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Halvårsrapport 2019Viktige hendelser

 Hafslund E-CO og  
 Eidsiva slår seg   
 sammen
Eierne i Eidsiva Energi og Hafslund E-CO 
ga i juni sin tilslutning til avtalen om sam-
menslåing av de to virksomhetene i ett felles 
produksjonsselskap og ett felles nettselskap. 
Samlingen av to sterke kompetansemiljøer 
innen vannkraftproduksjon og elektrisk 
forsyning gir et unikt utgangspunkt for å 
skape langsiktige verdier. Det forventes 
at transaksjonen vil bli gjennomført 30. 
september 2019. 

 Rekordår for 
 produksjons- 
 virksomheten 
Første halvår 2019 var et rekordsterkt 
halvår for produksjonsvirksomheten med 
et underliggende driftsresultat (drifts- 
resultat eksklusive urealisert resultat på 
kraft- og valutakontrakter) på 2 242 mill. 
kroner, en forbedring på 411 mill. kroner 
fra første halvår 2018. God drift og  
ressursdisponering samt høy kraftpris 
bidro til rekordresultatet.

	 God	effektivitet	i			
 nettvirksomheten 
Hafslund Nett styrket i 2018 sin stilling som 
ett av landets mest effektive nettselskaper ved 
å innta posisjonen som frontselskap i henhold 
til NVEs reguleringsmodell både i regional- og 
distribusjonsnettet. Nettvirksomhetens effek-
tivitet i 2019 er 118 prosent, en forbedring fra 
115 prosent i 2018.

 Vamma 12 satt i   
 prøvedrift
Vamma 12, det nye kraftanlegget i Nedre 
Glomma, ble satt i prøvedrift i mai og  
aggregatet har hatt stabil drift hittil. 
Vamma 12 har en installert effekt på 
128 MW, en midlere årsproduksjon på 
1 TWh, og vil netto bidra med 230 GWh 
ny, utslippsfri kraftproduksjon. Foreløpig 
investeringsestimat for Vamma-prosjektet 
er, som tidligere antydet, 960 mill. kroner.

  

Viktige hendelser første halvår 2019
 Ytterligere tre kraft- 
 verk under bygging
Hafslund E-CO deltar for tiden i ytterligere 
tre kraftverksutbygginger; Nedre Otta, Tol-
ga og Mork. Sammen med ferdigstillelsen 
av Rosten kraftverk i 2018 og Vamma 12 i 
2019, vil disse tre kraftverksutbyggingene 
gi en samlet produksjonsøkning på om lag 
1 TWh fornybar energi per år. 
 
    Nye forretnings- 
    konsepter i regi av  
    Ny Energi
Det nye virksomhetsområdet Ny Energi 
har så langt etablert to forretningskon-
septer, Hafslund Rådgivning og Ladeklar 
(bygging og drift av elbilladeinfrastruktur 
for borettslag og sameier). Det er også 
inngått en intensjonsavtale med Oslo 
Havn om å etablere et felles selskap for å 
bygge, eie og drifte nullutslippsløsninger i 
havnen i Oslo. Disse og andre løsninger vil 
bli videreutviklet i tiden fremover.

  VITAL

I slutten av april ble VITAL-strategien 
lansert for ytterligere å styrke forbindelsen 
mellom strategiske mål og det daglige, 
operative arbeidet i konsernet. I henhold 
til akronymet VITAL skal Hafslund E-CO: 

•	 Vokse organisk og gjennom  
konsolidering 

•	 Innovere og være det mest lønnsomme 
kraftkonsernet blant annet gjennom å 
ta i bruk ny teknologi

•	 Tiltrekke og utvikle medarbeidere 
•	 Akselerere elektrifiseringen av Norge
•	 Lede an i bransjen og være en  

foretrukken partner.

1 H2 tall for H1 2018 er ikke tilgjengelig.

Gå til innholdsfortegnelse
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Halvårsrapport 2019Nøkkeltall

Nøkkeltall
Mill. kroner H1 2019 H1 2018

FINANSIELLE NØKKELTALL

Driftsinntekter  6 392  5 060 

EBITDA  3 758  2 526 

EBIT  3 173  2 000 

Resultat før skatt  2 902  1 772 

Resultat etter skatt  1 632  873 

Netto rentebærende gjeld  18 574  17 496 

Egenkapital  16 701  17 134 

Totalkapital  49 656  44 146 

Engasjert kapital  41 569  39 871 

Investeringer i driftsmidler  993  963 

ROE (%) 20 % 10 %

ROCE (%) 15 % 10 %

Gjeld / EBITDA (x)  2,5  3,5 

FFO / Gjeld (%) 23 % 13 %

Egenkapitalandel (%) 34 % 39 %

ANDRE NØKKELTALL

Antall ansatte  654  607 

H2 - totalt antall skader per million arbeidstimer 1  8,0  -   

43,7 øre/kWh
Oppnådd kraftpris

1 632 
 mill. kroner
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Systempris 2014 - 2019 (øre/kWh)

Resultat etter 
skatt

1 H2 tall for H1 2018 er ikke tilgjengelig.

Gå til innholdsfortegnelse
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E-CO Energi, produksjonsvirksomheten Hafslund, nettvirksomheten
Mill. kroner H1 2019 H1 2018

FINANSIELLE NØKKELTALL

Driftsinntekter  3 447  2 268 

EBITDA  2 931  1 739 

EBIT  2 753  1 570 

Resultat før skatt  2 585  1 412 

Resultat etter skatt  1 384  595 

Netto rentebærende gjeld  9 548  10 872 

Egenkapital  13 302  12 290 

Totalkapital  33 163  29 959 

Engasjert kapital  27 874  27 248 

Investeringer i driftsmidler  317  258 

ROE (%) 21 % 10 %

ROCE (%) 20 % 12 %

Gjeld / EBITDA (x)  1,6  3,1 

FFO / Gjeld (%) 30 % 10 %

Egenkapitalandel (%) 40 % 41 %

ANDRE NØKKELTALL

Antall ansatte  193  185 

H2 - totalt antall skader per million arbeidstimer 1  9,6  -   

Produsert volum (TWh)  6,5  7,2 

Oppnådd kraftpris (øre/kWh)  43,7  35,8 

Mill. kroner H1 2019 H1 2018

FINANSIELLE NØKKELTALL

Driftsinntekter  2 947  2 792 

EBITDA  885  788 

EBIT  479  430 

Resultat før skatt  362  360 

Resultat etter skatt  284  278 

Netto rentebærende gjeld  7 388  6 624 

Egenkapital  4 892  4 844 

Totalkapital  16 270  14 187 

Engasjert kapital  13 542  12 623 

Investeringer i driftsmidler  676  705 

ROE (%) 11 % 11 %

ROCE (%) 7 % 7 %

Gjeld / EBITDA (x)  4,2  4,2 

FFO / Gjeld (%) 20 % 19 %

Egenkapitalandel (%) 30 % 34 %

ANDRE NØKKELTALL

Antall ansatte  423  414 

H2 - totalt antall skader per million arbeidstimer  7,6  9,0 

NVE-kapital  10 738  10 022 

Levert volum (TWh)  10,7  11,3 

Effektivitet (%) 118 % 115 %

Endring mer-/mindreinntekt -239 -143 

1 H2 tall for H1 2018 er ikke tilgjengelig.

Gå til innholdsfortegnelse
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Første halvår 2019
Hafslund E-CO ser tilbake på et begivenhetsrikt halvår med  
sterke resultater, og en stor strukturell milepæl. Høye kraft-
priser, effektiv drift og høy tilgjengelighet på kraftverkene  
bidro til sterke resultater i produksjonsvirksomheten, mens 
nettvirksomheten ga en stabil og forutsigbar avkastning over 
gjennomsnittet for bransjen som følge av høy effektivitet.  
Solide resultater og et vellykket arbeid med å sikre tilslutning til 
sammenslåing med Eidsiva Energi, gir Hafslund E-CO god fart 
inn i andre halvår av 2019, på veien mot en fornybar og full- 
elektrisk fremtid.  

Hafslund E-CO - Eidsiva
Styrene i Eidsiva Energi og Hafslund E-CO ble høsten 2018 enige om å 
se nærmere på muligheten for å slå sammen hovedvirksomhetene i de 
to konsernene. I mars 2019 ble styrene enige om hovedtrekkene i trans-
aksjonen og i løpet av første halvår har eierne i begge selskap gitt sin 
tilslutning til samling i ett felles produksjonsselskap og ett felles nett- 
selskap.  Samlingen forventes å gi styrket konkurranseevne og økt lønn-
somhet gjennom uttak av skalafordeler, driftseffektivisering og økt grad 
av digitalisering. Dette vil bidra til at næringsliv og forbrukere får lavere 
nettleie, høyere utbytte til eierne og at man kan tilby konkurransedyktige 
løsninger også i tiden fremover. 

For Hafslund E-CO innebærer sammenslåingen at Hafslund Nett  
overdras til Eidsiva Energi der Hafslund E-CO får en 50 prosent eierandel 
i en felleskontrollert virksomhet (Eidsiva Energi), som vil eie 100 prosent 
av nettvirksomheten til Hafslund og Eidsiva Energi. Det betyr at nettvirk-
somheten ikke lenger vil bli konsolidert, men gjennom 50 prosent eier- 
andel og felles kontroll behandles etter egenkapitalmetoden i konsern- 
regnskapet til Hafslund E-CO. Samtidig vil Eidsiva sin produksjons- 
virksomhet (Eidsiva Vannkraft) overtas av Hafslund E-CO. Hafslund 
E-COs eierskap i den samlede produksjonsvirksomheten vil bli 78,6 pro-
sent (direkte og indirekte). Hafslund E-CO vil som del av transaksjonen 
også motta et kontantvederlag på 3,3 mrd. kroner fra Eidsiva Energi. 
Vederlaget er gitt for å oppnå en rimelig kapitalstruktur i både Hafslund 
E-CO og Eidsiva Energi. Sammenslåingen er godkjent av Konkurranse-
tilsynet, Olje- og energidepartementet og NVE. Det forventes at transak-
sjonen vil bli gjennomført 30. september 2019. Konsernstrukturen vil bli 
som følger:

Gå til innholdsfortegnelse
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Hafslund E-CO AS

E-CO Energi 
Holding AS

Hafslund Handel AS

Hafslund AS

Hafslund Produksjon 
Holding AS

E-CO Energi AS

Eidsiva Vannkraft AS
Øvrig Eidsiva

(bredbånd, varme,
marked)

Eidsiva Nett AS

Hafslund Nett AS

Eidsiva Energi AS

E-CO (eksisterende  
virksomhet)

•   Oslo Lysverker AS (100 %)
•   NGK Utbygging AS (25 %) 
•   NorthConnect AS (22,25 %)

Oslo Kommune
Konsern

Felleskontrollert virksomhet

100 % 100 %

100 %

50 %

100 %

100 %

100 %

90 % 42,8 %57,2 %

100 %

Gå til innholdsfortegnelse
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Som følge av beslutningen om å overdra Hafslund Nett til Eidsiva Energi 
er nettvirksomheten presentert som virksomhet under avhendelse i  
totalresultatet og som eiendeler og forpliktelser holdt for salg i balansen 
per 30. juni 2019. Sammenligningstall i totalresultat er omarbeidet. 

Strategi og forretningsutvikling
Umiddelbart etter etableringen av Hafslund E-CO sommeren 2018, startet 
arbeidet med en strategisk plan for det nye konsernet. Strategien har 
fem strategiske hovedmål som ble presentert i konsernets årsrapport  
for 2018. Gjennom vinteren og våren 2019 har de strategiske hoved- 
målene blitt ytterligere bearbeidet og i slutten av april lanserte konsernet 
VITAL-strategien for ytterligere å styrke forbindelsen mellom strategiske 
mål og det daglige, operative arbeidet i konsernet. I henhold til akrony-
met VITAL skal Hafslund E-CO: 

•	 Vokse organisk og gjennom konsolidering 
•	 Innovere og være det mest lønnsomme kraftkonsernet blant  

annet gjennom å ta i bruk ny teknologi
•	 Tiltrekke og utvikle medarbeidere 
•	 Akselerere elektrifiseringen av Norge
•	 Lede an i bransjen og være en foretrukken partner

For å sikre ytterligere kraft bak visjonen, «For en fornybar og fullelektrisk 
fremtid», ble det i 2018 etablert et nytt virksomhetsområde, Ny Energi, 
som skal utvikle innovative løsninger innen blant annet elektrisk infra-
struktur og smarte byløsninger. Løsningene skal utvikles ved å knytte 
sammen kompetanse og kunnskap om kundenes behov, teknologisk  
utvikling, nettutbygging og fornybar energiproduksjon. 

Ny Energi har så langt etablert to forretningskonsepter, Hafslund  
Rådgivning som tilbyr rådgivning innen bærekraftig utrulling av elektrisk 
infrastruktur og nye energiløsninger, og Ladeklar som bygger og drifter 
elbilladeinfrastruktur for borettslag og sameier. Ladeklar har i løpet av 
kort tid vunnet kontrakter med seks borettslag/sameier med tilsammen 
600 parkeringsplasser, samt en kontrakt for drift av 100 ladebokser i et 
kontorbygg. Det er også inngått en intensjonsavtale med Oslo Havn om 
å etablere et felles selskap for å bygge, eie og drifte nullutslippsløsninger 
i havnen i Oslo. Disse og andre konsepter og samarbeidsløsninger vil bli 
videreutviklet i tiden fremover.

Gå til innholdsfortegnelse
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Resultat, kontantstrøm, balanse og kapitalforhold –  
konsern
Konsernregnskapet for første halvår 2019 for Hafslund E-CO er avlagt  
etter IAS 34 Delårsrapportering. I det etterfølgende fremkommer tall for 
første halvår 2018 i parentes med mindre annet er angitt. 

Bidrag fra videreført virksomhet og virksomhet under avhendelse er omtalt 
separat for hver enkelt hovedlinje. I teksten som følger omtales virksomhet 
under avhendelse som «nettvirksomheten». Eidsiva Vannkraft vil bli kon-
solidert inn i konsernets tall fra tidspunkt for gjennomføring av transaksjo-
nen. For ytterligere informasjon om hvordan sammenslåingen av Eidsiva 
med Hafslund E-COs datter-selskaper innen produksjon og nett påvirker 
konsernregnskapet, vises det til omtalen over, samt note 3 og note 4 i 
halvårsrapporten.  

Resultat
Konsernet hadde i første halvår 2019 et samlet driftsresultat på 3 173 
mill. kroner, som er 59 prosent høyere enn i første halvår 2018, primært 
drevet av økte kraftpriser og urealisert gevinst fra kraftderivater. Drifts- 
resultat fra videreført virksomhet var 2 709 mill. kroner (1 563 mill. kroner) 
mens nettvirksomheten bidro med 464 mill. kroner (437 mill. kroner). Det 
underliggende driftsresultatet (driftsresultat eksklusive urealisert resultat 
på kraft- og valutakontrakter) var 2 661 mill. kroner i første halvår 2019, 
en forbedring på 400 mill. kroner eller 18 prosent fra første halvår 2018. 
Resultat etter skatt var 1 632 mill. kroner i første halvår 2019. Dette er en 
økning på 759 mill. kroner (87 prosent) fra første halvår 2018. Videreført 
virksomhet bidro med 1 326 mill. kroner mens nettvirksomheten bidro 
med 306 mill. kroner. Realisert og urealisert gevinst på kraftsikrings- 

kontrakter på 528 mill. kroner reduserer den effektive skatteprosenten  
da dette ikke inngår som gevinst i beregning av grunnrenteskatten.  
Underliggende resultat etter skatt (eksklusive urealisert resultat på kraft- 
og valutakontrakter) var 1 233 mill. kroner i første halvår 2019. Halvårs-
resultatet på 1 632 mill. kroner ga en egenkapitalavkastning (ROE) på 20 
prosent (10 prosent). Avkastning på engasjert kapital (ROCE) endte på 
15 prosent (10 prosent).

Konsernet hadde salgsinntekter på 5 795 mill. kroner i første halvår 2019 
(5 407 mill. kroner). Økningen skyldes i hovedsak en gjennomsnittlig  
økning i den oppnådde kraftprisen på 22 prosent fra 2018. Økt nettleie 
fra 1. januar 2019 som følge av høyere nettleie fra Statnett og økt statlig 
avgift på elektrisk kraft bidrar også til økningen. Realisert og urealisert 
gevinst på kraftsikringskontrakter på 528 mill. kroner (tap 431 mill. kro-
ner) inngår i andre driftsinntekter, hvilket resulterer i at totale driftsinntek-
ter stiger med 1 332 mill. kroner, eller 26 prosent fra 5 060 mill. kroner 
til 6 392 mill. kroner fra første halvår 2018. Driftsinntekter fra videreført 
virksomhet var 3 447 mill. kroner i første halvår 2019 (2 296 mill. kroner), 
mens nettvirksomheten bidro med 2 945 mill. kroner (2 764 mill. kroner). 

Netto finanskostnader på 271 mill. kroner var 43 mill. kroner høyere enn i 
første halvår 2018. Endringen skyldes hovedsakelig økte rentekostnader 
som følge av høyere rentebærende gjeld, samt effekten av implemente-
ring av IFRS 16 Leieavtaler der finansieringselementet i leiekostnaden 
nå kategoriseres som finanskostnad. Netto finansposter i videreført virk-
somhet utgjorde 200 mill. kroner (194 mill. kroner) mens nettvirksom- 
heten bidro med 71 mill. kroner (34 mill. kroner). Skattekostnaden var  
1 270 mill. kroner (899 mill. kroner) hvorav 1 055 mill. kroner er betalbar 
(572 mill. kroner). Skattekostnaden i videreført virksomhet utgjorde  

Gå til innholdsfortegnelse
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1 183 mill. kroner (806 mill. kroner), mens skattekostnaden i nettvirksom-
heten var 87 mill. kroner (93 mill. kroner).

Kontantstrøm, balanse og kapitalforhold 
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i videreført virksomhet var 2 888 
mill. kroner i første halvår 2019 (1 734 mill. kroner). Virksomheten betalte 
skatt og renter på til sammen 1 609 mill. kroner (1 315 mill. kroner), samt 
reduserte arbeidskapitalen med 217 mill. kroner i 2019 (økning 460 mill. 
kroner). Urealiserte verdiendringer på derivater og andre ikke kontant-
genererende inntekter og kostnader reduserte kontantstrøm fra opera-
sjonelle aktiviteter med 380 mill. kroner (økning 374 mill. kroner). Dette 
resulterte i en netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i videreført 
virksomhet på 1 115 mill. kroner i første halvår 2019 (336 mill. kroner). 
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i nettvirksomheten (holdt 
for salg) var 961 mill. kroner (1 107 mill. kroner). 

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter i videreført virksomhet var 
-472 mill. kroner i første halvår 2019 (-258 mill. kroner). Kontantstrøm fra 
investeringsaktiviteter i nettvirksomheten (holdt for salg) var -667 mill. 
kroner i første halvår 2019 (-697 mill. kroner). Hafslund E-CO er inne i en 
periode med høye investeringer drevet av oppgraderinger i distribusjons- 
og regionalnettet, investeringer i økt produksjonskapasitet og damreha-
biliteringer. 

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter i videreført virksomhet var  
-2 647 mill. kroner i første halvår 2019 (-1 755 mill. kroner). Kontantstrøm 
fra finansieringsaktiviteter i nettvirksomheten (holdt for salg) var 1 222 
mill. kroner (- 546 mill. kroner).

Totalt er det utbetalt utbytte til Oslo kommune og minoritetseiere på hen-
holdsvis 1 284 mill. kroner og 35 mill. kroner, hvorav 929 mill. kroner fra 
videreført virksomhet og 390 mill. kroner fra virksomhet holdt for salg. 
Siden Hafslund E-COs nettvirksomhet skal overdras Eidsiva Energi uten 
ekstern eller intern gjeld utover arbeidskapitalposter, er det påbegynt en 
gjeldshåndteringsprosess for gjelden i Hafslund. Den rentebærende gjel-
den i Hafslund er i sin helhet inkludert i videreført virksomhet i balansen, 
men siden nettvirksomhetens gjeld ved utgangen av juni ikke var gjort 
opp, har dette ingen kontantstrømeffekt i første halvår. 

Konsernet hadde ved utgangen av juni 2019 totale eiendeler på 49 656 
mill. kroner (44 146 mill. kroner). Bokført verdi av vannfallsrettigheter var 
12 914 mill. kroner (12 350 mill. kroner), mens bokført verdi av varige 
driftsmidler var 12 937 mill. kroner (24 669 mill. kroner). Økningen i  
vannfallsrettigheter skyldes hovedsakelig en endring i beregningen av 
forpliktelse til grunneiere, som reflekteres som motpost i vannfallsrettig-
heter. Reduksjonen i varige driftsmidler er et resultat av at nettvirksom-
hetens eiendeler i balansen per 30. juni blir klassifisert som eiendeler 
holdt for salg. 

Egenkapitalen i konsernet per 30. juni 2019 var 16 701 mill. kroner  
(17 134 mill. kroner), hvilket tilsvarer en egenkapitalandel på 34 prosent 
(39 prosent). Ved utgangen av juni 2019 var netto rentebærende gjeld  
18 574 mill. kroner (17 496 mill. kroner). Kredittnøkkeltallene netto rente-
bærende gjeld/EBITDA og FFO/netto rentebærende gjeld var ved  
utgangen av juni henholdsvis 2,5x og 23 prosent. Konsernet har en  
robust finansieringsstruktur med langsiktige, kommitterte trekkfasiliteter. 

Gå til innholdsfortegnelse
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Kraftmarkedet første halvår 2019
Utviklingen i oppnådde områdepriser, nordisk systempris og termin-
priser
E-CO Energi utgjør konsernets produksjonsvirksomhet. Produksjonen  
er fordelt med om lag halvparten i prisområde NO5 (Vestlandet) og halv- 
parten i prisområde NO1 (Østlandet). Gjennomsnittlig spotpris for pris-
område NO5 var 41,3 øre per kWh i første halvår 2019, en økning på 4,7 
øre per kWh fra første halvår 2018. Gjennomsnittlig spotpris for pris- 
område NO1 var 41,4 øre per kWh, en økning på 4,4 øre per kWh fra året 
før. Den nordiske systemprisen har i gjennomsnitt vært 40,1 øre per kWh 
i første halvår 2019 (37,2 øre per kWh). Oppnådd pris i det fysiske kraft-
markedet, inkludert konsesjonskraft, var 43,7 øre per kWh, en økning på 
7,9 øre per kWh sammenlignet med tilsvarende periode i 2018 og 3,6 øre 
høyere enn gjennomsnittlig systempris. 

Ved inngangen til året var fyllingen i norske vannmagasiner godt under 
normalt nivå for årstiden, og det var lite snø i fjellene. Underskuddet i 
magasin og snø ga relativt lav norsk vannkraftproduksjon, og det var 
netto import av kraft til Norge gjennom vinteren. De høyeste måneds-
prisene så langt i 2019 ble oppnådd i januar (54,6 øre per kWh i NO1 og 
54,3 øre per kWh i NO5), før prisene falt gjennom februar i takt med lave-
re kraftpriser på kontinentet som følge av nedgang i marginalkostnader 
for kull- og gasskraftproduksjon. I tillegg ble forbruket dempet av mildt 
vær. Prisene falt videre i mai og juni. Selv om snøsmeltingen kom tidlig i 
gang og det var relativt lite snø i fjellene, så har tilsigene holdt seg høye 
mot slutten av halvåret som følge av mye nedbør. Nedbøren i Norge var 
hele 20 TWh i sum i mai og juni sett i forhold til normalen på 12 TWh. 
Dette har gitt fall i spotprisene, og gjennomsnittsprisen for juni var 29,3 

øre/kWh både i NO1 og NO5. Fyllingsgraden i de nordiske vannmagasi-
nene var 71,5 prosent ved utgangen av første halvår 2019 mot et histo-
risk mediannivå (1990-2012) på 68,5 prosent på tilsvarende tidspunkt.

I tillegg til store nedbørsmengder har videre fall i markedsprisene for kull 
og gass bidratt til nedgang i kraftprisene. Kvoteprisene steg mye gjen-
nom fjoråret, men har vært relativt stabile i 2019. Ved utgangen av første 
halvår ble utslippskvoter omsatt til 26,3 Euro per tonn. Det er omtrent 
på samme nivå som ved inngangen til året og 11,0 Euro per tonn høyere 
enn på samme tid i fjor. 

Utviklingen i vannressursene for landet gjenspeiles i stor grad for kon-
sernets kraftverk. Året startet med relativt lav fyllingsgrad i magasinene 
og lite snø. Mye nedbør, spesielt mot slutten av halvåret, har løftet det 
hydrologiske grunnlaget for fremtidig kraftproduksjon til nivåer som er 
innenfor normalen for årstiden. 

Mildere vær har gitt nedgang i norsk alminnelig kraftforbruk sammen-
lignet med første halvår i fjor. For kraftkrevende industri har det vært en 
oppgang, drevet blant annet av økt forbruk på Hydros aluminiumsverk 
på Karmøy der et nytt pilotanlegg er satt i drift. Det har imidlertid vært en 
nedgang i prisene på aluminium og silisium, og forbruket i norsk kraft-
krevende industri falt tilbake til fjorårets nivåer mot slutten av halvåret. 

Terminprisene for nordisk kraft har falt gjennom halvåret, men er allikevel 
høyere enn på samme tid i fjor. Årskontrakten for 2020 ble omsatt til 34,6 
øre per kWh i slutten av juni. Det er 3,9 øre per kWh lavere enn ved star-
ten av 2019, men 5,5 øre per kWh høyere enn på samme tid i 2018.  

Gå til innholdsfortegnelse
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Prissikring
Hafslund E-CO har en aktiv sikringsstrategi og gjennomfører løpende 
analyser for å prissikre salg av fremtidig produksjon i kraftmarkedet. Den 
sikrede andelen av produksjonen varierer i takt med forventningene til 
markedsutviklingen og produksjonsvolum. Realisert og urealisert gevinst 
knyttet til sikringskontrakter var 528 mill. kroner i første halvår 2019 (tap 
431 mill. kroner).

For ytterligere informasjon om kraftmarkedet vises det til konsernets 
årsrapport 2018. 

Resultater - virksomhetsområdene
Hafslund E-CO består for tiden av virksomhetsområdene Produksjon og 
Nett gjennom 100 prosent eierskap i datterselskapene E-CO Energi 
Holding AS («E-CO Energi») og Hafslund AS («Hafslund»). 

I virksomhetsomtalen som følger er segmentene E-CO Energi og  
Hafslund presentert slik de følges opp av konsernledelsen. Hovedtall for 
virksomhet under avhendelse - Hafslund Nett/nettvirksomheten er omtalt 
under segmentet Hafslund. 

Virksomhetsområdet Ny Energi er under oppbygging og blir foreløpig 
rapportert som en del av morselskapet Hafslund E-CO AS. 

E-CO Energi (Produksjon, Videreført virksomhet)
Periodens resultat
Første halvår 2019 er det beste halvåret i E-CO Energis historie med et 

driftsresultat (EBIT) på 2 753 mill. kroner. Dette er en forbedring på 1 183 
mill. kroner sammenliknet med første halvår 2018. Resultatfremgangen 
må i hovedsak ses i sammenheng med høyere kraftpriser og resultat fra 
kraft- og valutakontrakter, mens produksjonsvolum endte noe lavere enn 
fjoråret.

Driftsresultatet inkluderer resultat fra kraft- og valutakontrakter på 528 
mill. kroner (-431 mill. kroner), hvorav det urealiserte resultatet utgjør 512 
mill. kroner (-261 mill. kroner). Det underliggende driftsresultatet (drifts- 
resultat eksklusive urealisert resultat på kraft- og valutakontrakter) var  
2 242 mill. kroner i første halvår 2019, en forbedring på 411 mill. kroner  
eller 22 prosent fra første halvår 2018. Resultat etter skatt for første 
halvår 2019 ble 1 384 mill. kroner (595 mill. kroner). 

Driftsinntekter og produsert volum
E-CO Energis driftsinntekter var 3 447 mill. kroner i første halvår 2019, 
en økning på 1 180 mill. kroner fra samme periode i 2018. Salgsinntek-
tene endte på 2 912 mill. kroner, en økning på 237 mill. kroner fra første 
halvår 2018. Denne økningen skyldes høyere kraftpriser. Produksjons- 
volum i første halvår 2019 var lavere enn samme periode året før. 

Oppnådd kraftpris på den fysiske produksjonen inkludert konsesjons-
kraft ble 43,7 øre per kWh i første halvår 2019, en økning på 7,9 øre per 
kWh fra første halvår 2018. Til sammenligning var gjennomsnittlig sys-
tempris 40,1 øre/kWh (37,2 øre/kWh) i første halvår 2019. Salg av konse-
sjonskraft utgjorde 440 GWh i første halvår 2019. Høyere oppnådd kraft-
pris bidrar med 509 mill. kroner i økt driftsresultat sammenlignet med 
første halvår 2018. 

Gå til innholdsfortegnelse
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E-CO Energi hadde en samlet kraftproduksjon på 6,5 TWh i første halvår 
2019, en reduksjon på 0,7 TWh fra første halvår 2018. Lavere kraftpro-
duksjon reduserte driftsresultat med 283 mill. kroner sammenlignet med 
2018. 

Kostnader, drift og skatt
Totale driftskostnader, inkludert energikjøp og overføringskostnader, 
samt avskrivninger var 694 mill. kroner (700 mill. kroner) i første halvår 
2019 og er på nivå med fjoråret. God drift og ressursdisponering bidro 
til god tilgjengelighet på kraftanleggene, og det var ingen hendelser med 
vesentlig driftsavbrudd i kraftanleggene i løpet av halvåret.

Netto finanskostnader var 168 mill. kroner i første halvår 2019 (158 mill. 
kroner). Skattekostnaden på 1 201 mill. kroner i første halvår 2019 (817 
mill. kroner) tilsvarer en effektiv skatteprosent på 46 prosent av resultatet 
før skatt. Resultatet fra kraft- og valutaderivater reduserer den effektive 
skatteprosenten med 6 prosentpoeng da dette ikke inngår i beregning av 
grunnrenteskatten. Skattekostnaden inkluderer en betalbar grunnrente-
skatt på 602 mill. kroner (486 mill. kroner).

Resultat etter skatt ble 1 384 mill. kroner (595 mill. kroner) i første halvår 
2019. Resultat etter skatt eksklusive urealisert resultat på kraft- og valu-
takontrakter var 985 mill. kroner, en forbedring 189 mill. kroner fra første 
halvår 2018.  

Investeringer
E-CO Energi hadde totale investeringer på 317 mill. kroner i første halvår 
2019 (258 mill. kroner), hvorav 171 mill. kroner gjelder Vamma 12 samt 

tre nye kraftverkutbygginger Nedre Otta, Tolga og Mork. Vamma 12 ble 
satt i prøvedrift i mai og aggregatet har hatt stabil drift hittil. Vamma 12 
har en installert effekt på 128 MW og en midlere årsproduksjon på 1 
TWh. Dette bidrar med 230 GWh ny, utslippsfri kraftproduksjon. Resten 
av produksjonen erstatter kraft som tidligere er produsert i de andre 11 
aggregatene i Vamma kraftverk. Foreløpig investeringsestimat for  
prosjektet er 960 mill. kroner.

Ferdigstillelsen av Rosten kraftverk i 2018 og Vamma 12 i 2019, samt 
de tre andre pågående kraftverksutbyggingene vil gi en samlet produk-
sjonsøkning på omlag 1 TWh fornybar energi per år.

Hafslund (Nett/virksomhet under avhendelse og øvrig virksomhet)
Segmentet Hafslund består av Hafslund Nett og annen virksomhet  
som ikke er nettrelatert. Etter sammenslåingen med Eidsiva Energi vil  
Hafslund Nett bli overdratt til Eidsiva Energi (ref. omtale under Hafslund 
E-CO – Eidsiva samt note 3 og 4). Frem til transaksjonen er gjennomført 
må Hafslund Nett/nettvirksomheten presenteres som virksomhet under 
avhendelse/holdt for salg. I omtalen av Hafslund segmentet er Hafslund 
Nett/nettvirksomheten derfor omtalt separat.  

Periodens resultat
Hafslund hadde i første halvår 2019 et driftsresultat (EBIT) på 479 mill. 
kroner (430 mill. kroner). Nettvirksomheten bidro med 464 mill. kroner 
(437 mill. kroner) mens videreført virksomhet bidro med 15 mill. kroner 
(-7 mill. kroner). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var 885 mill. 
kroner (788 mill. kroner) hvorav 870 mill. kroner fra nettvirksomheten 
(792 mill. kroner). Resultat etter skatt ble i første halvår 2019 på 284 mill. 

Gå til innholdsfortegnelse
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kroner (278 mill. kroner). Resultat etter skatt i Hafslund Nett var 306 mill. 
(310 mill. kroner). Det negative resultatet i videreført virksomhet skyldes 
rentekostnader på gjeld som ikke er tillagt nettvirksomheten. 

Driftsinntekter, energileveranser
Hafslund hadde i første halvår 2019 driftsinntekter på 2 947 mill. kroner 
(2 792 mill. kroner). Nettvirksomheten bidro med 2 945 mill. kroner (2 764 
mill. kroner) mens inntekt i videreført virksomhet utgjorde 2 mill. kroner 
(28 mill. kroner). Energileveransen var i perioden 10 678 GWh (11 332 
GWh), en reduksjon fra fjoråret på 654 GWh. Reduksjonen i energi- 
leveransen skyldes i hovedsak mildere vær. 

Kostnadsutvikling og drift
Totale driftskostnader, inkludert energikjøp og overføring, samt avskriv-
ninger var i første halvår 2019 på 2 483 mill. kroner, 115 mill. kroner 
høyere enn første halvår 2018. Nettvirksomheten bidro med 2 482 mill. 
kroner (2 328 mill. kroner), mens videreført virksomhet bidro med 1 mill. 
kroner (39 mill. kroner). Nettap og overføringskostnader i nettvirksom-
heten økte med 97 mill. kroner fra første halvår 2018, og må ses i sam-
menheng med høyere kostnader til overliggende nett. Nettselskapene 
må i sine tariffer innarbeide kostnadene for uttak fra overliggende nett. 
Som følge av blant annet økte kostnader hos Statnett, økte Hafslund 
Nett nettleien fra 1. januar 2019 med 1,8 øre per kWh for husholdnings-
kundene, men innbyggere og bedrifter i Hafslund Netts nettområde kan 
fremdeles nyte godt av å ha en av landets laveste nettleier. I henhold til 
NVEs nettleiestatistikk hadde Hafslund Nett en nettleie i starten av 2019 
på 27,33 øre per kWh, mot landsgjennomsnittet på 30,43 øre per kWh 
før merverdiavgift og forbruksavgift1. 

Hafslund Nett har hatt god leveringskvalitet til nettkundene de siste åre-
ne. Målet for leveringssikkerhet er 99,99 prosent, mens oppnådd leve-
ringssikkerhet i første halvår 2019 ble 99,98 prosent. Til tross for høyere 
kraftpriser var kostnader knyttet til tap i nettet lavere i første halvår 2019 
enn i tilsvarende periode året før som følge av lavere nettapsvolum.  
Hafslund Nett styrket i 2018 sin posisjon som ett av landets mest effek-
tive nettselskaper ved å innta posisjonen som frontselskap i henhold til 
NVEs reguleringsmodell både i regional- og distribusjonsnettet. Det  
jobbes kontinuerlig med driftsoptimaliseringer og kostnadsreduksjoner, 
noe som kommer nettkundene til gode gjennom lavere nettleie, samtidig 
som konsernet oppnår høyere avkastning enn gjennomsnittet i bransjen.  
Hafslund Nett har i 2019 en effektivitetsscore på 118 prosent, sammen-
lignet med 115 prosent i 2018.  

Innføringen av IFRS 16 Leieavtaler, har resultert i flytting av kostnader fra 
andre driftskostnader til avskrivninger og finanskostnader for nettvirk-
somheten. Sammenlignet med tilsvarende periode i 2018 er i alt 64 mill. 
kroner flyttet fra driftskostnader til andre regnskapslinjer i første halvår 
2019. Implementeringen av IFRS 16 i Hafslund har kun betydning for 
nettvirksomheten.

Ved utgangen av første halvår 2019 hadde Hafslund Nett en NVE-kapital 
på 10,7 mrd. kroner (10,0 mrd. kroner), og en engasjert kapital på 13,5 
mrd. kroner (12,6 mrd. kroner). 

1 NVE.no

Gå til innholdsfortegnelse
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På investeringssiden fortsetter Hafslund Nett opprustingen av regional- 
og distribusjonsnettet. Totalt 371 mill. kroner (i overkant av 50 prosent 
av totale investeringer på 676 mill. kroner) var knyttet til dette arbeidet i 
første halvår 2019. Utrullingen av automatiske strømmålere (AMS) er nå 
avsluttet og gjenværende installasjoner overført drift. Totalt har om lag 
1,7 mrd. kroner påløpt i prosjektet hvorav om lag 60 mill. kroner i første 
halvår 2019. Kundeinitierte investeringer har økt i 2019 som følge av flere 
bestillinger, redusert backlog og nye regler for anleggsbidrag. Videre er 
den høye aktiviteten innen automatisering og digitalisering opprettholdt 
for å oppnå kostnadsreduksjoner, mer effektiv drift og et forbedret  
kundegrensesnitt. Hafslund Nett fikk 8 300 nye kunder i første halvår 
2019, og hadde 737 300 kunder ved utgangen av juni.

Samfunnsansvar
Hafslund E-CO har ansvar for de samfunnsmessige konsekvensene som 
følger av konsernets virksomhet med hensyn til miljøpåvirkning, arbeids-
forhold, menneskerettigheter og øvrige sosiale forhold. Samfunnsansvar 
har høy strategisk prioritet, og ansvaret går gjennom hele konsernets 
verdikjede og virksomhet. Hafslund E-CO arbeider løpende for å fremme 
konsernets verdier overfor medarbeidere, leverandører og samarbeids-
partnere. Hafslund E-CO har i første halvår gjennomført et forprosjekt for 
å evaluere modenhet og ambisjonsnivå i et bærekraftperspektiv. 
 
Prosjektet er nå i sluttfasen og konklusjonene herfra vil bli omtalt i  
konsernets kommende rapporter. Ytterligere informasjon knyttet til sam-
funnsansvar er gitt i konsernets årsrapport 2018 i avsnittet et bærekraf-
tig Hafslund E-CO, samt i E-CO Energis miljø- og bærekraftrapport for 
2018.

HMS
Fraværsskader
Helse, miljø og sikkerhet har høy prioritet i konsernet. Hafslund E-CO 
har en målsetting om null skader på egne og leverandørers ansatte, og 
arbeider systematisk med å redusere antall skader. Skadefrekvensen 
(antall fraværsskader per million arbeidstimer – H1 verdi) i første halvår 
2019 var 1,0 for ansatte og 3,8 for ansatte og leverandører samlet.  
Gjennomsnittet i energibransjen var i 2018 4,7. Total skadefrekvens  
(antall skader med og uten fravær per million arbeidstimer, H2-verdi) var 
1,9 for ansatte og 8,0 for ansatte og leverandører samlet i første halvår, 
mens gjennomsnittet i energibransjen i 2018 var 10,4.

Sykefravær
Hafslund E-CO har et mål om at samlet sykefravær i konsernet ikke skal 
overstige 3,5 prosent. Sykefraværet i Hafslund E-CO var 3,2 prosent i 
første halvår, en nedgang fra 3,6 prosent i 2018. I de deler av konsernet 
der sykefraværet har vært høyest er det gjennomført tiltak, blant annet 
kurs i sykefraværsoppfølging for ledere, samt målrettede tiltak på indi-
vidnivå. Felles faglige og sosiale tiltak bidrar til å bygge kultur og opp-
rettholde et godt arbeidsmiljø over tid. Et aktivt bedriftsidrettslag bidrar 
ytterligere til lagånd og trivsel.

Myndighetskontakt og rammevilkår
For at Hafslund E-CO skal kunne skape langsiktige verdier og bidra til 
realiseringen av et fornybart og fullelektrisk samfunn, er det avgjørende 
at sentrale beslutningstagere får gode innspill om virkningen av myndig-
hetsskapte rammebetingelser. På den måten kan Hafslund E-CO bidra til 

Gå til innholdsfortegnelse
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bedre politiske og regulatoriske beslutninger. I første halvår har selska-
pet særlig arbeidet med grunnrentebeskatning av kraftproduksjon og  
regulatoriske forhold knyttet til nettvirksomheten. For utdyping av  
Hafslund E-COs arbeid med rammevilkår og myndighetskontakt vises 
det til konsernets årsrapport for 2018. 

Risikostyring
Hafslund E-CO er eksponert for risiko på en rekke områder. De mest 
sentrale er av markedsmessig, finansiell, regulatorisk og politisk, opera-
sjonell og omdømmemessig art. Risikostyring er en integrert del av kon-
sernets forretningsvirksomhet og er innrettet for å sikre oppnåelsen av 
strategiske og operative mål. Det er etablerte retningslinjer og rammer 
for styring av risiko i forretningsområdene. Konsernets samlede risiko 
vurderes av revisjonsutvalget og styret. Formålet med risikostyring er å 
ta riktig risiko ut fra konsernets risikovilje og -evne, kompetanse, soliditet 
og utviklingsplaner. 

Internkontroll
Internkontroll er en sentral del av risikostyringen i Hafslund E-CO, og det 
arbeides løpende med å forbedre og styrke denne. Konsernet avsluttet i 
første halvår en evaluering av internkontrollen i kjølvannet av at sammen-
slåingen mellom Hafslund AS og E-CO Energi Holding AS synliggjorde 
enkelte forskjeller og utfordringer med hensyn til prosedyrer for  
internkontroll. Funnene fra evalueringen vil bli prioritert og nødvendige 
tiltak iverksatt gjennom høsten 2019. 

For nærmere omtale av risiko og risikostyring vises det til konsernets 
årsrapport 2018. 

Fremtidsutsikter 2 

Fordelaktige markedspriser bidro til et rekordhøyt resultat i første halvår 
2019. Terminprisen for andre halvår 2019 er lavere enn spotprisen i  
andre halvår 2018, men den forventede markedsprisen for hele 2019  
er høyere enn for 2018. For året sett under ett forventes det derfor et  
resultat for 2019 godt over fjoråret. Basert på markedets terminpriser 
forventes fordelaktige kraftpriser også i årene som kommer, til tross for 
økt tilgang på fornybar energi. Årskontrakten for 2020 ble omsatt til 34,6 
øre/kWh i slutten av juni. Det er 3,9 øre/kWh lavere enn ved starten av 
2019, men 5,5 øre/kWh høyere enn på samme tid i 2018.  Kraft er imid-
lertid en råvare som er gjenstand for store prissvingninger. En endring i 
kraftprisen over året med 10 øre per kWh vil, ved full spotprisekspone-
ring og normal produksjon, kunne endre driftsresultatet i konsernet med  
1,3 mrd. kroner. For å sikre kontantstrøm og utnytte markedsutsiktene er  
Hafslund E-CO aktive i kraftmarkedet og benytter delvis prissikring for 
salg av fremtidig salgsproduksjon.

Sammenslåingen av Eidsiva Energi med Hafslund E-COs datterselskaper 
innen nett og produksjon er nå vedtatt av de to virksomhetenes eiere og 
styrer og transaksjonen er godkjent av relevante myndigheter.  
Hafslund E-CO vil etter transaksjonen eie 50 prosent av Eidsiva Energi  
som igjen vil eie den samlede virksomheten i dagens Hafslund Nett og  
Eidsiva Nett. Samtidig vil Eidsiva Vannkraft overføres til datterselskapet 
E-CO Energi AS, og bli en del av et felleseid produksjonsselskap hvor 
Hafslund E-CO (gjennom E-CO Energi Holding AS) blir majoritetseier 
med 57,2 prosent og Eidsiva Energi AS (som Hafslund E-CO eier 50 

2  Styret presiserer at det normalt er betydelig usikkerhet knyttet til vurderinger av fremtidige forhold. 
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prosent av) får en eierandel på 42,8 prosent. Samlet blir Hafslund E-CO 
dermed eier av 78,6 prosent av produksjonsselskapet. Transaksjonen 
legger til rette for videre konsolidering samtidig som større enheter gir 
sterke kompetansemiljøer og gode forutsetninger for videre utvikling av 
virksomhetene. Dato for gjennomføringen av transaksjonen er satt til 30. 
september. Gjennom høsten vil en rekke integrasjonsinitiativ bli iverksatt 
for å bygge handlekraftige virksomheter/selskaper. 

1. juli 2019 gjennomførte Hafslund Nett en transaksjon som økte eier-
skapet i Trøgstad Elverk fra 49 prosent til 100 prosent etter en avtale 
med Trøgstad kommune. Konsernet har videre fortsatt dialogen med 
Fredrikstad kommune om et mulig oppkjøp eller sammenslåing med 
Fredrikstad Energi. I tillegg vurderes andre strukturelle prosjekter og 
muligheter løpende. Konsolidering vil gi styrket konkurranseevne og økt 
lønnsomhet gjennom uttak av skalafordeler, driftseffektivisering og økt 
grad av digitalisering. Dette vil bidra til at næringsliv og forbrukere får lav 
nettleie, og at man kan tilby konkurransedyktige løsninger også i tiden 
fremover.
 
Hafslund E-CO har tatt mål av seg å være et av kraftbransjens mest  
innovative selskaper. Dette betyr at konsernet skal lede an i arbeidet 
med å digitalisere den elektriske verdikjeden. Den elektriske verdi- 
kjeden vil i fremtiden kunne danne kjernen i infrastrukturen og bidra til 
å skape smarte byer, med smarte byggeplasser, smarte kollektivløsnin-
ger og tilrettelegge for en fornybar og fullelektrisk fremtid. Gjennom det 
nyetablerte virksomhetsområdet «Ny Energi» har konsernet etablert to 
forretningskonsepter; Hafslund Rådgivning som tilbyr rådgivning innen 
bærekraftig utrulling av elektrisk infrastruktur og nye energiløsninger,  

og Ladeklar som bygger og drifter elbilladeinfrastruktur for borettslag og 
sameier. Sammen med intensjonsavtalen som er inngått med Oslo Havn 
om å etablere et felles selskap for å bygge, eie og drifte nullutslippsløs-
ninger i havna, tar disse konseptene virksomheten videre på veien mot 
et fornybart og fullelektrisk samfunn. 

Styret i Hafslund E-CO AS

Oslo, 28. august 2019

Bård Vegar Solhjell Mari Thjømøe Arvid Amundsen

Per Luneborg Johnny Kjønås

Alexandra Bech Gjørv Bente Sollid Storehaug Bjørn Erik Næss
Styreleder

Finn Bjørn Ruyter
Konsernsjef

Gå til innholdsfortegnelse
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H1 2019 H1 2018 2018

Mill. kroner
Videreført  

virksomhet
Virksomhet under 

avhendelse 1
Hafslund  E-CO 

konsern
Videreført  

virksomhet
Virksomhet under 

avhendelse 1
Hafslund E-CO  

konsern
Videreført  

virksomhet
Virksomhet under 

avhendelse 1
Hafslund E-CO  

konsern

Salgsinntekter  2 912  2 883  5 795  2 693  2 714  5 407  5 929  5 482  11 411 

Andre driftsinntekter  535  63  597 -397  51 -346 -713  89 -625 

Driftsinntekter (note 6)  3 447  2 945  6 392  2 296  2 764  5 060  5 216  5 571  10 786 

Energikjøp og overføring -116 -1 571 -1 687 -163 -1 453 -1 617 -303 -2 926 -3 229 

Lønn og andre personalkostnader -138 -117 -255 -116 -108 -223 -268 -290 -558 

Eiendomsskatt og konsesjonsavgifter -137 -7 -145 -136 -7 -143 -313 -16 -329 

Andre driftskostnader -182 -381 -563 -154 -404 -558 -328 -810 -1 138 

Resultat fra tilknyttede selskaper  14  1  15  7  1  7 -29  2 -28 

EBITDA  2 888  870  3 758  1 734  792  2 526  3 974  1 530  5 504 

Av- og nedskrivninger -179 -406 -585 -171 -355 -527 -372 -719 -1 091 

Driftsresultat (EBIT)  2 709  464  3 173  1 563  437  2 000  3 603  811  4 414 

Renteinntekter  9  3  11  10  4  14  34  9  43 

Rentekostnader -208 -75 -283 -220 -39 -259 -483 -90 -573 

Andre finansinntekter/kostnader -1  1  1  17  -    17  24  1  25 

Netto	finansposter -200 -71 -271 -194 -34 -228 -425 -80 -505 

Resultat før skatt  2 509  393  2 902  1 369  403  1 772  3 177  731  3 908 

Skattekostnad -1 183 -87 -1 270 -806 -93 -899 -2 188 -115 -2 303 

Resultat etter skatt  1 326  306  1 632  563  310  873  990  615  1 605 

Totalresultat konsern

1 Virksomhet under avhendelse = nettvirksomheten, ref. note 3 og 4.

Gå til innholdsfortegnelse
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H1 2019 H1 2018 2018

Mill. kroner
Videreført  

virksomhet
Virksomhet under 

avhendelse 1
Hafslund  E-CO 

konsern
Videreført  

virksomhet
Virksomhet under 

avhendelse 1
Hafslund E-CO  

konsern
Videreført  

virksomhet
Virksomhet under 

avhendelse 1
Hafslund E-CO  

konsern

RESULTAT TILORDNES

Aksjonærer i morselskapet  1 232  306  1 538  478  310  788  804  615  1 419 

Ikke-kontrollerende eierinteresser  94  -    94  85  -    85  186  -    186 

POSTER SOM SENERE KAN BLI 
OMKLASSIFISERT TIL RESULTATET

Netto verdiendring finansielle instrumenter -48  -   -48 -8 -12 -20  14  -    14 

Skattemessige effekter  11  -    11  2  1  3 -4  -   -4 

Poster	som	senere	kan	bli	omklassifisert	til	 
resultatet -37  -   -37 -6 -11 -17  10  -    10 

POSTER SOM IKKE SENERE KAN BLI 
OMKLASSIFISERT TIL RESULTATET

Estimatavvik pensjon  -    -    -    -    66  66  21  269  290 

Skattemessige effekter  -    -    -    -   -16 -16 -7 -59 -66 

Poster som ikke senere kan bli  
omklassifisert	til	resultatet  -    -    -    -    50  50  14  210  224 

Utvidet resultat -37  -   -37 -6  39  33  24  210  234 

Totalresultat  1 289  306  1 595  557  349  906  1 014  825  1 839 

TOTALRESULTAT TILORDNES

Aksjonærer i morselskapet  1 195  306  1 501  478  310  788  828  825  1 653 

Ikke-kontrollerende eierinteresser  94  -    94  85  -    85  186  -    186 

Totalresultat konsern (forts.)

1 Virksomhet under avhendelse = nettvirksomheten, ref. note 3 og 4.

Gå til innholdsfortegnelse
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Balanse konsern

Mill. kroner 30.06.2019 30.06.2018 2018

EIENDELER

Utsatt skattefordel  328  301  319 

Immaterielle eiendeler  15 879  15 890  16 475 

Varige driftsmidler  12 937  24 669  25 370 

Bruksrettseiendeler (note 9)  29  -    -   

Investeringer i tilknyttede selskap  406  462  416 

Langsiktige derivater  881  752  928 

Andre langsiktige fordringer  391  409  786 

Anleggsmidler  30 852  42 483  44 295 

Lagerbeholdning  1  75  31 

Kundefordringer  64  1 024  472 

Andre ikke-rentebærende kortsiktige fordringer  171 -  1 186 

Aksjer og øvrige finansielle eiendeler  -  19  202 

Kortsiktige derivater  64  10  1 

Bankinnskudd o.l.  2 706  535  2 993 

Eiendeler holdt for salg (note 3, 4 og 9)  15 799 - -

Omløpsmidler  18 804  1 663  4 885 

Eiendeler  49 656  44 146  49 180 

Mill. kroner 30.06.2019 30.06.2018 2018

EGENKAPITAL OG GJELD

Innskutt egenkapital  15 395  10 177  15 395 

Opptjent egenkapital -812  4 987 -962 

Ikke-kontrollernde eierinteresser  2 118  1 970  2 068 

Egenkapital  16 701  17 134  16 501 

Langsiktig rentebærende gjeld (note 7)  17 367  16 095  18 533 

Leieforpliktelser (note 9)  31  -    -   

Utsatt skatt  3 385  4 370  4 380 

Pensjonsforpliktelser  54 -5  114 

Langsiktige derivater  71  194  93 

Andre forpliktelser  1 290  749  1 294 

Langsiktige forpliktelser  22 199  21 404  24 414 

Leverandørgjeld  194  742  395 

Annen kortsiktig ikke-rentebærende gjeld  479  1 290  2 060 

Kortsiktige derivater  1  236  350 

Betalbar skatt  1 852  1 171  2 408 

Kortsiktig rentebærende gjeld (note 7)  4 245  2 170  3 052 

Forpliktelser holdt for salg (note 3, 4 og 9)  3 986 - -

Kortsiktige forpliktelser  10 756  5 608  8 265 

Egenkapital og gjeld  49 656  44 146  49 180 

Gå til innholdsfortegnelse
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Oppstilling over kontantstrømmer konsern

Mill. kroner H1 2019 H1 2018 2018

KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE  
AKTIVITETER

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)  2 888  1 734  3 974 

Endringer i varelager  -    -    4 

Urealiserte verdiendringer derivater -512  237  376 

Endringer i kundefordringer og andre 
ikke-rentebærende fordringer  386 -276 -391 

Endring i leverandørgjeld og annen kortsiktig  
ikke-rentebærende gjeld -169 -184  114 

Andre ikke-kontantgenererende inntekter og  
kostnader  132  139 -118 

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  2 725  1 650  3 958 

Betalte renter -326 -316 -426 

Betalt skatt -1 284 -999 -1 298 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle  
aktiviteter - videreført virksomhet  1 115  336  2 234 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter - 
virksomhet holdt for salg  961  1 107  1 429 

KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGS- 
AKTIVITETER

Investeringer i varige driftsmidler -317 -258 -604 

Innbetaling fra salg av varige driftsmidler mm.  -    -    -   

Mill. kroner H1 2019 H1 2018 2018

Overtakelse av virksomhet -167  -   -31 

Andre investeringsaktiviteter  12  -    3 

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -  
videreført virksomhet -472 -258 -632 

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -  
virksomhet holdt for salg -667 -697 -1 546 

KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGS- 
AKTIVITETER

Endring i rentebærende gjeld og fordringer  2 648 -1 092  650 

Andre finansieringsaktiviteter -3  -    8 

Utbetaling av utbytte og andre egenkapital-
transaksjoner -929 -663 -663 

Finansielle effekter i videreført virksomhet, fra 
virksomhet holdt for salg -4 363  -    -   

Kontantstrøm	fra	finansieringsaktiviteter	- 
videreført virksomhet -2 647 -1 755 -4 

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -  
virksomhet holdt for salg  1 222 -546 -635 

Endring i bankinnskudd o.l. -487 -1 813  846 

Bankinnskudd o.l. per 1. januar  3 193  2 348  2 349 

Valutagevinst/-tap betalingsmidler  -    -   -1 

Bankinnskudd o.l. ved periodeslutt  2 706  535  3 195 

Gå til innholdsfortegnelse
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Mill. kroner
Aksjekapital Overkurs Opptjent egenkapital Egenkapital til 

morselskapets aksjonærer
Ikke-kontrollerende 

eierinteresser
Total egenkapital

Egenkapital per 01.01.2018 2 166 7 456 5 608 15 230 1 896 17 126 

ÅRETS	TOTALRESULTAT	2018

Årsresultat  -   -  1 419 1 419 186 1 605 

Utvidet resultat  -   -  234 234  -  234 

Årets	totalresultat  -   -  1 653 1 653 186 1 839 

TRANSAKSJONER MED EIERNE

Utdelt ordinært utbytte for 2017  -   -  -985 -985 -13 -998

Annen kapitalutdelning  -   -  -1 500 -1 500  -  -1 500

Sum transaksjoner med eierne  -   -  -2 485 -2 485 -13 -2 498

Andre egenkapitalendringer  -   -  -3 -3 -3

Andre egenkapitalendringer i tilknyttede selskaper  -   -  39 39  -  39 

Reklassifisering ved integrasjon av Hafslund E-CO -2 066 7 839 -5 773  -   -   -  

Egenkapital per 31.12.2018 100 15 295 -962 14 433 2 068 16 501 

TOTALRESULTAT HITTIL I 2019

Periodens resultat - - 1 538 1 538 94 1 632

Periodens utvidede resultat - - -37 -37 - -37

Totalresultatet i perioden - - 1 501 1 501 94 1 595

Oppstilling over endringer i egenkapital

Halvårsrapport 2019KonsernregnskapGå til innholdsfortegnelse
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Mill. kroner
Aksjekapital Overkurs Opptjent egenkapital Egenkapital til 

morselskapets aksjonærer
Ikke-kontrollerende 

eierinteresser
Total egenkapital

TRANSAKSJONER MED EIERNE

Utdelt ordinært utbytte for 2018 - - -1 284 -1 284 -35 -1 319

Sum transaksjoner med eierne - - -1 284 -1 284 -35 -1 319

Andre egenkapitalendringer - - 66 66 -9 57

Andre egenkapitalendringer i tilknyttede selskaper - - 54 54 - 54

Implementering IFRS 16 - - -187 -187 - -187

Egenkapital per 30.06.2019 100 15 295 -812 14 582 2 118 16 701

Oppstilling over endringer i egenkapital (forts.)

Gå til innholdsfortegnelse
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Note 1 Generell informasjon
Hafslund E-CO er et integrert energi- og infrastrukturkonsern eid 100 
prosent av Oslo kommune.

Hafslund E-CO eier Norges nest største kraftproduksjonsselskap, 
E-CO Energi AS gjennom datterselskapet E-CO Energi Holding AS, 
og Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS, gjennom dattersel-
skapet Hafslund AS. Konsernet har 49 prosent eierandel i Fredrikstad 
Energi AS, samt enkelte mindre investeringer. E-CO Energi Holding AS 
er deleier i prosjektselskapet NorthConnect, som planlegger en like-
strømsforbindelse til Skottland.

Hovedkontoret ligger i Oslo. Halvårsregnskapet ble vedtatt av selska-
pets styre 28. august 2019.

Note 2 Generelle regnskapsprinsipper
Konsernregnskapet for første halvår 2019, avsluttet 30. juni 2019, er 
avlagt etter IAS 34 Delårsrapportering. 

Halvårsregnskapet inkluderer ikke fullstendig informasjon og noteopplys-
ninger som er påkrevd etter IFRS for et årsregnskap og følgelig skal den-
ne rapporten leses i sammenheng med årsregnskapet for 2018. Halvårs-
regnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper og med de 
samme beregningsmetoder som er beskrevet i årsregnskapet for 2018, 
med unntak av IFRS 16 Leieavtaler som er implementert fra og med  
1. januar 2019. Flere andre endringer i standarder trådte i kraft 1. januar 
2019, men disse har ikke hatt vesentlig effekt for halvårsregnskapet.  
 

Effekten av implementeringen av IFRS 16 er beskrevet i note 9 Leieavtaler.

Halvårsregnskapet er ikke revidert. 

Hafslund E-CO har valgt å presentere virksomhet under avhendelse i 
egen kolonne i totalresultatet da det etter konsernets vurdering gir den 
beste informasjonen for brukerne av regnskapet. Dette er en endring 
da avviklet virksomhet tidligere ble presentert som en enkelt post i  
totalresultatet. 

Målegrunnlaget for konsernregnskapet er historisk kost med unntak av 
enkelte eiendeler og forpliktelser som måles til virkelig verdi. Utarbei-
delsen av regnskap i samsvar med IFRS krever bruk av estimater og 
skjønnsmessige vurderinger. Der det foreligger stor grad av skjønns-
messige vurderinger eller forutsetninger og vesentlige estimater, er 
dette beskrevet i aktuelle noter i årsregnskapet for 2018 eller i note til 
halvårsregnskapet der hvor det er nye eller endrede vurderinger.

Note 3 Transaksjoner og hendelser i første halvår 2019
Styrene i Eidsiva Energi og Hafslund E-CO ble høsten 2018 gjennom 
en intensjonsavtale enige om å se nærmere på muligheten for å slå 
sammen hovedvirksomhetene i de to konsernene. I mars 2019 ble  
styrene enige om hovedtrekkene i en avtale om sammenslåing og i  
løpet av våren 2019 ga eierne i Eidsiva Energi sin tilslutning. I bystyre-
møte 19. juni ga Oslo kommune sin tilslutning til sammenslåingen og 
selskapenes generalforsamlinger har i løpet av juni behandlet og  
vedtatt sammenslåingen.

 

Gå til innholdsfortegnelse
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Sammenslåingen er godkjent av Konkurransetilsynet, Olje- og energi-
departementet og NVE.

Sammenslåingen innebærer for konsernet at Hafslund Nett overdras 
til Eidsiva Energi og Hafslund E-CO får en 50 prosent eierandel i en 
felleskontrollert virksomhet (Eidsiva Energi) som vil eie 100 prosent 
av nettvirksomheten fra Hafslund og Eidsiva Energi. Det betyr at nett-
virksomheten ikke lenger vil bli konsolidert, men gjennom 50 prosent 

eierandel og felles kontroll behandles etter egenkapitalmetoden i kon-
sernregnskapet til Hafslund E-CO. Hafslund E-COs samlede eierskap 
i produksjonsvirksomheten vil, etter sammenslåingen, bli 78,6 prosent 
(direkte og indirekte). Det forventes at transaksjonen vil bli gjennomført 
30. september 2019.

Konsernstrukturen vil etter sammenslåingen bli som følger:

Konsern

Felleskontrollert virksomhet

Hafslund E-CO AS

E-CO Energi 
Holding AS

Hafslund Handel AS

Hafslund AS

Hafslund Produksjon 
Holding AS

E-CO Energi AS

Eidsiva Vannkraft AS
Øvrig Eidsiva

(bredbånd, varme,
marked)

Eidsiva Nett AS

Hafslund Nett AS

Eidsiva Energi AS

E-CO (eksisterende  
virksomhet)

•   Oslo Lysverker AS (100 %)
•   NGK Utbygging AS (25 %) 
•   NorthConnect AS (22,25 %)

Oslo Kommune

100 % 100 %

100 %

50 %

100 %

100 %

100 %

90 % 42,8 %57,2 %

100 %

Gå til innholdsfortegnelse
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Note 4 Virksomhet under avhendelse og eiendeler og  
forpliktelser holdt for salg
Som del av en avtale mellom Hafslund E-CO og Eidsiva Energi om en 
sammenslåing av virksomhetene innen vannkraftproduksjon og nett, 
vil Hafslund E-CO overdra sin nettvirksomhet (Hafslund Nett) til Eidsiva 
Energi med oppgjør i 50 prosent eierskap i Eidsiva Energi, samtidig som 
konsernet kjøper produksjonsvirksomheten til Eidsiva (Eidsiva Vannkraft). 
Både nett- og produksjonsvirksomheten skal overdras uten ekstern eller 
intern gjeld utover arbeidskapitalposter, men Hafslund E-CO vil som del 
av transaksjonen motta et kontantvederlag på 3,3 mrd. kroner fra  
Eidsiva Energi.

Transaksjonen ble godkjent av Oslo kommune i bystyremøte 19. juni, 
og har tidligere blitt godkjent av eierne i Eidsiva Energi. Hafslund E-CO 
har vurdert at overdragelsen av Hafslund Nett oppfyller kriteriene for 
avhendet virksomhet og eiendeler og forpliktelser holdt for salg per 
30. juni 2019 i henhold til bestemmelsene i IFRS 5 Anleggsmidler holdt 
for salg og avviklet virksomhet. Resultatene fra nettvirksomheten er i 
totalresultatet presentert i en egen kolonne markert virksomhet under 
avhendelse. Sammenligningstall er presentert tilsvarende. I balansen 
er eiendeler og forpliktelser knyttet til nettvirksomheten presentert som 
henholdsvis eiendeler og forpliktelser holdt for salg per 30. juni 2019.

Avhendelsen vil være en del av en større transaksjon hvor Hafslund 
E-CO og Eidsiva samler sine virksomheter på produksjons- og nett- 
siden, se nærmere beskrivelse i note 3 Transaksjoner og hendelser i 
første halvår 2019.

Når transaksjonen er gjennomført vil Hafslund Nett ikke lenger være et 
datterselskap, men vil gjennom en 50 % eid felleskontrollert virksom-
het i Eidsiva Energi, som samlet vil eie nettvirksomheten i Hafslund 
E-CO og Eidsiva Energi, bli innregnet etter egenkapitalmetoden. 

Gå til innholdsfortegnelse
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Note 5 Segmentinformasjon
Driftssegmenter rapporteres etter samme struktur som ledelsesrap-
porteringen til konsernets øverste beslutningstaker - konsernledelsen. 
Konsernledelsen er ansvarlig for allokering av ressurser til og vurdering 
av inntjening i driftssegmentene. I Hafslund E-CO er driftssegmentene 
sammenfallende med virksomhetsområdene Produksjon (E-CO Energi) 
og Nett (Hafslund). Segmentet Hafslund inkluderer i tillegg til nettvirk-
somheten (Hafslund Nett) også virksomhet som ikke er nettrelatert, 
men denne delen av segmentet var per 31. desember 2018 forventet å 
være uvesentlig fremover. I tillegg til driftssegmentene inkluderer seg-
mentoppstillingen Annen virksomhet (morselskapet Hafslund E-CO AS) 
og konsernelimineringer som vises samlet i separat kolonne. Resultat 
fra tilknyttede selskap presenteres i de respektive hovedsegmentene 
Produksjon og Nett, under drift. Transaksjoner mellom forretningsom-
rådene gjennomføres i henhold til armlengdeprinsippet.

Med støtte i visjonen «For en fornybar og fullelektrisk fremtid», ble det 
i 2018 også etablert et nytt virksomhetsområde, Ny Energi, som skal 
utvikle smarte løsninger innen blant annet elektrisk infrastruktur og 
smarte byløsninger.  Virksomhetsområdet Ny Energi er under oppbyg-
ging og blir foreløpig rapportert som en del av morselskapet, Hafslund 
E-CO AS.

Konsernledelsen vurderer virksomhetsområdenes prestasjoner og 
lønnsomhet basert på EBITDA, driftsresultat, resultat etter skatt og  
avkastning på engasjert kapital. 

Etter sammenslåingen med Eidsiva Energi vil Hafslund Nett bli over-
dratt til Eidsiva Energi. Per 30. juni 2019 er nettvirksomheten (Hafslund 
Nett) derfor presentert som virksomhet under avhendelse i totalresul-
tatet og henholdsvis eiendeler og forpliktelser holdt for salg i balansen, 
se nærmere omtale i note 4 Virksomhet under avhendelse og eiendeler 
og forpliktelser holdt for salg. I virksomhetsomtalen i halvårsberetnin-
gen er segmentene E-CO Energi og Hafslund presentert slik de følges 
opp av konsernledelsen, men omtalen av Hafslund segmentet inklude-
rer i tillegg hovedtall for virksomhet under avhendelse (Hafslund Nett). 

Spesifikasjon av forskjellige inntektstyper per segment er gitt i note 6 
Driftsinntekter.

Gå til innholdsfortegnelse
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Note 5 Segmentinformasjon 1 (forts.)

PRODUKSJON NETT ANNEN VIRKSOMHET OG ELIMINERING KONSERN

Mill. kroner H1 2019 H1 2018 H1 2019 H1 2018 H1 2019 H1 2018 H1 2019 H1 2018

RESULTATOPPSTILLING

Salgsinntekter  2 912  2 675  2 882  2 732  -    -    5 794  5 407 

Andre driftsinntekter  535 -407  65  61  29  -    597 -346 

Driftsinntekter    3 447  2 268  2 947  2 792  29  -    6 392  5 060 

Energikjøp og overføring -117 -155 -1 571 -1 461  1  -   -1 687 -1 616 

Lønn og andre personalkostnader -97 -97 -117 -126 -41  -   -255 -223 

Eiendomsskatt og konsesjonsav-
gifter -137 -136 -7 -7 -0  -   -144 -143 

Andre driftskostnader -165 -143 -382 -415 -47  -   -563 -558 

Resultat fra tilknyttede selskaper  -    2  15  5  -    -    15  7 

EBITDA  2 931  1 739  885  788 -58  -    3 758  2 526 

Av- og nedskrivninger -178 -169 -406 -358 -1  -   -585 -527 

Driftsresultat (EBIT)  2 753  1 570  479  430 -59  -    3 173  2 000 

Renteinntekter  37  13  1  1  26  -    11  14 

Rentekostnader -199 -171 -124 -88 -12  -   -283 -259 

Andre finansinntekter/kostnader -6  -    6  17 -  -    1  17 

Netto	finansposter -168 -158 -117 -70  14  -   -271 -228 

Resultat før skatt  2 585  1 412  362  360 -45  -    2 902  1 772 

Skattekostnad -1 201 -817 -79 -82  10  -   -1 270 -899 

Resultat etter skatt  1 384  595  284  278 -35  -    1 632  873 

1 For segmentinformasjon for regnskapsåret 2018 vises det til konsernets årsrapport for 2018.

Gå til innholdsfortegnelse
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Note 5 Segmentinformasjon (forts.)

PRODUKSJON NETT ANNEN VIRKSOMHET OG ELIMINERING KONSERN

Mill. kroner H1 2019 H1 2018 H1 2019 H1 2018 H1 2019 H1 2018 H1 2019 H1 2018

EIENDELER

Varige driftsmidler  12 745  12 385  13 088  12 284  170  -    26 004  24 669 

Immaterielle eiendeler  15 851  15 266  624  624  28  -    16 503  15 890 

Bruksrettseiendeler  29  -    959  -    -    -    989  -   

Utsatt skattefordel  313  301  -    -    15  -    328  301 

Investeringer i tilknyttede selskaper  136  33  325  429  -    -    461  462 

Langsiktige derivater  881  752  -    -    -    -    881  752 

Andre langsiktige fordringer  217  227  580  182  4  -    801  409 

Anleggsmidler  30 172  28 964  15 577  13 519  218  -    45 967  42 483 

Lagerbeholdning  1  -    27  75  -    -    28  75 

Kundefordringer  67  458  665  589  1  -    729  1 047 

Andre ikke-rentebærende kortsiktige 
fordringer  153  -   -1 -23  8  -    160 -23 

Aksjer og øvrige finansielle eiendeler  -  -    2  19  -    -    2  19 

Kortsiktige derivater  64  2  -    8  -    -    64  10 

Bankinnskudd o.l.  2 706  535  - -  -  -    2 706  535 

Omløpsmidler  2 991  995  693  668  9  -    3 690  1 663 

Eiendeler  33 163  29 959  16 270  14 187  227  -    49 656  44 146 

Gå til innholdsfortegnelse
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Note 5 Segmentinformasjon (forts.)

PRODUKSJON NETT ANNEN VIRKSOMHET OG ELIMINERING KONSERN

Mill. kroner H1 2019 H1 2018 H1 2019 H1 2018 H1 2019 H1 2018 H1 2019 H1 2018

EGENKAPITAL OG GJELD

Innskutt egenkapital  7 606  7 606  2 016  2 571  5 773  -    15 395  10 177 

Opptjent egenkapital  3 577  2 714  2 876  2 273 -7 266  -   -812  4 987 

Ikke kontrollerende eierinteresser  2 118  1 970  -    -    -    -    2 118  1 970 

Egenkapital  13 302  12 290  4 892  4 844 -1 493  -    16 701  17 134 

Langsiktig rentebærende gjeld  12 103  10 659  3 764  5 436  1 500  -    17 367  16 095 

Leieforpliktelser  31  -    1 067  -    -    -    1 098  -   

Utsatt skatt  3 486  3 216  1 074  1 154  22  -    4 582  4 370 

Pensjonsforpliktelser  51  75  33 -80  3  -    86 -5 

Langsiktige derivater  71  194  -    -    -    -    71  194 

Andre forpliktelser  1 290  749  -    -    -    -    1 290  749 

Langsiktige forpliktelser  17 034  14 893  5 937  6 511  1 525  -    24 495  21 404 

Leverandørgjeld  188  469  294  273  7  -    486  742 

Annen kortsiktig ikke-rentebærende 
gjeld  360  -    1 281  1 290  48  -    1 689  1 290 

Kortsiktige derivater  1  236  -    -    -    -    1  236 

Betalbar skatt  1 852  1 171  189  -    -    -    2 040  1 171 

Kortsiktig rentebærende gjeld  427  900  3 678  1 270  139  -    4 245  2 170 

Kortsiktige forpliktelser  2 828  2 776  5 442  2 832  195  -    8 461  5 608 

Egenkapital og gjeld  33 163  29 959  16 270  14 187  227  -    49 656  44 146 

Gå til innholdsfortegnelse
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Note 5 Segmentinformasjon (forts.)

PRODUKSJON NETT ANNEN VIRKSOMHET OG ELIMINERING KONSERN

Mill. kroner H1 2019 H1 2018 H1 2019 H1 2018 H1 2019 H1 2018 H1 2019 H1 2018

NETTO RENTEBÆRENDE GJELD

Langsiktig rentebærende gjeld  11 856  10 659  3 759  5 404  1 500  -    17 115  16 063 

Kortsiktig rentebærende gjeld  427  900  3 678  1 270  139  -    4 245  2 170 

Langsiktige rentebærende fordringer  30  152  49  49  -    -    79  201 

Bankinnskudd, kontanter o.l.  2 706  535 -  -  -  -    2 706  535 

Netto rentebærende gjeld  9 548  10 872  7 388  6 624  1 639  -    18 574  17 496 

ENGASJERT KAPITAL

Egenkapital  13 302  12 290  4 892  4 844 -1 493  -    16 701  17 134 

Netto rentebærende gjeld  9 548  10 872  7 388  6 624  1 639  -    18 574  17 496 

Netto skatteposisjon  5 025  4 086  1 262  1 154  7  -    6 294  5 240 

Engasjert kapital  27 874  27 248  13 542  12 623  153  -    41 569  39 871 

INVESTERINGER

Varige driftsmidler  317  258  676  705  -    -    993  963 

Gå til innholdsfortegnelse
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Note 6 Driftsinntekter
Hafslund E-COs driftsinntekter fordeler seg som følger på inntektstype 
og segment.

PRODUKSJON NETT  ANNEN VIRKSOMHET       KONSERN

Mill. kroner
Videreført 

virksomhet
Videreført 

virksomhet
Virksomhet under 

avhendelse
Nett 

(Hafslund konsern)
Videreført 

virksomhet
Videreført 

virksomhet
Virksomhet under 

avhendelse
Hafslund E-CO 

konsern

DRIFTSINNTEKTER H1 2019

Kraftinntekter  2 835  -    77  77  -    2 835  77  2 912 

Konsesjonskraft  49  -    -    -    -    49  -    49 

Anleggsbidrag  -    -    136  136  -    -    136  136 

Nettleie/faktisk inntekt  28  -    2 670  2 670  -    28  2 670  2 698 

Salgsinntekter  2 912  -    2 882  2 882  -    2 912  2 882  5 794 

Realisert gevinst/tap kraftderivater  16  -    -    -    -    16  -    16 

Urealisert gevinst/tap kraftderivater  512  -    -    -    -    512  -    512 

Andre driftsinntekter  8  2  57  59  3  12  57  70 

Andre driftsinntekter  535  2  57  59  3  540  57  597 

Andre driftsinntekter - interne  -   -  5  5 -5 -5  5  -   

Driftsinntekter  3 447  2  2 945  2 947 -3  3 447  2 945  6 392 

Gå til innholdsfortegnelse
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PRODUKSJON NETT ANNEN VIRKSOMHET KONSERN

Mill. kroner
Videreført 

virksomhet
Videreført 

virksomhet
Virksomhet under 

avhendelse
Nett 

(Hafslund konsern)
Videreført 

virksomhet
Videreført 

virksomhet
Virksomhet under 

avhendelse
Hafslund E-CO 

konsern

DRIFTSINNTEKTER H1 2018

Kraftinntekter  2 611  18  74  93  -    2 629  74  2 704 

Konsesjonskraft  37  -    -    -    -    37  -    37 

Anleggsbidrag  -    -    122  122  -    -    122  122 

Nettleie/faktisk inntekt  27  -    2 517  2 517  -    27  2 517  2 544 

Salgsinntekter  2 675  18  2 714  2 732  -    2 693  2 714  5 406 

Realisert gevinst/tap kraftderivater -170  -    -    -    -   -170  -   -170 

Urealisert gevinst/tap kraftderivater -261  -    -    -    -   -261  -   -261 

Andre driftsinntekter  24  12  49  61  -    36  49  85 

Andre driftsinntekter -407  12  49  61  -   -395  49 -346 

Andre driftsinntekter - interne  -   -2  2  -    -   -2  2  -   

Driftsinntekter  2 268  28  2 764  2 792  -    2 296  2 764  5 060 

Note 6 Driftsinntekter (forts.)

Hafslund E-COs driftsinntekter fordeler seg som følger på inntektstype 
og segment.

Gå til innholdsfortegnelse
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Mill. kroner Lånebeløp i valuta Valuta Forfall 30.06.2019 31.12.2018

E-CO ENERGI HOLDING AS

Obligasjonslån i det norske markedet 100 NOK 2019  100 

Privat plassering i det amerikanske markedet 50 USD 2019 427  433 

Obligasjonslån i det norske markedet 500 NOK 2022 500  500 

Privat plassering i det amerikanske markedet 75 USD 2023 637  649 

Privat plassering i det amerikanske markedet 290 NOK 2024 290  290 

Privat plassering i det amerikanske markedet 25 USD 2026 210  216 

Den nordiske investeringsbank 2 000 NOK 2027-2030 2 000  2 000 

Privat plassering i det amerikanske markedet 910 NOK 2027 910  910 

Privat plassering i det japanske markedet 5 000 JPY 2028 395  394 

Obligasjonslån i det norske markedet 250 NOK 2029 250  250 

Privat plassering i det japanske markedet 5 000 JPY 2029 395  394 

Privat plassering i det amerikanske markedet 723 NOK 2029 723  723 

Obligasjonslån i det norske markedet 200 NOK 2030 200  200 

Lån fra Eidsiva Vannkraft AS 96 NOK 2030  96 

Obligasjonslån i det norske markedet 200 NOK 2031 200  200 

Privat plassering i det amerikanske markedet 125 USD 2031 1 061  1 082 

Privat plassering i det tyske markedet 30 EUR 2031 290  297 

Privat plassering i det amerikanske markedet 848 NOK 2032 848  848 

Privat plassering i det amerikanske markedet 600 NOK 2033 600  600 

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

Rentebærende gjeld omregnet til norske kroner  12 284  12 528 

Bokført verdi rentebærende gjeld knyttet til virkelig verdisikring  247  172 

Bokført verdi rentebærende gjeld  12 531  12 700 

Herav bokført verdi kortsiktig rentebærende gjeld  427  533 

Herav bokført verdi langsiktig rentebærende gjeld  12 104  12 168 

Note 7 Rentebærende gjeld

Gå til innholdsfortegnelse
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Mill. kroner Lånebeløp i valuta Valuta Forfall 30.06.2019 31.12.2018

HAFSLUND AS

Kassekreditt 1 617 NOK  1 617 

Obligasjonslån i det norske markedet 500 NOK 2019  500 

Sertifikatlån i det norske markedet 500 NOK 2019  500 

Obligasjonslån i det norske markedet 500 NOK 2019  500 

Den nordiske investeringsbank 1 272 NOK 2019-2030  1 272  1 322 

Obligasjonslån i det norske markedet 600 NOK 2019  600  600 

Obligasjonslån i det norske markedet 305 NOK 2019  305 1  305 

Obligasjonslån i det norske markedet 750 NOK 2020  750  750 

Obligasjonslån i det norske markedet 300 NOK 2020  300  300 

Obligasjonslån i det norske markedet 400 NOK 2020  400  400 

Obligasjonslån i det norske markedet 750 NOK 2021  750  750 

Obligasjonslån i det norske markedet 400 NOK 2022  400  400 

Obligasjonslån i det norske markedet 300 NOK 2023  300  300 

Obligasjonslån i det norske markedet 450 NOK 2024  450  450 

Obligasjonslån i det norske markedet 293 NOK 2024  293  293 

Rentebærende gjeld omregnet til norske kroner  7 437  7 370 

Verdiendring låneportefølje  5  13 

Bokført verdi rentebærende gjeld  7 442  7 383 

Herav bokført verdi kortsiktig rentebærende gjeld  3 678  2 519 

Herav bokført verdi langsiktig rentebærende gjeld  3 764  4 864 

Note 7 Rentebærende gjeld (forts.)

 

1 Dette lånet måles til virkelig verdi.

Gå til innholdsfortegnelse
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Mill. kroner Lånebeløp i valuta Valuta Forfall 30.06.2019 31.12.2018

HAFSLUND E-CO AS

Kassekreditt 139 NOK  139 

Ansvarlig lån (Oslo Energi Holding AS) 1 500 NOK 2037  1 500  1 500 

Rentebærende gjeld omregnet til norske kroner  1 639  1 500 

Bokført verdi rentebærende gjeld  1 639  1 500 

Herav bokført verdi kortsiktig rentebærende gjeld  139 

Herav bokført verdi langsiktig rentebærende gjeld  1 500  1 500 

HAFSLUND E-CO KONSERN

Bokført verdi kortsiktig rentebærende gjeld 4 245  3 052 

Bokført verdi langsiktig rentebærende gjeld  17 367  18 533 

Note 7 Rentebærende gjeld (forts.)

 

Gå til innholdsfortegnelse
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Note 8 Virkelig verdi
Vesentlige regnskapsprinsipper
Virkelig verdi er den pris som ville blitt oppnådd ved salg av en eiendel 
eller betalt for å overføre en forpliktelse i en velordnet transaksjon  
mellom markedsdeltakere på måletidspunktet.  

Virkelig verdi-hierarki: Virkelig verdi-målinger klassifiseres etter følgende 
nivåer:
• Nivå 1: Verdsettelse er basert på noterte priser i aktive markeder for 

identiske eiendeler eller forpliktelser
• Nivå 2: Verdsettelse er basert på andre inndata enn noterte priser 

som omfattes av nivå 1, som er observerbare for eiendelen, enten 
direkte eller indirekte

• Nivå 3: Verdsettelse er basert på ikke-observerbare inndata for  
eiendelen eller forpliktelsen.

Konsernet forsøker å maksimere bruken av observerbare data der  
dette er mulig.

Vesentlige estimater og forutsetninger
Beregningen av virkelig verdi er gjort ved diskontering av fremtidige 
kontantstrømmer når det ikke finnes en notert markedspris i et aktivt 
marked. Markedsrentekurven er lagt til grunn ved diskontering av frem-
tidige kontantstrømmer. Markedsrentekurven utledes basert på tilgjen-
gelige swap-renter.

30.06.2019 30.06.2019

Mill. kroner Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Sum 

virkelig 
verdi

Bokført 
verdi

FINANSIELLE	EIENDELER	MÅLT	TIL	 
VIRKELIG VERDI

Rente- og valutaderivater  -  945  -  945  945 

Rentebærende fordring  -  -  49  49  49 

Sum	finansielle	eiendeler	målt	til	virkelig	verdi  -  945  49  994  994 

FINANSIELLE	FORPLIKTELSER	MÅLT	TIL	 
VIRKELIG VERDI

Rente- og valutaderivater  -  71  -  71  71 

Kraftderivater  -  1  -  1  1 

Grunneiererstatninger og frikraft  -  -  131  131  131 

Rentebærende gjeld  -  310  -  310  310 

Sum	finansielle	forpliktelser	målt	til	
virkelig verdi  -  382  131  513  513 

 
 
 
 

Gå til innholdsfortegnelse
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Note 8 Virkelig verdi (forts.)
31.12.2018 31.12.2018

Mill. kroner Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Sum 

virkelig 
verdi

Bokført 
verdi

FINANSIELLE	EIENDELER	MÅLT	TIL	 
VIRKELIG VERDI

Rente- og valutaderivater  -    929  -    929  929 

Rentebærende fordring  -    -    49  49  49 

Sum	finansielle	eiendeler	målt	til	virkelig	verdi  -    929  49  978  978 

FINANSIELLE	FORPLIKTELSER	MÅLT	TIL	 
VIRKELIG VERDI

Rente- og valutaderivater  -    93  -    93  93 

Kraftderivater  -    350  -    350  350 

Grunneiererstatninger og frikraft  -    -    131  131  131 

Rentebærende gjeld  -    818  -    818  818 

Sum	finansielle	forpliktelser	målt	til	virkelig	
verdi  -    1 261  131  1 392  1 392 

Konsernet har to lån som måles til virkelig verdi over resultatet, hvorav 
ett er nedbetalt i H1 2019. Øvrige lån måles til amortisert kost. Virkelig 
verdi av disse lånene vises i tabellen nedenfor. For andre finansielle for-
pliktelser målt til amortisert kost er amortisert kost tilnærmet lik virkelig 
verdi. Finansielle eiendeler målt til amortisert kost består i hovedsak av 
den delen av kundefordringer som ikke er IFRS 15-fordringer, og andre 
fordringer hvor amortisert kost er tilnærmet lik virkelig verdi.

30.06.2019 30.06.2019

Mill. kroner Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Sum 

virkelig 
verdi

Bokført 
verdi

FINANSIELLE	FORPLIKTELSER	MÅLT	TIL	 
AMORTISERT KOST

Annen kortsiktig ikke rentebærende gjeld  -    -   479 479 479

Leverandørgjeld  -    -    194 194 194

Andre avsetninger og forpliktelser  -    -    1 159  1 159  1 159 

Rentebærende gjeld  -    17 774  -    17 774  17 454 

Sum	finansielle	forpliktelser	målt	til	amortisert	
kost  -    17 774 1 832 19 606 19 286

Rentebærende gjeld målt til amortisert kost  17 454 

Rentebærende gjeld målt til virkelig verdi  310 

Ansvarlig lån målt til amortisert kost, ikke 
beregnet virkelig verdi  3 847 

Rentebærende gjeld 30. juni 2019 21 612

Langsiktig rentebærende gjeld 17 367 

Kortsiktig rentebærende gjeld 4 245 

Rentebærende gjeld 30. juni 2019 21 612

 
 

Gå til innholdsfortegnelse
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Note 8 Virkelig verdi (forts.)
31.12.2018 31.12.2018

Mill. kroner Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Sum 

virkelig 
verdi

Bokført 
verdi

FINANSIELLE	FORPLIKTELSER	MÅLT	TIL	 
AMORTISERT KOST

Annen kortsiktig ikke rentebærende gjeld  -    -    2 060  2 060  2 060 

Leverandørgjeld  -    -    395  395  395 

Andre avsetninger og forpliktelser  -    -    1 163  1 163  1 163 

Rentebærende gjeld  -    16 912  -    16 912  16 918 

Sum	finansielle	forpliktelser	målt	til	amortisert	
kost  -    16 912  3 618  20 530  20 537 

Rentebærende gjeld målt til amortisert kost  16 918 

Rentebærende gjeld målt til virkelig verdi  818 

Ansvarlig lån målt til amortisert kost, ikke  
beregnet virkelig verdi  3 847 

Rentebærende gjeld 31. desember 2018 21 584

Langsiktig rentebærende gjeld  18 533 

Kortsiktig rentebærende gjeld  3 052 

Rentebærende gjeld 31. desember 2018 21 584

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

Note 9 Leieavtaler
Vesentlige regnskapsprinsipper
Hafslund E-CO leier flere eiendeler, blant annet trafostasjoner, kraftsta-
sjoner, kontorlokaler, vannfall og andre driftsmidler. 

Leieavtaler hvor konsernet er leietaker
Konsernet innregner bruksretteiendeler og leieforpliktelser på leieavta-
lens igangsettelsestidspunkt. Bruksretteiendelen måles initielt til kost 
og deretter til kost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger, og 
justert for visse remålinger av leieforpliktelsen. Bruksretteiendelene  
avskrives lineært over leieperioden. Leieforpliktelsen måles initielt til  
nåverdien av leiebetalinger som ikke er betalt på igangsettelsestids-
punktet og neddiskonteres. 
 
Diskonteringsrente
Hafslund E-CO benytter alternativ lånerente dersom leieavtalens  
implisitte lånerente ikke lett kan bestemmes. Konsernet bruker generelt 
alternativ lånerente som diskonteringsrente. Denne estimeres med  
utgangspunkt i swap-rente for aktuell leieperiode og bruk av markeds- 
data for type eiendel. 

Forlengelses- og kjøpsopsjoner
Flere av konsernets leieavtaler inneholder opsjoner som gir mulighet 
for forlengelse av leieavtaler. I tillegg har en av kontraktene for leie av 
trafostasjoner en kjøpsopsjon. Slike opsjoner er vurdert og hensyntatt i 
beregningene av bruksretteiendel og leieforpliktelse. Vesentlige vurde-
ringer i forbindelse med opsjonene er beskrevet i avsnittet om Vesent-
lige estimater og forutsetninger nedenfor. Det har ikke vært endringer 

Gå til innholdsfortegnelse
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i vurderingen av forlengelses- og kjøpsopsjoner etter vurderingen som 
ble gjort per 1. januar 2019.

Leiereguleringer
For flere av konsernets leieavtaler er det en årlig indeksregulering av 
leiebeløpet. Leieforpliktelsen og bruksretteiendelen justeres når de ak-
tuelle indeksreguleringene skjer. For avtaler hvor leiebeløpet justeres 
med en fast prosent medtas estimert justering i beregning av leiefor-
pliktelse og bruksretteiendel på tidspunkt for oppstart av kontrakten.

Kortsiktige leieavtaler og leieavtaler hvor underliggende eiendel 
har lav verdi
Konsernet benytter innregningsunntaket for leieavtaler som har en  
varighet på 12 måneder eller kortere. Konsernet benytter også innreg-
ningsunntaket for leieavtaler hvor underliggende eiendel har lav verdi.

Presentasjon i balansen
Konsernet presenterer bruksretteiendeler på en separat linje i balansen 
under Bruksretteiendeler og leieforpliktelser på separate linjer i balan-
sen under henholdsvis Leieforpliktelser – kortsiktige og Leieforpliktel-
ser - langsiktige. En vesentlig del av bruksretteiendelene og korrespon-
derende leieforpliktelse ligger i Hafslund Nett, som er holdt for salg  
per 30. juni 2019, se nærmere beskrivelse i note 4 Virksomhet under  
avhendelse og eiendeler og forpliktelser holdt for salg.

Leieavtaler hvor konsernet er utleier
Konsernets aktiviteter som utleier er av begrenset omfang og IFRS 16 
har derfor ikke hatt betydelige effekter for konsernregnskapet.

Implementeringseffekter 1. januar 2019
Konsernet har benyttet den modifiserte retrospektive overgangsmeto-
de, hvor den samlede virkningen av førstegangs anvendelse av IFRS 
16 er justert mot opptjent egenkapital per 1. januar 2019. Sammenlig-
ningstallene er ikke endret som følge av overgang til IFRS 16 ved bruk 
av denne metoden. IFRS 16 erstatter eksisterende standarder og for-
tolkninger om leieavtaler, inkludert IAS 17 Leieavtaler og IFRIC 4 Fast-
settelse av hvorvidt en avtale inneholder en leieavtale.

For flere større leiekontrakter er bruksrettseiendelen innregnet til en 
 beregnet verdi som om IFRS 16 alltid har vært benyttet. For andre  
leiekontrakter er bruksretteiendelen innregnet til verdien av leieforplik-
telsen per 1. januar 2019.  Opsjoner som gir rett til forlengelse eller 
terminering av leieperioden er hensyntatt og reflektert i fastsettelse av 
leieperioden i de tilfeller hvor det er vurdert som rimelig sikkert at  
opsjonen vil bli utøvet. Tilsvarende vurdering er gjort av kjøpsopsjoner 
på den underliggende eiendel.

Vesentlige estimater og forutsetninger
Konsernet har brukt skjønn for å fastsette leieperioden for de leieavta-
lene som inneholder forlengelsesopsjoner. Vurderingen av om Hafslund 
E-CO er rimelig sikker på å utøve forlengelsesopsjoner påvirker leie-
perioden, og dermed påvirker også denne vurderingen i betydelig grad 
størrelsen på leieforpliktelser og bruksretteiendeler som innregnes. De 
største leieavtalene gjelder leie av trafostasjoner, hvor de to leie- 
avtalene inneholder 10-års forlengelsesopsjoner og den ene inneholder 
en kjøpsopsjon. Konsernets vurdering ved overgangen til IFRS 16 var 
at for den ene av disse avtalene er man rimelig sikker på at den første 
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10-års forlengelsesopsjonen vil utøves. For den andre er vurderingen 
at kjøpsopsjonen vil utøves. De to leieavtalene utgjør i underkant av 90 
prosent av de totale leieforpliktelsene 1. januar 2019. 

Implementeringseffekten kan spesifiseres som følger:

Mill. kroner 1. januar 2019

IMPLEMENTERINGSEFFEKT

Bruksretteiendeler  1 005 

Utsatt skattefordel  52 

Sum eiendeler  1 057 

Leieforpliktelser  1 243 

Egenkapital -186 

Sum egenkapital og gjeld  1 057 

Bruksretteiendelene og leieforpliktelsene fordeler seg som følger på 
driftsmiddelkategorier per 1. januar og 30. juni 2019:

Mill. kroner 1. januar 2019 30. juni 2019
Herav holdt

 for salg per 30. 
juni 2019

BRUKSRETTEIENDELER

Kraftstasjoner og damanlegg  6 5

Nettanlegg  930 927 927

Maskiner, utstyr, inventar  6 5

Tomter og annen eiendom  48 36 33

Vannfallsrettigheter  14 16

Bruksretteiendeler  1 005  989  959 

LEIEFORPLIKTELSER

Kraftstasjoner og damanlegg  7 7

Nettanlegg  1 157 1 151 1 133

Maskiner, utstyr, inventar  6 5

Tomter og annen eiendom  59 38 53

Vannfallsrettigheter  14 16

Leieforpliktelser  1 243  1 216  1 185 
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VIDEREFØRT VIRKSOMHET VIRKSOMHET UNDER AVHENDELSE TOTALT

Mill. kroner
H1 2019 
IFRS 16

IFRS 16- 
effekt

H1 2019 
IAS 17

H1 2018 
IAS 17

H1 2019 
IFRS 16

IFRS 16- 
effekt

H1 2019 
IAS 17

H1 2018 
IAS 17

H1 2019 
IFRS 16

IFRS 16- 
effekt

H1 2019 
IAS 17

H1 2018 
IAS 17

FORKLARING	AV	EFFEKTER	PÅ	RESULTAT	FØR	SKATT

EBITDA 2 888 4 2 884 1 734 870 64 806 792 3 758 68 3 689 2 526

Av- og nedskrivninger -179 -2 -177 -171 -406 -37 -369 -355 -585 -39 -546 -527

Driftsresultat (EBIT) 2 709 2 2 707 1 563 464 28 437 437 3 173 29 3 144 2 000

Netto finansposter -200 -1 -199 -194 -71 -15 -56 -34 -271 -16 -255 -228

Resultat før skatt 2 509 1 2 508 1 369 393 12 381 403 2 902 13 2 889 1 772

Note 9 Leieavtaler (forts.)

Bruksretteiendelene og leieforpliktelsene som tilhører Hafslund Nett 
er inkludert i postene Eiendeler holdt for salg og Forpliktelser holdt for 
salg per 30. juni 2019.

Sammenlignet med 2018, er leiekostnader i driftsresultatet erstattet 
av avskrivninger på bruksretteiendelene og rentekostnader på leiefor-
pliktelsene. En oversikt over effektene på sentrale resultatstørrelser 
sammenlignet med hva disse tallene ville vært hvis IFRS 16 ikke hadde 
vært implementert er vist nedenfor for å gi sammenligningsgrunnlag 
med 2018-tallene. 
 
Konsernet hadde per 31. desember 2018 ingen finansielle innleieavtaler.
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Note 10 Integrasjon Hafslund og E-CO i 2018
Som forklart i årsregnskapet for 2018 ble Hafslund E-CO konsern formelt 
etablert i 2018. For regnskapsformål ble konsernregnskapet basert på 
kontinuitetsverdier i de to underkonsernene E-CO Energi og Hafslund. 
Det vises til note 1.4 Transaksjoner og hendelser i 2018 i årsregnskapet 
for 2018.

Effekten for sammenligningstallene i halvårsregnskapet er som følger:

1.1.-30.6. 2018 1.1.-30.6. 2018 1.1.-30.6. 2018

Mill. kroner
E-CO konsern  

(offisielt halvårs- 
regnskap)

Hafslund konsern 
(offisielt halvårs- 

regnskap)

Hafslund  
E-CO konsern

HALVÅRSRESULTAT

Driftsinntekter 2 269 2 792 5 060

Driftsresultat 1 571 430 2 000

Netto finans -159 -71 -228

Resultat før skatt 1 413 360 1 772

Skattekostnad -817 -82 -899

Halvårsresultat 595 278 873

Note 11 Transaksjoner med nærstående
Hafslund E-CO AS kjøpte Hafslund Hovedgård AS fra Oslo Energi  
Holding AS i april 2019, med oppgjør i kontanter. Vederlaget på 167 mill. 
kroner var basert på en verdivurdering gjennomført av tredjepart.  
Hafslund E-CO AS og Oslo Energi Holding AS er begge 100 prosent eid 
av Oslo kommune.

Note 12 Hendelser etter balansedagen
Hafslund E-CO gjennomførte i juli 2019 et virksomhetskjøp med over-
takelsestidspunkt 1. juli 2019.  Konsernet kjøpte 51 prosent av aksjene 
i Trøgstad Elverk AS fra Trøgstad kommune, gjennom datterselskapet 
Hafslund Nett AS og ble med dette 100 prosent eier. Vederlaget var på 
31 mill. kroner og ble gjort opp i kontanter. Konsernet hadde frem til da 
en eierandel på 49 prosent og Trøgstad Elverk AS var per 30. juni 2019 
et tilknyttet selskap innregnet etter egenkapitalmetoden i konsernregn-
skapet til Hafslund E-CO. Trøgstad Elverk AS vil være en del av trans-
aksjonen med Eidsiva hvor nettvirksomheten selges til Eidsiva, se nær-
mere omtale i note 3. Transaksjoner og hendelser i første halvår 2019 
og note 4 Virksomhet under avhendelse og eiendeler og forpliktelser 
holdt for salg.
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mill. kroner H1 2019 H1 2018

UNDERLIGGENDE DRIFTSRESULTAT

Driftsresultat 3 173  2 000 

Urealisert resultat på kraft- og valutakontrakter -512 261 

Underliggende driftsresultat  2 662  2 261 

BRUTTO OG NETTO RENTEBÆRENDE GJELD

Langsiktig rentebærende gjeld  17 367  16 095 

Verdiendring låneportefølje -253 -33 

Kortsiktig rentebærende gjeld  4 245  2 170 

Brutto rentebærende gjeld  21 359  18 233 

Bankinnskudd, kontanter, o.l.  2 706  535 

Andre langsiktige rentebærende fordringer  79  201 

Netto rentebærende gjeld  18 574  17 496 

ENGASJERT KAPITAL

Egenkapital  16 701  17 134 

Netto rentebærende gjeld  18 574  17 496 

Netto skatteposisjon  6 294  5 240 

Engasjert kapital  41 569  39 871 

NETTO SKATTEPOSISJON

Utsatt Skattefordel -328 -301 

Utsatt skatt  4 582  4 370 

Betalbar skatt  94  1 171 

Betalbar Grunnrente skatt  1 946  -   

Netto skatteposisjon  6 294  5 240 

ROCE	/	AVKASTNING	PÅ	ENGASJERT	KAPITAL

Driftsresultat  3 173  2 000 

Delt på:

Gjennomsnittlig engasjert kapital 1  41 339  39 871 

ROCE / avkastning på engasjert kapital 2 15 % 10 %

ROE	/	AVKASTNING	PÅ	EGENKAPITAL

Resultat etter skatt  1 632  873 

Delt på:

Gjennomsnittlig egenkapital 1  16 601  17 134 

ROE / avkastning på egenkapital 2 20 % 10 %

Alternative resultatmål

2  Driftsresultat, EBITDA og Resultat etter skatt er annualisert ved å gange halvårstallet med 2. 

1  Engasjert kapital og egenkapital i beregninger for 2018 er kun halvåret 2018
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Begrep Definisjon

EBITDA Driftsresultat + Avskrivninger

Urealisert resultat på kraft- og  
valutakontrakter Urealisert gevinst/tap på kraft- og valutakontrakter

Underliggende driftsresultat Driftsresultat - urealisert resultat på kraft- og valutakontrakter

Netto rentebærende gjeld Brutto rentebærende gjeld - Rentebærende fordringer

Rentebærende fordringer Bankinnskudd + pengemarkedsfond

Engasjert kapital Egenkapital + Netto rentebærende gjeld + Netto skatteposisjoner

ROE Årsresultat / Egenkapital (Gjennomsnitt IB og UB)

ROCE Driftsresultat / Engasjert kapital (Gjennomsnitt IB og UB)

Gjeld / EBITDA UB Netto rentebærende gjeld / EBITDA

FFO / Gjeld (EBITDA - betalte renter - betalt skatt) / UB Netto rentebærende gjeld

Kraftproduksjon Total produksjon i kraftverk i TWh

Oppnådd kraftpris Vektet kraftpris inkludert konsesjonskraft

NVE-kapital Ferdigstilte anleggsmidler i nettvirksomheten inklusive et fast 
prosentvis påslag for arbeidskapital

Definisjoner

mill. kroner H1 2019 H1 2018

GJELD / EBITDA

Netto rentebærende gjeld  18 574  17 496 

Delt på:

EBITDA  3 758  2 526 

Gjeld / EBITDA 2  2,5  3,5 

FFO / GJELD

EBITDA  3 758  2 526 

Betalte renter -377 -362 

Betalt skatt -1 284 -999 

Delt på: 

Netto rentebærende gjeld  18 574  17 496 

FFO / Gjeld 2 23 % 13 %

Alternative resultatmål (forts.)

2  Driftsresultat, EBITDA og Resultat etter skatt er annualisert ved å gange halvårstallet med 2. 
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Erklæring fra styret 
og konsernsjef
Styret og konsernsjef har i dag behandlet og godkjent halvårs- 
beretningen og dets sammendratte konsoliderte halvårsregnskap 
for perioden 1. januar til 30. juni 2019 for konsernet Hafslund E-CO.

Vi erklærer etter beste overbevisning at:

• det sammendratte konsernregnskapet for perioden 1. januar til 30. 
juni 2019 er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i IAS 34 
Delårsrapportering og gir et rettvisende bilde av konsernets eien- 
deler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet

• halvårsberetningen gir en rettvisende oversikt over viktige begiven-
heter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårs- 
regnskapet, og de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer  
virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode

Styret i Hafslund E-CO AS

Oslo, 28. august 2019

Bård Vegar Solhjell Mari Thjømøe Arvid Amundsen

Per Luneborg Johnny Kjønås

Alexandra Bech Gjørv Bente Sollid Storehaug Bjørn Erik Næss
Styreleder

Finn Bjørn Ruyter
Konsernsjef

Halvårsrapport 2018Erklæring fra styret 
og konsernsjef
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