes på samme måte som utsatt skatt på ordinær overskuddsskatt, med nominell grunnrentesats på 37 prosent.
Naturressursskatt
Naturressursskatt er en overskuddsuavhengig skatt som beregnes på grunnlag av det enkelte kraftverkets gjennomsnittlige kraftproduksjon de siste sju årene. Skattesatsen er satt til 1,3 øre (1,3 øre) per kWh. Naturressursskatten kan avregnes mot betalbar skatt fra
alminnelig inntektsskatt.
Naturressursskatt klassifiseres som enten en kortsiktig eller langsiktig forskuddsbetaling basert på sannsynligheten for at den blir
avregnet innen 12 måneder eller senere. Dersom det er sannsynlig at naturressursskatten representerer en endelig betaling, hvor
motregning ikke er sannsynlig, kostnadsføres den i resultatregnskapet.
Eiendomsskatt
Kraftproduksjonsvirksomheten belastes også med eiendomsskatt som utgjør inntil 0,7 prosent av beregnet takstverdi.
Eiendomsskatt resultatføres som en driftskostnad. Se Note 2.5 Eiendomsskatt og konsesjonsavgifter.
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Note 6.1 Skatt forts.

SKATTEKOSTNAD (beløp i millioner kroner)

2018

2017

Betalbar inntektsskatt

813

412

1 346

655

Betalbar grunnrenteskatt
Naturressursskatt
Naturressursskatt utliknet mot betalbar skatt

143

174

(143)

(115)

Naturressursskatt til fremføring
Endring utsatt skatt/skattefordel
For lite (meget) avsatt skatt i tidligere år
Årets skattekostnad

(59)
(19)

(104)

2

(13)

2 141

949

Avstemming av nominell skattesats mot effektiv skattesats

2018

2017

Resultat før skatt

3 364

1 987

23 % (24 %) av resultat før skatt
23 % (24 %) av permanente forskjeller, utbytte
23 % (24 %) av inntekt tilknyttede selskaper
Betalbar grunnrenteskatt

774

477

1

(31)

(4)

(1)

1 346

655

(50)

(64)

Utsatt grunnrenteskatt (35,7%)

62

(80)

Endring skatteprosent fra 23% til 22%

(5)

(6)

Endring utsatt skatt fremførbar negativ grunnrenteinntekt

Endring skatteprosent fra 35,7 % til 37 %
Andre korrigeringer, skatteoppgjør

8

4

11

(6)

Skattekostnad

2 141

949

Effektiv skattesats

64 %

48 %

31.12.2018

31.12.2017

Omløpsmidler

25

33

Anleggsmidler

7 384

6 659

Utsatt skatt
Alminnelig inntektsskatt

Kortsiktig gjeld

(50)

(37)

(1 677)

(843)

50

47

Sum

5 731

5 859

Anvendt skattesats

22 %

23 %

Sum utsatt skatt (skattefordel)

1 261

1 314

5 410

5 199

Avsetning for forpliktelser
Pensjoner

Grunnrenteskatt
Anleggsmidler
Andre midlertidige forskjeller
Negativ grunnrenteinntekt inkl. rente

27

22

(1 382)

(1 615)

Sum

4 055

3 607

Anvendt skattesats

37 %

35,7 %

Sum utsatt skatt (skattefordel)

1 502

1 288

Sum ordinær skatt (skattefordel) og grunnrenteskatt

2 761

2 602

Utsatt skatt

3 331

3 295

Balanseført utsatt skattefordel

(319)

(293)

Utsatt skattefordel som ikke er balanseført

(250)

(399)

Utsatt skatt (skattefordel) i balansen:
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Note 7.1 Godkjørelse til styremedlemmer og ledende ansatte
(Beløp i tusen kroner)
STYREMEDLEMMER

TITTEL

2018

2017

Anne Carine Tanum*

Styreleder (til 20. august)

237

274

Mari Thjømøe*

Styremedlem (til 20. august)

142

194

Helge Skudal*

Styremedlem (til 20. august)

142

184

Gabriel Smith

Styremedlem (til 20. august)

111

175

Bård Vegar Solhjell

Styremedlem (til 20. august)

99

46

Arvid Amundsen

Styremedlem (til 20. august)

111

154

Ola Tore Eggen

Styremedlem (til 20. august)

111

154

Finn Bjørn Ruyter

Styreleder (fra 20. august)

Johan Christian Hovland

Styremedlem (fra 20. august til 26. september)

Lise Marie Heien Langaard

Styremedlem (fra 20. august til 26. september)

Martin Sleire Lundby

Styremedlem (fra 26. september)

Toril Benum

Styremedlem (fra 26. september)

Gunnar Ola Braaten

Styremedlem (fra 20. august)

Håkon Mørch Korvald

Styremedlem (fra 20. august)

* Medlem i revisjonsutvalget

(Beløp i kroner)
LEDERGRUPPEN 2018

Lønn

Annen
godtgjørelse

Pensjon
Pensjon
Bonus ytelses- innskuddsplaner
planer

Tore Olaf Rimmereid

Administrerende direktør (til 1. september)

2 990 623

72 248

310 000

Alf Inge Berget

Produksjonsdirektør (til 1. september),
administrerende direktør (fra 1. september)

2 289 145

274 145

265 000

160 352

101 560
310 811

Tore Kolstad

Direktør for energidisponering (til 15. september)

1 483 573

63 476

210 000

145 047

228 371

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for strategi og kommunikasjon
(til 1. september)

1 994 916

150 987

230 000

170 533

Torill Berdal

HR Direktør (til 15. mai)

569 712

76 837

150 000

105 896

Hanne Baklien

Direktør for HR og HMS (fra 15. mai)

972 935

4 028

Morten J. Hansen

Økonomidirektør (fra 1. januar)

1 708 979

27 743

Halvor Halvorsen

Direktør for vassdrag og utvikling (fra 15. september)

451 972

1 802

Johan Christian Hovland

Kraftverksdirektør (fra 15. september)

601 417

2 643

119 360

Celine Setsaas

Direktør for jus og kommunikasjon (fra 15. september)

368 141

1 802

96 002

Vidar Hansen

Konstituert direktør for energidisponering
(fra 15. september)

430 480

13 225

100 898

Egil Skøien

Direktør for eierskapsstyring (fra 15. september)

491 481

65 441

172 350

44 519
185 727

233 251

192 740

127 185

Beløpene viser bonus for 2017, utbetalt i 2018.
Administrerende direktør Alf Inge Berget har en bonusavtale med en øvre ramme for bonus på 25 prosent av grunnlønnen. Ordningen er
basert på oppfyllelse av definerte, kvantitative mål relatert til selskapets totale verdiskapning og individuelle mål knyttet til den enkelte
leders ansvarsområde. Bonus for 2018 utbetales i 2019.
Administrerende direktør har ytelsesbasert pensjonsordning i E-CO Energi Pensjonskasse. De øvrige medlemmer av ledergruppen fordeler
seg på den ytelsesbaserte ordningen og selskapets innskuddsordning i KLP som innebærer 7/15 prosent samt 16 prosent utbetalt over lønn
for inntekt over 12 G.
Administrerende direktør har ved oppsigelse rett til etterlønn tilsvarende 6 måneders ordinær grunnlønn for tidspunktet for oppsigelse.
I etterlønnen gjøres fratrekk for annen inntekt fra arbeid som Lederen mottar fra andre. Fratrekk gjøres med 66 % av det laveste beløpet
av månedlig etterlønn og den annen arbeidsinntekt. Ved fylte 62 år kan administrerende direktør eller selskapet kreve at administrerende
direktør tiltrer en retrettstilling i selskapet. Retrettstillingen avlønnes med 70 prosent av fast lønn ved fratredelsestidspunktet.
Medlemmer av ledergruppen i E-CO Energi har individuelle bonusavtaler fastsatt etter bestemte kriterier med en øvre ramme på 20 prosent
av grunnlønnen. Ordningene baserer seg på oppfyllelse av definerte, kvantitative mål relatert til selskapets totale verdiskapning og individuelle mål knyttet til den enkelte leders ansvarsområde. Alle bonuser for 2018 utbetales i 2019.
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Note 7.2 Pensjon
VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER
Konsernet har både ytelses- og innskuddsbaserte pensjonsordninger.
Ytelsesbaserte pensjonsordninger
En ytelsesbasert ordning er en pensjonsordning som definerer den pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering, og som er
finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskaper eller pensjonskasser. Utbetalingen er normalt avhengig av en eller flere faktorer
som alder, antall år i selskapet og lønn. Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi og fratrukket pensjonsforpliktelser i balansen. Gevinst
eller tap knyttet til forbedringer, innskrenkninger, avslutning eller andre endringer i pensjonsplaner resultatføres når dette skjer. Endringer
i forpliktelsen som skyldes endringer og avvik i beregningsforutsetningene (estimatavvik) innregnes direkte i utvidet resultat.
Innskuddsbaserte pensjonsordninger
En innskuddsbasert pensjonsordning er en pensjonsordning hvor konsernet betaler faste bidrag til en separat juridisk enhet. Konsernet har
ingen juridisk eller annen forpliktelse til å betale ytterligere bidrag hvis enheten ikke har nok midler til å betale alle ansatte ytelser knyttet
til opptjening i inneværende og tidligere perioder. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad når de forfaller.
VESENTLIGE ESTIMATER OG FORUTSETNINGER
Beregning av pensjonsforpliktelse innebærer bruk av skjønn og estimater på en rekke innsatsfaktorer. Netto pensjonsforpliktelser er
fastsatt basert på aktuarberegninger som bygger på forutsetninger blant annet knyttet til diskonteringsrente, fremtidig lønnsvekst,
pensjonsreguleringer, forventet avkastning på pensjonsmidler, samt demografiske forhold om uførhet og dødelighet. Forutsetningene
fastsettes basert på observerbare markedspriser og historisk utvikling i selskapet og samfunnet forøvrig. Endringer i forutsetningene
vil ha betydelige effekter på den beregnede pensjonsforpliktelse/-kostnad.
Diskonteringsrenten er satt med grunnlag i obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).
Årets estimatavvik innregnet i utvidet resultat skyldes i hovedsak endring i forutsetninger knyttet til avkastning på pensjonsmidlene.
Forventet avkastning på pensjonsmidlene beregnes med diskonteringsrenten. Faktisk avkastning avviker fra dette.
Konsernet har flere ulike ytelsesbasert pensjonsordninger. En av ordningene dekker personer som er ansatt i E-CO Energi AS før
01.01.2009. Ordningen er sikret i E-CO Energi Pensjonskasse. Ordningen gir ansatte rett til en pensjon fra fylte 67 år på 66 prosent av lønn
inntil 12 ganger grunnbeløpet i folketrygden ved full opptjening av pensjonsrettigheter. For personer ansatt i E-CO Energi AS før 31.5.2002
gis det rett til 70 prosent av lønn. Pensjonsytelsene samordnes med ytelsene fra folketrygden. Tjenestetiden for full opptjening er minimum
30 år. Foruten alderspensjon gis det rett til uføre- og etterlattepensjon. I tillegg til den sikrede ordningen har selskapet usikrede ordninger,
i hovedsak AFP (avtalefestet førtidspensjon) samt andre førtidspensjoner. Det gis tilleggspensjon gjennom en innskuddsbasert ordning for
de med lønn utover 12 G.
For medarbeidere som er ansatt i E-CO Energi AS etter 01.01.2009 er det etablert en innskuddsbasert ordning. Ordningen gir tilnærmet
samme rettigheter til uføre- og etterlattepensjon som i den ytelsesbaserte ordningen.
I forbindelse med kjøpet av Hafslund Produksjon og virksomhetsoverdragelse i 2017 overtok E-CO Energi pensjonsforpliktelsene til
176 personer (aktive og pensjonister) fra Hafslund Produksjon og Hafslund Produksjon Holding, hvorav 172 personer tilhører en lukket
privat tjenestepensjonsordning og de resterende 4 en lukket offentlig ordning.
Konsernets pensjonsordninger oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser er beregnet av aktuar. Pensjonsforpliktelsene er estimert ut fra forutsetningene
på balansedagen.

Beløp i millioner kroner

31.12.2018

31.12.2017

1 006

1 002

(1 086)

(1 063)

(80)

(61)

Balanseført forpliktelse:
Nåverdi av opptjent pensjonsforpliktelser for ytelsesplaner i fondsbaserte ordninger
Virkelig verdi på pensjonsmidler
Faktisk netto pensjonsforpliktelse for ytelsesplaner i fondsbaserte ordninger
Arbeidsgiveravgift
Netto pensjonsforpliktelse i balansen (inkl arbeidsgiveravgift)
Balanseført netto pensjonsforpliktelser
Balanseført netto overfinansiert ordning

4
(76)

(61)

47

57

(123)

(118)
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Note 7.2 Pensjon forts.

Beløp i millioner kroner

31.12.2018

31.12.2017

Endringene i den ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen i løpet av året:
Pensjonsforpliktelse per 1. januar

1 002

836

Nåverdien av årets pensjonsopptjening

13

12

Rentekostnad

24

22

Estimatendringer

14

60

Utbetalte ytelser

(51)

(39)

5

112

1 006

1 002

Forpliktelser ved salg og kjøp av virksomhet
Pensjonsforpliktelse per 31. desember
Endring i pensjonsmidlenes virkelig verdi i løpet av året:
Virkelig verdi på pensjonsmidler per 1. januar

1 062

935

Avkastning på pensjonsmidler

26

24

Estimatendringer

38

27

(48)

(38)

Totale utbetalinger fra fond
Pensjonsmidler ved oppgjør og oppkjøp

8

113

1 086

1 062

12

27

Innregnet i utvidet resultat i perioden iht. aktuarberegning før skatt

25

(33)

Akkumulert beløp innregnet i utvidet resultat 31. desember

37

(6)

Utsatt skatt relatert til aktuarmessig tap innregnet i utvidet resultat for perioden

(8)

18

Akkumulert beløp innregnet i utvidet resultat etter skatt 31. desember

29

12

Diskonteringsrente

2,60 %

2,40 %

Avkastning

2,60 %

2,30 %

Årlig lønnsvekst

2,75 %

2,25 %

G-regulering

2,50 %

2,25 %

Regulering av løpende pensjon, offentlig ordning

1,75 %

1,50 %

Virkelig verdi på pensjonsmidler per 31. desember
Bevegelse i aktuarielle gevinster og tap innregnet i utvidet resultat:
Akkumulert beløp innregnet i utvidet resultat 1. januar justert for utsatt skatt

Følgende økonomiske forutsetninger er lagt til grunn:

Diskonteringsrenten er beregnet med utgangspunkt i en komplett rentekurve som tar hensyn til at pensjonsutbetalingene forfaller på ulike
tidspunkt i fremtiden. Kurven er beregnet med utgangspunkt i priser på OMF renten (obligasjoner med fortrinnsrett) den 31. august 2018
som beregnet av Norsk Regnskapsstiftelse. Årlig lønnsvekst er beregnet med utgangspunkt i en kurve basert på historiske observasjoner.
Lønnsveksten er i gjennomsnitt satt til 2,5 prosent over tjenestetiden for populasjonen i pensjonskassene.
Demografiske forutsetninger som er lagt til grunn ved beregningene, er basert på uføregrunnlaget IR73 omregnet til intensitetsmetode og
dødelighetstabellen K2013BE.
Beløp i millioner kroner

2018

2017

Årets pensjonsopptjening

13

12

Netto rentekostnad

(2)

3

Arbeidsgiveravgift

0

0

11

15

Pensjonskostnad ytelsesplaner
Pensjonskostnad tilskuddsplaner
Totale pensjonskostnader

5

4

16

19
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Sensitiviteten til pensjonsforpliktelsen for endring i de vektede økonomiske forutsetninger er:
Påvirkning på pensjonsforpliktelsen
Endring

Økning i
forutsetning

Reduksjon i
forutsetning

Diskonteringsrente

0,5 %

(7 %)

7%

Lønnsvekst

0,5 %

2%

(1 %)

G-regulering

0,5 %

5%

(5 %)

1 år

5%

(4 %)

Beløp i millioner kroner

Forventet levetid

Pensjonsmidlene er investert i obligasjoner og pengemarkedsplasseringer utstedt av den norske stat, norske kommuner, finansin
stitusjoner og foretak. Obligasjoner i utenlandsk valuta er valutasikret. Det er investert i både norske og utenlandske aksjer.
Estimatavviket er fordelt forholdsmessig mellom de enkelte aktivaklasser.
Pensjonsmidlene består av:		
Beløp i millioner kroner

31.12.2018

Prosent

31.12.2017

Prosent

Egenkapitalinstrumenter

406

37 %

457

43 %

Rentebærende instrumenter

586

54 %

521

49 %

95

9%

85

8%

1 086

100 %

1 063

100 %

Nivå 3
Nivå 2
Ikke
Oberseverbare oberseverbare
priser
priser

Totalt

Eiendom
Virkelig verdi pensjonsmidler
Ordningens innskudd er investert som følger i 2018:

Beløp i millioner kroner

Nivå 1
Børsnoterte
priser

Egenkapitalinstrumenter

406

Rentebærende instrumenter

586

Eiendom
Totalt

406
586
95

95

95

1 086

Nivå 3
Nivå 2
Ikke
Oberseverbare oberseverbare
priser
priser

Totalt

991

Ordningens innskudd er investert som følger i 2017:

Beløp i millioner kroner

Nivå 1
Børsnoterte
priser

Egenkapitalinstrumenter

457

Rentebærende instrumenter

521

Eiendom
Totalt

978

457
521
85

85

85

1 063
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Note 8.1 Konsoliderte selskaper
VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER
Konsernregnskapet omfatter E-CO Energi Holding AS og dens datterselskap. Som datterselskap regnes alle foretak hvor konsernet
har kontroll. Konsernet har kontroll over et foretak dersom følgende vilkår er oppfylt:
E-CO Energi har makt over foretaket som det er investert i.
E-CO Energi er eksponert for eller har rettigheter til variabel avkastning fra sitt engasjement i foretaket som det er investert i, og
E-CO Energi har mulighet til å bruke sin makt over foretaket som det er investert i, til å påvirke beløpet for investors avkastning.
Normalt anser E-CO Energi at de har kontroll når konsernet innehar minst 50 % av stemmerettighetene i et foretak.
Datterforetak er konsolidert fra det tidspunkt konsernet har oppnådd kontroll, og fraregnes fra det tidspunkt konsernet mister kontroll.
Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Kostprisen på aksjer i datterselskaper er
eliminert mot egenkapitalen i datterselskapet på oppkjøpstidspunktet. Mer- eller mindreverdier henføres til de balanseposter de knytter
seg til.
DATTERSELSKAP EID DIREKTE FRA E-CO ENERGI HOLDING
Navn

Eierandel

Stemmeandel

E-CO Energi AS

Forretningskontor
Oslo

100 %

100 %

Hafslund Produksjon Holding AS

Oslo

90 %

90 %

SELSKAPER KONTROLLERT AV DATTERSELSKAPER
Navn

Eierandel

Stemmeandel

Oslo

67 %

67 %

Oslo Lysverker AS

Oslo

100 %

100 %

Oppland Energi AS

Lillehammer

61 %

61 %

Hafslund Produksjon AS

Askim

100 %

100 %

Sarp Kraftstasjon AS

Askim

100 %

100 %

Hol

68 %

68 %

Mork Kraftverk AS

Hallingfisk AS

Forretningskontor

Note 8.2 Kjøp og salg av virksomhet
VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER
Ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger anvendes oppkjøpsmetoden og vederlaget måles til virkelig verdi på
transaksjonstidspunktet, som også er tidspunktet for måling av virkelig verdi av identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede
forpliktelser.
En positiv differanse mellom virkelig verdi av kjøpsvederlaget og virkelig verdi av identifiserbare eiendeler og forpliktelser innregnes som
goodwill. En negativ differanse resultatføres etter at det er gjennomført en ny gjennomgang for å sikre at ikke oppkjøpsanalysen inneholder
feil og mangler.
Dersom en virksomhetssammenslutning ikke er fullstendig regnskapsført ved slutten av perioden der transaksjonen er gjennomført,
rapporteres foreløpige verdier for aktuelle eiendeler og gjeld. Ved behov justeres midlertidige verdier løpende i måleperioden som
maksimalt er 12 måneder for å reflektere ny informasjon som ville påvirket verdivurderingen om de var kjent. Nye eiendeler og gjeld blir
regnskapsført dersom forholdene tilsier det. Transaksjonstidspunktet defineres som når risiko og kontroll er overdratt og sammenfaller
normalt med gjennomføringstidspunktet.
Dersom det er ikke-kontrollerende eierinteressser i det oppkjøpte selskapet, vil disse få allokert sin andel av identifiserbare eiendeler
og gjeld.
Transaksjonskostnader resultatføres etter hvert som de påløper.
VESENTLIGE ESTIMATER OG FORUTSETNINGER
Allokering av kjøpesum til overtatte eiendeler og forpliktelser er basert på deres estimerte virkelig verdi på overtakelsestidspunktet.
Vurderingene er foretatt av ledelsen i E-CO Energi, med hjelp av eksterne verdsettere i den grad verdsettelsene er komplekse. De ulike
eiendelene blir verdsatt ut fra forskjellige modeller, og goodwill blir residualen i en slik verdiallokering. Feil i estimater og forutsetninger
kan føre til at splitten av verdien på de ulike eiendelene kan bli feil, men summen av totale innregnede verdier (inkludert goodwill) vil være
i tråd med kjøpesummen.
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Den 4. august 2017 ervervet E-CO Energi Holding AS 90 % av aksjene i Hafslund ASA, nå Hafslund Produksjon Holding AS, etter at annen
virksomhet enn produksjon av vannkraft ble skilt ut fra dette selskapet. Bakgrunnen for oppkjøpet er konsernets vekststrategi, og at
Hafslunds vannkraftverk passer godt inn i E-CO Energis kraftverksportefølje.
Vederlaget for E-CO Energis andel på 90 prosent av egenkapitalen var 7 149 mill. kroner, hvorav 30,6 mill. kroner ble betalt i 2018.
Vederlaget for 100 % av Hafslund Produksjon Holding AS var dermed totalt 7 942 millioner kroner hvor de identifiserbare eiendelene og
forpliktelsene i konsernet utgjør 5 006 millioner kroner. Differansen tilsvarende 2 936 millioner kroner innregnes som goodwill.
Oppkjøpsanalysen nedenfor er endelig.
EIENDELER (beløp i millioner kroner)

Virkelig verdi ved oppkjøpet

Vannfallrettigheter

3 501

Varige driftsmidler

4 495

Eiendel ved utsatt skatt

20

Derivater

40

Kundefordringer og andre fordringer

73

Bankinnskudd, kontanter o.l.

56

Sum eiendeler
GJELD (beløp i millioner kroner)

8 186
Virkelig verdi ved oppkjøpet

Betalbar skatt
Forpliktelse ved utsatt skatt

89
2 958

Andre avsetninger for forpliktelser

13

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld

23

Annen kortsiktig gjeld

97

Sum gjeld

3 180

Sum identifiserbare netto eiendeler til virkelig verdi

5 006

Goodwill

2 936

Sum vederlag for aksjene

7 942

Herav kontanter

7 942

Kontantstrømmer fra oppkjøpet
Sum vederlag (90 %)

(7 149)

Netto kontanter fra det oppkjøpte selskapet (inkludert i kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter)
Oppgjør av vederlag i aksjer - emisjon
Netto kontantstrøm fra oppkjøpet

56
3 000
(4 093)

Note 9.1 Transaksjoner med nærstående parter
Alle datterselskap, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte ordninger som spesifisert i note 8.1 og 3.4 er nærstående parter av konsernet.
Konsernets ledelse og styre er også definert som nærstående, som spesifisert i note 7.1. Transaksjoner med datterselskap elimineres i
konsernregnskapet og opplyses ikke om i denne noten.
Hafslund E-CO AS eier 100 prosent av aksjene i E-CO Energi Holding AS, og Hafslund E-CO AS eies 100 % av Oslo kommune. E-CO Energi
Holding AS og E-CO Energi AS kjøper managementtjenester fra Hafslund E-CO AS.
E-CO Energi Holding har et ansvarlig lån fra Oslo kommune med et lånebeløp pr 31.12.2018 på 2 347 millioner kroner.
Dette er omtalt i note 5.3. Påløpte renter på ansvarlig lån til Oslo Kommune var per 31.12.2018 på 128 millioner kroner.
Utenom nevnte transaksjoner er andre transaksjoner knyttet til ordinære kjøp/salg av varer og tjenester og ansett som ikke vesentlige.
Det er ikke foretatt avsetninger for tap på fordringer knyttet til mellomværende med nærstående parter.
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Note 9.2 Tvistesaker
Hafslund Energy Trading
Hafslund Energy Trading LLC (”HET”), eid av Hafslund Produksjon Holding, drev krafthandelsvirksomhet i California, USA, i årene 1999
til 2001. Det oppstod i denne perioden en kraftkrise og det har siden 2001 foreligget uenighet mellom HET og offentlige myndigheter
i California (”California Parties”) hvor motparten har anført at HET må tilbakebetale kapital, noe HET bestrider. Partene har vært
i forliksdiskusjoner, men noen løsning har ikke kommet på plass. Konsernets vurdering er at det er lav sannsynlighet for at det norske
morselskapet skal bli holdt ansvarlig og det er følgelig ikke gjort en regnskapsmessig avsetning.

Note 9.3 Hendelser etter balansedagen
Hendelser etter balansedagen
Regnskapet anses som godkjent for offentliggjøring når styret har behandlet regnskapet. Generalforsamling og regulerende myndigheter
vil etter dette kunne nekte å godkjenne regnskapet, men ikke forandre det. Hendelser frem til regnskapet anses godkjent for offentlig
gjøring, og som vedrører forhold som allerede var kjent på balansedagen, vil inngå i informasjonsgrunnlaget for fastsettelsen av
regnskapsestimater, og således reflekteres fullt ut i regnskapet. Hendelser som vedrører forhold som ikke var kjent på balansedagen,
vil bli opplyst om dersom de er vesentlige.
Regnskapet er avlagt etter en forutsetning om fortsatt drift. Denne forutsetningen var etter styrets oppfatning til stede på det tidspunkt
regnskapet ble godkjent for fremleggelse.
Styrene i Eidsiva Energi og Hafslund E-CO er enige om avtaleutkast for sammenslåing av selskapene, samt prinsipper for bytteforholdet.
Fremforhandlede utkast til avtaleverk er i tråd med intensjonsavtalen mellom partene fra november 2018, og vil bli lagt frem til beslutning
hos selskapenes eiere i løpet av 2. kvartal 2019. Gitt eieraksept i begge selskaper og nødvendig myndighetsgodkjenning, forventes
transaksjonene gjennomført i 3. kvartal 2019. For E-CO Energi konsernet vil en eventuell transaksjon innebære at Eidsiva Vannkraft
blir overført gjeldfritt til datterselskapet E-CO Energi AS, og blir del av et felleseid produksjonsselskap hvor Hafslund E-CO
(gjennom E-CO Energi Holding AS) blir majoritetseier med 57,2 prosent og Eidsiva Energi AS (som Hafslund E-CO eier 50 prosent)
med en eierandel på 42,8 prosent. E-CO Energi Holding sitt eierskap i Hafslund Produksjon Holding holdes utenfor transaksjonen .
Utover dette er det ikke identifisert vesentlige hendelser etter balansedagen.
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E-CO Energi Holding AS
Resultatregnskap
1. JANUAR - 31. DESEMBER
		
NOTE

RESULTATREGNSKAP (beløp i millioner kroner)
Driftsinntekter

2018

2017

2

4

3

Lønn og andre personalkostnader

(5)

(5)

4

Andre driftskostnader

(6)

(8)

(11)

(13)

Driftskostnader
Driftsresultat

(9)

(9)

1 880

1 313

8

Inntekt på investering i datterselskaper

5

Finansinntekter

105

102

6

Finanskostnader

(393)

(322)

Netto finansposter

1 592

1 093

Ordinært resultat før skatter

1 583

1 084

(294)

(234)

1 290

850

Overført til (fra) annen egenkapital

328

200

Utbytte

723

650

Konsernbidrag (etter skatt)

239

0

1 290

850

7

Skatter på ordinært resultat
Årsresultat
Overføringer og disponeringer

Sum disponert

Selskapsregnskap 2018 //
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Balanse
31. DESEMBER

NOTE

EIENDELER (beløp i millioner kroner)

8

Investeringer i datterselskaper
Utlån til datterselskaper
Andre langsiktige fordringer og investeringer
Sum anleggsmidler
Kundefordringer

31.12. 2018

31.12. 2017

17 325

17 294

4 715

4 710

50

50

22 090

22 054

2

4

1 932

1 356

10

Andre kortsiktige fordringer

11

Kortsiktige plasseringer

200

403

12

Bankinnskudd, kontanter o.l.

1 605

160

Sum omløpsmidler

3 739

1 923

25 829

23 977

Sum eiendeler

NOTE

EGENKAPITAL OG GJELD (beløp i millioner kroner)

31.12. 2018

31.12. 2017

Aksjekapital

2 035

2 035

Overkurs

5 571

5 571

Innskutt egenkapital

7 606

7 606

Annen egenkapital

2 872

2 544

Opptjent egenkapital

2 872

2 544

10 478

10 150

13

Sum egenkapital

7

Utsatt skatt

14

Andre avsetninger for forpliktelser
Sum avsetning for forpliktelser

8

11

418

418

426

429

15

Ansvarlig lån

2 347

2 347

15

Annen langsiktig gjeld

8 963

9 073

11 310

11 420

2 187

953

2

3

224

226

Sum langsiktig gjeld
15

Kortsiktig rentebærende gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter

(1)

Utbytte og konsernbidrag

1 033

Annen kortsiktig gjeld

169

146

3 615

1 978

Sum gjeld

15 351

13 827

Sum egenkapital og gjeld

25 829

23 977

Sum kortsiktig gjeld

16

0
650

Pantstillelser eller garantiansvar

Oslo, 14. mars 2019
Styret i E-CO Energi Holding AS

Finn Bjørn Ruyter
Styreleder

Håkon Mørch Korvald

Martin Sleire Lundby

Toril Benum

Gunnar O. Braaten

Alf Inge Berget		
Administrerende direktør
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Oppstilling over kontantstrømmer
1. JANUAR - 31. DESEMBER 		
NOTE

OPPSTILLING KONTANTSTRØMMER (beløp i millioner kroner)

2018

2017

Kontantstrøm fra virksomheten		
Resultat før skatt

1 583

1 084

568)

( 613)

12

67

Betalt skatt

(225)

( 77)

Kontantstrøm fra virksomheten

802

461

Endring i inntektsførte konsernbidrag og utbytte fra konsernselskaper
Endringer i andre fordringer, kreditorer og tidsavgrensninger
A

Kontantstrøm fra investeringer

B

Investeringer i datterselskap

0

Endring i andre investeringer

( 36)

(4 118)
( 10)

Kontantstrøm fra investeringer

( 36)

(4 128)

Kontantstrøm fra finansiering		
Opptak av langsiktig gjeld

0

3 371

Nedbetaling av langsiktig gjeld

( 200)

( 100)

Endring i kortsiktig gjeld

1 125

989

Utbetalt utbytte

( 650)

( 610)

275

3 650

C

Kontantstrøm fra finansiering

A+B+C

Kontantstrøm i året

+

Likviditetsbeholdning 1. januar

=

Likviditetsbeholdning 31. desember *

* Likviditetsbeholdningen består av bankinnskudd og morselskapets kortsiktige plasseringer i pengemarkedsfond.

1 041

( 17)

563

580

1 605
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Note 1 Regnskapsprinsipper
Regnskapet for 2018 er avlagt i samsvar med norsk regnskapslov og god regnskapsskikk.

Generelt
E-CO Energi Holdings regnskap for regnskapsåret 2018 ble vedtatt i styremøte den 14. mars 2019.
E-CO Energi Holding AS er et aksjeselskap og har sitt hovedkontor i Oslo. Samtlige aksjer eies av Hafslund E-CO. E-CO Energi Holding AS
er morselskap i E-CO Energi konsernet.
Inntektsføring
E-CO Energi Holdings driftsinntekter består i det vesentlig av tjenester ytet til konsernselskap og inntektsføres når tjenesten er levert.
Renteinntekter regnskapsføres når de er opptjent
Konsernbidrag inntektsføres i samme regnskapsår som konsernbidraget avgis. Den delen av konsernbidraget som representerer opptjent
kapital i eierperioden, inntektsføres som inntekt på investeringer i datterselskaper. Konsernbidrag som ikke representerer opptjent kapital
i eierperioden regnskapsføres som tilbakebetaling av investeringen og føres som en reduksjon i verdien av aksjer i datterselskaper.
Utbytte som avsettes i datterselskapene inntektsføres samme år som utbyttet avsettes. Utbytte fra andre selskaper inntektsføres i det år
utbyttet mottas. Utbytte som ikke representerer opptjent kapital i eierperioden regnskapsføres som tilbakebetaling av investeringen.
Utenlandsk valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes til kurs på balansedagen. Valutalån som er sikret til norske kroner ved inngåelse av rente- og
valutabytteavtaler føres opp til kursen på valutasikringen. Valutatap eller valutagevinst ved omregning til kurs på balansedagen resultat
føres som valutagevinst eller valutatap.
Skatter
Utsatt skatt beregnes etter gjeldsmetoden på midlertidige forskjeller mellom skattemessig og regnskapsmessig verdi av driftsmidler
og gjeld, samt fremførbare underskudd. Ved beregning av utsatt skatt benyttes nominelle skattesatser for inntektsskatt.
Anleggsmidler
Anleggsmidler, herunder investeringer i datterselskap, vurderes til kostpris. Ved en eventuell varig verdinedgang foretas nedskrivning.
Tidligere nedskrivninger reverseres i den grad grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.
Kortsiktige plasseringer og fordringer
Kortsiktige plasseringer og fordringer som klassifiseres som omløpsmidler vurderes til laveste av kostpris og virkelig verdi. For finansielle
instrumenter som omsettes på et marked benyttes markedsverdien på balansedagen som virkelig verdi.
Lån
Gjeld i utenlandsk valuta føres opp til kurs ved tidspunktet for regnskapsavslutning. Valutalån som er sikret til norske kroner ved inngåelse
av rente- og valutabytteavtaler føres opp til kursen på valutasikringen. Ved rentesikring periodiseres renteinstrumentene tilsvarende renten
på de underliggende lån. Urealisert tap eller gevinst balanseføres ikke. Ved eventuelt opphør av sikringsforholdet før forfall periodiseres
gevinst eller tap over resterende sikringsperiode.
Andre forpliktelser og gjeld
Andre forpliktelser og gjeld er i balansen oppført til virkelig verdi.
Kontantstrømoppstilling og likvider
Konsernet benytter den indirekte metode ved utarbeidelse av kontantstrømoppsstillingen. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter
kontanter, bankinnskudd og plasseringer i pengemarkedsfond.
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Note 2 Transaksjoner og hendelser i 2018
20. juni 2018 vedtok Oslo bystyre å samle Hafslund og E-CO under et nytt heleid morselskap. Hafslund E-CO AS ble etablert 4. juli 2018 med
datterselskapene Hafslund AS og E-CO Energi Holding AS, og danner sammen det nye konsernet.

Note 3 Lønn, godtgjørelser og pensjonskostnader
Beløp i millioner kroner

2018

2017

Lønn, honorarer m.v.

4

4

Arbeidsgiveravgift

1

1

Pensjonskostnader

0

0

Sum

5

5

Gjennomsnittlig antall årsverk

1

1

HONORAR TIL REVISOR: (beløp i tusen kroner, ekskl. MVA)

2018

2017

Lovpålagt revisjon

411

846

Informasjon om godtgjørelse til styret og ledende ansatte er gitt i konsernets note 7.1.				

Note 4 Andre driftskostnader

Andre attestasjonstjenester
Skattemessig bistand

193
20

150

431

1 888

2018

2017

Andre tjenester
Sum

699

Note 5 Finansinntekter
Beløp i millioner kroner
Renteinntekter bankinnskudd og verdipapirer
Renteinntekter fra konsernselskaper
Kursgevinster på fondsandeler

3

3

102

94

0

5

105

102

Beløp i millioner kroner

2018

2017

Rentekostnader ansvarlig lån

129

119

Rentekostnader andre lån

238

185

15

9

Sum

Note 6 Finanskostnader

Rentekostnader til konsernselskaper vedr. konsernkonto
Andre finanskostnader*
Sum

12

9

394

322

*Andre finanskostnader omfatter kostnader knyttet til låneopptak, gebyrer, rentekostnad restskatt m.v.				
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Note 7 Skatter
Beløp i millioner kroner
Betalbar inntektsskatt (24%/23%)
Endring utsatt skatt/skattefordel (23%/22%)

2018

2017

296

226

(2)

Årets skattekostnad

8

294

234

2018

2017

23 % av resultat før skatt

364

260

23 % av skattefri del av utbytte fra datterselskap*

(72)

AVSTEMMING AV SELSKAPETS SKATTEKOSTNAD (beløp i millioner kroner)

Årets skattekostnad

(26)

294

234

2018

2017

* 3 % av inntektsført utbytte på 315 millioner kroner fra Hafslund Produksjon Holding AS er skattepliktig.
UTSATT SKATT (SKATTEFORDEL) (beløp i millioner kroner)
Omløpsmidler

9

3

Kortsiktig gjeld

33

44

Sum
Anvendt skattesats*
Sum utsatt skatt (skattefordel)

42

48

22 %

23 %

9

11

Note 8 Aksjer i datterselskaper
(beløp i millioner kroner)

Selskapets
aksjekapital

Eier- og
stemmeandel

Pålydende
verdi

Bokført
verdi

Konsernbidrag

3 000

100 %

3 000

10 176

1 300

75

90 %

75

7 148

E-CO Energi AS
Hafslund Produksjon Holding AS
Oslo Lysverker AS*

Utbytte

Sum
inntekter
1 300

0

315

315

315

1 880

265

Sum

17 325

265

1 565

* Oslo Lysverker AS eies av E-CO Energi AS. Se note 8.1 i konsernet for samtlige konsoliderte selskaper.				
					
Alle datterselskaper har forretningskontor i Oslo.						

Note 9 Fordringer som forfaller senere enn 1 år
Beløp i millioner kroner

2018

2017

E-CO Energi AS

4 700

4 700

Hafslund Produksjon Holding AS

15

Sum

10

4 715

4 710

Beløp i millioner kroner

2018

2017

Konsernbidrag

1 565

1 200

Note 10 Andre kortsiktige fordringer

Utbytter fra datterselskaper
Andre konsernmellomværende
Sum

315

113

52

43

1 932

1 356

												
Note 11 Kortsiktige investeringer
Beløp i millioner kroner
Pengemarkedsfond
Pengemarkedsfond er bokført til virkelig verdi.

Kostverdi
200

Markedsverdi
200

Bokført verdi
200
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Note 12 Bankinnskudd, kontanter o.l.
E-CO Energi konsernet har en konsernkonto hvor datterselskapene deltar. E-CO Energi Holding AS er kontoinnehaver og datterselskapene
er solidarisk ansvarlig for trekk på konsernkontoen. Samlet innestående på konsernkontoen er oppført i morselskapets balanse.
Datterselskapenes innskudd eller trekk er i morselskapets regnskap oppført som gjeld til eller fordring på selskaper i samme konsern.
Andre bundne midler består av innskudd på bundne konti som sikkerhetsstillelse for krafthandelen.					
BUNDNE BANKINNSKUDD (beløp i millionerkroner)

2018

Skattetrekk

2017

1

1

Note 13 Egenkapital
(beløp i millioner kroner)
Egenkapital 31.12.2016

Antall
aksjer

Aksjekapital

Overkurs

Annen egenkapital

Sum egenkapital

1 702 642

1 703

1 903

2 343

5 949

332 224

332

3 668

0

4 000

Kapitalutvidelse
Årets resultat
Avsatt til utbytte
Egenkapital 31.12.2017

2 034 866

2 035

5 571

Årets resultat

2 035

5 571

(650)

2 544

10 151
1 290

(723)

(723)

Avsatt konsernbidrag
2 034 866

850

(650)
1 290

Avsatt til utbytte
Egenkapital 31.12.2018

850

(239)

(239)

2 871

10 478

Aksjenes pålydende er kr 1.000,-. Hafslund E-CO AS eier samtlige aksjer.

Note 14 Andre avsetninger for forpliktelser
Forpliktelsen på 418 millioner kroner i morselskapets balanse gjelder utsatt inntektsføring av gevinst ved salg av aksjer i Oslo Lysverker til E-CO Energi.		
					

Note 15. Kortsiktig og langsiktig gjeld
						
LÅNGIVER (beløp i millioner kroner)

Valutaenhet

Beløp (valuta)

Beløp (NOK)

Forfall

Gjeld til andre selskaper i samme konsern vedr. konsernkonto

NOK

1 777

Obligasjonslån i det norske markedet

NOK

100

2019

Privat plassering i det amerikanske markedet

USD

310

2019

Obligasjonslån i det norske markedet

NOK

500

2022

Privat plassering i det amerikanske markedet

USD

429

2023

Privat plassering i det amerikanske markedet

NOK

290

2024

Privat plassering i det amerikanske markedet

USD

Den nordiske investeringsbank

NOK

Privat plassering i det amerikanske markedet

NOK

Privat plassering i det japanske markedet
Obligasjonslån i det norske markedet
Privat plassering i det japanske markedet

50

143

2026

2 000

2027-2030

910

2027

JPY

301

2028

NOK

250

2029

296

2029

723

2029

200

2030

JPY

75
25

5 000

Privat plassering i det amerikanske markedet

NOK

Obligasjonslån i det norske markedet

NOK

Obligasjonslån i det norske markedet

NOK

200

2031

Privat plassering i det amerikanske markedet

USD

1 036

2031

Privat plassering i det tyske markedet

EUR

237

2031

Privat plassering i det amerikanske markedet

NOK

125

848

2032

Privat plassering i det amerikanske markedet

NOK

30

600

2033

Ansvarlig lån (Oslo kommune)

NOK

2 347

2037

Sum

5 000

13 498

Kortsiktig del

2 187

Langsiktig del

11 311
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Note 15. Kortsiktig og langsiktig gjeld forts.

For alle lån som er tatt opp i utenlandsk valuta er hovedstolbetalinger og fastrentebetalinger i utenlandsk valuta vekslet i et 1:1-forhold til
hovedstolbetalinger i norske kroner og flytende rentebetalinger i norske kroner ved inngående av kombinerte rente- og valutabytteavtaler.
Sikringsinstrumentene har samme varighet og forfall som lånene og det er en økonomisk sammenheng. Dette er regnskapsmessig
behandlet som en virkelig verdi sikring etter NRS 16.20, og bokført verdi av lån i balansen ligger til hovedstolen som skal betales i norske
kroner. Tilsvarende viser både rentekostnader og påløpte renter den flytende renten selskapet betaler i norske kroner.			
					
I tillegg er det inngått rentebytteavtaler på obligasjonslån i norske kroner fra fast til flytende rente som også er behandlet som virkelig
verdi sikring etter NRS 16.20. Sikringsinstrumentene har samme varighet og forfall som lånene og det er en økonomisk sammenheng.
Også her vises både rentekostnader og påløpte renter den flytende renten selskapet betal i norske kroner. den flytende renten selskapet
betaler i norske kroner.								
								
Derivatene er ikke innregnet i balansen. Urealisert tap/gevinst på derivatene utlikner resultateffekt fra sikret risiko.
Gjennomsnittlig rente på konsernets låneportefølje var per 31.12.2018 2,78 prosent (31.12.2017: 2,6 prosent). Durasjonen per 31.12.2018
på konsernets låneportefølje (utenom ansvarlig lån) var 3,65 år (31.12.2017: 3,6 år).
E-CO Energi Holding AS har en trekkfasilitet på NOK 1,5 mrd som løper frem til 2022 med mulighet for 1 års forlengelse. Per 31.12.2018
var det ikke trukket på fasiliteten. Kortsiktig gjeld innenfor rammen av utrukket del av fasiliteten er klassifisert som langsiktig gjeld
i balansen per 31.12.2018.
FORFALLSSTRUKTUR GJELDSPORTEFØLJE
(beløp i millioner kroner)

Saldo
2018

2019

Gjeld vedr. konsernkonto

1 777

1 777

Ansvarlig lån (Oslo kommune)

2 347

Obligasjonslån

1 250

2020

2021

2022

2023

Etter
2023
0
2 347

0

100

13 498

1 777

410

0

31.12.2017 (beløp i millioner kroner)

Saldo
2017

2018

2019

2020

Gjeld vedr. konsernkonto

1 453

1 453

0

500

500

0

Ansvarlig lån (Oslo kommune)

2 347

2 347

Obligasjonslån

1 750

1 750

100

Banklån/andre langsiktige lån

6 324

6 324

310

12 373

12 373

410

Banklån/andre langsiktige lån
Sum

Sertifikatlån

Sum

8 124

500

650

0

500

10 811

2021

2022

Etter
2022

310

7 814

2 347
500

650
6 014

0

0

500

9 011

Konsernets låneavtaler inneholder såkalt negativ pantsettelsesklausul som hindrer at enkelte långivere får prioritet fremfor andre
gjennom pant. Videre inneholder et flertall av konsernets låneavtaler en eierskapsklausul som innebærer at hvis Oslo kommunes
eierandel i morselskapet går under 50,1 prosent, har långiver rett til å kreve lånene innfridd.					
								
Ansvarlig lån
E-CO Energi har et ansvarlig lån fra Oslo Kommune på 2 347 millioner kroner per 31.12.2018 (31.12.2017: 2 347 millioner kroner).
For 2018 var renten 5,45 %. Dersom årsresultatet for konsernet viser underskudd etter belastede renter skal renten reduseres med
underskuddsbeløpet eller til 0. Reduksjonen er endelig og rentebeløpet skal ikke betales på et senere tidspunkt. Dette lånet har dermed
ikke den samme renteeksponeringen som de øvrige lånene.
Lånet er avdragsfritt og uoppsigelig fra långivers side inntil forfall 31.12.2037.						
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Note 16 Pantstillelser eller garantiansvar
E-CO Energi Holding AS har ingen pantstillelser eller garantiansvar. 						

Note 17. Nærstående parter
Følgende anses som nærstående av E-CO Energi Holding AS:							
							
• Oslo kommune							
• Datterselskap (note 8.1 i konsernet)							
• Tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet (note 3.2 i konsernet)						
• E-CO Energi Pensjonskasse							
• Hafslund E-CO AS							
							
Hafslund E-CO AS eier 100 prosent av aksjene i E-CO Energi Holding AS, og Hafslund E-CO eies 100 % av Oslo Kommune. Oslo kommune
var aksjonær i Hafslund ASA før selskapet fisjonerte ut annen virksomhet enn produksjon. E-CO Energi Holding kjøpte 90 prosent av aksjene
i det gjenværende selskapet, Hafslund Produksjon Holding AS. I 2017 er det er gjennomført en konvertering av deler av et ansvarlig lån fra
Oslo Kommune til egenkapital på 1 000 millioner kroner. Utestående lånebeløp pr 31.12.2018 er 2.347 millioner kroner. Påløpte renter på
ansvarlig lån til Oslo Kommune var i 2018 på 129 millioner kroner.							
							
Transaksjoner og mellomværende med datterselskap:
RESULTAT (beløp i millioner kroner)

2018

2017

Driftsinntekter

2

4

Driftskostnader

(2)

(2)

Renteinntekter

102

94

Rentekostnader

(15)

(8)

1 880

1 313

1 969

1 399

BALANSE (beløp i millioner kroner)

2018

2017

Langsiktige fordringer

4 715

4 710

Konsernbidrag og utbytter
Sum
							

Kundefordringer

2

4

Konsernbidrag og utbytter

1 880

1 313

Andre kortsiktige fordringer

1 932

43

Sum eiendeler

8 529

6 069

Sum

1 969

1 399

Konsernkonto

1 777

1 453

Leverandørgjeld
Sum gjeld

2

2

1 779

1 455

Innskutt kapital i E-CO Energi Pensjonskasse er oppført med 50 millioner kroner E-CO Energi Holdings balanse.
Utenom nevnte transaksjoner er andre transaksjoner knyttet til ordinære kjøp/salg av varer og tjenester og ansett som ikke vesentlige.
Transaksjoner med nærstående parter er gjennomført til markedsmessige vilkår etter prinsippet om armlengdes avstand.
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Note 18. Hendelser etter balansedagen
Styrene i Eidsiva Energi og Hafslund E-CO er enige om avtaleutkast for sammenslåing av selskapene, samt prinsipper for bytteforholdet.
Fremforhandlede utkast til avtaleverk er i tråd med intensjonsavtalen mellom partene fra november 2018, og vil bli lagt frem til beslutning
hos selskapenes eiere i løpet av 2. kvartal 2019. Gitt eieraksept i begge selskaper og nødvendig myndighetsgodkjenning, forventes
transaksjonene gjennomført i 3. kvartal 2019. For E-CO Energi konsernet vil en eventuell transaksjon innebære at Eidsiva Vannkraft
blir overført gjeldfritt til datterselskapet E-CO Energi AS, og blir del av et felleseid produksjonsselskap hvor Hafslund E-CO
(gjennom E-CO Energi Holding AS) blir majoritetseier med 57,2 prosent og Eidsiva Energi AS (som Hafslund E-CO eier 50 prosent) med en
eierandel på 42,8 prosent. E-CO Energi Holding sitt eierskap i Hafslund Produksjon Holding holdes utenfor transaksjonen.
Utover dette er det ikke identifisert vesentlige hendelser etter balansedagen.
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Til generalforsamlingen i E-CO Energi Holding AS

Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet til E-CO Energi Holding AS, som består av:
•

selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap og
oppstilling over kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter,
herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og

•

konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2018, totalresultat, oppstilling
over endringer i egenkapitalen og oppstilling over kontantstrømmer for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen og noter, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:
•

er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter

•

gir det medfølgende selskapsregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til
E-CO Energi Holding AS per 31. desember 2018 og av selskapets resultater og
kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

•

gir det medfølgende konsernregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til
konsernet E-CO Energi Holding AS per 31. desember 2018 og av konsernets resultater og
kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med
International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU.

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 og konsernet 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.

Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.

PricewaterhouseCoopers AS, 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

Revisjonsberetning //

Uavhengig revisors beretning - E-CO Energi Holding AS

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon.
Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi
pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

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, for selskapsregnskapet i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for konsernregnskapet i samsvar med
International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU. Ledelsen er også ansvarlig for slik
intern kontroll 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 og konsernets evne til
fortsatt drift og på tilbørlig måte opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om
fortsatt drift skal legges til grunn for selskapsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at
virksomheten vil bli avviklet. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
konsernregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle konsernet eller legge ned
virksomheten, eller ikke har noe realistisk alternativ til dette.

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.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til resultatdisponering
er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

(2)

65

66

E-CO Energi // Årsrapport 2018

Uavhengig revisors beretning - E-CO Energi Holding AS

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, 14. mars 2019
PricewaterhouseCoopers AS

Marius Thorsrud
Statsautorisert revisor

(3)
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Erklæring i henhold til verdipapirhandelloven § 5-5
Styrets medlemmer og administrerende direktør erklærer at:
- Etter vår beste overbevisning er konsernregnskapet for 2018 utarbeidet i samsvar med IFRS som fastsatt av EU, med krav til tilleggs
opplysninger som følger av regnskapsloven, og at årsregnskapet for morselskapet for 2018 er avlagt i samsvar med regnskapsloven og
god regnskapsskikk i Norge, og at regnskapsopplysningene gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle
stilling og resultat som helhet.
- Årsberetningen for 2018 gir, etter vår beste overbevisning, en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til foretaket og
konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer foretakene står overfor.

Oslo, 14. mars 2019
Styret i E-CO Energi Holding AS

Finn Bjørn Ruyter
Styreleder

Håkon Mørch Korvald

Martin Sleire Lundby

Toril Benum

Gunnar O. Braaten

Alf Inge Berget		
Administrerende direktør
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Ord og uttrykk
KRAFTENHETER
V
Volt
A
Ampere
W
Watt
kW
kilowatt
kWh
kilowattime
MW
megawatt
MWh
megawattime
GW
gigawatt
GWh
gigawattime
TW
terawatt
TWh
terawattime

måleenhet for spenning
måleenhet for strøm
måleenhet for effekt
1 000 W
1 000 kWh
1 000 kW
1 000 kWh
1 000 MW
1 000 MWh
1 000 GW
1 000 GWh

AGGREGAT
er en produksjonsenhet for elektrisk energi.
Enheten omfatter både turbin og generator.
EFFEKT
energi eller utført arbeid per. tidsenhet.
Effekt kan bl.a. angis i Watt (W).
FLASKEHALSER
oppstår når overføringsnettet ikke er i stand til å overføre nok
elektrisk kraft. En flaskehals oppstår som en konsekvens av for liten
tilgjengelig produksjonskapasitet i sammenheng med begrenset
importmulighet, eller som konsekvens av produksjonsoverskudd i
sammenheng med begrenset eksportmulighet.

PRISOMRÅDER
opprettes av Statnett når det er forventet energiknapphet i et
geografisk avgrenset område eller for å håndtere flaskehalser i
overføringsnettet. Antallet prisområder som Statnett deler Norge
inn i varierer, og prisområder fører ofte til prisdifferanse mellom de
ulike prisområdene.
PUMPEKRAFTVERK
er kraftverk som enten kan brukes til kraftproduksjon eller til å
pumpe vann opp i inntaksmagasinet for bruk på et senere tidspunkt.
Pumpeperioden er den tiden pumpene i et pumpekraftverk går.
I Norge er dette som oftest om sommeren, mens i utlandet kan
pumpene også gå om natta.
REGULERKRAFT
benyttes til å regulere kraftsystemet slik at det til enhver tid er
balanse mellom forbruk og produksjon. Aktørene i kraftmarkedet
anmelder pris for å redusere eller øke produksjonen/forbruket.
SESONGMAGASIN
magasin der fylling og tapping skjer på sesongmessig basis, f.eks.
slik at overskuddsvann om sommeren holdes tilbake for bruk til
kompensasjon av underskudd om vinteren.
TERMISK KRAFTPRODUKSJON
er produksjon av elektrisitet ved bruk av gass- og/eller dampturbiner.
Produksjonen kan skje fra fossile brensler som kull, olje og naturgass, men ulike former for biobrensel f. eks avfall, blir også benyttet.

FLERÅRSMAGASIN
magasin der fylling og tapping skjer på flerårsbasis i den hensikt
å jevne ut de årlige variasjoner i tilsig og avløp fra tilliggende
nedbørfelt.

TRANSFORMATOR
er et apparat som omgjør elektrisk vekselstrøm av en spenning til
vekselstrøm av en annen spenning.

GENERATOR
er en roterende maskin som omdanner mekanisk energi til
elektrisk energi.

TILGJENGELIGHET
betegnelse for hvor stor del av den totale tid aggregatet i et
kraftverk er disponibelt for elektrisitetsproduksjon.

HELÅRSMAGASIN
er magasin som har en fylle- og tappesyklus på ett år.

TURBIN
er en maskin der vannet i et vannkraftverk og dampen eller
forbrenningsgasser i et varmekraftverk fores inn på en eller flere
skovler festet til en aksel slik at en får en rotasjon som omsetter
vannets, dampens eller gassens energi til mekanisk energi.

OVERFØRINGSKAPASITET
er den effekten som det tillates at en kraftledning overfører.
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