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Sammen skal vi skape ny verdi 
gjennom ren energi 
VI SKAL
• Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning.
• Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø.
• Utøve god forretningsskikk i all vår aktivitet. 

Verdier
Engasjert, skikkelig og skapende
ENGASJERT
• Vi skal ha et arbeidsmiljø som stimulerer aktivt engasjement, arbeidsglede og humør. 
• Vi verdsetter samarbeid, kommunikasjon og kompetansedeling.

SKIKKELIG
• Vi skal opptre med respekt og ansvarlighet i alle sammenhenger.
• Vi verdsetter kvalitet, ærlighet og tillit.

SKAPENDE
•  Vi skal være opptatt av å forbedre og fornye for å opprettholde høy kompetanse,  

kvalitet og verdiskaping. 
• Vi verdsetter initiativ, handlekraft og mot.
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2017 I KORTE TREKK NØKKELTALL

2017 i korte trekk

Nøkkeltall
(Beløp i millioner kroner) 2017 2016 2015* 2014* 2013*

RESULTAT

Driftsinntekter  3 592  2 710  2 511  2 863  3 228 

EBITDA 1  2 574  1 747  1 621  1 971  2 417 

Driftsresultat  2 235  1 439  1 347  1 698  2 153 

Resultat før skatt  1 987  1 248  1 116  1 491  1 914 

Årsresultat  1 038  505  533  713  876 

BALANSEN

Totalkapital  30 458  19 203  15 636  16 064  16 269 

Egenkapital  12 364  7 163  5 911  6 063  6 090 

Sysselsatt kapital 2  24 272  16 596  13 527  13 641  13 587 

Likvider  1 243  1 216  349  608  694 

Låneforfall neste 12 måneder  1 000  219  703  461  465 

Rentebærende gjeld  11 907  9 433  7 617  7 578  7 497 

Andel ansvarlig lån  2 347  3 347  3 347  3 347  3 347 

Netto rentebærende gjeld 3  10 664  8 217  7 268  6 924  6 752 

KONTANTSTRØM

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  1 587  1 322  689  694  1 346 

Betalt utbytte til eier 610 685 740 750  750 

Betalte renter på ansvarlig lån fra eier 60 74 81 97 119

NØKKELTALL

EBITDA margin 4 %  72  64  65  69  75 

Totalkapitalrentabilitet 5 %  9  8  9  11  13 

Egenkapitalrentabilitet 6 %  11  7  9  12  15 

Rentabilitet sysselsatt kapital 7 %  11  9  10  13  16 

Egenkapitalandel %  41  37  38  38  37 

FFO 8  1 153  1 022 880 1 006 1 169

FFO/netto rentebærende gjeld % 11 12 12 15 17

Netto rentebærende gjeld/EBITDA  4,1  4,7  4,5  3,5  2,8 

FFO rentedekning 9  3,7  4,6 3,8 4,0 4,4

ANNET

Kraftroduksjon GWh 12 194  11 215  10 561  10 579  10 045 

Antall ansatte 198  172  177  174  170 

DRIFTSINNTEKTER OG EBITDA 

Driftsinntekter EBITDA

0

1 000

2 000

3 000

4 000

20132014201520162017

12 194
Kraftproduksjon 

(GWh)

1 038
Årsresultat 

(MNOK)

•  E-CO Energi kjøpte 4. august 2017 90  
prosent av aksjene i Hafslund Produksjon 
Holding AS for 7.118 millioner kroner. Den 
konsoliderte produksjonsvirksomheten i 
Hafslund tilførte E-CO Energi konsernet 
3.100 GW i økt normalproduksjon. Når det 
nye kraftverket Vamma 12 er ferdigstilt i 
2019 øker denne til 3.300 GWh.

•  I forbindelse med Hafslund-transaksjonen 
ble E-CO Energi tilført 4.000 millioner  
kroner i ny egenkapital fra eier, Oslo  
kommune. Egenkapitalen ved utgangen  
av 2017 var 12.364 millioner kroner, som 
utgjør 41 prosent av konsernets totalkapital.

•  E-CO Energi konsernet fikk i 2017 et  
årsresultat på 1.038 millioner kroner 

   (505 millioner kroner). Resultatfremgangen 
fra 2016 skyldes i hovedsak høyere realiserte 
kraftpriser, kjøpet av Hafslund Produksjon, 
samt en urealisert gevinst på 57 millioner 
kroner fra kraftderivater i 2017 mot et ureali-
sert tap på 225 millioner kroner i 2016.

•  Foreslått utbytte er 650 millioner kroner. 
Dette er 75 prosent av majoritetens andel 
av konsernets årsresultat redusert med 
urealisert gevinst på kraftderivater.

•  Gjennomsnittlig oppnådd kraftpris for 2017 
ble 28,1 øre/kWh (25,4 øre/kWh), noe som 
tilsvarer 5 prosent (8 prosent) over time-
veid spotpris i de prisområder konsernet 
har sin kraftproduksjon.

•  Konsernets årsproduksjon i 2017 ble på 
12.194 GWh som er 979 GWh høyere enn  
i 2016. Eksklusiv Hafslund Produksjon var 
konsernets kraftproduksjon 10.840 GWh 
som er 375 GWh lavere enn i 2016.

•  E-CO Energi konsernet hadde investerin-
ger i driftsmidler på 549 millioner kroner 
(401 millioner kroner) i 2017 både gjennom 
vedlikeholdsinvesteringer og investeringer 
i fornybar energiproduksjon. E-CO Energi 
har pågående investeringer i de nye kraft-
verkene Rosten, Nedre Otta og Vamma 12, 
som samlet vil gi om lag 740 GWh i årlig 
økt fornybar energi.

1)  Driftsresultat + avskrivninger
2) Egenkapital + rentebærende gjeld
3) Rentebærende gjeld - kortsiktige plasseringer og bankinnskudd 
4) EBITDA / driftsinntekter
5)  Ordinært resultat før skatter + finanskostnader / gjennomsnittlig 

totalkapital
6) Årsresultat / gjennomsnittlig egenkapital
7)  Ordinært resultat før skatter + finanskostnader / gjennomsnittlig  

sysselsatt kapital
8)  EBITDA justert for urealiserte verdiendringer og engangsposter  

- netto rentekostnader - betalbar skatt
9)  FFO / rentekostnader

* Nøkkeltall for 2013-2015 er basert på konsernregnskap utarbeidet etter norske regnskapsprinsipper (NGAAP).

E-CO Energi har hovedkontor i Oslo og eier eller har deleierskap til 50 kraftverk 

fordelt over hele Sør-Norge med en årlig middelproduksjon på i overkant av 

14 TWh og en produksjonskapasitet på ca. 3 350 MW. De største produksjons-

anleggene ligger i Hallingdal, Aurland og i Nedre Glomma. I tillegg har E-CO 

Energi betydelige andeler i kraftverk i Hedmark og Oppland. Konsernets hoved-

aktiviteter knytter seg til planlegging og gjennomføring av oppgradering, drift og 

vedlikehold av kraftverkene samt optimal utnyttelse av vannmagasinene for å 

oppnå høyest mulig verdi av kraftproduksjonen.
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ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDETADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET 7

I fremtiden trenger vi en energikilde som  
er fornybar, rimelig, effektiv, klimavennlig 
og fleksibel. Vannkraften har alle disse 
egenskapene. Norge er i en unik posisjon 
med vår fornybare kraftproduksjon. Dette 
gir oss en stor mulighet til å bygge nye, 
grønne næringer med lave utslipp. Andre 
land betaler enorme omstillingskostnader 
for å få en fornybar kraftproduksjon. Vi har 
derfor et fortrinn som vanskelig kan 
kopieres. Dette kaller vi det norske 
forspranget. 

For at vi skal utnytte forspranget vi har,  
er det tre utfordringer som må løses.
For det første må kraftproduksjonen bli 
enda mer kostnadseffektiv. Norsk vannkraft 
er svært konkurransedyktig i dag. Hvordan 
markedene utvikler seg de neste tiårene er 
usikkert. Kraftig økning i solenergi og 
utbredelse av batterier kan gi lavere priser 
på strøm.

For det andre må vi være en troverdig 
partner for det grønne skiftet i Europa.  
Når kontinentet skal øke sin fornybarandel 
skjer det først og fremst gjennom vind- og 
solenergi. Da trenger de i tillegg tilgang til 
vannkraftens særskilte fordel: regulerbar 

energi og effekt. Det kan Norge tilby.  
Vi kan være en muskel for energimarkedene 
i Nord-Europa.

For det tredje må vi utnytte samspillet 
mellom produksjon og grønt forbruk. 
Akkurat slik vannkraften fra 1900 og utover 
ga mulighet for industrialisering av store 
deler av landet, må vi i tiårene framover 
sikre at vi tiltrekker oss nye, grønne og 
energikrevende næringer.  

Skal vi lykkes med dette må det politiske 
Norge, eierne i energisektoren og vi som 
selskaper jobbe sammen. Klarer vi det, 
ligger alt til rette for minst 125 nye år med 
energi som en av de viktigste bærebjelkene  
i norsk velstand.

Vi skal gjøre vårt. Den innovasjonskulturen 
som preget selskapets pionerer i de store 
utbyggingsprosjektene i tiårene etter  
andre verdenskrig, er fremdeles med oss  
i arbeidet med små og store forbedringer. 
E-CO Energi deltar for tiden i tre av de 
største vannkraftutbyggingene i Nord- 
Europa: Rosten, Vamma 12 og Nedre Otta, 
som vil åpne i henholdsvis 2018, 2019 og 
2020.

Gjennom kjøpet av 90 prosent av Hafslunds 
vannkraftproduksjon i 2017 økte E-CO 
Energis produksjonskapasitet med 30 
prosent. Jeg mener denne type integrerings - 
prosesser er riktig og helt nødvendig for at 
vi i Norge skal opprettholde konkurranse-
kraften. Jeg håper og tror at vi vil se flere 
slike konsolideringer i tiden som kommer. 
Det har tatt E-CO Energi 125 år å utvikle  
14 TWh produksjonskapasitet. Min spådom er 
at de neste 14 TWh vil ta betydelig kortere tid.

2017 var et godt driftsår uten alvorlige
skader, høy tilgjengelighet på anleggene  
og en spennende integrasjonsprosess av 
driftsorganisasjonen i Nedre Glomma.  
Jeg takker de ansatte for innsatsen i et 
givende, men også krevende år. 

Tore Olaf Rimmereid 
Administrerende direktør

Administrerende direktør har ordet

Ta vare på det norske  
forspranget

2017 var et innholdsrikt år for E-CO Energi. Vi kjøpte Hafslunds 
vannkraftproduksjon, og økte med det produksjonskapasiteten med 
30 prosent, og vi markerte selskapets 125-års jubileum. Vi benyttet 
jubileet til å se fremover og arrangerte derfor dialogkonferansen  
Generator 2017, der vi belyste hvordan Norge kan beholde det  
fortrinnet vannkraften gir oss også i fremtiden.

2017 var et godt driftsår uten  
alvorlige skader, høy tilgjengelighet 
på anleggene og en spennende 
integrasjonsprosess av drifts-
organisasjonen i Nedre Glomma.  
Jeg takker de ansatte for innsatsen 
i et givende, men også krevende år.
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E-CO Energis hovedkontor

9ORGANISASJONENORGANISASJONEN

E-CO Energis hovedkontor

Organisasjonen

E-CO Energi konsernet har hovedkontor  
i Oslo og eier eller har deleierskap til  
50 kraftverk fordelt over hele Sør-Norge. 
Selskapet er Norges nest største kraft-
produsent med en årlig middelproduksjon 
på om lag 14 TWh og en produksjonskapa-
sitet på ca. 3 350 MW. De største produk-
sjonsanleggene ligger i Hallingdal,  
Aurland og i Nedre Glomma. I tillegg har 
E-CO Energi betydelige andeler i kraftverk  
i Hedmark og Oppland.  

Konsernets hovedaktiviteter er planlegging 
og gjennomføring av oppgradering, drift og 
vedlikehold av kraftverkene samt optimal 
utnyttelse av vannmagasinene for å oppnå 
høyest mulig verdi av kraftproduksjonen.

E-CO Energi Holding AS eies 100 prosent  
av Oslo kommune. 

E-CO Energi har 198 medarbeidere  
ved utgangen av 2017.

Kartgrunnlag: Statens kartverk 
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MAGASIN  
(%) 

UTNYTTET TILSIG 

(GWh/uke) 

ELSPOTPRIS OSLO  
(kr/MWh) 

E-CO ENERGI
E-CO ENERGI HOLDING 100 %

VINSTRA 
KRAFTSELSKAP 

E-CO ENERGI 66,7 %

OSLO LYSVERKER 
E-CO ENERGI 100 %

OPPLAND ENERGI
E-CO ENERGI 61,4 %

HAFSLUND  
PRODUKSJON

HAFSLUND PRODUKSJON  
HOLDING 100 %

NEDRE OTTA DA
E-CO ENERGI 27 %

SARP KRAFTSTASJON 
HAFSLUND PRODUKSJON 

HOLDING 100 %

NGK UTBYGGING
E-CO ENERGI 25 %

NORTHCONNECT
E-CO ENERGI 22.25 %

E-CO ENERGI HOLDING
OSLO KOMMUNE 100 %

HAFSLUND  
PRODUKSJON HOLDING

E-CO ENERGI HOLDING 90 %

OPPLANDSKRAFT 
OSLO LYSVERKER 25 %
OPPLAND ENERGI 25 %

EMBRETSFOSS- 
KRAFTVERKENE 

E-CO ENERGI 50 %

ØVRE OTTA 
OPPLANDSKRAFT 79 %

MORK KRAFTVERK 
E-CO ENERGI 67 %
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198
Medarbeidere

Norges nest største  
kraftprodusent
Morselskapet E-CO Energi Holding eies 100 % av Oslo kommune og eier 100 % av 
E-CO Energi AS og 90 % av Hafslund Produksjon. Konsernet drifter og eier, helt 
eller delvis, 50 kraftverk i Sør-Norge, i hovedsak lokalisert i indre Sogn, Hallingdal, 
innlandet og Østfold.

  E-CO Energi 
E-CO Energi eier 100 % i Oslo  
Lysverker og 90 % i Hafslund 
Produksjon

  Oppland Energi, Opplands kraft, 
Vinstra kraftselskap 
Eidsiva Vannkraft drifter og 
vedlikeholder anleggene 

Oppland Energi (E-CO Energi 61,4 %), 
Vinstra Kraftselskap (E-CO Energi 66,7 %) 
og Opplandskraft (E-CO Energi 40 %)

  Embretsfosskraftverkene DA 
E-CO Energi eier 50 %

  Uvdal I og II 
E-CO Energi eier 10 %
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SAMFUNNSANSVAR I E-CO ENERGISAMFUNNSANSVAR I E-CO ENERGI

Samfunnsansvar i E-CO Energi

ET BÆREKRAFTIG E-CO ENERGI
E-CO Energi ønsker at hele vår virksomhet skal 
være bærekraftig, og jobber for at vår påvirkning 
på miljø og samfunn skal være så positiv som 
mulig. Vi har de siste 12 årene utgitt en årlig 
miljørapport for å vise hvordan vi jobber for å sikre 
et godt miljø. I år har vi tatt steget videre og 
utarbeidet en helhetlig bærekraftsrapport med 
fokus på de fem hovedområdene hvor vi i størst 
grad påvirker verden rundt oss. Denne teksten er 
basert på den rapporten.

VÅRE FOKUSOMRÅDER ER:
• Fornybar energiproduksjon
• Hensyn til naturmangfold
• Bærekraftig verdikjede
• Attraktiv arbeidsplass
• Lokal verdiskaping

Disse fem områdene er viktige for at E-CO Energi 
skal lykkes og samtidig er det områder som står  
i fokus hos våre interessenter. 

FORNYBAR ENERGIPRODUKSJON
E-CO Energi produserer ren, fornybar vannkraft.  
Vi jobber kontinuerlig for å øke kraftproduksjonen 
vår, og dermed redusere Norge og Nord-Europas 
klimagassutslipp på lang sikt. Vannkraftproduk-
sjon er høyst væravhengig og nedbørsrike år gir 
naturlig en høyere produksjon enn nedbørfattige. 
Dette er faktorer vi ikke kan påvirke. Det vi deri-
mot kan påvirke er nye kraftutbygginger og 
oppgradering av allerede eksisterende anlegg, og 
vi søker jevnlig etter gode, realiserbare prosjekter. 
Å produsere fornybar kraft er vårt viktigste klima-
bidrag. Dersom E-CO Energis utslippsfrie vann-
kraftproduksjon i 2017 skulle erstattes av for 
eksempel gasskraft, ville det tilsvare et utslipp på 
seks millioner tonn CO2 – det samme som over to 
millioner biler slipper ut i løpet av ett år. I tillegg 
ønsker vi å minimere egne utslipp, og et av våre 
prinsipper er å begrense klimagassutslippene fra 
egen aktivitet.

0-UTSLIPP
Konsernets CO2-utslipp er hovedsakelig knyttet til 
utslipp av isolasjonsgassen SF6, flyreiser, helikop-
terbruk, elektrisitetsforbruk samt drivstoff til biler 
og maskiner. Utslippene varierer mellom år 
knyttet til aktivtetsnivået. I 2017 var klimagass-
utslippet fra anleggene E-CO Energi drifter på  
1 314 tonn CO2-ekvivalenter. For å redusere 
klimaavtrykket kjøper vi klimakvoter tilsvarende 
hele dette utslippet. Kvotene blir slettet og  
dermed tatt ut av markedet. 

HENSYN TIL NATURMANGFOLD
Bygging, drift og vedlikehold av vannkraftanlegg 
påvirker lokalmiljøet. Virkningene er i hovedsak 
knyttet til inngrep i naturen og påvirkning av biolo-
gisk mangfold gjennom endringer i vannføring og 
vanntemperatur. Ved kraftutbygginger, dam- 
r evi sjoner og reinvesteringer i produksjonsvirksom-
heten er E-CO Energi derfor opptatt av at miljø-
inngrep skal gjøres så skånsomt som mulig, og  
med bruk av kunnskapsbaserte teknikker som 
representerer best mulig praksis. Anleggene skal 
driftes slik at vi ikke har noen miljøavvik. I våre 
konsesjoner er krav til minste og høyeste regulerte 
vannstand, og krav til minstevannføringer, absolutte 
størrelser som skal oppfylles til enhver tid.

I de elvene hvor det ikke er pålagt minstevann-
føring, men med et godt potensial for å få god 
miljønytte av et vannslipp, har E-CO Energi innført 
frivillig minstevannføring. Kostandene for frivillig 
vannslipp i Aurland og Hallingdal var nær to 
millioner kroner i 2017. 

Selskapet gjennomfører landskapsforbedrende 
tiltak der det er definerte behov, og har som mål  
å bruke slike tiltak for å redusere påvirkningen 
anlegg og produksjon har på det ytre miljø. I tråd 
med offentlige pålegg settes det ut ørret i en rekke 
fjellvann, et tiltak som skaper gode fiskevann til 
glede for lokalbefolkning og tilreisende. Selskapet 
deltar også i flere forskningsprosjekter for å se 

Miljø og bærekraft er viktig for E-CO Energi. Vår kjernevirksomhet er å produsere ren, fornybar 

vannkraft. Vår vannkraft er del av fremtidens klimaløsninger, og selskapet spiller derfor en viktig 

rolle på veien fremover mot et klimavennlig, fornybart samfunn. Dette er noe vi er svært stolte av, 

og vi jobber kontinuerlig med utbedringer og nye prosjekter for å kunne bidra med enda mer  

utslippsfri kraft som vil erstatte bruken av fossile energikilder i samfunnet.  E-CO Energi er 

avhengig av et godt forhold til sine interessenter og arbeider derfor tett med næringsliv, kom-

muner og lokalsamfunn. Konsernets virksomhet er med på å trygge arbeidsplasser, sikre sam-

funnet tilførsel av ren energi og øke verdiskapingen. På den måten skaper E-CO Energi verdier 

lokalt, regionalt, nasjonalt og bidrar til lavere klimagassutslipp, som har en positiv effekt globalt.

BÆREKRAFTIG
VERDIKJEDE

ATTRAKTIV
ARBEIDSPLASS

HENSYN TIL
NATURMANGFOLD

FORNYBAR
ENERGIPRODUKSJON

LOKAL
VERDISKAPING 100 % REN ENERGI

om tiltakene virker, og undersøker om man kan 
bedre forholdene for fisk ved andre tiltak, som for 
eksempel å endre kjøremønsteret for anleggene. 

Det var i 2017 kun ett avvik fra konsesjonsbetin-
gelsene. I forbindelse med inspeksjon på lukene  
i dammen ved utløpet av Strandafjorden falt 
vannføringen i Hallingdalselva under kravet på  
10 m3/s. Hendelsen varte i fire timer, og den 
laveste målte verdien var 6.7 m3/s. Det ble ikke 
rapportert om noen negative effekter på vass-
dragsmiljøet nedstrøms dammen. 

BÆREKRAFTIG VERDIKJEDE
Våre valg av leverandører og partnere er viktige i 
arbeidet for en bærekraftig bransje. E-CO Energi 
ønsker å ta et større ansvar for miljø og samfunns - 
påvirkningene i den verdikjeden som vi er en del 
av. Vi vil øke innsatsen vi legger ned i å påvirke 
våre leverandører og partnere til lavere utslipp, 
bedre miljøhåndtering og gode sosiale forhold.

Våre innkjøpsprinsipper fastsetter at: 
•  E-CO Energi skal, så langt det er mulig, sammen 

med leverandørene, finne fram til gode miljø- og 
klima løsninger.

•  Ved bruk av utstyr i vassdrag skal leverandøren  
påse at alt utstyr er tørt før bruk, eventuelt  
desinfisert, for å hindre spredning av organismer 
mellom vassdragene.

•  E-CO Energi benytter Sellihca-systemet for prekvali-
fisering av leverandører ved større arbeider og kun 
leverandører med miljøstyringssystemer blir 
benyttet.

E-CO Energi ønsker å øke innsatsen for en bære-
kraftig verdikjede og videre arbeid med dette fokus-
området vil være høyt på agendaen i 2018. I løpet av 
2018 skal det utarbeides nye klimamål, og vi vil 
inkludere mål som strekker seg ut over selskapets 
egen virksomhet. Det skal også vedtas en handlings-
plan knyttet til energibruk i anleggsvirksomhet.

ATTRAKTIV ARBEIDSPLASS
Våre ansatte er vår viktigste ressurs. E-CO Energi 
har et mål om å være en attraktiv arbeidsgiver 
med et inkluderende arbeidsmiljø. Vi bestreber 
bedriftskultur som tiltrekker seg og videreutvikler 
kompetente og motiverte medarbeidere med rett 
kompetanse. Bedriften skal være en sikker 
arbeidsplass, og ikke forårsake ulykker, skader 
eller tap.

Trivsel og godt arbeidsmiljø er helt sentralt.  
I jubileumsåret 2017 ble det arrangert flere sosiale 
arrangementer og trivselsfremmende tiltak. Vi 
foretar større medarbeiderundersøkelser jevnlig, 
normalt hvert andre år.

Vi har nullvisjon på skader og et mål på under fire 
prosent sykefravær i året. Det var ingen skader  
i 2017 og sykefraværet gikk ned fra 3,3 prosent  
i 2016 til 2,8 prosent i 2017.  

LOKAL VERDISKAPING
E-CO Energis virksomhet genererer verdier i de 
lokalsamfunnene hvor vi opererer. Eier mottar 
utbytte, ansatte mottar lønn og kommuner og 
myndigheter mottar skatter og avgifter.

E-CO Energi ønsker 
at hele vår virksomhet 
skal være bærekraftig, 

og jobber for at vår 
påvirkning på miljø og 
samfunn skal være så 

positiv som mulig.

Vi har en nullvisjon 
på skader og et mål 
på under fire prosent 
sykefravær i året. Det 
var ingen skader i 
2017 og sykefraværet 
gikk ned fra 3,3 
prosent i 2016 til 2,8 
prosent i 2017. 
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SAMFUNNSANSVAR I E-CO ENERGI //  Samfunnsansvar i E-CO Energi

E-CO Energi søker å benytte lokale tjenesteleve-
randører og partnere der dette er praktisk gjen-
nomførbart. Kort vei fra leverandør til anlegg betyr 
besparelser for miljø og lokal infrastruktur, samt 
trygging av lokale arbeidsplasser.

E-CO Energi bidrar indirekte til lokal verdiskaping  
i kommunene der kraften produseres. Selskapets 
virksomhet skaper merverdi gjennom kjøp av varer 
og tjenester fra lokale leverandører og samar-
beidspartnere.

Lokale innkjøp er estimert til 27 millioner kroner 
direkte fra E-CO Energi, mens det indirekte 
bidraget er større knyttet til innkjøp av lokale varer 
og tjenester i prosjekter med hovedentreprenører 
som har lokale underleverandører. 

I 2017 bidro selskapet med 480 millioner kroner  
til vertskommunene. Dette bidraget kom i form av 
naturressurs- og eiendomsskatt, konsesjonsavgift 
og konsesjonskraft. Totalt bidro selskapet med 
over én milliard kroner i skatter og avgifter i 2017. 
Utbyttet til vår eier, Oslo kommune, ble i 2017 på 
650 millioner kroner.

ØVRIG SAMFUNNSENGASJEMENT
Konsernets virksomhet bidrar til samfunnet også 
på andre måter enn gjennom arbeidsplasser, 
skatter og avgifter, etterspørsel etter lokale varer 
og tjenester og sikker kraftforsyning.

Et biprodukt av vassdragsutbygging er over-
skuddsmasse i form av stein og pukk. Massen 
deponeres i såkalte «tipper» som kan benyttes til 
lokal samfunnsutvikling. E-CO Energi arbeider for 
at overskuddsmateriale kan benyttes lokalt som 
del av veibygging, sementproduksjon eller andre 
samfunnsfremmende formål. 

Selskapet gir økonomisk støtte til gode formål, 
både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. En 
betydelig andel går til lokale idrettslag, foreninger 
og idretts- og kulturtalenter. 

Et bidrag går til Norsk Luftambulanses tilstede-
værelse med helikopterbase på Ål i Hallingdal. 
Dette muliggjør trygg, rask og effektiv ambulanse-
tjeneste for hele regionen. Kursvirksomhet i regi 
av Norsk Luftambulanse bidrar samtidig til 
brann- og brannvernsikkerhet for E-CO Energi  
og andre i lokalmiljøet.

Vi har et løpende samarbeid med fiskeforeninger 
og elveeierlag i alle vassdrag der E-CO Energi 
driver kraftproduksjon. 

E-CO Energi støtter arbeidet til miljøstiftelsen 
Zero, som er en uavhengig, ideell stiftelse som 
jobber for å begrense de menneskeskapte klima-
endringene og for å møte verdens voksende 
energietterspørsel uten å skade miljøet. 

E-CO Energi er samarbeidspartner for Energi- 
senteret på Hunderfossen, et opplevelsessenter 
om vannkraft og annen fornybar energi. E-CO 
Energi har også etablert visningssenter for miljø 
og kraftproduksjon i egne lokaler på Gol. 

Konsernets virksomhet er i Norge. Vårt engasje-
ment for ren kraft strekker seg allikevel ut over 
landegrensene. E-CO Energi støtter Norges Røde 
Kors. Den største andelen av støtten skal gå til 
«Vann for livet»-prosjekter internasjonalt. Rent 
vann er kritisk både i den akutte fasen etter 
katastrofer, men også i det langsiktige humanitære 
arbeidet. Den andre delen av støtten skal gå til 
hjelpekorpsarbeidet nasjonalt, primært til de 
områder der E-CO Energi har sin virksomhet.
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STYREMEDLEMMER I E-CO ENERGI HOLDING AS

RESULTAT, KONTANSTRØM OG KAPITAL-
FORHOLD 
E-CO Energi konsernet har i 2017 gått over til  
å rapportere etter IFRS (EU-godkjente internasjo-
nale regnskapsstandarder) med regnskapsmessig 
virkning fra 1. januar 2016. Alle tall i parentes 
representerer 2016-tall omarbeidet etter IFRS. 
Det vises til notene 10.1-10.3 for nærmere 
beskrivelse av de regnskapsmessige effektene av 
overgangen til IFRS. E-CO Energi Holding AS og 
datterselskapene avlegger fortsatt selskapsregn-
skapene etter norsk god regnskapsskikk (NGAAP). 

Som følge av strengere krav til sikringsbokføring 
etter IFRS har E-CO Energi valgt å ikke anvende 
sikringsbokføring av kraftinntekter, men videre - 
fører konsernets sikringsstrategi uendret. 
Resultatføring av endringer i urealiserte verdier 
på sikringsinstrumentene vil derfor resultere i 
større variasjoner i driftsinntekter og resultater 
sammenlignet med NGAAP. 

KJØP AV HAFSLUND PRODUKSJON
E-CO Energi gjennomførte kjøpet av 90 prosent  
av aksjene i Hafslund Produksjon Holding AS 
(tidligere Hafslund ASA) den 4. august 2017, etter 
at all annen virksomhet enn vannkraftproduksjon 
var fisjonert ut fra selskapet. Fortum kjøpte de 
resterende 10 prosent av aksjene. Kjøpet var ledd  
i en større omstrukturering av Oslo kommunes 
eierskap i energisektoren. Avtalt virksomhetsverdi 
for Hafslunds kraftproduksjon på gjeld- og 
kontantfri basis var 7.750 millioner kroner, hvorav 
E-CO Energis 90 prosent andel utgjorde 6.975 
millioner kroner. E-CO Energis kjøpspris, justert 
for blant annet investeringer påløpt frem til 
transaksjonstidspunktet, utgjorde 7.118 millioner 
kroner. Kjøpet ble finansiert ved 3.000 millioner 
kroner i tilført egenkapital (som tingsinnskudd) 
samt 4.118 millioner kroner i låneopptak.

Hafslund Produksjon Holding AS eier 100 prosent 
av aksjene i Hafslund Produksjon AS og Sarp 

Kraftstasjon AS. Den overtatte kraftproduksjons-
virksomheten har en normal årsproduksjon på 3,1 
TWh, som vil øke med 230 GWh ved idriftsettelse 
av det nye aggregatet Vamma 12 våren 2019. 

Kjøpet er innarbeidet i konsernregnskapet fra 
oppkjøpstidspunktet 4. august 2017.

RESULTAT
E-CO Energi konsernet fikk i 2017 et årsresultat 
på 1.038 millioner kroner (505 millioner kroner). 
Resultatfremgangen fra 2016 skyldes i hovedsak 
høyere realiserte kraftpriser, kjøpet av Hafslund 
Produksjon, samt en urealisert gevinst på 57 
millioner kroner fra kraftderivater i 2017 mot et 
urealisert tap på 225 millioner kroner i 2016.  

Konsernets driftsinntekter ble 3.592 millioner 
kroner i 2017, en økning på 882 millioner kroner 
fra 2016. I tillegg til høyere kraftpriser og endring  
i urealisert resultat fra kraftderivater, skyldes 
økningen også kjøpet av kraftproduksjonsvirk-
somheten til Hafslund. Gjennomsnittlig oppnådd 
kraftpris for 2017 ble 28,1 øre/kWh (25,4 øre/kWh), 
noe som tilsvarer 5 prosent (8 prosent) over 
timeveid spotpris for Oslo og Bergen (NO1 og 
NO5). E-CO Energi har realisert en høyere 
kraftpris enn markedet gjennom god disponering 
av vannkraftressursene gjennom året, samt en 
vellykket prisstrategi. 

E-CO Energis magasinfylling var lavere enn 
normalt ved starten av 2017, men var på et 
normalt nivå ved utgangen av året. Konsernets 
totale produksjon ble 12,2 TWh (11,2 TWh) i 2017, 
hvorav Hafslund Produksjon bidro med 1,4 TWh 
fra overtakelsen i august. God drift og ressursdis-
ponering bidro til god tilgjengelighet på kraftan-
leggene og det var ingen hendelser med vesen t-
lige driftsavbrudd i kraftanleggene i løpet av året.

Driftskostnadene ble 1.357 millioner kroner i 2017, 
en økning på 85 millioner kroner. Eksklusiv økte 
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Arvid Amundsen, styremedlem
Arvid Amundsen er de ansattes representant  
i E-CO Energis styre. Han har jobbet i 
selskapet siden 1987. Arvid Amundsen jobber 
med vedlikehold på våre anlegg i Hallingdal.

Anne Carine Tanum, styreleder
Anne Carine Tanum ble oppnevnt til 
styreleder i E-CO Energi i 2015. Tanum er 
utdannet cand.jur. Hun har bred erfaring  
fra norsk næringsliv gjennom både arbeids-
forhold og styreverv. Hun sitter i flere styrer  
i norsk næringsliv.

Gabriel Smith, styremedlem
Gabriel Smith ble oppnevnt i E–CO Energis 
styre i 2016. Han har en bachelor i økonomi fra 
Dartmouth College og en MBA fra Amos Tuck 
School i USA. Han har tidligere erfaring fra 

bank, ledet et teknisk handelsfirma og vært 
CEO i Tinfos-konsernet i 17 år. Han har bred 
styreerfaring fra private og børsnoterte 
virksomheter.

Bård Vegar Solhjell, styremedlem
Bård Vegar Solhjell ble oppnevnt i E-CO 
Energis styre i 2017. Han er utdannet statviter 
fra universitetene i Bergen og i Oslo. Solhjell 
har vært Miljøvernminister og kunnskaps-
minister, stortingsrepresentant og nestleder  
i Sosialistisk Venstreparti. Han er i dag leder 
av WWF-Norge.  

Helge Skudal, styremedlem
Helge Skudal kom inn i E-CO Energis styre i 
2006. Helge Skudal er utdannet siviløkonom 
fra Norges Handelshøyskole, men har også 
gått på Statens Forvaltningshøyskole. Helge 

Skudal har vært medlem av en rekke styrer 
innen kraftsektoren. Han driver i dag egen 
rådgivningsvirksomhet. 

Mari Thjømøe, styremedlem
Mari Thjømøe ble oppnevnt i E-CO Energis 
styre i 2013. Thjømøe er utdannet siviløkonom 
fra Handelshøyskolen BI, er autorisert 
finansanalytiker (AFA) fra Norges 
Handelshøyskole og har gjennomført London 
Business Schools Senior Executive Program. 
Hun er selvstendig næringsdrivende. 

Ola Tore Eggen, styremedlem
Ola Tore Eggen er de ansattes representant  
i E-CO Energis styre. Han har jobbet i 
selskapet siden 2006 og er tilknyttet 
IKT-avdelingen på Gol.

Gabriel Smith 

Anne Carine Tanum 
Styreleder 

Arvid Amundsen

Tore Olaf Rimmereid 
Adminstrerende direktør

Bård Vegar Solhjell

Helge Skudal 

Ola Tore Eggen 

Mari Thjømøe 

Styremedlemmer  
i E-CO Energi Holding AS

Årsberetning 2017 – 
E-CO Energi Holding AS

2017 ble et godt år for E-CO Energi konsernet. God drift, høy produksjonstilgjengelighet, vellykket produksjons-

disponering, høyere realiserte kraftpriser, samt kjøpet av Hafslund Produksjon bidro til et årsresultat på 1.038 

millioner kroner. Gjennom kjøpet av vannkraftproduksjonsvirksomheten til Hafslund har E-CO Energi konsernet 

styrket sin posisjon som Norges nest største vannkraftprodusent med en middelproduksjon på i overkant av  

14 TWh. Styret foreslår et utbytte på 650 millioner kroner.

(Tall for 2016 i parentes)

ÅRSBERETNING 2017 E-CO ENERGI HOLDING AS
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kostnader som følge av kjøpet av kraftproduk-
sjonsvirksomheten til Hafslund, er dette en 
reduksjon på 45 millioner kroner sammenlignet 
med 2016. Reduksjonen må blant annet ses  
i sammenheng med lavere eiendomsskatt og 
lavere kostnad knyttet til grunneiererstatninger. 

Driftsresultatet på 2.235 millioner kroner i 2017  
er en økning på 796 millioner kroner fra fjoråret. 
Økningen skyldes, i tillegg til høyere kraftpriser, 
endring av urealisert resultat på kraftderivater  
og noe lavere driftskostnader, et driftsresultat på  
302 millioner kroner fra kjøpet av Hafslund 
Produksjon.

Netto finansposter ble -248 millioner kroner (-192 
millioner kroner) i 2017. Økningen i finanskostna-
dene må ses i sammenheng med høyere rente på 
ansvarlig lån fra Oslo kommune, samt høyere 
rentebærende gjeld i forbindelse med kjøpet av 
Hafslund Produksjon. Netto rentebærende gjeld 
økte med 2.448 millioner kroner i løpet av 2017. 

Skattekostnaden på 949 millioner kroner  
(743 millioner kroner) i 2017 tilsvarer en effektiv 
skattekostnad på 48 prosent (60 prosent) av 
resultatet før skatt på 1.987 millioner kroner 
(1.248 millioner kroner). Skattekostnaden 
inkluderer en grunnrenteskatt på 655 millioner 
kroner (431 millioner kroner). 

Årsresultatet på 1.038 millioner kroner er en 
resultatfremgang på 533 millioner kroner fra 2016. 
Det foreslåtte utbyttet på 650 millioner kroner 
tilsvarer 75 prosent av årsresultatet redusert med 
115 millioner kroner som gjelder minoritets-
eiernes andel av årsresultat i datterselskaper og 
-57 millioner kroner urealisert gevinst på 
derivater. 

Årsregnskapet er avlagt i henhold til IFRS.  
Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt  
drift er til stede, og at årsregnskapet er avlagt  
på dette grunnlag.

INVESTERINGER
E-CO Energi konsernet hadde investeringer i 
driftsmidler på 549 millioner kroner (401 millioner 
kroner) i 2017 både gjennom vedlikeholdsinveste-
ringer og investeringer i fornybar energiproduk-
sjon. E-CO Energi har pågående investeringer  
i de nye kraftverkene Rosten, Nedre Otta og 
Vamma 12, som samlet vil gi om lag 740 GWh  
i årlig økt fornybar energi;
•  Høsten 2017 ble utbyggingen av Norges største 

elvekraftverk, Vamma 12, en del av E-CO Energis 

portefølje gjennom kjøpet av kraftproduksjons-
virksomheten til Hafslund. Det nye aggregatet 
med slukeevne på 500 m3/s og installert effekt 
på 128 MW, 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, som vil fortsette som 
flomaggregat. Prosjektet følger planen for 
idriftsettelse våren 2019 og akkumulerte 
investeringer ved utgangen av 2017 er 634 
millioner kroner. 

•  Byggingen av Rosten kraftverk (ca. 200 GWh) er 
under ferdigstillelse og vil idriftsettes i 2. kvartal 
2018. Akkumulerte investeringer ved utgangen 
av 2017 er 797 millioner kroner, hvorav E-CO 
Energis eierandel utgjør 72 prosent. 

•  Byggingen av det nye kraftverket Nedre Otta (315 
GWh) i Nedre Otta i Sel og Vågå kommuner i regi 
av Nedre Otta DA er kommet godt i gang og skal 
etter planen idriftsettes i 2020. Akkumulerte 
investeringer er 474 millioner kroner ved 
utgangen av 2017, hvorav E-CO Energis 
eierandel utgjør 27 prosent. 

I Usta kraftverk er arbeidet med en større 
rehabilitering av begge aggregatene og nye 
kuleventiler igangsatt i 2017. Arbeidet skal etter 
planen ferdigstilles innen utgangen av 2020.  
I Aurland 3 har man i 2017 fullført en større 
ombygging av styrings- og kontrollanlegget. 
Aurland 3 er en kraftstasjon med reversible 
turbiner slik at de også kan kjøres i pumpedrift. 
For å få en mer skånsom start av aggregatene  
i pumpedrift, er styringsanlegget bygget om for  
å øke fleksibiliteten og ved det kunne utnytte 
prisvariasjonene i markedet bedre.

Rehabilitering av to større damanlegg, Flævatn  
i Hemsedal kommune og Vargevatn i Aurland 
kommune, er begge ferdigstilt. Dammene er 
rehabilitert som følge av nye krav i damsikker-
hetsforskriften.

FINANSIERING OG KAPITALFORHOLD
Kontantstrøm fra virksomheten utgjorde 1.587 
millioner kroner, som er 265 millioner kroner 
høyere enn fjoråret. Konsernet hadde låneopptak 
på 3.371 millioner kroner i langsiktig gjeld og 218 
millioner kroner ble nedbetalt på langsiktige lån. 
Kortsiktige sertifikatlån utgjorde 500 millioner 
kroner ved utgangen av 2017 (0 millioner kroner). 
Konsernets likviditetsbeholdning var ved årets 
begynnelse 1.216 millioner kroner og 1.243 
millioner kroner ved årets slutt.

I 2017 tok E-CO Energi, som en del av finansieringen 
av kjøpet av Hafslund Produksjon, opp 5 privat-
plasserte lån i det amerikanske markedet  
på 3.371 millioner kroner. Lånene er nominert  
i NOK og har forfall fra 7 til 15 år. Av total 
rentebærende gjeld (eksklusivt ansvarlig lån)  
på 9.344 millioner kroner, forfaller 1.000 millioner 
kroner i 2018. Konsernets låneportefølje har en 
balansert sammensetning av lån med forfall-
struktur mellom 1 og 15 år, en snittløpetid på 7,5 
år og en gjennomsnittlig rentebinding inklusive 
rentederivater på 3,6 år. Alle låneavtaler inne-
holder klausuler om negativ pantsettelse og 
likebehandling av kreditorer, samt at de inne-
holder en eierskapsklausul, som betyr at 
långivere kan kreve lånene innfridd hvis Oslo 
kommune selger seg ned under 50,1 prosent i 
E-CO Energi Holding AS. Konsernet har ingen 
andre finansielle vilkår eller restriksjoner knyttet 
til noen lån. Selskapet har en trekkfasilitet med 
relasjonsbanker på 1.500 millioner kroner som 
løper frem til 2022 med opsjon på ytterligere 1 år. 

Ansvarlig lån fra Oslo kommune utgjør 2.347 
millioner kroner per 31.12.2017 (3.347 millioner 
kroner). Det ble i 2017 etablert en ny låneavtale 
som løper frem til 2037, mens det gamle lånet 
hadde forfall i 2022. I forbindelse med etablering 
av den nye avtalen ble 1.000 millioner kroner 
konvertert fra lån til egenkapital.

Per 31. desember 2017 var konsernets totalkapital 
30.458 millioner kroner (19.203 millioner kroner). 
Økningen i totalkapitalen skyldes i hovedsak 
kjøpet av Hafslund Produksjon. Egenkapitalen var 
12.364 millioner kroner (7.163 millioner kroner), 
der økningen fra 2016 blant annet må ses i 
sammenheng med kapitalutvidelsen på 4.000 
millioner kroner i forbindelse med kjøpet av 
Hafslund Produksjon. Konsernet har en solid 
finansiell stilling med en egenkapitalandel på 41 
prosent (37 prosent) ved utgangen av 2017. 

UTBYTTE OG DISPONERING AV RESULTATET 
Styret vil overfor ordinær generalforsamling den 
10. april 2018 foreslå at det for regnskapsåret 
2017 deles ut et utbytte på 650 millioner kroner 
(610 millioner kroner). Styret foreslår følgende 
disposisjoner av E-CO Energi Holding AS sitt 
årsresultat (selskapsregnskap og ikke konsern-
regnskap) på 850 millioner kroner for 2017:

Utbytte:  650 millioner kroner 
Til annen egenkapital:  200 millioner kroner

E-CO ENERGIS VIRKSOMHET 
E-CO Energi har hovedkontor i Oslo og eier eller 
har deleierskap til 50 kraftverk fordelt over hele 
Sør-Norge med en årlig middelproduksjon i 
konsernet på i overkant av 14 TWh (i underkant  
av 13 TWh eksklusive minoritetseiernes andel av 
kraftproduksjonen) og en produksjonskapasitet  
på ca. 3 350 MW. De største produksjonsanleggene 
ligger i Hallingdal, Aurland og i Nedre Glomma.  
I tillegg har E-CO Energi betydelige andeler i 
kraftverk i Hedmark og Oppland. Konsernets 
hovedaktiviteter knytter seg til planlegging og 
gjennomføring av oppgradering, drift og vedlike-
hold av kraftverkene samt optimal utnyttelse av 
vannmagasinene for å oppnå høyest mulig verdi  
av kraftproduksjonen. 

KRAFTMARKEDET 
Det norske kraftforbruket ble rekordhøyt med 
134,1 TWh (133,1 TWh) i 2017, til tross for en 
relativt mild vinter. Oppgangen er drevet av vekst i 
industrien, økt forbruk til utvinning av olje og gass, 
samt velstands- og befolkningsvekst. Den 
samlede kraftproduksjonen på 149,3 TWh (149,5 
TWh) i 2017 er den nest høyeste som er registrert. 
Mye nedbør medførte høy vannkraftproduksjon, 
samtidig ble vindkraftproduksjonen rekordstor på 
2,9 TWh. Norsk vindkraftproduksjon øker og i 2017 
ble ny produksjonskapasitet tilsvarende 1,1 TWh 
normalårsproduksjon satt i drift. Denne utviklingen 
er drevet av elsertifikatordningen. 

Spotprisen ble 26,9 øre/kWh i gjennomsnitt for 
prisområdet Vest-Norge (NO5) i 2017, hvor E-CO 
Energi har noe over halvparten av kraftproduksjonen. 
Dette er en økning på 3,8 øre/kWh fra 2016 og den 
høyeste årsprisen siden 2013. Den laveste 
månedsprisen var i juni med 22,2 øre/kWh og 
høyeste månedsprisen var i desember med 30,6 
øre/kWh. Gjennomsnittsprisen på Østlandet (NO1) 
ble 27,1 øre/KWh i 2017, en økning på 2,8 øre/kWh 
fra fjoråret. E-CO Energi har i underkant av 
halvparten av årsproduksjonen i dette området 
etter oppkjøpet av kraftproduksjonsvirksomheten 
til Hafslund, som har en årlig normalproduksjon 
på 3,1 TWh. Prisområdet NO5 hadde den laveste 
gjennomsnittsprisen av alle de nordiske pris-
områdene også i 2017, men forskjellen mot den 
nordiske systemprisen (beregnet referansepris  
for det nordiske kraftmarkedet) var lavere enn  
i de senere årene. 

Kullprisene var om lag 90 dollar/tonn ved 
utgangen av 2017, en økning på rundt 50 prosent  
i løpet av året, og var drevet av høyt kullforbruk  
i Asia samt nedleggelse av produksjonskapasitet 

1 357
I driftskostnader
(MNOK)
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for utvinning av kull i Kina. Oljeprisen økte fra om 
lag 56 dollar/fat i begynnelsen året til i underkant 
av 70 dollar/fat ved utgangen av 2017. Også prisen 
for europeiske utslippskvoter steg noe gjennom 
året. 

Oppgangen i råvarepriser gjenspeiles også i økte 
priser på nordisk kraft, der terminmarkedet i 2017 
har løftet seg for de nærmeste årskontraktene. 
Årskontrakten for levering i 2018 økte 4,1 øre/kWh 
i løpet av 2017 til 25,1 øre/kWh ved utgangen av 
året. Årskontraktene for 2019 og 2020 endte på 
25,1 øre/kWh respektive 25,6 øre/kWh ved 
utgangen av 2017, en økning på henholdsvis 5,5 
øre/kWh og 6,2 kWh i løpet av 2017.

Prisene i sertifikatmarkedet falt kraftig i starten 
av året. Stadig nye prosjekter ble godkjent og 
dermed var det frykt for overskudd av kvoter. 
Utover våren steg prisene noe etter det ble kjent 
at norske og svenske myndigheter ble enige om at 
Sverige kan forlenge elsertifikatsystemet til 2030 
og øke ambisjonsnivået med 18 TWh fornybar 
kraft til 2030. Sertifikatprisen var 62 SEK/MWh 
(114 SEK/MWh) ved utgangen av 2017. Ved 
inngangen til 2018 var det satt i drift og godkjent 
anlegg i elsertifikatsystemet med totalt 20,3 TWh 
normalårsproduksjon. På samme tidspunkt var 
prosjekter tilsvarende 16,5 TWh under bygging, 
hvorav 5,5 TWh norsk vindkraft og 2,2 TWh norsk 
vannkraft. 

STRATEGI OG FORRETNINGSUTVIKLING 
Kjøpet av Hafslunds vannkraftproduksjonsvirk-
somhet i 2017 styrker E-CO Energis posisjon som 
Norges nest største kraftprodusent og støtter opp 
om konsernets strategiske mål om å aktivt delta  
i utvikling av ny vannkraft, vannkrafttransaksjoner 
og i restrukturering av næringen. Vannkraften i 
egne reguleringer og i felles- og deleide virksom-
heter skal fortsatt utvikles. Utover de pågående 
prosjektene med bygging av de nye kraftverkene 
Rosten, Nedre Otta og Vamma 12, som vil gi  
omlag 740 GWh i økt fornybar energi, arbeides  
det blant annet med følgende mulige investerings-
prosjekter:

•  Arbeidet med å realisere prosjektet Tolga i 
Østerdalen i regi av Opplandskraft (200 GWh) er 
intensivert gjennom 2017. OED ga konsesjon  
for prosjektet i 2017. E-CO Energis andel i 
Tolga-prosjektet er 40 prosent. En eventuell 
investeringsbeslutning vil tas i 2018.

•  NVE avga positiv innstilling til Mork kraftverk (42 
GWh) i desember 2016. Endelig saksbehandling 
og vedtak i Olje- og energidepartementet (OED) 

forventes i 2018. E-CO Energis eierandel i Mork 
kraftverk er 67 prosent. 

•  E-CO Energi har søkt om å bygge småkraftverket 
Frosen kraftverk (24 GWh/4,7 MW) i Ål kommune.

E-CO Energi har også i 2017 deltatt med prosjekt-
medarbeidere i videreutviklingen av kabelprosjektet 
NorthConnect mellom Skottland og Norge. 
Konsesjonssøknader til OED om en utenlandskon-
sesjon og til NVE om anleggskonsesjon ble sendt  
i 2017. Saken er under saksbehandling i NVE og 
koordineringen mellom norske og britiske 
myndigheter synes å være god. 

E-CO Energi overvåker og følger opp endringer i 
kraftmarkedet løpende. Selskapet har pågående 
en prosess for å tilpasse dagens strategiplan for 
perioden 2015 til 2019, som følge av endringer i de 
internasjonale kraftmarkedene. Utviklingsstrekk 
som økt fornybar produksjon, endringer i 
verdikjeden for vannkraft, digitalisering og 
konsolidering av næringen, vil påvirke struktur og 
lønnsomhet i bransjen. Selskapet vil bygge videre 
på E-CO Energis konkurransefortrinn, og delta i 
ytterligere konsolidering av næringen, optimalisere 
kraftverksporteføljen, bygge på selskapets 
kompetanse innen drift av kraftverk og krafthan-
del, samt hensynta digitalisering og endringer i 
verdikjeden der dette gir muligheter til ytterligere 
vekst og lønnsomhet. 

VIRKSOMHETSSTYRING OG LEDELSE

EIERSTYRING 
E-CO Energi Holding AS er 100 prosent eid av Oslo 
kommune og styres etter bestemmelser i aksjelov, 
vedtekter, samt eiers prinsipper for god eier-
styring av aksjeselskaper. Selskapet følger 
NUES-anbefalingen så langt den passer for en 
offentlig eid virksomhet. I tråd med Oslo kommunes 
eierstrategi har E-CO Energi følgende hovedmål 
for virksomheten:

•  maksimere verdiskapningen og gi eier høy  
og stabil avkastning

•  være en attraktiv arbeidsgiver, med et  
inkluderende arbeidsmiljø

•  utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet

Det gjennomføres eiermøter der selskapets styre 
møter kommunens eierrepresentanter ved 
næringsbyråden og kommunaldirektør for å drøfte 
saker av stor og/eller prinsipiell betydning.

STYRETS ARBEID 
Styret har syv medlemmer, hvorav to er valgt av de 
ansatte. På ordinær generalforsamling i april 2017 
ble Anne Carine Tanum og Mari Thjømøe gjenvalgt 
som henholdsvis styreleder og styremedlem for en 
periode på to år. På ekstraordinær generalforsam-
ling 12. september 2017 trådte Eli Skrøvset ut av 
styret og Bård Vegar Solhjell ble valgt som nytt 
styremedlem frem til ordinær generalforsamling  
i 2019. Styret har avholdt syv ordinære og fem 
ekstraordinære styremøter i 2017. 

Revisjonsutvalget støtter styrets arbeid med 
regnskapsavleggelse og internkontroll, herunder 
anvendelse av regnskapsprinsipper og utøvelse av 
skjønn i regnskapsavleggelsen. Revisjonsutvalget 
består av tre av styrets medlemmer, ledet av  
Mari Thjømøe, og har hatt fire møter i 2017. 

RISIKOSTYRING OG INTERN KONTROLL 
Virksomheten i E-CO Energi medfører risiko 
knyttet til markedsoperasjoner, finansforvaltning, 
driftsaktiviteter og rammebetingelser. Risiko- 
styringen baseres på en kombinasjon av elementer 
hvor fullmaktsstruktur, markedsovervåking, 
prosedyrer og beredskapsplaner er sentrale.  
E-CO Energis totale risiko overvåkes på konsern-
nivå og inngår i rapporteringen til ledelsen og 
styret.

E-CO Energis virksomhetsstyring består av 
styrende dokumenter der sentrale eierdokumenter, 
samt policyer for prioriterte områder, utgjør de  
to øverste nivåene. Det er ledernes ansvar å påse 
hensiktsmessige prosesser som sikrer god intern-
kontroll for eget ansvarsområde og som støtter de 
styrende dokumentene. Internkontroll er en 
sentral del av risikostyringen, og det arbeides 
løpende med å forbedre og styrke denne. For 
overvåkning av internkontrollen er det etablert en 
intern funksjon for risikooppfølging, og i tillegg 
engasjeres relevant ekstern kompetanse for 
gjennomføring av internrevisjonsprosjekter.

Når det gjelder finansiell rapporteringsrisiko har 
regnskapsprosessen tydelige roller, ansvar og 
oppgaver for utførelse. Det er etablert prosedyrer 
og rutiner for gjennomføring av rapporteringen, 
herunder kontroll og dokumentasjon. Etablerte 
kontroller er i særskilt grad rettet mot områder 
som vurderes å ha størst risiko for feil i regnskapet. 
E-CO Energi har tilstrekkelige systemer og 
kompetanse til å gjennomføre en korrekt og 
effektiv regnskapsrapportering. Fra 2017 
utarbeides konsernregnskapet i henhold til 
internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) og det 
er benyttet ekstern bistand, i tillegg til ekstern 

revisor, til implementering og operasjonalisering 
av dette.
 
Det er lagt klare rammer for konsernets prisrisiko 
knyttet til kraftproduksjonen. Innenfor disse 
rammene prissikres fremtidig produksjon i de 
tidsperioder hvor man vurderer at man oppnår 
best mulig pris. Valg av sikringsstrategi resulterer 
imidlertid i en skatterisiko, ettersom grunnrente-
skatten blir beregnet ut fra spotpris, og ikke 
faktisk salgspris. Konsernet gjennomfører en 
sikringsstrategi som hensyntar skatterisikoen, slik 
at det ikke prissikres mer av forventet fremtidig 
produksjon enn at økt spotpris gir en nøytral eller 
positiv forventet kontantstrøm etter skatt. For å 
unngå valutarisiko på prissikring av kraftkontrakter 
som gjøres i euro, valutasikres dette til norske 
kroner ved bruk av terminer eller opsjoner. 

E-CO Energi er også eksponert for endringer i 
rentenivå på konsernets gjeld. Ved utgangen av 
2017 var rentedurasjonen på 3,6 år, som er 
innenfor de fastsatte rammer. Konsernet har 
ingen valutarisiko på sin utenlandsgjeld, da alle 
lån er valutasikret til norske kroner. 

Gjennom sikringshandel i rente- og valutaderivater 
pådrar konsernet seg motpartsrisiko. Denne 
risikoen begrenses gjennom å spre antall 
motparter og ved å definere en nedre grense for 
godkjente motparters kredittverdighet. E-CO 
Energi 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. Konsernets motparter for fysisk 
kraftsalg er i hovedsak Nord Pool Spot og større, 
solide aktører i kraftbransjen i Norge.

Konsernet har inngått forsikringsavtaler som 
sammen med et tilfredsstillende vedlikehold 
bidrar til å begrense den operasjonelle risikoen 
knyttet til driften. Forsikringene dekker skader på 
produksjonsanlegg og annen eiendom, samt tapt 
kraftproduksjon ved avbrudd. Videre er det inngått 
damansvarsforsikring som dekker skade på 
tredjeperson eller tredjeparts eiendom. 

Som stor kraftprodusent er E-CO Energi utsatt for 
risiko knyttet til informasjonssikkerhet. Arbeidet 
styres av policy for informasjonssikkerhet og 
innebærer en rekke risikoreduserende tiltak.  
Det er blant annet etablert et eget informasjons-
sikkerhetsforum der viktige spørsmål og 
hendelser vedrørende informasjonssikkerhet blir 
diskutert. E-CO Energi deltar også i KraftCert, 
kraftbransjens samarbeidsforum for informa-
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sjonssikkerhet. Av andre viktige aktiviteter i 2017 
og inn i 2018 har vært forberedelse til å etterleve 
ny beredskapsforskrift og aktiviteter for å sikre at 
E-CO Energi etterlever EUs personvernforordning 
(GDPR) innen 25. mai 2018.

SAMFUNNSANSVAR
E-CO Energi har ansvar for de samfunnsmessige 
konsekvensene som følger av konsernets 
virksomhet med hensyn til ytre miljø, arbeidsfor-
hold, menneskerettigheter og øvrige sosiale 
forhold. Samfunnsansvar har høy strategisk 
prioritet, og ansvaret går gjennom hele E-CO 
Energis verdikjede og virksomhet. E-CO Energi 
arbeider løpende for å fremme selskapets verdier 
overfor medarbeidere, leverandører og samar-
beidspartnere og flere av elementene knyttet til 
samfunnsansvar er omtalt i egen miljørapport. 

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 
Helse, miljø og sikkerhet har høy prioritet i E-CO 
Energi, og systematisk og kontinuerlig fokus over 
tid gir resultater. I 2017 var det ingen skader og 
sykefraværet var lavere enn året før. Det er en 
rekke aktiviteter som bidrar til dette, blant annet 
gode rapporteringsrutiner og oppfølging av disse, 
opplæring, HMS-dager, øvelser og ledelses-
forankring. Et overordnet mål for arbeidet er å 
verne om ansattes helse og sikkerhet, og det er et 
lederansvar å påse at arbeid utføres på forsvarlig 
måte. Arbeidet omfatter å forebygge uønskede 
hendelser og adferd, utvikle et godt arbeidsmiljø 
og bidra til læring og erfaringsutveksling på tvers  
i organisasjonen og med eksterne samarbeids-
partnere. 
 
I det forebyggende helsearbeidet inngår helse-
undersøkelser, herunder forhold knyttet til 
arbeidsmiljøet, ergonomiske undersøkelser, tilbud 
om fysikalsk behandling og en rekke helsefrem-

mende tiltak. Aktiviteter i form av felles fritidstil-
bud og flere sosiale samlinger bidrar til å utvikle 
et positivt arbeidsmiljø. 

PERSONAL OG ORGANISASJON 
Det var 198 ansatte ved utgangen av 2017, hvorav 
tre lærlinger. Antall fagarbeidere har gått noe ned 
fra tidligere, men E-CO Energi har opprettholdt 
antall lærlinger. I løpet av 2017 fikk selskapet 35 
nye medarbeidere i faste stillinger gjennom kjøpet 
av Hafslund Produksjon og 12 personer har sluttet 
eller gått av med pensjon.

Nøkkeltall    2017 2016
Årsverk eks. lærlinger   antall  187  165
Lærlinger antall   antall  3  3
Kvinneandel   prosent  17  18

E-CO Energi arbeider for å tiltrekke seg gode 
ressurser og utvikle medarbeidere på en best 
mulig måte. Organisasjonsutvikling, medarbeider-
undersøkelser, 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, kompetanse-
utvikling, kontinuerlig forbedring, medarbeider-
skap og fokus på HMS og ledelse.

LIKESTILLING 
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 2017 var 
det 33 kvinnelige medarbeidere i faste stillinger, 
noe som utgjør 17 prosent. Blant ledere utgjør 

kvinneandelen 25 prosent. Det er etablert rutiner 
knyttet til ansettelser, forfremmelser, lønns- og 
kompensasjonsvilkår samt kompetansetiltak for  
å sikre at selskapet ikke diskriminerer på 
grunnlag av kjønn eller andre forhold. 

Styret i E-CO Energi Holding AS består av  
syv medlemmer, hvorav to er kvinner. Av de  
aksjonærvalgte styremedlemmene er kvinne-
andelen 40 prosent. Konsernledelsen bestod av  
to kvinner og fire menn ved utgangen av 2017. 

YTRE MILJØ 
Hele E-CO Energis kraftproduksjon er fra 
fornybare kilder og er tilnærmet fri for utslipp av 
klimagasser. Selskapet utarbeider en miljørapport 
og i rapporten for 2017 er det definert flere 
indikatorer for å dekke status for de viktigste 
miljøaspektene ved konsernets aktiviteter. 
Vannkraftkonsesjonenes bestemmelser om 
høyeste og laveste regulerte vannstand (HRV og 
LRV) og krav til vannslipp er absolutte grenser 
som ikke skal brytes, og internkontrollsystemet 
med tilhørende dokumentasjon er viktig for å 
overholde disse kravene. Det var i 2017 ett avvik 
fra konsesjonsbestemmelsene knyttet til pålagt 
vannføring ut av Strandafjorden i Hallingdal. 
Hendelsen var kortvarig, og sannsynligvis uten 
vesentlige negative konsekvenser. Hendelsen er 
meldt inn til NVE. 

Vannkraft er en ren, fornybar energikilde, men 
bygging, drift og vedlikehold av vannkraftanlegg 
har en påvirkning på miljøet. Virkningene er i 
hovedsak lokale og knyttet til fysiske inngrep 
gjennom endringer i vannføring og vanntempera-
tur. Ved kraftutbygginger, damrevisjoner og 
reinvesteringer i produksjonsvirksomheten er 
E-CO Energi opptatt av at miljøinngrep skal gjøres 
så skånsomt som mulig, og med bruk av 
teknikker som representerer best mulig praksis. 
Regulering av vassdrag har i flomperioden flere 
steder kunnet bidra til å redusere vannmengder 
og derved avverge flom og skader på miljø og 
eiendom.

E-CO Energi har fortsatt arbeidet med å gjennom-
føre miljøtiltak i Aurlandsvassdraget basert på 
analyser av flaskehalser i vassdraget. Det er 
spesielt sideløp og forbedringer av skjul og 
gyteområder i hovedelva som står i fokus. Det er 
noen tiltak i sideløp og i Vassbygdelva som 
gjenstår, men prosjektet går nå over i en fase med 
overvåkning av fiskebestandene for å evaluere de 
tiltakene som er gjennomført.

Det er gjennomført evaluering av utsettingspåleg-
get i fire magasiner i 2017. Stasjonsnettet for 
overvåkning av fisk og bunndyr i Hallingdalselva 
og sideelvene er noe utvidet for å skaffe bedre 
kunnskap om tilstanden blant annet i Rukkedøla  
i Nesbyen. Data fra undersøkelsene vil bli viktige  
i pågående og forestående vilkårsrevisjoner.

Den frivillige minstevannføringen i Hemsil 
nedstrøms Eikredammen er opprettholdt i 2017 til 
en kostnad på 0,3 millioner kroner. Høsten 2017 
var det tilfredsstillende vannføring i forbindelse 
med gytevandringen, og tellingen viste at sjøørret 
og laks benyttet hele det tilgjengelige arealet i 
Vassbygdelva i Aurland. For å sikre at gytegroper 
ikke tørrlegges, at viktige leveområder for yngel 
opprettholdes og at det ikke blir fiskedød i 
Vassbygdelva, har E-CO Energi sluppet vann  
fra Aurland 2 kraftstasjon til en kostnad på  
1,6 millioner kroner i 2017. 

E-CO Energi er pålagt utsettinger i 33 større og 
mindre magasin inkludert indirekte regulerte vann 
i Hallingdal og Aurland. Det ble brukt omlag 3,1 
millioner kroner i 2017 på utsetting av ørret i 
Hallingdal og 0,3 millioner kroner på settefisk i 
Aurland.

I Aurland har E-CO Energi stamlaks som kommer 
fra oppfôret villaks. Disse fiskene danner 
grunnlaget for å styrke laksestammen i vassdra-
get. På den måten unngår vi å hente inn villaks fra 
elven, slik at disse får gjennomført gyting i elven. 
Stryking av stamlaks ga ca 35.5 liter befruktet 
rogn og vil med normal dødelighet gi ca 170 000 
rogn som skal legges ut i elven medio mars 2018.

RAMMEVILKÅR 
Vannkraften står i en særstilling når fremtidige 
behov for utslippsfri, regulerbar og lønnsom kraft 
skal dekkes. Vannkraften er regulerbar og kan 
bidra til å utlikne variasjon i kraftproduksjon fra 
andre kilder som vind og solkraft. I dette 
perspektivet er det viktig at norske myndigheter er 
varsomme med å legge begrensninger på 
eksisterende kraftproduksjon. 

E-CO Energi har over flere år aktivt arbeidet 
sammen med andre aktører i kraftbransjen for å 
bidra til at vannforvaltningsplaner baserer seg på 
oppdatert fagkunnskap om tilstanden i regulerte 
vassdrag og for å ivareta hensynet til kraftproduk-
sjon, flom, forsyningssikkerhet og verdiskaping. 
Vannforvaltningsplanene ble godkjent av Klima- 
og miljødepartementet i 2016, og er en viktig 
rammebetingelse for norsk vannkraft i framtiden. 

HMS-nøkkeltall Mål 2017 2016 2015

Sykefravær  < 4% 2,8 3,3 4,0

Herav korttidsfravær (1-16 dager) 0,9 1,1 1,3

Herav langtidsfravær (>16 dager) 1,9 2,2 2,7

Antall fraværsdager 1 037 1 274 1 489

Antall skader 0 1 7

Skadefraværsfrekvens (H1) Nullvisjon 0 3,7 15,2

Skadefrekvens (H2) Nullvisjon 0 3,7 26,7

Skadefravær (F – verdi) 0 99,0 346,8

H1= antall skader med fravær x 1 million / total antall arbeidede timer
H2 = totalt antall skader x 1 million / total antall arbeidede timer
F = antall fraværsdager pga. arbeidsskader x 1 million / totalt antall arbeidstimer
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miljøet. Virkningene 
er i hovedsak lokale 
og knyttet til fysiske 
inngrep gjennom 
endringer i vannføring 
og vanntemperatur.
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Vedtatte vannforvaltningsplaner skal legges til 
grunn for fremtidige vedtak om vilkårsrevisjoner. 
E-CO Energis vurdering av vannforvaltnings-
planene er at de nasjonale hensynene til fornybar 
vannkraft, flom og verdiskaping stort sett er 
ivaretatt på en balansert måte.

Myndighetene vil i løpet av de nærmeste årene 
kunne ta vilkårene for selskapets vannkraft- 
konsesjoner opp til revisjon. Det vil kunne bety 
redusert kraftproduksjon og begrenset mulighet 
til å levere systemtjenester for balansering av 
kraftsystemet. E-CO Energi har utarbeidet 
revisjonsdokumenter for Hemsilreguleringen og 
Holsreguleringen. Det er gjort en samlet 
vurdering av de krav som er satt fram, og 
selskapet har vurdert påregnelige gevinster for 
fisk/ferskvannsbiologi, landskap/kulturmiljø og 
biologisk mangfold opp mot ulempene for 
kraftproduksjon, forsyningssikkerhet, flomsikkerhet, 
klima og økonomi. Revisjonsdokumentene 
inneholder forslag til endringer i vilkårene og 
avbøtende tiltak. E-CO Energi forventer at NVE 
avgir innstilling for både Hemsilreguleringen og 
Holsreguleringen i 2018. Det er etablert samar-
beid om faglige problemstillinger med berørte 
kommuner om vilkårsrevisjon for Uste- og 
Hallingdalsvassdraget. Utkast til revisjonsrapport 
har vært på høring i 2017 og NVE vil gjennomføre 
offentlig høring og befaringer i 2018. E-CO Energi 
hadde lagt opp til et samarbeid med Aurland 
kommune, etter modell fra Hallingdal, om 
framdriften og faglige problemstillinger for 
Aurlandsreguleringen, men i 2017 vedtok Aurland 
kommunestyre å kreve formell vilkårsrevisjon. 
E-CO Energi har bedt om at gjennomføring av 
vilkårsrevisjon for Aurlandsreguleringen først blir 
gjeldende i 2019.

Statnetts tariffer for innmating i sentralnettet er 
en betydelig kostnad for E-CO Energi. Innma-
tingskostnadene har økt de senere årene, og 
Statnett har pågående store investeringer og 
oppgraderinger i sentralnettet som fortsatt vil 
medføre økte kostnader i kraftsystemet. Statnetts 
gjeldende tariffstrategi gjelder ut 2018. Statnett 
har utarbeidet forslag til en ny tariffmodell fra 
2019 som er på høring med frist i mars 2018. 
E-CO Energi er opptatt av at innmatingstariffene 
for vår produksjon ikke bør få høyere kostnader 
enn våre konkurrenter i markeder vi er koblet mot. 
Dette innebærer blant annet at flere av kostnadene 

Statnett har på systemdrift og ubalanser i langt 
større grad bør betales av dem som er årsak til 
disse kostnadene fremfor dagens regime, hvor 
stor regulerbar vannkraft må bære en uforholds-
messig stor andel av kostnadene som annen 
produksjon og forbruk er årsak til. 

I 2013 og 2014 ble omlag 7 TWh av E-CO Energi 
sin produksjon overført til det nye prisområdet 
NO5 i fra prisområde NO1. NO5 har hatt lavere 
priser og mer overproduksjon enn NO1 og E-CO 
Energi er fortsatt eksponert for tap av inntekter 
dersom Statnett begrenser kapasiteten fra 
prisområde NO5 mot Oslo. Dette forholdet er 
forbedret gjennom en rekke tiltak der E-CO Energi 
har vært pådriver. Det er fortsatt utfordringer når 
det er kaldt og dermed høyt forbruk og med 
tilhørende høy kraftpris i Oslo, da Statnett 
begrenser kapasiteten mot Oslo. E-CO Energi 
oppnår dermed lavere kraftpris og lavere volum 
gjennom sine store kraftanlegg i Aurland og 
Hallingdal enn tilfellet skulle vært ved normal 
utnyttelse av kapasiteten. Selskapet jobber aktivt 
overfor Statnett med innspill og synliggjøring av 
E-CO Energis interesser og kostnader, og vi 
erfarer gjennom 2017 og første periode av vinteren 
2018 at Statnett har gjort tiltak som har bedret 
overføringskapasiteten. 

Stortinget vedtok i statsbudsjettet for 2018 å øke 
grunnrenteskatten for vannkraftproduksjon med 
ytterligere 1,4 prosentpoeng til 35,7 prosent, 
samtidig som selskapsskatten reduseres med ett 
prosentpoeng til 23 prosent. Totalt gir dette en 
netto økning i marginalskattesatsen fra 58,3 til 
58,7 prosent. Det ble ikke vedtatt noen endring av 
skjermingsfradraget som i dag ligger betydelig 
under den renten som bransjen har for finansier-
ing av virksomheten. Nettoeffekten for E-CO 
Energi er en skatteskjerpelse. E-CO Energi mener 
at det er et paradoks at vekststimulerende tiltak 
overfor næringslivet ikke skal komme Norges 
ledende fornybarnæring til gode. E-CO Energi er 
positiv til at Regjeringen i Jeløya-plattformen har 
varslet at det skal nedsettes et ekspertutvalg som 
skal gjennomgå skatteregimet for norsk vann-
kraft. Det er viktig at utvalget finner frem til et 
skatteregime som gjør det minst like lønnsomt  
å investere i norsk vannkraftproduksjon sammen-
lignet med annen fornybar kraft og med investe-
ringer i andre land.

Det svensk-norske elsertifikatmarkedet inne-
bærer en betydelig stimulering av tilbudssiden  
i kraftmarkedet. E-CO Energi er opptatt av at 
myndighetene også må legge til rette for økt 
forbruk av elektrisitet. Fornybar kraft har ingen 
klimaverdi dersom den ikke kommer frem til 
forbruker i og utenfor Norden og erstatter 
fossilkraft. E-CO Energi mener at markedsbaserte, 
teknologinøytrale og forutsigbare virkemidler  
må tas i bruk slik at klimamålene kan nås på en 
mest mulig kostnadseffektiv måte. 

FREMTIDSUTSIKTER 
E-CO Energis hovedfokus vil fortsatt være å skape 
verdier gjennom optimalisert drift og styring av 
kraftverkene samt best mulig utnyttelse av de 
disponible vannressursene. Konsernet følger en 
strategi med fokus på organisk vekst, kombinert 
med et mål om å spille en aktiv rolle i en restruktur e- 
ring av kraftbransjen i Norge, primært gjennom 
eierskap til fysisk kraftproduksjon fremfor 
finansielle eierposisjoner. 

Inntjeningen til E-CO Energi er direkte påvirket av 
kraftprisutviklingen og produksjonsvolumet. 
Årskontrakten for levering av kraft i 2018 var 25,1 
øre/kWh ved utgangen av 2017, sammenlignet 
med 23,1 øre/kWh i 2017.

E-CO Energi forventer at markedet vi vise positiv 
utvikling de neste årene, med økt etterspørsel 
etter fornybar energi. E-CO Energis forretnings-
modell er robust og vil utvikles videre som følge  
av nye muligheter innen datadrevne beslutnings-
modeller, foredling av vannkraftens «grønne» 
verdier, samt nye muligheter innen fleksibel 
utnyttelse av vannkraftens regulerbarhet. 

Styret er kjent med at eier, Oslo kommune, har  
en prosess knyttet til struktur og organisering av 
kommunens eierskap innen energisektoren.

Styret er godt fornøyd med driften og resultatet  
og retter en takk til alle ansatte for god innsats 
også i 2017.
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Bård Vegar Solhjell Mari Thjømøe Gabriel Smith

Arvid Amundsen Ola Tore Eggen Tore Olaf Rimmereid
Administrerende direktør

Oslo, 21. mars 2018
 Styret i E-CO Energi Holding AS

Anne Carine Tanum  
Styreleder

Helge Skudal
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Totalresultat - konsern
1. JANUAR – 31. DESEMBER

TOTALRESULTAT – KONSERN (beløp i millioner kroner) Note 2017 2016 

Salgsinntekter 2.1  3 500  2 633 

Andre driftsinntekter 2.2  92  78 

Sum driftsinntekter  3 592  2 710 

Energikjøp og overføring 2.3  (261)  (275) 

Lønn og andre personalkostnader 2.4 (210)  (180) 

Eiendomsskatt og konsesjonsavgift 2.5, 4.2  (269)  (278) 

Av- og nedskrivninger 3.1  (339)  (308) 

Andre driftskostnader 2.6  (279) (231) 

Sum driftskostnader  (1 357)  (1 271) 

Driftsresultat  2 235  1 439 

Finansinntekter 5.12  54  51 

Finanskostnader 5.12  (302)  (242) 

Netto finansposter  (248)  (192) 

Resultat før skatt  1 987  1 248 

Skattekostnad 6.1  (949)  (743) 

Årsresultat  1 038  505 

Årsresultat tilordnet morsselskapaets aksjonærer  923  439 

Årsresultat tilordnet ikke-kontrollerende eierinteresser  115  66 

Utvidet resultat

Poster som kan reklassifiseres over resultatet i senere perioder 

Netto verdiendring finansielle instrumenter  (4)  (37) 

Skatteeffekt av verdiendring finansielle instrumenter  1  9 

Sum poster som kan reklassifiseres over resultatet i senere perioder  (3)  (28) 

Poster som ikke reklassifiseres over resultatet i senere perioder

Estimatavvik pensjon  (33)  30 

Skatteeffekt estimatavvik pensjon  18  (17) 

Sum poster som ikke reklassifiseres over resultatet i senere perioder  (15)  14 

Sum andre inntekter og kostnader  (18) (14)

Årets totalresultat  1 020  491 

Totalresultat tilordnet morselskapets aksjonærer  905  425 

Totalresultat tilordnet ikke-kontrollerende eierinteresser  115  66 

Balanse - konsern 
31. DESEMBER

BALANSE – KONSERN (beløp i millioner kroner) Note 31.12.2017 31.12.2016 1.1.2016

Eiendeler

Anleggsmidler 

Goodwill  8.2 2 916

Varige driftsmidler  3.1 24 644  16 471  16 378 

Eiendel ved utsatt skatt  6.1 293  198  203 

Investeringer i selskaper innregnet etter egenkapitalmetoden 32  23  11 

Derivater 5.1 812  942  1 204 

Øvrige finansielle anleggsmidler 5.1 218  221  185 

Sum anleggsmidler 28 915  17 854  17 980 

Omløpsmidler 

Kundefordringer  og andre fordringer 5.10 246  133  141 

Derivater 5.1 54  216 

Øvrige finansielle eiendeler 5.1 403  300  150 

Bankinnskudd, kontanter o.l. 5.9 840  916  232 

Sum omløpsmidler 1 543 1 349 739

Sum eiendeler 30 458 19 203 18 719

Egenkapital og gjeld 

Egenkapital

Aksjekapital 5.8 2 035  1 703  1 703 

Overkurs 5 571  1 903  1 903 

Opptjent egenkapital 2 862  2 566  2 827 

Ikke-kontrollerende eierinteresser 1 896  991  924 

Sum egenkapital 12 364  7 163  7 357 

Langsiktig gjeld

Pensjonsforpliktelser 7.2 57  41  36 

Forpliktelser ved utsatt skatt 6.1 3 295  407  428 

Derivater 5.1 140  131  98 

Avsetning for forpliktelser 4.1 753  720  697 

Rentebærende langsiktig gjeld 5.3 10 907  9 214  8 252 

Sum langsiktig gjeld 15 152  10 513  9 513 

Kortsiktig gjeld 

Betalbar skatt 6.1 1 265  732  546 

Derivater 5.1 28  81  71 

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 5.11 649  495  358 

Rentebærende kortsiktig gjeld 5.3 1 000  219  873 

Sum kortsiktig gjeld 2 941  1 527  1 849 

Sum gjeld 18 094  12 040  11 361 

Sum egenkapital og gjeld 30 458  19 203  18 719 

E-CO Energi Holding AS, Oslo, 21. mars 2018

Anne Carine Tanum 
Styreleder

Helge Skudal Bård Vegar Solhjell Mari Thjømøe

Gabriel Smith Arvid Amundsen Ola Tore Eggen Tore Olaf Rimmereid
Administrerende direktør
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Oppstilling over kontantstrømmer - konsern 
1. JANUAR – 31. DESEMBER

 

OPPSTILLING OVER KONTANTSTRØMMER - KONSERN (beløp i millioner kroner) Note 2017 2016 

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 

Resultat før skatt  1 987  1 248 

Justeringer foretatt for av avstemme resultat før skatt med netto kontantstrøm:

Av- og nedskrivninger 3.1  339  308 

Resultatandel i selskaper innregnet etter egenkapitalmetoden  (2)  (6) 

Urealisert verdiendring (75)  218 

Andre ikke-kontantgenererende inntekter og kostnader  9 

Endringer i kundefordringer, kreditorer og tidsavgrensninger 5.10  (2)  101 

Andre justeringer:

Betalt skatt  (668)  (546) 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  1 587  1 322 

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Investeringer i varige driftsmidler 3.1  (523)  (410) 

Innbetaling fra salg av varige driftsmidler  7 

Investeringer i selskaper innregnet etter egenkapitalmetoden  (6)  (6) 

Overtakelse av virksomhet 8.2  (4 061) 

Inn/utbetaling knyttet til andre investeringer  (12) 

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  (4 603)  (409) 

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Opptak av rentebærende gjeld  3 371  1 309 

Nedbetaling av rentebærende gjeld  (218)  (403) 

Netto endringer i sertifikatgjeld  500 (300)

Utbetaling av utbytte 5.8  (610)  (685) 

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviter  3 043  (79) 

Netto endring i bankinnskudd, kontanter o.l. gjennom året  27  834 

Bankinnskudd, kontanter o.l. ved begynnelsen av året  1 216  382 

Bankinnskudd, kontanter o.l. ved årets slutt  1 243  1 216 

Oppstilling over endringer i egenkapitalen - konsern   

Kontantstrømoppstilling 
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet basert på den indirekte metode. Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer bankinnskudd,  
pengemarkedsfond og øvrige kontantekvivalenter.

OPPSTILLING OVER ENDRINGER 
I EGENKAPITALEN - KONSERN  
(beløp i millioner kroner)

Aksje-
kapital Overkurs

Opptjent 
egen-

kapital
Sikrings-

reserve 

Egen-
kapital til 

mor- 
selskapets 

aksjo nærer

Ikke-
kontrol-
lerende 

eier-
interesser

Sum egen-
kapital

Egenkapital pr. 01.01.2016  1 703  1 903  2 863  (36)  6 433  924  7 357 

Årsresultat  439  439  66  505 

Utvidet resultat  14  (28)  (14)  (14) 

Årets totalresultat  453  (28)  425  66  491 

Utbytte  (685)  (685)  (685) 

Egenkapital pr. 31.12.2016  1 703  1 903  2 631  (64)  6 173  990  7 163 

Årsresultat  923  923  115  1 038 

Utvidet resultat  (15)  (3)  (18)  (18) 

Årets totalresultat  909  (4)  905  115  1 020 

Kapitalutvidelse (se note 5.8)  332  3 668  4 000  4 000 

Ikke kontrollerende eierinteresser ved oppkjøp  791  791 

Utbytte  (610) (610)  (610) 

Egenkapital pr. 31.12.2017  2 035  5 571  2 930  (68) 10 468  1 896  12 364 
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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 Oslo kommune. Selskapets forretningsadresse er C. J. Hambros plass 2 C, 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 2017 ble vedtatt i styremøte den 21. mars 2018, og fås utlevert på C. J. Hambros 
plass 2 C, 0164 Oslo, eller kan hentes på www.e-co.no. Dette er konsernets første årsregnskap i henhold til IFRS, se note 10.3 for mer 
informasjon.

Note 1.2 Transaksjoner og hendelser i 2017

26. april 2017 inngikk E-CO Energi Holding AS en avtale om erverv av 90 % av aksjene i Hafslund Produksjon Holding AS (tidligere Hafslund 
ASA ) etter utskillelse av annen virksomhet enn produksjon av vannkraft. Bakgrunnen for oppkjøpet er konsernets vekststrategi, og 
Hafslunds vannkraftverk passer godt inn i E-CO Energis kraftverksportefølje. Konsernet vil samordne vannkraftproduksjonen i Hafslund 
Produksjon med E-CO Energis nåværende virksomhet. Overtakelsestidspunkt var 4. august 2017. 

For ytterligere informasjon og kjøpsprisallokering vises det til note 8.2.

Note 2.1 Salgsinntekter 

VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER

Inntekter - generelt
E-CO Energi er en ren produsent av vannkraft, og konsernets salgsinntekter består i hovedsak av salg av kraft i engrosmarkedet, hvorav 
spotsalg på Nord Pool utgjør majoriteten. Salg resultatføres når inntekten kan måles pålitelig og det er sannsynlig at de økonomiske 
fordelene knyttet til transaksjonen vil tilflyte konsernet. Inntekten vurderes til virkelig verdi av vederlaget.

Inntekter fra produksjon og salg av kraft 
Salg resultatføres når kraften er levert basert på oppnådde priser. Kraftinntekter fra egen produksjon presenteres som hovedregel brutto  
i resultatregnskapet. Tilsvarende blir innkjøp 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. 

Konsesjonskraft
Konsernet er forpliktet til å levere konsesjonskraft til regulerte priser som vanligvis er lavere enn markedspriser. Leveranse av konsesjons-
kraft til fastsatt pris inntektsføres løpende som driftsinntekter. Se forøvrig note 4.2 for ytterligere informasjon.

Kraftderivater
E-CO Energi benytter derivater knyttet til kraftpriser og valuta for å sikre fremtidig salgsinntekt. Konsernet benytter ikke regnskapsmessig 
sikringsbokføring under IFRS for sikring av kraft. Realiserte og urealiserte verdiendringer knyttet til derivater inngått for økonomisk sikring 
av fremtidig salgsinntekt resultatføres under salgsinntekter. Se for øvrig note 5.1 Finansielle intrumenter

VESENTLIGE ESTIMATER OG FORUTSETNINGER

Kraftkontrakter
I henhold til IAS 39 Finansielle instrumenter – Innregning og måling skal kontrakter for kjøp eller salg av ikke-finansielle objekter - som for 
eksempel kraft - regnskapsføres som om disse kontraktene var finansielle instrumenter dersom kontraktene kan gjøres opp netto i 
kontanter. Spotmarkedet for strøm i Norge er et slikt likvid marked, hvor kraftkontrakter lett kan omgjøres til kontanter. Unntatt fra dette 
kravet er imidlertid kontrakter som er inngått og fortsatt holdt i tråd med virksomhetens behov for å kjøpe, selge eller bruke. Dette unntaket 
omtales gjerne som «eget bruk»-unntaket. E-CO Energis virksomhet er å produsere og selge kraft. Salgskontrakter inngått for å selge 
forventet produksjon vil dermed normalt være å anse som «eget bruk»-kontrakter, om volumet i kontraktene står i forhold til forventet 
produksjon. E-CO Energi anser at alle selskapets nåværende fysiske kontrakter ligger innenfor «eget bruk». 

I den grad E-CO Energi inngår fysiske kraftkontrakter som f. eks. er indeksert mot en annen valuta enn partenes funksjonelle valuta eller 
råvarepriser vil kontraktene kunne inneholde et innebygget derivat. Slike innebygde derivater vurderes til virkelig verdi. 
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Note 2.5 Eiendomsskatt og konsesjonsavgifter

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 periode-
kostnader. Se note 4.2 for nærmere beskrivelse av kraftforpliktelser.

EIENDOMSSKATT OG KONSESJONSAVGIFT  (beløp i millioner kroner) 2017 2016 

Eiendomsskatt  185  198 

Konsesjonsavgift  84  80 

Sum eiendomsskatt og konsesjonsavgift  269  278 

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) 2017 2016 

Kjøp av eksterne tjenester  34  20 

Deleide kraftverk  39  46 

Erstatninger og div. avgifter  37  52 

Forsikringer  12  12 

Egne investeringsarbeider  (12)  (16) 

Øvrige driftskostnader  169  118 

Sum andre driftskostnader  279  231 

Spesifikasjon revisjonshonorar  (beløp i tusen kroner) 2017 2016

Lovpålagt revisjon  1 855  1 040 

Andre attestasjonstjenester  336  55 

Skattemessig bistand    227  12 

Andre tjenester  1 069  28 

Sum revisjonshonorar  3 486  1 135 

Spesifikasjonen inkluderer revisjonshonorarer for revisjon av hele konsernet.
Merverdiavgift er ikke inkludert i det spesifiserte honoraret. 

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. Lånekostnader 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. 

Avskrivningsperiode og -metode vurderes årlig, og eventuelle endringer regnskapsføres som estimatendringer.

Anlegg under utførelse er klassifisert som anleggsmidler og er oppført til kost inntil tilvirking eller utvikling er ferdigstilt. Anlegg under 
utførelse blir ikke avskrevet før anleggsmiddelet blir tatt i bruk.

Vannfalls og grunnrettighetene er bokført til historisk anskaffelseskost. Produksjonsvirksomheten har evigvarende konsesjoner (ingen 
hjemfallsrett) og kjøpte rettigheter er derfor vurdert til å være tidsubegrenset og avskrives dermed ikke. Rettigheter er klassifisert som 
varige driftsmidler da E-CO Energi er av den oppfatning at slike rettigheter har fysisk substans (anskaffelseskost for tomt, med tilhørende 
rett til utnyttelse av vannet). Videre anses vannfallrettighetene nært knyttet opp til selve kraftverket. 
For prinsipper relatert til nedskrivning av varige driftsmidler, se note 3.3.

SALGSINNTEKTER (beløp i millioner kroner) 2017 2016 

Inntekter fra salg av kraft*  3 358  2 773 

Konsesjonskraft  85  85 

Urealisert gevinst/tap derivater  57  (225) 

Sum salgsinntekter  3 500  2 633 

Kraftproduksjonen selges i hovedsak på Nord Pool Spot i prisområdene NO1 og NO5 eller i bilaterale avtaler til spotpris. En andel av 
spotsalget har vært prissikret med finansielle prissikringsavtaler inngått på ulike tidspunkter, jfr. note 5.2. 

*Inkluderer salg av elsertifikater og opprinnelsesgarantier.

2.2 Andre driftsinntekter

VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER
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) 2017 2016 

Overføringsinntekter  51  49 

Andre driftsinntekter  41  29 

Sum andre driftsinntekter  92  78 

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

Note 2.3 Energikjøp og overføring

ENERGIKJØP OG OVERFØRINGSKONTRAKTER (beløp i millioner kroner) 2017 2016 

Faste kontrakter  49  67 

Overføringskostnader  211  208 

Sum kostnader til energikjøp og overføring  261  275 

Oslo Lysverker AS har en evigvarende kjøpskontrakt på 175,2 GWh per år fra Hafslund Produksjon AS. Fra og med oppkjøpet av Hafslund 
Produksjon Holding AS i 2017 er kontrakten konsernintern og eliminert i konsernregnskapet per 31.12.2017. 

Overføringskostnader gjelder i hovedsak innmatningskostnader til sentralnettet.  

Note 2.4 Lønn og andre personalkostnader

LØNNSKOSTNADER (beløp i millioner kroner) 2017 2016 

Lønn  167  147 

Arbeidsgiveravgift  22  19 

Pensjonskostnader*  22  13 

Sum lønn og andre personalkostnader  210  180 

Gjennomsnittlig antall årsverk som har vært sysselsatt i regnskapsåret:  180 167

*Pensjonskostnader er nærmere omtalt i note 7.2

Note 2.1 Salgsinntekter forts.
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VESENTLIGE ESTIMATER OG FORUTSETNINGER
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Forventet økonomisk levetid estimeres på bakgrunn av erfaring, historikk og 
skjønnsmessige vurderinger 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. 

E-CO Energi avsetter ikke for fjerningsforpliktelser, da det ikke foreligger hjemfallsrett ved konsernets kraftverk.

(beløp i millioner kroner)

Vannfall- 
og 

grunn-
rettig- 
heter

Vann-
kraft- og 

regule-
rings- 

anlegg

Overfø-
rings- 

anlegg Bygninger
Tele- 

anlegg 

Trans-
portm. 

og annet 
utstyr

Anlegg 
under 

utførelse Sum

Anskaffelseskost 1.1.2016  8 820  12 750  268  145  38  78  473  22 571 

Tilgang     207  34       3  237  481 

Avgang      (9)            (2)  (70)  (80) 

Anskaffelser ifm virksomhets  
sammenslutninger 

                         

Anskaffelseskost 31.12.2016  8 820  12 948  302  145  38  79  640  22 971 

Tilgang  30  223  4  373  630 

Avgang  (5)  (1)  (75)  (81) 

Anskaffelser ifm virksomhetssammen-
slutninger 

 3 501  3 928  534  7 962 

Anskaffelseskost 31.12.2017  12 350  17 094  302  145  38  82  1 471  31 483 

Akkumulerte av- og nedskrivninger 
1.1.2016

    5 951  157  44  14  28   6 193 

Avskrivning     289  8  3  2  6   308 

Nedskrivning                               

Avgang                              

Akkumulerte av- og nedskrivninger 
31.12.2016

  6 240  165  47  16  33      6 501 

Avskrivning  324  8  3  2  2  339 

Nedskrivning     

Avgang

Akkumulerte av- og nedskrivninger 
31.12.2017

 6 564  173  50  17  35      6 839 

Balanseført verdi 1.1.2016 8 820 6 799 111 101 25 50 473 16 378

Balanseført verdi 31.12.2016 8 820 6 708 138 98 23 45 640 16 471

Balanseført verdi 31.12.2017 12 350 10 531 130 95 21 46 1 471 24 644

AVSKRIVNINGSTIDER År Metode

Vannfall- og grunnrettigheter Evig

Reguleringer og bygningsteknisk 50 Lineær

Mekanisk utstyr 25-40 Lineær

Elektrisk utstyr 15-30 Lineær

Bygninger 50 Lineær

Teleanlegg 4-15 Lineær

Transportmidler og annet utstyr 5-15 Lineær

Tabellen over inkluderer også felleskontrollerte anlegg.        
I 2017 kjøpte E-CO Energi Hafslunds vannkraftproduksjon. Effekten av dette er vist på egen linje. Se note 8.2 for nærmere beskrivelse av 
virksomhetssammenslutningen.

Note 3.1 Varige driftsmidler forts. Note 3.2 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. 

Etter IFRS 11 skal investeringer i felleskontrollerte ordninger klassifiseres enten som felleskontrollerte driftsordninger eller felleskontrol-
lerte 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. Sllike ordninger regnskapsføres ved at E-CO Energi 
innregner linje for linje ordningens inntekter, kostnader, eiendeler og forpliktelser (bruttometode). 

Felleskontrollerte virksomheter er ordninger der de partene som har felles kontroll over ordningen, har rettigheter til ordningens nettoeien-
deler. Slike ordninger regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. 

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 investeringer sammen med tredjepart er et datterselskap, felles drift/virksomhet eller tilknyttet selskap kreves det 
skjønnsmessige vurderinger, særlig rundt graden av kontroll. Kontroll blir vurdert 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 E-CO Energi om det foreligger felles kontroll knyttet til å påvirke relevante aktitivteter og 
verdidrivere, og hvorvidt avtalen gir fleksibilitet til å påvirke forretningsplaner og budsjetter. 

Dersom det konkluderes med at det foreligger felles kontroll, vurderer E-CO Energi hvorvidt ordningen skal klassifiseres som  felleskontrol-
lert driftsordning eller 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. Dette vil alltid være tilfelle for de investeringer hvor det ikke foreligger en egen juridisk 
enhet.
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Felles kontrollerte ordninger Klassifisering
Forretnings- 
kontor Eierandel

Stemm e-
andel 

Glomma og Laagens Brukseierforening Felleskontrollert driftsordning Lillehammer 26,9 %

Foreningen til Hallingdalsvass dragets regulering Felleskontrollert driftsordning Oslo 73,5 %

Forening til Bægnavassdragets regulering Felleskontrollert driftsordning Hønefoss 38,3 %

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 %

Tilknyttede selskap Klassifisering Forretningskontor Eierandel

NGK Utbygging Egenkapitalmetoden Oslo 25,0 %

E-CO Energi anser per 31.12.17 alle sine investeringer i felleskontrollerte ordninger å være driftsordninger, som regnskapsføres til 
bruttometoden. 

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.

Note 3.3 Test av nedskrivninger

VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER
E-CO Energis varige driftsmidler vurderes for nedskrivningsindikatorer årlig. Når det er indikatorer på at framtidig inntjening ikke kan 
forsvare balanseført verdi beregnes gjenvinnbart beløp for å kunne vurdere om nedskrivning for verdifall må gjennomføres. Gjenvinnbart 
beløp er det høyeste av virkelig verdi fratrukket salgskostnader og driftsmidlenes bruksverdi. 

Ved vurdering av verdifall grupperes anleggsmidlene på det laveste nivået der det er mulig å skille ut uavhengige kontantstrømmer. Dette 
nivået defineres som driftsmiddelets kontantgenererende enhet. E-CO Energi har definert kraftverk som ligger i samme vassdrag og styres 
samlet som en kontantgenererende enhet.

VESENTLIGE ESTIMATER OG FORUTSETNINGER
Hvorvidt en eiendel har indikatorer som kan tyde på et nedskrivningsbehov består av skjønnsmessige vurderinger. Typiske indikatorer som 
kan tyde på verdifall, kan f.eks være endringer i markedspriser, avtaler, negative hendelser eller andre driftshold.
 
Beregning av bruksverdi er basert på en rekke skjønnsmessige estimater og forutsetninger vedrørende fremtidige kontantstrømmer, hvor 
fremtidige kraftpriser, valutakurser, salgsvolum og avkastningskrav er de viktigste faktorene.

Note 3.2 Felleskontrollerte ordninger og tilknyttede selskaper forts.

E-CO Energi overvåker løpende indikasjoner på mulig verdifall. I tilfelle indikasjoner på mulig verdifall gjennomføres verdifalltester  
umiddelbart. Dersom verdifalltestene tilsier at balanseførte verdier ikke lenger kan forsvares, foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. 
Verdifalltestene gjennomføres ved at kontantstrømmer relatert til de kontantgenererende enhetene identifiseres og neddiskonteres til 
nåverdi (DCF) ved å benytte et risikojustert, markedmessig avkastningskrav. Det foretas også test av sensitiviteten til DCF knyttet til de  
ulike forutsentingene.

Det er ikke avdekket indikasjoner på verdifall per 31.12.2017. De kontantgenererende enhetene med lavest buffer mellom gjennvinnbart 
beløp og bokført verdi er Embretsfosskraftverkene og Rosten, når den kommer i drift i 2018.

Note 4.1 Avsetning for forpliktelser

VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER
Avsetning for forpliktelser
Det innregnes en avsetning bare når det foreligger en eksisterende plikt som er et resultat av en tidligere hendelse, det er mer enn 50 % 
sannsynlig at den vil komme til betaling, samt at forpliktelsen kan måles pålitelig. I den grad sannsynligheten er under 50 %, foretas det kun 
noteopplysninger knyttet til forholdet.  Det beløp som innregnes som avsetning, gir uttrykk for beste estimat av de utgifter som kreves for å 
gjøre opp den eksisterende plikten ved slutten av rapporteringsperioden

Tapskontrakter
Forpliktelser som følge av vesentlige tapskontrakter innregnes og måles som avsetninger. En tapsbringende kontrakt defineres som en 
kontrakt der de uunngåelige utgiftene ved å oppfylle pliktene i henhold til kontrakten, overstiger de økonomiske fordelene som forventes 
mottatt i henhold til samme kontrakt. De uunngåelige utgiftene i henhold til en kontrakt gjenspeiler minste netto utgift for å kunne tre ut av 
kontrakten, som er det laveste beløpet av enten utgiftene ved å oppfylle den, samt eventuelle kompensasjoner eller sanksjoner som oppstår 
dersom kontrakten ikke blir oppfylt

For beskrivelse og drøftelse av  vesentlige regnskapsprinsipper knyttet til kraftforpliktelser, se note 4.2.

AVSETNING FOR FORPLIKTELSER
(beløp i millioner kroner)

Bokført verdi 
01.01.2016

Endringer 
2016

Bokført verdi 
31.12.2016

Endringer 
2017

Bokført verdi 
31.12.2017

Langsiktige forpliktelser

Grunneiererstatninger 654 25 680 39 719

Øvrige avsetninger for forpliktelser 43 (3) 40 (7) 34

Sum langsiktige forpliktelser 697  23 720  33 753

Forpliktelser omfatter i hovedsak erstatninger til grunnereiere som beskrevet i note 4.2.

Note 4.2 Kraftforpliktelser

VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER
Konsesjonsrelaterte forpliktelser
Konsernet er tildelt evigvarende konsesjoner knyttet til utbygging og drift av vannkraftverk. Som følge av dette er konsernet forpliktet til  
å levere konsesjonskraft. E-CO Energi anser vannfallskonsesjoner å ligge utenfor kontraktsbegrepet i IAS 39, og konsesjonsrelaterte 
forpliktelser balanseføres følgelig ikke. 

Konsesjonsavgifter
Betalte konsesjonsavgifter kostnadsføres når de påløper. 

Levering av konsesjonskraft
Levering av konsesjonskraft inntektsføres løpende som salgsinntekter iht. fastsatt konsesjonskraftpris. E-CO Energi har praksis om å gjøre 
opp enkelte av sine fysiske konsesjonskraftforpliktelser finansielt, der E-CO Energi dekker forskjellen mellom spot- og konsesjonsprisen. 
E-CO Energi anser dette for kun å utgjøre en endret oppgjørsform og anser følgelig ikke dette å skape ytterligere finansielle forpliktelser 
utover de som forelå før en eventuell slik avtale ble inngått. 

Forpliktelser overfor grunneier
Konsernet er gjennom ulike avtaler forpliktet til å betale erstatninger og levere frikraft til grunneiere, som kompensasjon for retten til 
vannfallet og utnyttelse av grunnen. Forpliktelsene måles til virkelig verdi i den grad de påvirkes av svingninger i underliggende faktorer 
som f. eks. kraftprisen. Forpliktelser knyttet til faste årlige beløper måles til amortisert kost.

Kontanterstatninger (kroneerstatninger): 
E-CO Energi behandler de evigvarende årlige kontanterstatningene som finansielle forpliktelser som ved førstegangsinnregning balansefø-
res til virkelig verdi gjennom neddiskontering av fremtidige utbetalinger, og deretter måles amortisert kost, da kontanterstatningene er 
faste årlige beløp.
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Frikraft – fysisk oppgjør:
E-CO Energi anser sine kontrakter relatert til fysisk levering av frikraft å ligge innenfor «eget bruk» - unntaket. Kontraktene behandles 
videre som tapskontrakter iht. IAS 37, hvilket innebærer at E-CO Energi setter av et beløp tilsvarende fremtidig selvkost under kontraktene.

Frikraft – avtale om netto finansielt oppgjør:
Frikraftkontrakter inngått med grunneier som gjøres opp finansielt (og som påvirkes av svingninger i kraftprisen) innregnes og måles til 
virkelig verdi (som et derivat) med verdiendringer over resultatet, Se note 5.2. 

Eiendeler tilknyttet kraftforpliktelser
Ytelser til grunneier som etter IFRS gir opphav til regnskapsførte forpliktelser, anses som vederlag for fallrettigheter og gir dermed opphav 
til balanseføring av tilhørende fallrettigheter/grunnrettigheter. Se note 3.1. 

VESENTLIGE ESTIMATER OG FORUTSETNINGER
Beregningene av forpliktelse gjøres i henhold til prinsippene beskrevet over. Skjønnsmessige vurderinger kreves i forbindelse med 
fastsettelse av diskonteringsrente og fremtidige markedspriser. 

Konsesjonskraft
Konsernet har en årlig forpliktelse på levering av konsesjonskraft til kommuner og fylker. Konsesjonskraft med fysisk levering inntektsføres 
løpende iht. fastsatt konsesjonskraftpris som enten er OED-pris eller en beregnet selvkost. Konsesjonskraft er ikke innregnet som en 
forpliktelse i balansen. Det er praksis for at deler av konsesjonskraften gjøres opp finansielt. Det vil si at E-CO Energi selger volumet i 
spotmarkedet og betaler differansen mellom oppnådd pris i spotmarkedet og fastsatt konsesjonskraftpris til den som har krav på konse-
sjonskraften. Ved utgangen av 2017 utgjorde konsesjonskraft med finansielt oppgjør et volum på totalt 129 GWh. 

Note 4.3 Leieavtaler, pantstillelser og garantiansvar

VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER
Finansielle leieavtaler 
E-CO Energi har ingen finansielle leieavtaler.

Operasjonelle leieavtaler
Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen ikke er overført klassifiseres som 
operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger klassifiseres som driftskostnad og resultatføres lineært over kontraktsperioden. 

MINIMUM LEIEFORPLIKTELSER – OPERASJONELLE LEIEAVTALER  
(beløp i millioner kroner)

Inneværende 
år

Inntil 1 år 
etter perio-

dens slutt

Mellom 1 og 5 
år etter 

periodens 
slutt Sum

Husleieavtaler  5  5  3  13 

Øvrige leieavtaler  4  3  6  14 

Sum leieforpliktelser  9  8  9  26 

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

Note 4.2 Kraftforpliktelser forts.

Note 5.1 Finansielle instrumenter 

VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER
Finansielle instrumenter regnskapsføres når konsernet blir part i kontraktsmessige betingelser knyttet til instrumentet. 

Klassifisering av finansielle instrumenter
E-CO Energis finansielle instrumenter klassifiseres i følgende kategorier: 

• Finansielle eiendeler og gjeld til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet 
• Utlån og fordringer
• Andre finansielle forpliktelser

For gruppering av konsernets finansielle instrumenter i de ulike klassene, se oppstilling senere i denne noten.

Finansielle eiendeler og gjeld til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet 
Finansielle instrumenter som holdes i første rekke med formål å selge eller kjøpe tilbake på kort sikt, finansielle instrumenter som inngår  
i en portefølje av identifiserte instrumenter som er styrt sammen og hvor det beviselig er spor av kortsiktig gevinstrealisering, eller 
derivater som ikke er utpekt som sikringsinstrumenter er klassifisert som holdt for handelsformål. Disse instrumentene inngår i kategorien 
finansielle instrumenter regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet.

Utlån og fordringer
Finansielle eiendeler med faste eller bestembare kontantstrømmer som ikke er notert i et aktivt marked er klassifisert som utlån og 
fordringer. Disse måles ved førstegangs innregning til virkelig verdi tillagt direkte henførebare transaksjonskostnader og i senere perioder 
til amortisert kost.  

Andre finansielle forpliktelser 
Andre finansielle forpliktelserFinansielle forpliktelser som ikke faller inn i kategorien holdt for handelsformål og som ikke er utpekt som til 
virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet er klassifisert som andre finansielle forpliktelser. Disse måles ved førstegangs innregning 
til virkelig verdi inkludert direkte henførebare transaksjonskostnader og i etterfølgende perioder måles disse til amortisert kost.

Nedskrivning av finansielle eiendeler
Finansielle eiendeler vurdert til amortisert kost nedskrives når det ut fra objektive bevis er sannsynlig at instrumentets kontantstrømmer 
har blitt påvirket i negativ retning av en eller flere begivenheter som har inntrådt etter førstegangs regnskapsføring av instrumentet. 
Nedskrivningsbeløpet resultatføres. Dersom årsaken til nedskrivningen i en senere periode bortfaller, og bortfallet kan knyttes objektivt til 
en hendelse som skjer etter at verdifallet er innregnet, reverseres den tidligere nedskrivningen. Reverseringen skal ikke resultere i at den 
balanseførte verdien av den finansielle eiendelen overstiger det beløp som amortisert kost ville ha vært dersom verdifallet ikke var blitt 
innregnet på tidspunktet da nedskrivningen blir reversert. Reversering av tidligere nedskrivning presenteres som inntekt.

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 enten (i) konsernet har overført alle vesentlig risikoer og fordeler knyttet til 
instrumentet, eller (ii) 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 konsernregnskapet for finansiell stilling 
dersom det foreligger en rettskraftig rett til å motregning, og det er en intensjon om å avregne netto før realisering av eiendelene og 
forpliktelsene.
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31.12.2017 (beløp i millioner kroner)

Virkelig verdi 
- regnskaps-

messig sikring 
over utvidet 

resultat

Virkelig verdi 
med verdi-

endringer over 
resultatet

Utlån og 
fordringer

Andre finansielle 
eiendeler/

forpliktelser Totalt

Eiendeler

Derivater (note 5.2) 812  54      866 

Pensjonsmidler (note 7.2)  118  118 

Øvrige finansielle anleggsmidler  100  100 

Kundefordringer og andre fordringer (note 
5.10)

 246  246 

Øvrige finansielle eiendeler  840  840 

Pengemarkedsfond (note 5.9)  403  403 

Sum finansielle eiendeler  812  54  246  1 462  2 573 

Gjeld

Derivater (note 5.2)  116  52  168 

Rentebærende langsiktig gjeld (note 5.3)  10 907  10 907 

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 
(note 5.11)

 649  649 

Rentebærende kortsiktig gjeld (note 5.3)  1 000  1 000 

Kraftforpliktelser (note 4.2)  753  753 

Sum finansielle forpliktelser  116  52  13 309  13 477 

31.12.2016 (beløp i millioner kroner)

Virkelig verdi 
- regnskaps-

messig sikring 
over utvidet 

resultat

Virkelig verdi 
med verdi-

endringer over 
resultatet

Utlån og 
fordringer

Andre finansielle 
eiendeler/

forpliktelser Totalt

Eiendeler

Derivater (note 5.2)  942  942 

Pensjonsmidler (note 7.2) 133  133 

Øvrige finansielle anleggsmidler  88  88 

Kundefordringer og andre fordringer (note 
5.10)

 133  133 

Øvrige finansielle eiendeler  916  916 

Pengemarkedsfond (note 5.9)  300  300 

Sum finansielle eiendeler  942      133  1 437  2 511 

Gjeld

Derivater (note 5.2)  66  145  212 

Rentebærende langsiktig gjeld (note 5.3)  9 214  9 214 

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 
(note 5.11)

 495  495 

Rentebærende kortsiktig gjeld (note 5.3)  219  219 

Kraftforpliktelser (note 4.2)  720  720 

Sum finansielle forpliktelser  66  145  10 648  10 859 

01.01.2016 (beløp i millioner kroner)

Virkelig verdi 
- regnskaps-

messig sikring 
over utvidet 

resultat

Virkelig verdi 
med verdi-

endringer over 
resultatet

Utlån og 
fordringer

Andre finansielle 
eiendeler/

forpliktelser Totalt

Eiendeler

Derivater (note 5.2)  1 204  216  1 420 

Pensjonsmidler (note 7.2) 105  105 

Øvrige finansielle anleggsmidler  80  80 

Kundefordringer og andre fordringer (note 5.10)  141  141 

Øvrige finansielle eiendeler  232  232 

Pengemarkedsfond (note 5.9)  150  150 

Sum finansielle eiendeler  1 204  216  141  567  2 128 

Gjeld

Derivater (note 5.2)  169  169 

Rentebærende langsiktig gjeld (note 5.3)  8 252  8 252 

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 
(note 5.11)

 358  358 

Rentebærende kortsiktig gjeld (note 5.3)  873  873 

Kraftforpliktelser (note 4.2)  697  697 

Sum finansielle forpliktelser  169  10 181  10 351 

Note 5.2 Derivater og sikring

INTRODUKSJON
E-CO Energi har derivater både knyttet til kraftsalg, samt til sikring av rente og valuta knyttet til låneopptak. 

For kraftinntekter er det inngått bilaterale prissikringsavtaler, futures, forwardkontrakter,  EPADer (Electricity Price Area Differentials), 
samt opsjoner for salg av fremtidig kraftproduksjon. Instrumentene på kraft har oppgjør i euro og konsernet søker å sikre oppgjørsbeløpet i 
euro innenfor et intervall på +/-10 % til norske kroner ved hjelp av valutaterminer eller valutaopsjoner. Kraftsikring er ikke vurdert å oppfylle  
kriteriene i IAS 39 for sikringsbokføring. Derivatene er innregnet i balansen til virkelig verdi, og måles i etterfølgende perioder til virkelig 
verdi med verdiendringer over resultatet. 

Konsernet har en låneportefølje bestående av lån både i valuta og norske kroner (jfr. note 5.3). Lån i valuta er sikret til norske kroner ved 
hjelp av rente og valutabytteavtaler, samt at det i tillegg er inngått rentebytteavtaler - enten fra fast til flytende eller flytende til fast rente.  
Se beskrivelse nedenfor for hvordan denne type sikringsforhold er behandlet.  

Rentebytteavtaler (“interest rate swaps”) som er inngått for å bytte vilkårene fra fast til flytende rente på obligasjonslån tatt opp i norske 
kroner, er ansett å oppfylle kriteriene til sikringsbokføring, og er regnskapsmessig behandlet som virkelig verdisikring. Utover dette er 
øvrige rentebytteavtaler ikke vurdert å oppfylle kriteriene i IAS 39 for sikringsbokføring slik at verdiendringer på både lån og derivat er ført 
over resultatet.    

VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER
Sikring
Før en sikringstransaksjon foretar konsernet en vurdering av hvorvidt et derivat (eller i tilfelle en valutasikring eventuelt et annet finansielt 
instrument) skal brukes til sikring av virkelig verdi av en regnskapsført eiendel eller gjeld eller en fast forpliktelse, sikring av fremtidig 
kontantstrøm fra en regnskapsført eiendel eller forpliktelse eller en identifisert svært sannsynlig fremtidig transaksjon.

Kriteriene i IAS 39 for å klassifisere et derivat eller annet finansielt instrument som et sikringsinstrument er som følger: 
•  sikringen er forventet å være svært effektiv ved at den motvirker endringer i virkelig verdi til et identifisert objekt – sikringseffektiviteten 

må være forventet å være innenfor intervallet 80-125 %,
•  effektiviteten til sikringen kan måles pålitelig, 
•  det er etablert tilfredsstillende dokumentasjon ved inngåelse av sikringen som blant annet viser at sikringen er effektiv,
• sikringen evalueres løpende og har faktisk vist seg å være svært effektiv gjennom levetiden til sikringsforholdet

Note 5.1 Finansielle instrumenter forts. Note 5.1Finansielle instrumenter forts.

Tabellene under viser konsernets finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser, gruppert i henhold til kategoriene i IAS 39:  
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Sikring av lån i norske kroner med fast rente 
Obligasjonslån tatt opp i norske kroner hvor det er inngått rentebytteavtaler fra fast til flytende rente er vurdert som virkelig verdisikring, 
hvor verdiendring på sikringsobjektet møter tilsvarende verdiendring på sikringsinstrumentet i resultatet.  

Sikring av lån i utenlandsk valuta med fast rente – kombinert rente- og valutasikring
Lån som er tatt opp i utenlandsk valuta er ved låneopptaket sikret til norske kroner ved inngåelse av kombinerte rente- og valutabytteavtal-
er, hvor fastrente- og hovedstolbetalinger i utenlandsk valuta byttes til flytende rente- og hovedstolbetalinger i norske kroner. Sikringsfor-
holdet er vurdert å oppfylle konsernets kriterier for regnskapsmessig sikring. Sikring av renteeksponering i utenlandsk valuta, hvor den 
faste renten byttes i en flytende rente, er behandlet som virkelig verdisikring, mens sikring av valutaeksponering er behandlet som kontant-
strømsikring hvor verdiendringer på den komponenten av den kombinerte rente- og valutabytteavtalen som knytter seg til valuta føres mot 
sikringsreserven over utvidet resultat (OCI) inntil sikret risiko påvirker resultatet. 

Sikring av kraftsalg
I henhold til etablert risikostrategi og kriterier for risikostyring, foretar konsernet sikring av forventet fremtidig kraftproduksjon ved bruk 
av finansielle instrumenter. De instrumenter som benyttes er bilaterale prissikringsavtaler, futures, forwardkontrakter,  EPADer (Electricity 
Price Area Differentials) og opsjoner. Konsernet har som retningslinje å unngå valutarisiko på prissikring av kraft, slik at inngåtte finansielle 
kraftkontrakter, som alle prises i euro, er valutasikret til norske kroner med valuaterminer eller valutaopsjoner innenfor en ramme på +/- 
10 %. Sikring av kraft er ikke ansett å oppfylle kriteriene i IAS 39 for regnskapsmessig sikring, slik at derivatene innregnes til virkelig verdi 
og måles i etterfølgende perioder til virkelig verdi med verdiendring over resultatet.   

Øvrige derivater som ikke inngår i sikring
For lån tatt opp i valuta hvor det både er inngått en rente- og valutabytteavtale og en rentebytteavtale er sistnevnte forhold ikke vurdert å 
oppfylle kriteriene i IAS 39 for sikringsbokføring, og verdiendring av både derivat og lån er ført over resultatet.   

Note 5.2 beskriver virkelig verdi-hierarkiet og øvrig estimater og forutsetninger som er anvendt når prisen på derivatene ikke kan avledes 
fra et aktivt marked.

KONTRAKTER OG FINANSIELLE DERIVATER
Alle kraftderivater handlet på kraftbørs er presentert netto i balansen. Utover dette er derivater med henholdsvis positiv og negativ virkelig 
verdi presentert brutto i balansen. Derivatene presenteres kun netto i balansen når det foreligger en juridisk motregningsrett og det forelig-
ger en faktisk intensjon om å motregne derivatene. 

Endring i virkelig verdi for kraftderivatene vises som driftsinntekter, mens endring i virkelig verdi for derivater inngått i forbindelse med 
låneopptak, og som ikke inngår i et regnskapsmessig sikringsforhold, vises som enten finanskostnad eller finansinntekt. 

VIRKELIG VERDI AV DERIVATER - NETTO
 (beløp i millioner kroner)

31.12.2017 31.12.2016 01.01.2016

Kraftderivater  54  (77)  216 

Valutaterminer  (28)  (4)  (71)

Sum  27  (81)  144 

Rente- og valutabytteavtaler  671  838  1 153 

Rentebytteavtaler  1  (27)  (48)

Sum  672  811  1 105 

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. 

RENTEBÆRENDE  GJELD (beløp i millioner kroner) Lånebeløp Valuta Forfall 31.12.2017 31.12.2016 1.1.2016

Privat plassering i det amerikanske marked 65 USD 2016  572 

Sertifikatlån i det norske markedet 300 NOK 2016  300 

Sertifikatlån i det norske markedet 500 NOK 2018 500

Obligasjonslån i det norske markedet 500 NOK 2018 500  500  500 

Obligasjonslån i det norske markedet 100 NOK 2019 100  100  100 

Privat plassering i det amerikanske marked 50 USD 2019 410  431  441 

Obligasjonslån i det norske markedet 500 NOK 2022 500  500  500 

Privat plassering i det amerikanske marked 75 USD 2023 615  647  661 

Privat plassering i det amerikanske marked 290 NOK 2024 290

Privat plassering i det amerikanske marked 25 USD 2026 205  216  220 

Den Nordiske Investeringsbank 200 NOK 2017-2027 200  300  300 

Privat plassering i det amerikanske marked 910 NOK 2027 910

Privat plassering i det japanske marked 5 000 JPY 2028 363  368  366 

Obligasjonslån i det norske markedet 250 NOK 2029 250  250  250 

Privat plassering i det japanske marked 5 000 JPY 2029 363  368  366 

Privat plassering i det amerikanske marked 723 NOK 2029 723

Obligasjonslån i det norske markedet 200 NOK 2030 200  200  200 

Lån fra Eidsiva Vannkraft AS 248 NOK 2030 248  367  295 

Obligasjonslån i det norske markedet 200 NOK 2031 200  200 

Privat plassering i det amerikanske marked 125 USD 2031 1025  1 078 

Privat plassering i det tyske marked 30 EUR 2031 295  273  289 

Privat plassering i det amerikanske marked 848 NOK 2032 848

Privat plassering i det amerikanske marked 600 NOK 2033 600

Ansvarlig lån (Oslo kommune) 2 347 NOK 2037 2347  3 347  3 347 

Sum rentebærende gjeld omregnet til norske kroner 11 691  9 145  8 706 

Balanseført verdi på lån knyttet til virkelig verdisikring 216 289 418

Bokført verdi rentebærende gjeld 11 907 9 433 9 124

Herav bokført verdi langsiktig gjeld 10 907  9 214  8 252 

Herav bokført verdi kortsiktig gjeld 1 000 219 873

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.

ENDRINGER I GJELD FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER* 01.01.2017

Mottatte 
kontant-

strømmer  
i perioden

Nedbeta-
linger  

i perioden
Andre 

endringer 31.12.2017

Kortsiktig rentebærende gjeld  219  500  (219)  500  1 000 

Langsiktig rentebærende gjeld**  8 926  3 371  (1 606)  10 691 

Utbytte  (610)  (610)

Sum endringer i gjeld fra finansieringsaktiviteter  9 145  3 871  (829)  (1 106)  11 081 

* Se oppstilling over kontantstrømmer
** NOK 1,0 mrd gjelder konvertering av ansvarlig lån (Oslo kommune) til egenkapital i forbindelse med oppkjøpet av Hafslund Produksjon  
i august 2017. Effekten er presentert i kolonnen «Andre endringer» 

Note 5.2 Derivater og sikring forts.
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Note 5.4 Forfallsstruktur for finansielle forpliktelser 

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. 

31.12.2017 (beløp i millioner kroner)
Mindre enn 6 

måneder 1 til 3 år Over 3 år Total

Rente og valutaderivater  1 036  1 036 

Rentebærende langsiktig gjeld  510  10 181  10 691 

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld  649  649 

Rentebærende kortsiktig gjeld  1 000  1 000 

Sum  1 649  510  11 217  13 376 

31.12.2016 (beløp i millioner kroner)
Mindre enn 6 

måneder 1 til 3 år Over 3 år Total

Rente og valutaderivater  1 036  1 036 

Rentebærende langsiktig gjeld  1 031  7 895  8 926 

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld  495  495 

Rentebærende kortsiktig gjeld  219  219 

Sum  714  1 031  8 931  10 676 

1.1.2016 (beløp i millioner kroner)
Mindre enn 6 

måneder 1 til 3 år Over 3 år Total

Rente og valutaderivater

Rentebærende langsiktig gjeld  500  7 334  7 834 

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld  358  358 

Rentebærende kortsiktig gjeld  873  873 

Sum  1 231  1 310  8 503  9 065 

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. 

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 verdimålinger klassifiseres etter følgende nivåer: 
Nivå 1: Verdsettelse er basert på noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelse
Nivå 2: Verdsettelse er basert på andre inndata enn noterte priser som omfattes av nivå 1, som er observerbare for eiendelen eller  
forpliktelsen, enten direkte eller indirekte
Nivå 3: Verdsettelse er basert på ikke-observerbare inndata for eiendelen eller forpliktelsen.

E-CO Energi 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 foreligger 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 valutabytte-avtaler, samt rentebytteavtaler er beregnet nåverdi rimelighetsvurdert mot verdsettelser fra  
kontraktsmotpart

Følgende grupper av finansielle instrumenter er innregnet til virkelig verdi (VV) eller hvor det kun gis noteinformasjon i henhold til IFRS 13: 
    

31.12.2017 (beløp i millioner kroner) VV - Nivå 1 VV - Nivå 2 VV - Nivå 3  Totalt 

Finansielle eiendeler innregnet til virkelig verdi 

Kraftderivater  54  54 

Rente og valutaderivater  812  812 

Sum finansielle eiendeler      866      866 

Finansielle forpliktelser vurdert til virkelig verdi

Kraftderivater  28  28 

Rente og valutaderivater  140  140 

Grunneiererstatninger  719  719 

Sum finansielle forpliktelser      168  719  887 

31.12.2016 (beløp i millioner kroner) VV - Nivå 1 VV - Nivå 2 VV - Nivå 3  Totalt 

Finansielle eiendeler innregnet til virkelig verdi 

Kraftderivater

Rente og valutaderivater  942  942 

Sum finansielle eiendeler  941  942 

Finansielle forpliktelser vurdert til virkelig verdi

Kraftderivater  81  81 

Rente og valutaderivater  131  131 

Grunneiererstatninger  680  680 

Sum finansielle forpliktelser      211  680  891 

01.01.2016 (beløp i millioner kroner) VV - Nivå 1 VV - Nivå 2 VV - Nivå 3  Totalt 

Finansielle eiendeler innregnet til virkelig verdi 

Kraftderivater  216  216 

Rente og valutaderivater  1 204  1 204 

Sum  1 419  1 419 

Finansielle forpliktelser vurdert til virkelig verdi

Kraftderivater  71  71 

Rente og valutaderivater  98  98 

Grunneiererstatninger  654  654 

Sum  170  654  753 

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

FINANSIELLE FORPLIKTELSER INNREGNET TIL AMORTISERT KOST 31.12.2017 31.12.2016 01.01.2016  

Rentebærende langsiktig gjeld  10 907  9 214  8 252 

Rentebærende kortsiktig gjeld  1 000  219  872 

Annen kortsiktig gjeld (jfr. note 5.11)  191  139  137 

Sum finansielle forpliktelser innregnet til amortisert kost  12 098  9 572  9 261 

Finansielle eiendeler innregnet til amortisert kost består i hovedsak av kundefordringer og andre fordringer hvor virkelig verdi er tilnærmet 
lik bokført verdi.
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Note 5.6 Finansiell risiko

Virksomheten i E-CO Energi medfører risiko knyttet til  driftsaktiviteter, kreditt og likviditet. Formålet med risikostyring er å ta riktig risiko 
ut fra konsernets risikovilje og -evne, kompetanse, soliditet og utviklingsplaner. 

De to viktigste faktorene for kraftsalgsrisiko er knyttet til volum og pris. Produsert volum er avhengig av tilsig og produksjonsdisponering. 
Den mest usikre faktoren er fremtidige kraftpriser, og selskapet inngår derfor terminkontrakter for kraftsikring med tilsvarende valuta-
sikring. Kraftsikring og valutasikring for kraftsikringsporteføljen reduserer utfallrommet for kraftsalgsinntektene. Selskapet har i liten grad 
bilaterale kraftkontrakter og har dermed begrenset motpartsrisiko.

Driften og produksjon av kraft eksponerer også selskapet for valuta- og renterisiko som kan påvirke konsernets resultater. E-CO Energi har 
operative retningslinjer for forvaltning av konsernets eksponering i finans- og kraftmarkedet for å begrense eksponeringen mot de ulike 
finansielle risikoene. 

Markedsrisiko
Kraftpris
Konsernets hovedvirksomhet består i produksjon av elektrisk kraft som blir solgt i engrosmarkedet. Prisen i kraftmarkedet er volatil og 
påvirkes av faktorer som varierer og er lite forutsigbare, nordisk og europeiske kraftmarkeder og spesielt nedbør og temperatur. Konser-
nets 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 en samlet risikostyring av kraftproduksjonen. I risikostyringen inngår blant annet 
fastsatte øvre og nedre rammer for prissikring for fremtidige tidsavsnitt, samt rapportering av forventet utfallsrom for økonomisk resultat. 

I henhold til etablert risikostrategi og kriterier for risikostyring, foretar konsernet sikring av forventet fremtidig kraftproduksjon ved bruk 
av finansielle instrumenter. De instrumenter som benyttes er bilaterale prissikringsavtaler, futures, forwardkontrakter, EPADer (Electricity 
Price Area Differentials) og opsjoner.

De fleste kontraktene avregnes mot systempris. Siden konsernet oppnår områdepriser på det fysiske salget, vil sikringen kunne bli mindre 
effektiv ved avvik mellom område pris og systempris. I en viss utstrekning benytter konsernet derfor EPADer som sikrer mot slikt prisavvik. 
EPADer omsettes på kraftbørsen, men det er relativt dårlig likviditet i disse kontraktene, hvilket virker begrensende på det omfanget man 
finner det hensiktsmessig for konsernet å benytte dem. Til valutasikring mot norske kroner benyttes terminer og opsjoner med hovedformål 
å sikre resultat etter skatt.

Finansielle kraftkontraker gir konsernet følgende eksponering og sensitivitet ved +/- 30 %  endring i kraftprisen:

FINANSIELLE KRAFTKONTRAKTER (beløp i millioner kroner) 31.12.2017 +30 % -30 %

Terminkontrakter  42  (158)  216 

Opsjoner  6  14 

Sum finansielle kraftkontrakter/sum effekt på resultat etter skatt  47  (158)  230 

Renterisiko
Konsernet er eksponert for renterisiko gjennom sine finansieringsaktiviteter i NOK og utenlandsk valuta (note 5.3). Deler av den rente-
bærende gjelden har flytende rentebetingelser, noe som medfører at konsernet påvirkes av endringer i rentenivået. E-CO Energi har også 
en indirekte renterisiko i valuta og kraftderivater, men av mindre omfang. Renterisikoen søkes redusert ved en balansert styring av fast og 
flytende rente ved inngåelse av terminkontrakter og swap-avtaler. Det er ikke observert noen korrelasjon mellom rentenivået og prisene i 
kraftmarkedet. Durasjonen per 31.12.2017 på låneporteføljen (utenom ansvarlig lån) er beregnet til 3,6 år og gjennomsnittlig rente er 2,6 %. 

Konsernets resultater vil påvirkes på følgende måte ved en endring i rentenivået på +/- 0,5 %:

LÅN OG INVESTERINGER I RENTEPAPIRER (beløp i millioner kroner) 31.12.2017 + 0,5% - 0,5%

Bankinnskudd 599 2 (2)

Pengemarkedsfond 403 2 (2)

Banklån 200 (1) 1

Ansvarlig lån 2 347 (9) 9

Rentebytteavtaler 4 106 (15) 15

Sum lån og investeringer i rentepapirer/sum effekt på resultat etter skatt (22) 22

Konsernet har private plasseringer, sertifikatlån og obligasjonslån som er inngått til fast rente. Disse påvirkes ikke av økning i rentenivået, 
og er derfor ikke inntatt i tabellen. For flere av disse lånene er det inngått rentebytteavtaler fra fast til flytende rente, slik at effekten på 
konsernets resultat ved en eventuell endring i rentenivået vil komme fra disse instrumentene. 

E-CO Energi har et ansvarlig lån fra Oslo kommune på 2 347 millioner kroner per 31.12.2017 (3 347 millioner kroner). For 2017 var renten 

5,13 %. 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 rente- 
eksponeringen som de øvrige lånene. 

Valutarisiko
Lån som er tatt opp i utenlandsk valuta er ved låneopptaket sikret til norske kroner ved inngåelse av rente- og valutabytteavtaler. Penge-
poster 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 (jfr. note 5.2). Konsernet 
har ingen vesentlige fordringer eller investeringer i utenlandsk valuta.

De nordiske kraftmarkedene har euro (EUR) som handels- og clearingvaluta. Dette medfører at konsernet får de fleste av sine strøminntek-
ter fra fysisk og finansiell handel i EUR. 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. I henhold til etablert 
risikostrategi og kriterier for risikostyring skal valutasikringsstrategien i størst mulig grad følge den strategi som er vedtatt for prissikring 
av kraft. Sikringshorisonten for valuta er begrenset til 5 år fram i tid. Valutasikring skal foretas for fremtidig salg av strøm som er sikret ved 
kraftderivater med en viss, definert mulighet for å avvike fra dette.

Spotsalg av strøm regnskapsføres til kurs på transaksjonstidspunktet. Andre transaksjoner i utenlandsk valuta regnskapsføres til transak-
sjonskurs.

Konsernets resultater vil påvirkes på følgende måte ved en endring i valutakurs mot NOK på +/- 15 %:

EIENDELER OG GJELD I VALUTA (beløp i millioner kroner) 31.12.2017

+15% økning i 
valutakurs mot 

NOK

 -15% reduksjon 
i valutakurs mot 

NOK

Rentebærende gjeld i valuta  3 275  (497)  486 

Rente og valutabytteavtaler  3 275  497  (486)

Sum eiendeler og gjeld i valuta/sum effekt på resultat etter skatt  3 275     

Kredittrisiko 
Konsernet er hovedsakelig eksponert for kredittrisiko knyttet til kundefordringer og andre kortsiktige fordringer (note 5.10) samt  
motpartsrisiko ved inngåelse av finansielle derivater (note 5.2). Denne risikoen begrenses gjennom diversifisering og ved å definere en 
nedre grense for å godkjenne motparters kredittverdighet (representert ved offisiell «kredittrating»). Det settes også øvre grenser for total 
kreditteksponering gjennom plasseringer og derivatposisjoner mot den enkelte motpart. E-CO Energi AS og E-CO Energi Holding AS 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 Commoditites. Konsernets motparter for fysisk kraftsalg er i hovedsak Nord Pool Spot og større 
solide aktører i kraftbransjen i Norge. 

Det foretas en løpende vurdering av kredittrisiko på konsernets faktiske engasjementer. Ved inngåelse av nye engasjementer vurderes 
motpartens soliditet. Konsernets motparter er i hovedsak større aktører i kraftbransjen, Nord Pool Spot, NASDAQ OMX Commodities og 
finansinstitusjoner.

Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke vil være i stand til å betjene sine finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller.  
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 konsernets rykte. 

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.

For å redusere likviditetsrisikoen har konsernet 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  
en ordinær kredittlinje på 100 millioner kroner i bank (ubenyttet) og en trekkfasilitet på NOK 1,5 mrd, som løper fram til 2022 med mulighet 
for 1 års forlengelse.
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Note 5.7 Kapitalstyring

KONSERNETS KAPITAL (beløp i millioner kroner) 31.12.2017 31.12.2016 01.01.2016

Rentebærende langsiktig gjeld 10 907  9 214  8 251 

Rentebærende kortsiktig gjeld 1 000  219  873 

Bankinnskudd, kontanter o.l. (840) (916) (232)

Pengemarkedsfond (403) (300) (150)

Netto rentebærende gjeld  10 664  8 217  8 742 

E-CO Energi utøver en kapitalstyringstrategi for å sikre at konsernet har tilfredsstillende finansiell fleksibilitet på kort og lang sikt, og at 
konsernet kan opprettholde en høy kredittverdighet. Det er en målsetting å ha en finansiell struktur som sikrer konkurransedyktig avkast-
ning til aksjonærene gjennom en kombinasjon av utbytte og verdiøkning på aksjene uten at dette går på bekostning av konsernets kreditorer. 

Konsernets operasjonelle aktiviteter og investeringsaktiviteter innen vannkraft skaper behov for ekstern finansiering. Konsernets låne-
portefølje har en balansert sammensetning av lån med forfallstruktur mellom 1 og 15 år, med en snitt løpetid på 7,5  år og en gjennom-
snittlig rentebinding inklusive rentederivater på 3,6 år. Forfallstrukturen på konsernets rentebærende lån og andre finansielle forpliktelser 
er vist i note 5.3 og 5.4. Konsernet legger vekt på en balansert og forsvarlig kapitalsammensetning som opprettholder en forsvarlig egen-
kapital ut fra risikoen og omfanget av virksomheten. E-CO Energi vil tilse at egenkapitalen fortsatt er forsvarlig etter utdeling av utbytte.

En økt gjeldsbelastning vil medførere høyere risiko for eksisterende kreditorer og et flertall av låneavtalene inneholder klausuler om  
negative pantsettelser og likebehandling av kreditorer, samt at de inneholder en eierskapsklaus. Dette betyr at långivere kan krevene  
lånene innfridd hvis Oslo kommune selger seg ned under 50,1 prosent av E-CO Energi Holding AS. Konsernet har ingen andre andre  
finansielle vilkår eller restriksjoner knyttet til andre lån. 

Ekstern opplåning er sentralisert på morselskapsnivå, og kapitalbehov i datterselskaper dekkes normalt gjennom konsernkontosystemer.  
Kapitalstruktur i datterselskaper tilpasses forretningsmessige hensyn samt juridiske og skattemessige rammebetingelser. 

Note 5.8 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

AKSJEKAPITAL PER 31.12.2016  (beløp i millioner kroner) Antall Nominell verdi Bokført verdi

Aksjekapital per 31.12.2016 (beløp i millioner kroner)  1 702 642  1 703  1 703 

Emisjon  332 224  332  332 

Aksjekapital per 31.12.2017 (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 
Oslo kommune. Antall aksjer er økt med 332.224 ved kapitalutvidelser i 2017.

UTBYTTE (beløp i millioner kroner) 2017 2016

Utbetalt utbytte i perioden  610  685 

Note 5.9 Bankinnskudd, kontanter og lignende

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

BANKINNSKUDD, KONTANTER OG LIGNENDE (beløp i millioner kroner) 31.12.2017 31.12.2016 01.01.2016

Bankinnskudd  599  625  147 

Pengemarkedsfond  403  300  150 

Skattetrekk (bundne midler)  13  13  12 

Andre bundne midler  228  279  73 

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende  1 243  1 216  382 

Konsernets tilgjengelige betalingsmidler består hovedsaklig av bankinnskudd. I tillegg har E-CO Energi etablert en ordinær kassekreditt 
på 100 millioner kroner i bank (ubenyttet) og en trekkfasilitet på NOK 1,5 mrd, som løper fram til 2022 med mulighet for 1 års forlengelse. 
Konsernet har en konsernkontoordning  hvor datterselskapene deltar. E-CO Energi Holding AS er kontoinnehaver og datterselskapene er 
solidarisk ansvarlig for trekk på konsernkontoen. Andre bundne midler består av innskudd på bundne konti som sikkerhetsstillelse for 
krafthandelen.

Note 5.10 Kundefordringer og andre fordringer 

VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER
Kundefordringer og andre fordringer er innregnet og presentert til opprinnelig faktura-beløp, og nedskrevet dersom det har inntruffet  
tapsutløsende hendelser som kan måles pålitelig og vil innvirke på betalingen av fordringen. Kundefordringene og andre fordringer er 
således målt til amortisert kost. 

VESENTLIGE ESTIMATER OF FORUTSETNINGER
Feil vurdering av kundenes betalingsevne vil kunne medføre tap på fordringer som således må nedskrives over resultatet. Det er foretatt  
avsetninger for tap på kundefordringer, og avsetningene dekker i rimelig grad usikre fordringer. Det er vurdert at kredittrisikoen er  
akseptabel. Se for øvrig beskrivelse av kredittrisiko i note 5.6.

KUNDEFORDRINGER OG ANDRE FORDRINGER (beløp i millioner kroner) 31.12.2017 31.12.2016 01.01.2016

Kundefordringer  107  69  61 

Andre tidsavgrensningsposter  33  32  18 

Andel omløpsmidler deleide selskaper  47  31  21 

Naturressursskatt til fremføring  59      42 

Sum kundefordringer  og andre fordringer  246  133  141 

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 bokført etter ledelsens beste estimat.

LEVERANDØRGJELD OG ANNEN KORTSIKTIG GJELD  (beløp i millioner kroner) 31.12.2017 31.12.2016 01.01.2016

Leverandørgjeld  89  71  70 

Skyldige offentlige avgifter (skattetrekk, aga, mva etc.)  194  188  93 

Påløpte renter  191  139  137 

Annen kortsiktig gjeld  175  97  58 

Sum leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld  649  495  358 

 



5150 E-CO ENERGI /
ÅRSRAPPORT 2017

KONSERNREGNSKAP 2017KONSERNREGNSKAP 2017

Note 5.12 Finansposter

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)

Egen-
kapital- 

metoden

Virkelig 
verdi med 

verdi-
endringer 

over 
resultatet

Utlån og 
fordringer

Forplikt-
elser målt 

til amortisert 
kost 2017 2016

Finansinntekter 

Inntekt på investering i tilknyttede selskaper X  2  6 

Renteinntekter bankinnskudd, kontanter o.l. X  9  7 

Valutagevinster  30  1 

Gevinster knyttet til valuta- og rentederivater X  12  34 

Andre finansinntekter  1  4 

Sum finansinntekter  54  51 

Finanskostnader

Rentekostnader ansvarlig lån X  119  60 

Rentekostnader øvrig gjeld X  191  161 

Valutatap   8  13 

Balanseførte byggelånsrenter  (28)

Andre finanskostnader  12  9 

Sum finanskostnader  302  242 

Note 6.1 Skatt

VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER
E-CO Energi er underlagt de særskilte reglene for beskatning av kraftforetak. Konsernet er derfor omfattet av naturressursskatt og  
grunnrenteskatt i tillegg til alminnelig inntektsskatt. 

Alminnelig inntektsskatt
Alminnelig inntektsskatt består av betalbar skatt og endringer i utsatt skatt. Betalbar inntektsskatt er beregnet med 24 % av skattemessig 
resultat. Utsatt skatt beregnes på grunnlag av midertidige forskjeller mellom skattemessig og regnskapsmessig verdi av av driftsmider og 
gjeld, samt fremførbart underskudd, som benytter 23 % skattesats.

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 og negativ grunnrenteinntekt, balanseføres dersom det er overveiende sann-
synlig at konsernet vil ha tilstrekkelige skattemessige overskudd i senere perioder til å nyttiggjøre skattefordelen.

Grunnrenteskatt
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.
 
Naturressursskatt
Naturressursskatten kan kreves til reduksjon i fellesskatt, og naturressursskatt som overstiger årets fellesskatt, er behandlet som  
skatteforskudd. 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. 

Skattesatser
For 2017 (2016) er følgende skattesatser benyttet:
Alminnelig inntektsskatt 24 % (25 %), og 23 % (24 %) ved utsatt skatt
Grunnrenteskatt 34,3 % (33 %), og 35,7 % (34,3 %) ved utsatt skatt

SKATTEKOSTNAD 2017 2016

Betalbar inntektsskatt  412  322 

Betalbar grunnrenteskatt  655  431 

Naturressursskatt  174  140 

Naturressursskatt utliknet mot fellesskatt  (115)  (140)

Naturressursskatt til fremføring  (59) 

Endring utsatt skatt/skattefordel  (104)  (24) 

For lite (meget) avsatt skatt i tidligere år  (13)  14 

Årets skattekostnad  949  743 

Avstemming av nominell skattesats mot effektiv skattesats 2017 2016

Resultat før skatt  1 987  1 248 

24 %/25 % av resultat før skatt  477  312 

24 %/25 % av permanente forskjeller, utbytte  (31)  (1) 

24 %/25 % av inntekt tilknyttede selskaper  (1)  (2) 

Betalbar grunnrenteskatt  655  431 

Utsatt grunnrenteskatt 35,7 %/34,3 %  (144)  5 

Endring skatteprosent alminnelig inntektsskatt fra 24 %/25 % til 23 %/24 %  (6)  (10) 

Endring skatteprosent grunnrenteskatt fra 34,3 %/33 % til 35,7 %/34,3 %  4  5 

Andre korrigeringer, skatteoppgjør  (6)  2 

Skattekostnad  949  743 

Effektiv skattesats 48 % 60 %

UTSATT SKATT 31.12.2017 31.12.2016 01.01.2016

Alminnelig inntektsskatt

Omløpsmidler  33  -11 197 

Anleggsmidler  6 659  1 768 1 624 

Kortsiktig gjeld  (37)  (119) (101)

Avsetning for forpliktelser  (843)  (794) (742)

Pensjoner  47  92 69 

Sum  5 859  937  1 047 

Anvendt skattesats 23%/18,74% 24%/19,4% 25%/20%

Sum utsatt skatt (skattefordel)  1 314  189  222 

Grunnrenteskatt

Anleggsmidler  5 199  185  31 

Andre midlertidige forskjeller  22  247  268 

Negativ grunnrenteinntekt inkl. rente  (1 615)  (1 941)  (1 879)

Sum  3 607  (1 509) (1 581) 

Anvendt skattesats 35,7 % 34,3 % 33,0 %

Sum utsatt skatt (skattefordel)  1 288 (518)  (522)

Sum ordinær skatt (skattefordel) og grunnrenteskatt  2 601 (328)  (300) 

Utsatt skatt (skattefordel) i balansen:

Utsatt skatt  3 295  407  428 

Balanseført utsatt skattefordel  (293)  (198) (202) 

Utsatt skattefordel som ikke er balanseført  (399)  (538)  (526)
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Note 7.1 Godtgjørelse til ledende ansatte og styremedlemmer

(beløp i tusen kroner)

GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER TITTEL 2017 2016

Anne Carine Tanum Styreleder  274 300

Mari Thjømøe* Styremedlem  194 227

Helge Skudal* Styremedlem  184 217

Eli Skrøvset* Styremedlem (til september 2017)  130 186

Gabriel Smith* Styremedlem  175 118

Bård Vegar Solhjell Styremedlem (fra september 2017)  46 

Arvid Amundsen Styremedlem  154 88

Ola Tore Eggen Styremedlem  154 88

Sum  1 311  1 224 

* Medlem i revisjonsutvalget

KONSERNLEDELSEN Lønn
Annen

godtgjørelse Bonus
Pensjon

ytelsesplaner
Pensjon

innskuddsplaner

Tore Olaf Rimmereid 2 334 214 260 0 464

Tore Kolstad 2 060 90 46 197 279

Per-Arne Torbjørnsdal 1 686 197 185 246 172

Torill Berdal 1 501 248 160 277 104

Alf Inge Berget 1 917 371 205 232 269

Stine Rolstad Brenna 1 712 196 180 0 299

Beløpene viser bonus for 2016, utbetalt i 2017. 

Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid har en bonusavtale med en øvre ramme for bonus på 15 prosent av grunnlønnen. Kriterier 
for bonustildeling er dels basert på de samme kriterier som i bonusordningen for alle ansatte (se avsnitt under), dels knyttet til bidrag til 
fastsettelse og oppnåelse av strategiske mål samt styrets kvalitative vurdering av administrerende direktørs innsats på definerte områder. 
Administrende direktør og Stine Rollstad Brenna har innskuddsbasert pensjonsordning. De øvrige medlemmer av konsernledelsen har en 
ytelsesbaserte ordning i E-CO Energi Pensjonkasse samt en 20 prosent innskuddordning for inntekt over 12 G. 

Administrerende direktør har ved oppsigelse rett til etterlønn tilsvarende 12 måneders fastlønn. Ved tiltredelse av ny stilling eller mottak  
av andre godtgjørelser i 12-måneders perioden, reduseres etterlønnen krone for krone med inntektene i ny stilling. 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 konsernledelsen ansatt i E-CO Energi har individuelle bonusavtaler fastsatt etter bestemte kriterier med en øvre ramme  
på 15 prosent av grunnlønnen. Ordningene baserer seg på oppfyllelse av definerte, kvantitative mål relatert til selskapets totale verdiskap-
ning og individuelle mål knyttet til en enkelte leders ansvarsområde. Alle bonuser for 2017 utbetales i 2018. Tore Kolstad hadde for 2016 
bonus i henhold tl en kollektiv bonusordning for alle ansatte. Utbetalt bonus i 2017 er i henhold til denne bonusordningen. Fra 2017 har  
Tore Kolstad en individuell bonusavtale med tilsvarende øvre ramme og kriterier som øvrige medlemmer av konsernledelsen.

Stine Rolstad Brenna, tidligere CFO valgte å fratre sin stilling med virkning i fra 01.01.2018. Etter avtale mottar CFO etterlønn lik ordinær 
lønn inkl avtalte tilleggsytelser i størrelsesorden 2 630 tusen kroner.
 

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 fast-
settes 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 en kollektiv ytelsesbasert pensjonsordning som dekker personer som er ansatt før 01.01.2009. Ordningen er sikret i E-CO 
Energi Pensjonskasse. Pensjonsordningen omfatter per 31.12.2017 E-CO Energi AS. Ved kjøpet av Hafslund Produksjon kommer det inn 
ytterligere ansatte. Disse vil overføres til E-CO Energi sin Pensjonskasse i 2018. Beskrivelsen av den ytelsesbaserte  
ordningen nedenfor reflekterer E-CO Energi sin Pensjonskasse.

For medarbeidere som er ansatt etter 01.01.2009 er det etablert en innskuddsbasert ordning. Ordningen gir tilnærmet samme rettigheter  
til uføre- og etterlattepensjon som i den ytelsesbaserte ordningen.

Konsernets pensjonsordninger oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. 

Den ytelsesbaserte 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 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 etter-
lattepensjon. 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.

Antall ansatte som per 31.12.2017 er dekket av ytelsesordningen til E-CO Energi er 97 i konsernet , samt 475 pensjonister og fratrådte, 
herunder 3 pensjonister under AFP-ordningen, samt 2 personer med avtale om andre førtidspensjoner. Innskuddsordningen omfatter  
69 personer. I forbindelse med kjøpet av Hafslund 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.

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser er beregnet av aktuar. Pensjonsforpliktelsene er estimert ut fra forutsetningene på  
balansedagen. Avkastningen på pensjonsmidlene for 2017 var 8,53 % prosent.

Alle ordninger

PENSJONSKOSTNAD 2017 2016

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 12 11

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen (3) (3)

Endringer i planordning 6 0

Pensjonskostnad ytelsesplaner 15 9

Estimatavvik pensjoner før skatt ført over utvidet resultat 33 (31)

Pensjonskostnad i totalresultat for ytelsesordningen 48 (22)

Pensjonskostnad innskuddsplaner 6 5

Pensjonskostnad i totalresultat for ytelses- og innskuddsordningen 55 (17)

Herav totale pensjonskostnader i resultatet etter skatt 22 13
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PENSJONSFORPLIKTELSER 31.12.2017 31.12.2016 01.01.2016

Sikrede ordninger

Estimerte pensjonsforpliktelser 945 802 803

Virkelig verdi på pensjonsmidler 1 063 935 908

Sum balanseførte pensjonsmidler, sikrede ordninger 118 133 105

Usikrede ordninger

Estimerte pensjonsforpliktelser 57 41 36

Sum balanseførte pensjonsforpliktelser, usikrede ordninger (57) (41) (36)

Sum netto balanseførte pensjonsmidler 61 93 69

BEVEGELSE I NETTO PENSJONSFORPLIKTELSE 2017 2016

Sum netto balanseførte pensjonsmidler 1.1  93  69 

Pensjonskostnad i totalresultat for ytelsesordningen  (48)  22 

Inn-/utbetalinger av pensjoner  3  2 

Kjøp av virksomhet  14  -   

Sum netto balanseførte pensjonsmidler 31.12.  61  93 

FORUTSETNINGER FOR BEREGNING AV PENSJONSFORPLIKTELSENE 2017 2016

Diskonteringsrente 2,40 % 2,60 %

Forventet gjenværende levetid 30,3 år 30,4 år

Lønnsøkning 2,50 % 2,50 %

G-regulering 2,25 % 2,25 %

Regulering av alderpensjon under utbetaling 1,50 % 1,50 %

Uttakstilbøyelighet AFP 30 % 30 %

De aktuarmessige forutsetningene for øvrig er basert på vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske 
faktorer og avgang.

Sensitivitetsberegningen nedenfor reflekterer det prosentvise utslaget på brutto pensjonsforpliktelse ved en endring på +/- 1 i de nevnte 
forutsetningene.

SENSITIVITETSANALYSE Endring
Økning i 

forpliktelse
Reduksjon i 
forpliktelse

Diskonteringsrente +/- 1 % -13 % 17 %

Lønnsøkning +/- 1 % 4 % -3 %

G-regulering +/- 1 % 13 % -11 %

Endring i levetids tariff +/- 1 år 6 % -6 %

GJENNOMSNITTLIG FORDELING AV EIENDELER I SIKRET YTELSESPLAN 2017

Egenkapitalinstrumenter 43 %

Rentebærende instrumenter 49 %

Eiendom 8 %

Sum 100 %

De rentebærende instrumentene er i obligasjoner utstedet av norske offentlige institusjoner,  finansinstitusjoner, selskaper og stater.  
Obligasjoner i utenlandsk valuta er valutasikret. Egenkapitalinstrumenter er i både norske og utenlanske aksjer. Valutasikring av egen-
kapitalinstrumenter vurderes pr investering.

Investeringen i eiendom er i norske eiendomsinvesteringsfond uten gjeldsfinansiering.      
 

Note 7.2 Pensjon forts.

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

Forretnings-
kontor Eierandel Stemmeandel

E-CO Energi AS Oslo 100 % 100 %

Hafslund Produksjon Holding AS Oslo 90 % 90 %

SELSKAPER KONTROLLERT AV DATTERSELSKAPER
Navn

Forretnings-
kontor Eierandel Stemmeandel

Mork Kraftverk AS 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 %

Hallingfisk AS Hol 68 % 68 %

Note 8.2 Kjøp og salg av virksomhet

VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER
Ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger anvendes oppkjøpsmetoden og vederlaget måles til virkelig verdi på transaksjons-
tidspunktet, som også er tidspunktet for måling av virkelig verdi av identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser i 
samsvar med IFRS 3.

En positiv differanse mellom virkelig verdi av kjøpsvederlaget og virkelig verdi av identifiserbare eiendeler og forpliktelser innregnes som 
goodwill. En eventuell negativ differanse resultatføres umiddelbart. 

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 henførbare 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. Vur-
deringene er foretatt av ledelsen i E-CO Energi, med hjelp av eksterne verdsettere i den grad verdsettelsene er komplekse. De ulike eiende-
lene 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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Note 8.2 Kjøp og salg av virksomhet forts.

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 Hafslunds 
vannkraftverk passer godt inn i E-CO Energis kraftverksportefølje. Konsernet vil søke å samordne vannkraftproduksjonen i Hafslund med 
E-CO Energis nåværende virksomhet. 

Vederlaget for E-CO Energis andel på 90 prosent av egenkapitalen var 7 118 millioner kroner. For dette overtok E-CO Energi ansatte og 
kraftproduserende virksomhet med årlig normalproduksjon på 3,1 TWh, og dermed øker konsernets normale kraftproduksjon til ca. 14 TWh. 

Vederlaget for 100 % av Hafslund Produksjon Holding AS var 7 908 millioner kroner hvor de identifiserbare eiendelene og forpliktelsene  
i konsernet utgjør 4 992 millioner kroner. Differansen  tilsvarende 2 916 millioner kroner innregnes som goodwill.

Oppkjøpsanalysen nedenfor er foreløpig. Det vil si det kan komme endringer i rapporterte verdier for eiendeler og gjeld. 

EIENDELER (beløp i millioner kroner) Virkelig verdi ved oppkjøpet

Vannfallrettigheter  3 501 

Varige driftsmidler  4 461 

Eiendel ved utsatt skatt  20 

Derivater  40 

Kundefordringer og andre fordringer  73 

Bankinnskudd, kontanter o.l.  56 

Sum eiendeler  8 152 

GJELD (beløp i millioner kroner)

Betalbar skatt  89 

Forpliktelse ved utsatt skatt  2 938 

Andre avsetninger for forpliktelser  13 

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld  23 

Annen kortsiktig gjeld  97 

Sum gjeld  3 160 

Sum identifiserbare netto eiendeler til virkelig verdi  4 992

Goodwill  2 916 

Sum vederlag for aksjene  7 908 

Herav kontanter  7 908 

Kontantstrømmer fra oppkjøpet

Sum vederlag (90 %)  (7 118)

Netto kontanter fra det oppkjøpte selskapet (inkludert i kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter)  56 

Oppgjør av vederlag i aksjer - emisjon  3 000 

Netto kontantstrøm fra oppkjøpet  (4 061)

Note 9.1 Transaksjoner med nærstående parter

Alle datterselskap, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte ordninger som spesifisert i note 8.1 og 3.2 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.

Oslo kommune eier 100 prosent av aksjene i E-CO Energi Holding AS. Oslo kommune var aksjonær i Hafslund ASA før selskapet fisjonerte 
ut annen virksomhet enn produksjon. Det gjenværende selskapet, Hafslund Produksjon Holding AS, ble deretter overdratt til E-CO Energi 
Holding AS. Se note 8.2 for mer detaljer om transaksjonen.

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 31.12.2017 er 2 347 millioner kroner. Se note 5.3. Påløpte renter på ansvarlig lån til Oslo  
Kommune var i 2017 119 millioner kroner.

E-CO Energi har deltatt med 6 247 tusen kroner i en aksjeemisjon i NGK Utbygging hvor E-CO Energi holder 25 % av aksjene  
i selskapet.

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.

Alle transaksjoner innenfor konsernet eller med andre nærstående parter er gjennomført i henhold til armlengdes prinsippet. 

Note 9.2 Tvistesaker

I tilknytning til kraftverket Øvre Vinstra, som eies av Opplandskraft DA, har Opplandskraft DA ervervet ca. 45 % av fallrettighetene som 
utnyttes i kraftproduksjonen. Resterende fallrettigheter leies fra Statskog SF. Det ble 28.8.2017 inngått en ny leieavtale mellom partene 
Opplandskraft DA og Statskog SF, som erstatter avtalen fra 7.9.1955. Den nye leieavtalen løper til 9.9.2065. Statskog SF har ved utløpet av 
leieavtalen 9.9.2065 innløsningsrett til grunnarealer og rettigheter samt kraftverk til teknisk verdi ved leieavtalens utløp.

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 regn-
skapsestimater, 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. 

Det er ikke identifisert vesentlige hendelser etter balansedagen  

Note 10.1 Generelle regnskapsprinsipper

Grunnlaget for utarbeidelse av årsregnskapet
Konsernregnskapet for 2017 for E-CO Energi Holding AS er avlagt i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) som 
er godkjent av EU. Konsernregnskapet for 2017 er det første årsregnskapet avlagt under IFRS. Som følge av overgangen til IFRS, er det 
presentert en tredje balanse per 1. januar 2016, som er overgangstidspunkt til IFRS. For informasjon om overgangen til IFRS, se note 10.3.

Målegrunnlaget for konsernregnskapet er historisk kost med unntak av enkelte eiendeler og forpliktelser klassifisert som virkelig verdi over 
resultatet. Se note 5.1 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. 
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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.

En forpliktelse klassifiseres som kortsiktig når:
• Forventet å bli oppgjort gjennom foretakets ordinære driftssyklus
• Hold med salg som hovedformål
• Forventet å bli oppgjort i løpet av 12 måneder etter rapporteringsperioden, eller
• Selskapet har rett til å utsette oppgjøret minst 12 måneder etter rapporteringsperioden

Alle andre forpliktelser klassifiseres som langsiktige.

Note 10.2 Endringer til IFRS og fremtidige standarder

En rekke nye standarder, endringer til standarder og fortolkninger, som ikke er tatt i bruk, får virkning for årsregnskap som påbegynnes 
etter 1. januar 2018. E-CO Energi har ikke valgt å tidlig implementere noen av standardene.
 
IFRS 15 Inntekter fra kontrakter med kunder
IFRS 15 Inntekter fra kontrakter med kunder regulerer inntektsføring og erstatter alle eksisterende standarder og fortolkninger for inntekts-
føring. Kjerneprinsippet i IFRS 15 er at inntekter innregnes for å reflektere overføring av avtalte varer eller tjenester til kunder, og da til et 
beløp som gjenspeiler vederlaget selskapet forventes å ha rett til i bytte for disse varene eller tjenestene. Standarden gjelder med noen få 
unntak alle inntektsbringende kontrakter med kunder og inneholder en modell for innregning og måling av salg av enkelte ikke-finansielle 
eiendeler (eks salg av eiendom, anlegg og utstyr). Konsernet vurderer også klargjøringene i IFRS 15 utgitt av IASB i april 2016.
 
IFRS 15 har regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2018 og vil implementeres ved bruk av full retrospektiv metode.
 
Konsernet har i 2017 gjennomført en analyse av sine inntektsføringsprinsipper og vurdert nødvendige endringer i forhold til implementering 
av IFRS 15 fra 1. januar 2018. Hovedinnholdet i disse vurderingene har vært identifikasjon av leveringsforpliktelser og vurdering av tidfesting 
av inntekt i henhold til femstegsmodellen i IFRS 15. 

E-CO Energi sine inntekter består i hovedsak av produksjon og salg av kraft som omsettes på markedsbasert børs (Nord Pool), hvor 
nåværende inntektsføringsprinsipp ikke er vurdert å bli påvirket av implementering av IFRS 15. Konsernet har heller ikke vesentlige bilaterale 
kraftkontrakter. Konsernet forventer således ingen vesentlige endringer i måling eller innregning av konsernets inntekter per ikraftt-
redelsestidspunktet (1.1.2018) og det forventes ikke at standarden vil medføre vesentlige endringer i inntektsføringen fremover. 
 
IFRS 16 Leieavtaler
IFRS 16 Leieavtaler erstatter eksisterende IFRS-standard for leieavtaler, IAS 17 Leieavtaler. IFRS 16 angir prinsipper for innregning, måling, 
presentasjon og opplysninger om leieavtaler for begge parter i en leieavtale, dvs. kunden (leietager) og tilbyder (utleier). Den nye standarden 
krever at leietager innregner eiendeler og forpliktelser for de fleste leieavtaler, noe som er en vesentlig endring fra dagens prinsipper.  
Standarden trer i kraft 1. januar 2019 og er godkjent av EU. Ny standard får virkning for regnskapsår som starter 1. januar 2019 eller senere.
 
IFRS 16 om leieavtaler, vil medføre en vesentlig endring av regnskapsprinsipp knyttet til leiekostnader. Alle vesentlige leieavtaler skal, 
for regnskapsår som starter 2019 eller senere, balanseføres. Dette vil gi en bruksrett på eiendelssiden og en motsvarende forpliktelse på 
gjeldssiden. 
 
Konsernets foreløpige vurdering er at IFRS 16 hovedsakelig vil omfatte leieavtaler på bygg og lokaler og at implementering av standarden 
ikke vil medføre vesentlige endringer på ikrafttredelsestidspunktet sammenlignet med totale eiendeler og forpliktelser. Konsernet har ikke 
tatt endelig stilling til hvordan standarden skal implementeres (full retrospektiv metode og modifisert retrospektiv metode) og vil ferdigstille 
analysen av forventede effekter i 2018.
 
IFRS 9 Finansielle instrumenter 
IFRS 9 Finansielle instrumenter erstatter dagens IAS 39 Finansielle instrumenter – innregning og måling. IFRS 9 omhandler innregning og 
fraregning, klassifisering og måling, nedskrivning, og sikringsbokføring. IFRS 9 er gjeldende fra 1. januar 2018 og er godkjent av EU.
 
E-CO Energi har foretatt en vurdering av de regnskapsmessige konsekvensene av den nye standarden, og har konkludert med at standarden 
på implementeringstidspunktet ikke vil få vesentlig effekt på regnskapet. Nye prinsipper for nedskrivning av finansielle eiendeler med økt 
fokus på fremtidsrettet informasjon vil kunne gi økt volatilitet i regnskapene i fremtiden. Bruken av sikringsbokføring planlegges ved  
overgangstidspunkt videreført på dagens nivå. E-CO Energi vil ved inngåelse av fremtidige sikringstransaksjoner vurdere mulighetene  
den nye standarden gir. 

Klassifisering og måling
Finansielle eiendeler
Etter IFRS 9 skal finansielle eiendeler klassifiseres i en av tre målekategorier: virkelig verdi med verdiendring over resultatet, virkelig 
verdi med verdiendringer andre inntekter og kostnader (utvidet resultat) og amortisert kost. For finansielle eiendeler skilles det mellom 
gjeldsinstrumenter, derivater og egenkapitalinstrumenter, hvor gjeldsinstrumenter er alle finansielle eiendeler som ikke er derivater eller 
egenkapitalinstrumenter. 
 
Finansielle eiendeler som er gjeldsinstrumenter 
Gjeldsinstrumenter med kontraktsfestede kontantstrømmer som bare er betaling av rente og hovedstol på gitte datoer og som holdes i en 
forretningsmodell med formål å motta kontraktsmessige kontantstrømmer skal måles til amortisert kost. Instrumenter med kontraktsfest-
ede kontantstrømmer som bare er betaling av rente og hovedstol på gitte datoer og som holdes i en forretningsmodell både for å motta  
kontraktsmessige kontantstrømmer og for salg, skal måles til virkelig verdi over utvidet resultat, med renteinntekt, valutaomregnings-
effekter og eventuelle nedskrivninger presentert i det ordinære resultatet. Verdiendringer ført over utvidet resultat skal reklassifiseres til 
resultatet ved salg eller annen avhendelse av eiendelene.
 
Øvrige gjeldsinstrumenter skal måles til virkelig verdi over resultatet. Dette gjelder instrumenter med kontantstrømmer som ikke bare  
er betaling av rente og hovedstol, og instrumenter som holdes i en forretningsmodell hvor formålet ikke er mottak av kontraktsfestede 
kontantstrømmer. 
 
Instrumenter som i utgangspunktet skal måles til amortisert kost eller til virkelig verdi over utvidet resultat kan utpekes til måling til 
virkelig verdi over resultatet dersom dette eliminerer eller vesentlig reduserer et regnskapsmessig misforhold.
 
Derivater og investeringer i egenkapitalinstrumenter 
Alle derivater skal i utgangspunktet måles til virkelig verdi med verdiendring i resultatet, men derivater som er utpekt som sikringsinstru-
menter skal regnskapsføres i tråd med prinsippene for sikringsbokføring. Investeringer i egenkapitalinstrumenter skal måles i balansen 
til virkelig verdi. Verdiendringer skal som hovedregel føres i det ordinære resultatet, men et egenkapitalinstrument, som ikke er holdt for 
handelsformål og som ikke er et betinget vederlag etter en virksomhetsoverdragelse, kan utpekes til måling til virkelig verdi over utvidet 
resultat. 
 
Sikringsbokføring 
IFRS 9 forenkler kravene til sikringsbokføring ved at sikringseffektiviteten knyttes nærmere ledelsens risikostyring. Kravet om en sikring-
seffektivitet på 80–125 prosent er fjernet og erstattet med mer kvalitative krav, herunder at det skal være en økonomisk sammenheng  
mellom sikringsinstrument og sikringsobjekt, og at kredittrisiko ikke skal dominere verdiendringene til sikringsinstrumentet. Etter IFRS 
9 skal effektivitet vurderes prospektivt (fremadskuende), mens IAS 39 krevde både en retrospektiv (tilbakeskuende) og prospektiv test. 
Sikringsdokumentasjon kreves fortsatt. 
 
Nedskrivning av finansielle eiendeler 
Etter dagens regler skal nedskrivinger for tap bare finne sted når det er objektive bevis for at en tapshendelse har inntruffet etter  
førstegangs balanseføring. Etter IFRS 9 skal tapsavsetningene innregnes basert på forventet kredittap (ECL). Den generelle modellen for 
nedskrivninger av finansielle eiendeler i IFRS 9 vil gjelde for finansielle eiendeler som måles til amortisert kost eller til virkelig verdi over 
OCI, og som ikke hadde inntrufne tap ved førstegangs balanseføring. I tillegg er også lånetilsagn, finansielle garantikontrakter som ikke 
måles til virkelig verdi over resultatet og leieavtalefordringer omfattet.
 
Målingen av avsetningen for forventet tap i den generelle modellen avhenger av om kredittrisikoen har økt vesentlig siden førstegangs 
balanseføring. Ved førstegangs balanseføring og når kredittrisikoen ikke har økt vesentlig etter førstegangs balanseføring skal det avsettes 
for 12-måneders forventet tap. 12-måneders forventet tap er det tapet som er forventet å inntreffe over levetiden til instrumentet, men som 
kan knyttes til begivenheter som inntreffer de første 12 månedene. Hvis kredittrisikoen har økt vesentlig etter førstegangsinnregning skal 
det avsettes for forventet tap over hele levetiden. Forventet kredittap er beregnet basert på nåverdien av alle kontantstrømmer over gjen-
værende forventet levetid, dvs. forskjellen mellom de kontraktsmessige kontantstrømmer i henhold til kontrakten og den kontantstrømmen 
som selskapet forventer å motta, diskontert med effektiv rente på instrumentet. For kundefordringer uten vesentlige finansieringskompo-
nenter skal en forenklet modell benyttes, der det avsettes for forventet tap over hele levetiden fra førstegangs balanseføring. Det er mulig 
å benytte en forenklet modell for kundefordringer med vesentlige finansieringselementer og leiefordringer, men dette er ikke relevant for 
E-CO Energi.
 

10.1 Generelle regnskapsprinsipper forts.
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Note 10.3 Førstegangsanvendelse av IFRS

Regnskapet for 2017 er konsernets første årsregnskap avlagt i henhold til IFRS. For periodene til og med 31 desember 2016 benyttet  
konsernet norsk regnskapslov og god regnskapsskikk (GRS) som sitt regnskapsspråk. 

E-CO Energi har utarbeidet konsernregnskap etter IFRS gjeldende per 31. desember 2017, med perioden 1. januar 2016 til 31. desember 
2016 som sammenligningsperiode. Konsernets åpningsbalanse er utarbeidet per 1. januar 2016, og er overgangstidspunktet til IFRS.

Denne noten beskriver justeringene i konsernets resultater, balanse og kontantrømmer som følge av overgangen til IFRS samt de valg som 
er tatt ved overgang til IFRS. 

Unntak i henhold til IFRS 1
IFRS 1 tillater førstegangsbrukere av IFRS visse unntak fra en full retrospektiv anvendelse av IFRS. E-CO Energi AS har benyttet seg  
av følgende unntak: 
• Unntak for omregning av virksomhetssammenslutninger foretatt før 1. januar 2016
• Virkelig verdi som estimert anskaffelseskost for grunnrettigheter
• Unntak fra kapitalisering av byggelånsrenter påløpt før 1. januar 2016
• Unntak fra ny vurdering av hvorvidt en avtale inneholder en lease

Overgangen til IFRS har hatt følgende effekter på E-CO Energis åpningsbalanse per 1. januar 2016 samt på resultat, balanse og  
kontantstrømmer for regnskapsåret 2016:

1) Klassifisering av vannfallsrettigheter
Vannfallsrettigheter ble klassifisert som immateriell eiendel iht tidligere regnskapsprinsipper (GRS). Vannfallsrettigheter er vurdert som 
varige driftsmidler med tidsubegrenset levetid under IFRS og er antatt å ha substans i form av fysisk vannfall. Vannfallsrettigheter per 1. 
januar 2016 og per 31. desember 2016 er reklassifisert til varige driftsmidler.

2) Konsolidering av deleide selskaper og kraftverk
E-CO Energi hadde  i samsvar med  GRS valgt å regnskapsføre eierandel i Oppland Energi AS og øvrige deleide selskaper som felleskontrol-
lert virksomhet, det vil si bruttokonsolidering med faktisk eierandel. Etter IFRS vurderer E-CO Energi og ha full kontroll i Oppland Energi AS, 
noe som innebærer at Oppland Energi AS konsolideres fullt ut med presentasjon av ikke-kontrollerende eierinteresse i resultat og balanse. 
Resultat, balanse og merverdier justeres opp til 100 % og det beregnes ikke-kontrollerende eierinteresser i resultat- og balanseoppstiling.

3) Grunneiererstatninger og konsesjonsforpliktelser
Under GRS valgte E-CO Energi å ikke innregne forpliktelser knyttet til evigvarende grunneiererstatninger og konsesjonsforpliktelser. Iht 
IFRS skal grunnerierstatninger og konsesjonsforpliktelser med finansielt oppgjør innregnes til virkelig verdi, hvor verdiendringer innregnes 
over resultatet. Per 1. januar 2016 innregnes forpliktelse og eiendel for grunneiererstatninger til virkelig verdi. Konsesjonsforpliktelser med 
finansielt oppgjør innregnes som forpliktelse til virkelig verdi med motpost annen egenkapital.

4) Derivater: rente- og valutasikring
E-CO Energi valgte i samsvar med GRS å ikke innregne derivater til virkelig verdi i balansen og ikke foreta valutajustering av lån til dag-
skurs. Etter IFRS skal alle derivater innregnes i balansen og måles til virkelig verdi. Lån i utenlandsk valuta skal omregnes til dagskurs 
på balansedagen. Kombinerte rente og valutabytteavtaler inngått på fastrentelån i valuta for å veklse låneopptak i valuta til norske kroner 
kvalifiserer for sikringsbokføring etter IFRS. Sikring av renteeksponering i utenlandsk valuta, hvor den faste renten byttes i en flytende 
rente, er behandlet som virkelig verdisikring. Sikring av valutaeksponering er behandlet som kontantstrømssikring hvor verdiendringer på 
den komponenten av den kombinerte rente- og valutabytteavtalen som knytter seg til valuta føres mot sikringsreserven over utvidet resultat 
(OCI) inntil sikret risiko påvirker resultatet.
 
I forbindelse med låneopptak i norske kroner til fast rente er det inngått rentebytteavtaler som veksler betingelsene fra fast til flytende 
rente; disse instrumentene kvalifiserer for sikringsbokføring (virkelig verdisikring) hvor verdiendring på sikringsobjekt og sikringsinstru-
ment begge føres over resultatet og nettes. Rentebytteavtaler som er inngått i tillegg til rente og valutabytteavtaler på låneopptak i valuta 
er ikke ansett å kvalifisere for sikringsbokføring og verdiendringer på derivatet er ført over resultatet. Per 1. januar 2016 innregnes virkelig 
verdi av derivater knyttet til rente- og valutasikring lån som gjeld og eiendel i balansen med motpost annen egenkapital eller OCI. Lån i 
utenlandsk valuta omregnes til dagskurs med motpost annen egenkapital.

5) Derivater: kraftkontrakter
Under GRS valgte E-CO Energi å ikke innregne derivater til virkelig verdi i balansen. Etter IFRS skal alle derivater innregnes i balansen og 
måles til virkelig verdi. Realiserte og urealiserte verdiendringer innregnes i resultatet under driftsinntekter. Per 1. januar 2016 innregnes 
kraftderivatene som eiendel og gjeld i balansen med motpost egenkapital.

6) Reklassifisering første års avdrag rentebærende gjeld
Iht IFRS skal første års avdrag på rentebærende gjeld klassifiseres som kortsiktig. Dette er ikke noe krav under GRS. Balansen per 1. januar 
2016 og per 31. desember 2016 er reklassifisert.

7) Pensjonsforpliktelser
E-CO Energi har valgt å benytte korridormetoden under GRS. Denne kan ikke anvendes under IFRS. I henhold til IFRS skal periodens  
aktuarmessige gevinster og tap innregnes i andre inntekter og kostnader. Per 1. januar 2016 innregnes akkumulerte aktuarmessige  
gevinster og tap som økt forpliktelse og reduksjon pensjonsmidler med motpost annen egenkapital.

8) Korreksjon utbytte
Under GRS er det innregnet forventet utbytte som foreslås vedtatt på generalforsamling. Iht IFRS kan man ikke innregne utbytte som  
forpliktelse før regnskapet utbyttet er beregnet på, er vedtatt. I balansen per 1. januar 2016 og 31. desember 2016 er forpliktelsen relatert til 
utbytte fraregnet mot kortsiktig gjeld med motpost annen egenkapital.
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Balanse 
PER 1. JANUAR 2016

BALANSE PER 1. JANUAR (beløp i millioner kroner) Note NGAAP
IFRS 

justeringer IFRS

Eiendeler

Anleggsmidler 

Immaterielle eiendeler 1  8 081 (8 081) 

Varige driftsmidler 1,2,3  6 615  9 763  16 378 

Eiendel ved utsatt skatt 2  203  203 

Investeringer i selskaper innregnet etter egenkapitalmetoden  11  11 

Derivater 4  1 204  1 204 

Øvrige finansielle anleggsmidler 2  424  (238)  185 

Sum anleggsmidler  15 131  2 850  17 980 

Omløpsmidler 

Kundefordringer  og andre fordringer 2 156  (15)  141 

Derivater  216  216 

Øvrige finansielle eiendeler 150  150 

Bankinnskudd, kontanter o.l. 2 199  33  232 

Sum omløpsmidler 505 234 739

Sum eiendeler 15 635 3 083 18 719

Egenkapital og gjeld 

Egenkapital

Aksjekapital  1 703  1 703 

Overkurs  1 903  1 903 

Opptjent egenkapital 2,3,4,5,7,8  2 305  523  2 827 

Ikke-kontrollerende eierinteresser 2  924  924 

Sum egenkapital  5 911  1 446  7 357 

Langsiktig gjeld

Pensjonsforpliktelser 7  27  9  36 

Forpliktelser ved utsatt skatt 3,4,5,7  516  (88)  428 

Derivater 4  98  98 

Avsetning for forpliktelser 2,3  50  647  697 

Rentebærende langsiktig gjeld 2,4,6  7 617  636  8 252 

Sum langsiktig gjeld  8 210  1 303  9 513 

Kortsiktig gjeld 

Betalbar skatt 2  520  26  546 

Derivater 5  71  71 

Avsetning for forpliktelser

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 2,4,8  996  (637)  358 

Rentebærende kortsiktig gjeld 6  873  873 

Sum kortsiktig gjeld  1 515  333  1 849 

Sum gjeld  9 725  1 636  11 361 

Sum egenkapital og gjeld  15 636  3 083  18 719 

Balanse 
PER 31. DESEMBER 2016

BALANSE PER 31. DESEMBER (beløp i millioner kroner) Note NGAAP
IFRS 

justeringer IFRS

Eiendeler

Anleggsmidler 

Immaterielle eiendeler 1  8 069  (8 069)     

Varige driftsmidler 1,2,3  6 665  9 807  16 471 

Eiendel ved utsatt skatt 2  198  198 

Investeringer i selskaper innregnet etter egenkapitalmetoden  23  23 

Derivater 4  942  942 

Øvrige finansielle anleggsmidler 2  409  (188)  221 

Sum anleggsmidler  15 165  2 690  17 854 

Omløpsmidler 

Kundefordringer  og andre fordringer 2 139  (6)  133 

Derivater     

Øvrige finansielle eiendeler 300  300 

Bankinnskudd, kontanter o.l. 2 769  148  916 

Sum omløpsmidler 1 208 141  1 349 

Sum eiendeler 16 373 2 831  19 203 

Egenkapital og gjeld 

Egenkapital

Aksjekapital  1 703  1 703 

Overkurs  1 903  1 903 

Opptjent egenkapital 2,3,4,5,7,8  2 285  281  2 566 

Ikke-kontrollerende eierinteresser 2  991  991 

Sum egenkapital  5 891  1 272  7 163 

Langsiktig gjeld

Pensjonsforpliktelser 7  27  13  41 

Forpliktelser ved utsatt skatt 3,4,5,7  532  (124)  407 

Derivater 4  131  131 

Avsetning for forpliktelser 2,3  44  676  720 

Rentebærende langsiktig gjeld 2,4,6  8 150  1 065  9 214 

Sum langsiktig gjeld  8 753  1 761  10 513 

Kortsiktig gjeld 

Betalbar skatt 2  687  45  732 

Derivater 5  81  81 

Avsetning for forpliktelser     

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 2,4,8  1 043  (547)  495 

Rentebærende kortsiktig gjeld 6  219  219 

Sum kortsiktig gjeld  1 729  (202)  1 527 

Sum gjeld  10 482  1 559  12 040 

Sum egenkapital og gjeld  16 373  2 831  19 203 
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RESULTAT FOR 2016 * (beløp i millioner kroner) Note NGAAP
IFRS 

justeringer IFRS

Salgsinntekter 2  2 699  66  2 633 

Andre driftsinntekter 2  24  (54)  78 

Sum driftsinntekter  2 723  12  2 710 

Energikjøp, overføring 2  (253)  (23) (275) 

Lønn og andre personalkostnader 7  (195)  16  (180) 

Eiendomsskatt og konsesjonsavgift 2  (258)  (20)  (278) 

Av- og nedskrivninger 2  (279)  (29)  (308) 

Andre driftskostnader 2,3  (179)  (52)  (231) 

Driftsresultat  1 559  (95)  1 439 

Finansinntekter 2  16  35  51 

Finanskostnader 2,4  (235)  (8)  (242) 

Netto finansposter  (219)  27  (192) 

Resultat før skatt  1 340 (68)  1 248 

Skattekostnad 2,3,4,7  (750)  7  (743) 

Årsresultat  590  (61)  505 

Årsresultat tilordnet morselskapets aksjonær 2  -    439  439 

Årsresultat tilordnet ikke-kontrollerende eierinteresser 2  -    66  66 

* Totalresultatet er ikke inkludert i dette oppsettet ettersom en slik avstemming ikke eksisterer under NGAAP. Postene som er inkludert er 
ført direkte mot egenkapitalen i konsernets NGAAP regnskap

Kontantstrøm for 2016

KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER  
(beløp i millioner kroner) Note NGAAP

IFRS 
juste ringer IFRS

Resultat før skatt  1 340  (92)  1 248 

Justeringer foretatt for av avstemme resultat før skatt med netto kontantstrøm:

Av- og nedskrivninger  278  30  308 

Gevinst/tap knyttet til salg av anleggsmidler

Resultatandel i selskaper innregnet etter egenkapitalmetoden (6)  (6) 

Urealisert verdiendring  218  218 

Endringer i andre fordringer, kreditorer og tidsavgrensninger  114  (13)  101 

Andre justeringer:

Betalt skatt  (520)  (26)  (546) 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  1 206  116  1 322 

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Investeringer i varige driftsmidler  (335)  (75)  (410) 

Innbetaling fra salg av varige driftsmidler 7 7

Investeringer i selskaper innregnet etter egenkapitalmetoden (6) (6)

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  (334)  (7)  (409) 

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Opptak av rentebærende gjeld  1 236  73  1 309 

Nedbetaling av rentebærende gjeld (403)  (403) 

Netto endringer i sertifikatgjeld (300)  (300) 

Utbetaling av utbytte (685)  (685) 

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviter  (152)  73  (79) 

Netto endring i bankinnskudd, kontanter o.l. gjennom året  720  114  834 

Bankinnskudd, kontanter o.l. ved begynnelsen av året 349 33 382

Bankinnskudd, kontanter o.l. ved årets slutt  1 069  147  1 216 
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E-CO Energi Holding AS
RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR – 31. DESEMBER

NOTE RESULTATREGNSKAP (beløp i millioner kroner) 2017 2016 

Driftsinntekter 4  4 

 3 Lønn og andre personalkostnader (5) (5)

 4 Andre driftskostnader (8) (6)

Driftskostnader (13) (11)

Driftsresultat (9) (7)

 8 Inntekt på investering i datterselskaper 1 313  700 

 5 Finansinntekter 102  100 

 6 Finanskostnader (322) (224)

Netto finansposter 1 093  576 

Ordinært resultat før skatter 1 084  569 

 7 Skatter på ordinært resultat (234) (80)

Årsresultat  850  489 

Overføringer og disponeringer

Overført til (fra) annen egenkapital 200 (121)

Utbytte 650 610

Sum disponert 850 489

E-CO Energi Holding AS
Selskapsregnskap 2017

Foto: G
ettyIm

ages
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Balanse
31. DESEMBER

NOTE EIENDELER (beløp i millioner kroner) 2017 2016 

 8 Investeringer i datterselskaper 17 294 10 177

Utlån til datterselskaper 4 710 4 700

Andre langsiktige fordringer og investeringer 50 50

Sum anleggsmidler 22 054 14 927

Kundefordringer 4 0

 10 Andre kortsiktige fordringer 1 356 750

 11 Kortsiktige plasseringer 403 300

 12 Bankinnskudd, kontanter o.l. 160 280

Sum omløpsmidler 1 923 1 330

Sum eiendeler 23 977 16 257

Balanse
31. DESEMBER

NOTE EGENKAPITAL OG GJELD (beløp i millioner kroner) 2017 2016 

Aksjekapital 2 035 1 703

Overkurs 5 571 1 903

Innskutt egenkapital 7 606 3 606

Annen egenkapital 2 544 2 343

Opptjent egenkapital 2 544 2 343

 13 Sum egenkapital 10 150 5 949

 7 Utsatt skatt 11 3

 14 Andre avsetninger for forpliktelser 418 418

Sum avsetning for forpliktelser 429 421

 15 Ansvarlig lån 2 347 3 347

 15 Annen langsiktig gjeld 9 073 5 766

Sum langsiktig gjeld 11 420 9 113

 15 Kortsiktig rentebærende gjeld 953 0

Leverandørgjeld 3 1

Betalbar skatt 226 77

Skyldig offentlige avgifter 0 1

Utbytte 650 610

Annen kortsiktig gjeld 146 85

Sum kortsiktig gjeld 1 978 774

Sum gjeld 13 827 10 308

Sum egenkapital og gjeld 23 977 16 257

16 Pantstillelser eller garantiansvar

Oslo, 21. mars 2018
Styret i E-CO Energi Holding AS

Anne Carine Tanum 
Styreleder

Helge Skudal Bård Vegar Solhjell Mari Thjømøe

Gabriel Smith Arvid Amundsen Ola Tore Eggen Tore Olaf Rimmereid
Administrerende direktør
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Kontantstrømanalyse 
1. JANUAR - 31. DESEMBER   

NOTE KONTANTSTRØMANALYSE (beløp i millioner kroner) 2017 2016 

Kontantstrøm fra virksomheten  

Resultat før skatt 1 084  569 

Endring i inntektsførte konsernbidrag og utbytte fra konsernselskaper (613)  900 

Endringer i andre fordringer, kreditorer og tidsavgrensninger 67 (43)

Betalt skatt (77) (172)

A Kontantstrøm fra virksomheten  461 1 254 

Kontantstrøm fra investeringer

Investeringer i datterselskap (4 118)  0 

Endring i andre investeringer (10)  645)

B Kontantstrøm fra investeringer (4 128) (645)

Kontantstrøm fra finansiering  

Opptak av langsiktig gjeld 3 371 1 236 

Nedbetaling av langsiktig gjeld (100) (403)

Endring i kortsiktig gjeld  989 (431)

Utbetalt utbytte (610) (685)

C Kontantstrøm fra finansiering 3 650 (283)

A+B+C Kontantstrøm i året (17)  326 

+ Likviditetsbeholdning 1. januar  580  254 

= Likviditetsbeholdning 31. desember *  563  580 

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

Generelt

E-CO Energi Holdings regnskap for regnskapsåret 2017 ble vedtatt i styremøte den 21. mars 2018. 
E-CO Energi Holding AS er et aksjeselskap og har sitt hovedkontor i Oslo, Samtlige aksjer eies av Oslo kommune.  
E-CO Energi Holding AS er morselskap i E-CO Energi konsernet.

Noter

Note 1 Regnskapsprinsipper
Regnskapet for 2017 er avlagt i samsvar med norsk regnskapslov og god regnskapsskikk.

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 2017     
     
E-CO Energi Holding AS kjøpte 4. august 90 prosent av aksjene i Hafslund Produksjon Holding AS av Oslo Energi Holding AS, som er heleid 
av Oslo kommune. Kjøpesummen var 7.118 millioner kroner. Se note 8.2 i konsernet for nærmere beskrivelse av oppkjøpet. I tilknytning til 
transaksjonen ble selskapets egenkapital økt med 4.000 millioner kroner. 3.000 millioner kroner i nye aksjer ble utstedt som deloppgjør for 
kjøpet av Hafslund Produksjon Holding, og 1.000 millioner kroner ble konvertert fra ansvarlig lån til aksjer.

Note 3. Lønn, godtgjørelser og pensjonskostnader 
  

(beløp i millioner kroner) 2017 2016

Lønn, honorarer m.v. 4 4 

Arbeidsgiveravgift 1 1 

Pensjonskostnader 0 0 

Sum 5 5 

Gjennomsnittlig antall årsverk 1 1

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

Note 4. Andre driftskostnader 
  

HONORAR TIL REVISOR ((beløp i tusen kroner, ekskl. MVA) 2017 2016

Lovpålagt revisjon 846 337 

Andre attestasjonstjenester 193 6 

Skattemessig bistand 150 0 

Andre tjenester 699 0 

Sum 1 888 343 

Note 5. Finansinntekter
  

(beløp i millioner kroner) 2017 2016

Renteinntekter bankinnskudd og verdipapirer 3 4 

Renteinntekter fra konsernselskaper 94 94 

Kursgevinster på fondsandeler 5 1 

Sum 102 100 

Note 6. Finanskostnader
  

(beløp i millioner kroner) 2017 2016

Rentekostnader ansvarlig lån 119 60 

Rentekostnader andre lån 185 154 

Rentekostnader til konsernselskaper vedr. konsernkonto 9 3 

Andre finanskostnader* 9 7 

Sum 322 224 

*Andre finanskostnader omfatter kostnader knyttet til låneopptak, gebyrer, rentekostnad restskatt m.v.   
 

Note 7. Skatter
  

(beløp i millioner kroner) 2017 2016

Betalbar inntektsskatt (24%/25%) 226 77 

Endring utsatt skatt/skattefordel (24%/23%) 8 2 

Årets skattekostnad 234 80 

Avstemming av selskapets skattekostnad (beløp i millioner kroner) 2017 2016

24 % av resultat før skatt 260 142 

24 % av skattefri del av utbytte fra datterselskap* (26) (63)

Årets skattekostnad 234 80 

* 3% av inntektsført utbytte på 113 millioner kroner fra Hafslund Produksjon Holding AS er skattepliktig.   
 

Utsatt skatt (skattefordel) (beløp i millioner kroner) 2017 2016

Omløpsmidler 3 (0)

Kortsiktig gjeld 44 12 

Sum 48 12 

Anvendt skattesats* 23 % 24 %

Sum utsatt skatt (skattefordel) 11 3 

Note 8. Aksjer i datterselskaper

(beløp i millioner kroner)

Sel skapets
aksje-

kapital

Eier- og
stemme-

andel

På-
lydende

verdi
Bokført

verdi
Konsern-

bidrag Utbytte
Sum 

inntekter

E-CO Energi AS 3 000 100 % 3 000 10 176 1 075 0 1 075 

Hafslund Produksjon Holding AS 75 90 % 75 7 118 0 113 113 

Oslo Lysverker AS* 125 125 

Sum 17 294 1 200 113 1 313 

* 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) 2017 2016

E-CO Energi AS 4 700 4 700 

Hafslund Produksjon Holding AS 10 0 

Sum 4 710 4 700 

Note 10. Andre kortsiktige fordringer

(beløp i millioner kroner) 2017 2016

Konsernbidrag 1 200 450 

Utbytter fra datterselskaper 113 250 

Andre konsernmellomværende 43 50 

Sum 1 356 750 

Note 11. Kortsiktige investeringer

(beløp i millioner kroner) Kostverdi Markedsverdi Bokfør verdi

Pengemarkedsfond 403 403 403 
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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 millioner kroner) 2017 2016

Skattetrekk 1 1

Note 13. Egenkapital

(beløp i millioner kroner) Antall
aksjer

Aksje-
kapital Overkurs

Annen
egenkapital

Sum
egenkapital

Egenkapital 31.12.2015 1 702 642 1 703 1 903 2 464 6 070

Årets resultat 489 489

Avsatt til utbytte (610) (610)

Egenkapital 31.12.2016 1 702 642 1 703 1 903 2 343 5 949

Kapitalutvidelse 332 224 332 3 668 0 4 000

Årets resultat 850 850

Avsatt til utbytte (650) (650)

Egenkapital 31.12.2017 2 034 866 2 035 5 571 2 544 10 150

Aksjenes pålydende er kr 1.000,-. Oslo kommune 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 1 453

Sertifikatlån i det norske markedet NOK 500 2018 

Obligasjonslån i det norske markedet NOK 500 2018 

Obligasjonslån i det norske markedet NOK 100 2019 

Privat plassering i det amerikanske marked USD 50 310 2019 

Obligasjonslån i det norske markedet NOK 500 2022 

Privat plassering i det amerikanske marked USD 75 430 2023 

Privat plassering i det amerikanske marked NOK 290 2024 

Privat plassering i det amerikanske marked USD 25 143 2026 

Den Nordiske Investeringsbank NOK 200 2017–2027

Privat plassering i det amerikanske marked NOK 910 2027 

Privat plassering i det japanske marked JPY 5 000 301 2028 

Obligasjonslån i det norske markedet NOK 250 2029 

Privat plassering i det japanske marked JPY 5 000 296 2029 

Privat plassering i det amerikanske marked NOK 723 2029 

Obligasjonslån i det norske markedet NOK 200 2030 

Obligasjonslån i det norske markedet NOK 200 2031 

Privat plassering i det amerikanske marked USD 125 1 036 2031 

Privat plassering i det tyske marked EUR 30 237 2031 

Privat plassering i det amerikanske marked NOK 848 2032 

Privat plassering i det amerikanske marked NOK 600 2033 

Sum 10 026

Kortsiktig del 953

Langsiktig del 9 073
  

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. Urealiserte gevinster eller tap på sikringsinstrumenter balanseføres ikke.   
   
Gjennomsnittlig rente på konsernets låneportefølje var per 31.12.2017 2,6 prosent (31.12.2016: 2,7 prosent).   
Durasjonen per 31.12.2017 på konsernets låneportefølje (utenom ansvarlig lån) var 3,6  år (31.12.2016: 2,7 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 31.12.2017 var det ikke trukket på fasiliteten. Kortsiktig gjeld innenfor rammen av utrukket del av fasiliteten er klassifisert  
som langsiktig gjeld i balansen per 31.12.2017.

MARKEDSVERDI VALUTA- OG RENTESIKRINGSINSTRUMENTER (beløp i millioner kroner) 31.12.17 31.12.16

Rente- og valutabytteavtaler 671 809

Rentesikringsinstrumenter 1 10 

Sum 672 819 
      

FORFALLSSTRUKTUR GJELDSPORTEFØLJE  
(beløp i millioner kroner)

Saldo
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Etter
2022

31.12.2017

Gjeld vedr. konsernkonto 1 453 1 453 0

Sertifikatlån 500 500 0

Obligasjonslån 1 750 500 100 500 650

Banklån/andre langsiktige lån 6 324 310 6 014

Sum 10 026 2 453 410 0 0 500 6 664
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FORFALLSSTRUKTUR GJELDSPORTEFØLJE  
(beløp i millioner kroner)

Saldo
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Etter
2021

31.12.2016

Gjeld vedr. konsernkonto 963 963 0

Obligasjonslån 1 750 500 100 1 150

Banklån/andre langsiktige lån 3 053 100 310 2 643

Sum 5 766 1 063 500 410 0 0 3 793

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 31.12.2017 (31.12.2016: 3 347 millioner kroner).  
For 2017 var renten 5,13 %. 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 rente- eksponeringen som de øvrige lånene. 

Lånet er avdragsfritt og uoppsigelig fra långivers side inntil forfall 31.12.2037.

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 (eier)
• Datterselskap (note 8.1 i konsernet)
• Tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet (note 3.2 i konsernet)
• E-CO Energi Pensjonskasse

Oslo kommune eier 100 prosent av aksjene i E-CO Energi Holding AS. 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 gjennomført en konvertering av deler av et ansvarlig lån fra Oslo kommune til egenkapital på 1 000 millioner kroner. 
Utestående lånebeløp pr 31.12.2017 er 2.347 millioner kroner. Påløpte renter på ansvarlig lån til Oslo kommune var i 2017 på  
119 millioner kroner.

Transaksjoner og mellomværende med datterselskap:

RESULTAT (beløp i millioner kroner) 2017 2016

Driftsinntekter 4 4

Driftskostnader (2) (2)

Renteinntekter 94 94

Rentekostnader (8) (3)

Konsernbidrag og utbytter 1 313 700

Sum 1 399 793

BALANSE (beløp i millioner kroner) 2017 2016

Langsiktige fordringer 4 710 4 700

Kundefordringer 4 0

Konsernbidrag og utbytter 1 313 700

Andre kortsiktige fordringer 43 51

Sum eiendeler 6 069 5 451

Konsernkonto 1 453 963

Leverandørgjeld 2 0

Sum gjeld 1 455 963

Innskutt kapital iE-CO Energi Pensjonskasse er oppført med 50 millioner kroner i 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.  
    

Note 15. Kortsiktig og langsiktig gjeld forts.
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

 

Til generalforsamlingen i E-CO Energi Holding AS 

 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon  
Vi har revidert årsregnskapet for E-CO Energi Holding AS som består av selskapsregnskap og 
konsernregnskap. Selskapsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap og 
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige 
anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Konsernregnskapet består av balanse per 31. 
desember 2017, oppstilling over totalresultat, oppstilling av endringer i egenkapitalen og 
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige 
anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. 

Etter vår mening 

► er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 
► gir selskapsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 

2017 og av selskapets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne 
datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.  

► gir konsernregnskapet et rettvisende bilde av konsernets finansielle stilling per 31. desember 
2017 og av konsernets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret 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 (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene 
er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige 
av selskapet og konsernet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det 
kreves i lov og forskrift. Vi har også 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 
Øvrig informasjon omfatter informasjon i selskapets årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den 
tilhørende revisjonsberetningen. Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige 
informasjonen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi 
attesterer ikke den øvrige informasjonen.  

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med 
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og 
årsregnskapet eller 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.  
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Ledelsens ansvar for årsregnskapet 
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det 
gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge for 
selskapsregnskapet, og i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU 
for konsernregnskapet. 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 feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for 
årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned 
virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 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. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig 
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene 
som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.  

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

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

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

► vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene 
og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;  

► konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig og, basert på 
innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller 
forhold som kan skape betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med 
at det foreligger vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder 
oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er 
tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis 
innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid 
medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;  

► vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og 
hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde; 

► innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle informasjonen 
til enhetene eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en mening om 
konsernregnskapet. Vi er ansvarlige for å fastsette strategien for, følge opp og gjennomføre 
konsernrevisjonen, og vi har et udelt ansvar for konklusjonen på revisjonen av konsernregnskapet.  

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt 
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne 
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid. 
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Styrets medlemmer og administrerende direktør erklærer at:

- Etter vår beste overbevisning er konsernregnskapet for 2017 utarbeidet i samsvar med IFRS som fastsatt av EU, med krav til tilleggs-
opplysninger som følger av regnskapsloven, og at årsregnskapet for morselskapet for 2017 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 2017 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, 21. mars 2018
Styret i E-CO Energi Holding AS

Anne Carine Tanum 
Styreleder

Helge Skudal 

Bård Vegar Solhjell Mari Thjømøe Gabriel Smith

Arvid Amundsen Ola Tore Eggen Tore Olaf Rimmereid 
Administrerende direktør

Erklæring i henhold til verdipapirhandelloven § 5-5
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Uttalelse om øvrige 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 disponering av resultatet 
er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendige 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, 21. mars 2018 
ERNST & YOUNG AS 

 

 

Finn Espen Sellæg 
statsautorisert revisor 
Finn Espen Sellæg 
statsautorisert revisor 
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 ORD OG UTTRYKK

KRAFTENHETER
V  Volt måleenhet for spenning
A  Ampere måleenhet for strøm
W  Watt måleenhet for effekt
kW  kilowatt 1 000 W
kWh  kilowattime 1 000 kWh
MW megawatt 1 000 kW
MWh megawattime 1 000 kWh
GW gigawatt 1 000 MW
GWh gigawattime 1 000 MWh
TW terawatt 1 000 GW
TWh terawattime 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.  

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.

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

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

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

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 natur-
gass, men ulike former for biobrensel f. eks avfall, blir også benyttet.

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

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

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.

Ord og uttrykk
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