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► Resultat etter skatt på 518 mill. kroner (1 632 mill. kroner) preget av betydelig fall i kraftpris 

som følge av høyt kraftoverskudd og store begrensninger i overføringskapasitet. 

► Oppnådd kraftpris på 12,0 øre/kWh mot 43,7 øre/kWh for fjoråret – produsert kraftvolum 

bidrar positivt mot fjoråret.

► Eierskapet i Eidsiva Energi med stabil inntjening og et solid utbyttebidrag. 

► Robust finansieringsstruktur, men økt gjeldsnivå som følge av negativ kontantstrøm.

► Beredskapsorganisasjon etablert og full drift gjennomført siden utbruddet av 

koronapandemien. 

► Utbytte for regnskapsåret 2019 på 700 mill. kroner (1 284 mill. kroner) til Oslo kommune 

tilpasset kraftprisfall og svakere markedsutsikter. 
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Tall i norske kroner om ikke annet er spesifisert. Tall for 2019 er oppgitt i parentes. 

1) Antall  ansatte 1H 2019 inkluderer ansatte i Hafslund Nett, men ikke ansatte i Hafslund E-CO Vannkraft Innlandet.

2) Produsert volum 1H 2020 inkluderer volum fra Hafslund E-CO Vannkraft Innlandet.
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Sammenliknbare tall 2019

Hafslund E-CO gjennomførte 30. september 2019 en transaksjon med Eidsiva Energi hvor

vannkraftvirksomheten ble samlet i Hafslund E-CO, mens nettvirksomheten ble samlet i Eidsiva

Energi. Samtidig ble det etablert et krysseierskap mellom Hafslund E-CO og Eidsiva Energi hvor

Hafslund E-CO eier 50 prosent av Eidsiva Energi og Eidsiva Energi eier 42,8 prosent i Hafslund

E-CO Vannkraft, et datterselskap i Hafslund E-CO konsernet. Tall for 2019 oppgitt i parentes viser

konsernets totalverdier i 2019 inkludert avhendet virksomhet.

HMS

Det har vært 14 skader i 1. halvår 2020 inkludert leverandører, hvorav 8 med fravær. Rullerende

12 måneders antall skader per million arbeidstimer (H2) per utgangen av juni 2020 var 13,9, mot

7,7 per juni 2019. Det arbeides aktivt med å redusere antall skader i hele virksomheten.

Resultat 1. halvår

Hafslund E-CO hadde et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 1 341 mill. kroner (3 758 mill.

kroner) og et driftsresultat på 1 102 mill. kroner (3 173 mill. kroner) i 1. halvår 2020. Nedgangen i

driftsresultatet skyldes i hovedsak et betydelig fall i kraftprisene. Oppnådd kraftpris på 12,0 øre

per kWh i halvåret er en reduksjon på 73 prosent fra fjoråret, men 18 prosent høyere en

spotprisen i halvåret. Innarbeidet resultat fra eierskapet i Eidsiva Energi var 355 mill. kroner i

halvåret.

Finanskostnadene i 1. halvår på 363 mill. kroner (271 mill. kroner) inkluderer en belastning på 41

mill. kroner i et pro contra oppgjør vedrørende Eidsiva-transaksjonen. Utover dette, må de

økte finanskostnadene fra fjoråret ses i sammenheng med endret kapitalstruktur og låneportefølje

i forbindelse med Eidsiva-transaksjonen som ble gjennomført høsten 2019.

Skattekostnaden på 221 mill. kroner (1 270 mill. kroner) i halvåret inkluderer en grunnrenteskatt

på 110 mill. kroner (611 mill. kroner) for vannkraftproduksjonen. Resultat etter skatt ble 518 mill.

kroner (1 632 mill. kroner) i 1. halvår 2020, en nedgang fra fjoråret som følge av et betydelig fall i

kraftpris.

Kontantstrøm 1. halvår

Den negative netto kontantstrømmen fra driften på -1 596 mill. kroner i halvåret må, i tillegg til lav

inntjening som følge av lav kraftpris, ses i sammenheng med 1 711 mill. kroner i betalt skatt som

følge av høyt kraftprisnivå og gode resultater i 2019. EBITDA på 1 341 mill. kroner for halvåret er

2,6 mrd. kroner høyere enn den tilhørende kontantstrømmen fra driften før arbeidskapitalendring. I

tillegg til betalt skatt, så skyldes dette 441 mill. kroner i betalte renter og 376 mill. kroner i

innarbeidet resultat fra investeringer i tilknyttede selskaper (hovedsakelig Eidsiva Energi).

Netto investeringer i 1. halvår var 337 mill. kroner, utbetalt utbytte for regnskapsåret 2019 til Oslo

kommune og minoritetseiere utgjør 1 068 mill. kroner og mottatt utbytte fra Eidsiva Energi utgjør

325 mill. kroner. Samlet så har dette gitt en negativ kontantstrøm som økte netto rentebærende

gjeld med 3,0 mrd. i løpet av halvåret.

Balanse, finansiering og kapitalforhold

Hafslund E-CO hadde ved utgangen av 1. halvår 2020 totale eiendeler på 64,5 mrd. kroner, ned

0,7 mrd. kroner i løpet av halvåret. Engasjert kapital på 52,0 mrd. kroner er en økning på 0,7 mrd.

i løpet av halvåret i hovedsak som følge av at betalt skatt reduserer de kortsiktige driftskredittene

som inngår i engasjert kapital.

Sammendrag 1. halvår 2020
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1) I motsetning til note 5 Rentebærende gjeld, viser grafen forfall inkludert swap-effekt. Det er ingen swap-effekter før 2023. 
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Hafslund E-CO har en robust finansieringsstruktur med langsiktige, kommitterte trekkfasiliteter og

med en likviditet til å dekke minimum 12 måneders låneforfall. Ved utgangen av 1. halvår 2020

hadde konsernet ubenyttede trekkfasiliteter på 2,9 mrd. kroner (inklusive kassekreditt på 400 mill.

kroner), og ingen finansielle gjeldsbetingelser (covenants) knyttet til låneavtaler.

Risiko og usikkerhetsfaktorer neste 6 måneder

Markedsprisen på kraft samt produsert kraftvolum er de viktigste verdidriverne som i vesentlig

grad kan påvirke Hafslund E-COs resultatutvikling for 2. halvår og utbyttekapasitet. Temperaturen

og øvrige værforhold påvirker både etterspørselen etter kraft og produksjonen av kraft, og derav

kraftprisen. Markedsprisen på kraft er også en vesentlig driver for konsernets balanseførte verdier.

Utover driften er Hafslund E-CO særlig eksponert for renterisiko på lån.

Kraftproduksjon 1. halvår

Kraftmarkedet

Den hydrologiske balansen ble kraftig forsterket i første halvår som følge av mild, våt og vindfull

værtype, med svært store snømengder. Dette har gitt lav energietterspørsel og et høyt

kraftoverskudd med et påfølgende betydelig fall i kraftprisene. Fallet i kraftprisene er delvis

forsterket gjennom tidvise store begrensninger i overføringskapasiteten innad i og ut av det

nordiske kraftmarkedet. Gjennomsnittlig spotpris for både prisområde NO5 (Vestlandet) og NO1

(Østlandet) var 10,2 øre per kWh i 1. halvår 2020. Dette er en reduksjon på i overkant av 31 øre

per kWh fra 1. halvår 2019. Til sammenligning var den nordiske systemprisen 11,0 øre per kWh

(40,1 øre per kWh) i 1. halvår. Den laveste månedsprisen var i juni med en spotpris på 1,6 øre per

kWh, en pris drevet av et historisk høyt hydrologisk overskudd, forsterket av begrensninger i

overføringskapasiteten på kablene til Sverige, Danmark og Nederland.

Den samlede kraftproduksjonen i Norge i 1. halvår var 75 TWh, opp 11,6 prosent fra fjoråret.

Årlig forfallsprofil lån per juni 2020 (mill. kroner)1

Hafslund E-CO hadde netto rentebærende gjeld på 13,3 mrd. kroner eksklusive ansvarlige lån og

en gjennomsnittlig kupongrente på 2,3 prosent for låneporteføljen ved utgangen av 1. halvår.

Gjennomsnittlig tid til forfall er 7,2 år. Kredittnøkkeltallene netto rentebærende gjeld/EBITDA og

FFO/netto rentebærende gjeld var ved utgangen av 1. halvår henholdsvis 5,0x og negativt som

følge av negativ kontantstrøm, mot henholdsvis 1,7x og 35 prosent for regnskapsåret 2019.

Utestående ansvarlige lån var 5,8 mrd. kroner ved utgangen av halvåret.
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Kraftsikring

Hafslund E-CO har en aktiv kraftsikringsstrategi med mål om å sikre kontantstrøm og utnytte
markedsmuligheter. Konsernet gjennomfører løpende analyser for å kraftprissikre salg av kraft i
det nordiske kraftmarkedet. For å redusere risikoen knyttet til usikkerhet om fremtidige priser og
produksjonsvolum, sikrer konsernet produksjonsinntektene gjennom finansielle kraftkontrakter.
Den sikrede andelen av produksjonen varierer i takt med forventningene til markedsutviklingen og
produksjonsvolum.

Konsernet har fra og med 1. mars 2020 implementert sikringsbokføring for nordiske finansielle
kraftkontrakter som går til leveranse etter 2020.

Resultat Kraftproduksjon

Kraftproduksjon hadde driftsinntekter i 1. halvår på 1 533 mill. kroner mot 3 463 mill. kroner for
fjoråret. Driftsinntektene i halvåret er preget av et betydelig fall i kraftprisen, et godt bidrag fra
sikringshandler og høyere produksjonsvolum.

Oppnådd kraftpris på 12,0 øre per kWh i 1. halvår 2020 er ned 31,7 øre per kWh fra fjoråret, noe
som bidrar til å redusere driftsresultatet med 2,1 mrd. kroner sammenlignet med 1. halvår 2019.
Produksjonsvolumet som ligger til grunn i oppnådd kraftpris inkluderer, i tillegg til salg i
spotmarkedet, 0,5 TWh konsesjonskraft og 0,2 TWh industrikraft. Resultat fra sikringshandler var
394 mill. kroner (528 mill. kroner) i halvåret, hvorav 445 mill. kroner (16 mill. kroner) er realisert.
En svekket norsk krone mot euro i halvåret har bidratt til å redusere noe av fallet i kraftprisen da
kraft selges i euro. Gjennomsnittlig sikringsgrad (alle salgsforpliktelser) var 30 prosent i 1. halvår.

Kraftproduksjonen i 1. halvår var 8,5 TWh, en økning på i overkant av 2,1 TWh fra fjoråret. Av

produksjonsøkningen utgjør overtagelsen av Hafslund E-CO Vannkraft Innlandet (Eidsiva

Vannkraft) 1,4 TWh. Dette er en økning på 12,2 prosent fra fjoråret eksklusiv overtagelsen av

Hafslund E-CO Vannkraft Innlandet i hovedsak som følge den kraftige økningen i hydrologisk

balanse. Høyere produksjon bidrar til å øke driftsresultatet med 0,2 mrd. kroner sammenlignet

med 1. halvår 2019.

Driftskostnadene på 651 mill. kroner er en økning på 119 mill. kroner fra fjoråret, i hovedsak som

følge av overtakelsen av Hafslund E-CO Vannkraft Innlandet. Av samlede driftskostnader utgjør

de påvirkbare kostnadene 298 mill. kroner (262 mill. kroner). Påvirkbar kostnad per kWh var 3,5

øre i halvåret (4,1 øre per kWh). Som følge av transaksjonen med Eidsiva Energi høsten 2019 og

det lave kraftprisnivået arbeides det med kostnadsreduserende tiltak, driftseffektivisering og uttak

av skalafordeler og andre synergier inkludert etablering av felles digitale løsninger.

Driftsresultatet (EBIT) for kraftproduksjon på 686 mill. kroner for 1. halvår er ned 2 067 mill. kroner

fra fjoråret i hovedsak som følge av det betydelige fallet i kraftpris. Det underliggende

driftsresultatet (driftsresultat eksklusive urealisert verdiendring på kraft- og valutakontrakter) var

744 mill. kroner (2 242 mill. kroner).

Øvrig virksomhet 1. halvår

Øvrig virksomhet består blant annet av eierskapene i Eidsiva Energi (50 prosent) og Fredrikstad

Energi (49 prosent), satsingen på Ny Energi, morselskapet Hafslund E-CO, samt forvaltningen av

Hafslund Hovedgård. I tillegg inngår kraftsikringsaktivitet relatert til kraftproduksjonen i Hafslund

Produksjon og avskrivning på merverdier i Hafslund Produksjon.
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Driftsresultatet (EBIT) for øvrig virksomhet var 415 mill. kroner i 1. halvår 2020, hvorav resultat fra

tilknyttet virksomhet, herunder Eidsiva Energi, utgjorde 374 mill. kroner. Ny Energi er i en

vekstfase og bidrar negativt til driftsresultatet. Ladeklar i Ny Energi har vunnet 70 kontrakter per 1.

halvår. Kraftsikringsaktivitet og avskrivning av merverdier relatert til Hafslund Produksjon bidrar

med henholdsvis 114 mill. kroner og -39 mill. kroner. Resultater for fjoråret gjelder i hovedsak

resultater knyttet til nettvirksomheten som ble avhendet i forbindelse med Eidsiva-transaksjonen.

Effektene av koronapandemien og utbytte for 2019

Som følge av betydelig fall i fremtidige kraftpriser og stor usikkerhet rundt de langsiktige effektene

av koronapandemien, besluttet styret i forbindelse med årsavslutningen for 2019 å ikke fremme

forslag om utbytte for regnskapsåret 2019 i ordinær generalforsamling.

Styret har fortløpende vurdert konsernets markeds- og driftsforhold, egenkapital- og

likviditetssituasjon samt utbyttekapasitet, og besluttet 12. juni et utbytte for Hafslund E-CO på 700

mill. kroner basert på fastsatt årsregnskap for 2019. Utbyttenivået er vesentlig redusert fra

regnskapsåret 2018, hvor 1284 mill. kroner ble utbetalt. Utbyttenivået for regnskapsåret 2019 er

tilpasset de svakere markedsutsiktene, selv om regnskapsåret 2019 leverte et solid resultat med

en oppnådd kraftpris på i gjennomsnitt 39,2 øre/kWh. Utbyttet ble vedtatt i ekstraordinær

generalforsamling 12. juni 2020 og utbetalt i slutten av juni.

Som følge av utbruddet av koronapandemien etablerte konsernet beredskapsorganisasjon den

12. mars og tilpasset organisasjonen til myndighetspålagte krav. Det har i hele perioden vært

gjennomført full drift. Utbruddet av koronapandemien anses i begrenset grad å ha påvirket

virksomhetens inntjening, men de langsiktige effektene av koronapandemien på kraftprisene er

usikre. Det gjennomføres nå en gradvis normalisering av drift, samtidig som situasjonen rundt

koronapandemien følges løpende.

Fremtidsutsikter

Som Norges nest største vannkraftprodusent er Hafslund E-COs resultater sterkt eksponert for

endring i kraftpriser, hvor salgsinntektene er en funksjon av oppnådd kraftpris og produsert volum.

Fordelaktige kraftpriser på nivå med 2019 var ventet inn i 2020, men uventet værendring og svært

milde temperaturer ved inngangen til 2020 med påfølgende høyt kraftoverskudd og begrensninger

i overføringskapasitet har gitt et betydelig press på kraftprisene. Fulle kraftmagasiner har gitt et

ytterligere press på kraftprisene utover i 2020. Forventet resultat for 2020 viser derfor en betydelig

svekkelse mot 2019. Effektene av koronapandemien kan på sikt føre til ytterligere redusert

etterspørsel etter kraft, og effekten av koronapandemien på langsiktige kraftpriser er usikker.

Hafslund E-CO anses imidlertid å ha et solid grunnlag for videre drift.

Spotpriser for 1. halvår og forwardpris for 2. halvår notert ved utgangen av juni 2020 gir en

kraftpris for 2020 på 13,1 øre per kWh. Til sammenligning ble årskontrakten for 2020 omsatt på

35,3 øre per kWh i slutten av 2019. Den langsiktige forwardprisen på kraft er vesentlig høyere enn

dagens spotpriser. Nivået på kraftprisene fremover vil påvirke konsernets inntjening og dermed

soliditet og utbyttekapasitet, og vil også kunne påvirke konsernets balanseførte verdier. Et

redusert langsiktig kraftprisnivå eller økt rentenivå vil kunne gi grunnlag for nedskrivning. En

endring i kraftpriser over året med 10 øre per kWh vil, ved full spotpriseksponering og normal

produksjon på 17 TWh, kunne endre driftsresultatet i konsernet med omlag 1 500 mill. kroner. For

å sikre kontantstrøm og utnytte markedsutsiktene er Hafslund E-CO aktive i kraftmarkedet og

benytter delvis prissikring for salg av fremtidig kraftproduksjon. Eierskapet i Eidsiva Energi og i

Norges største nettselskap Elvia bidrar med stabil inntjening.

Transaksjonen med Eidsiva Energi høsten 2019 og etterfølgende integrasjonsarbeid har fortsatt

fokus i tillegg til mål om driftseffektivisering, uttak av skalafordeler og andre synergier inkludert

etablering av felles digitale løsninger. Konsernets økte størrelse muliggjør sterkere interne

kompetansemiljøer og økt kraft til å drive innovasjon innen blant annet drift, vedlikehold og

markedsoperasjoner i vannkraftvirksomheten.
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Det lave kraftprisnivået og nasjonale mål om økt elektrifisering har gitt en fornyet diskusjon rundt

kraftbransjens rammevilkår, spesielt særbeskatningen av vannkraft. En forbedring av dagens

rammevilkår for vannkraft er vesentlig for kraftnæringens konkurransekraft og for å få mer

fornybar energi ut av eksisterende vannkraftområder.

Gjennom virksomhetsområdet Ny Energi skal Hafslund E-CO utvikle nullutslippsløsninger for

kunder og bidra til å akselerere elektrifiseringen av Norge. Hafslund E-CO har et mål om

ytterligere vekst både organisk og gjennom strukturelle aktiviteter, og skal bidra til konsolidering

av kraftbransjen. Forretningsmulighetene som ligger i overgangen til et fornybart og fullelektrisk

samfunn skal utnyttes og bidra til å øke lønnsomheten, og etablere Hafslund E-CO som det mest

lønnsomme vannkraftselskapet i Norge basert på visjonen «for en fornybar og fullelektrisk

fremtid».

Oslo, 14. august 2020

Hafslund E-CO AS

Styret 
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Totalresultat konsern
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Totalresultat konsern (fort.)
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Balanse konsern
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Oppstilling over kontantstrømmer konsern
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Oppstilling over endringer i egenkapital
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Oppstilling over endringer i egenkapital (forts.)
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Note 1 Generell informasjon

Hafslund E-CO er et integrert energi- og infrastrukturkonsern eid 100 prosent av Oslo kommune.

Konsernet driver kraftproduksjon gjennom datterselskapene Hafslund E-CO Vannkraft, Hafslund E-CO
Vannkraft Innlandet og Hafslund Produksjon. Hafslund E-CO er operatør for kraftverk med en årsproduksjon
på mer enn 20 TWh, og eier vannkraftverk som til sammen produserer mer enn 17 TWh. Kraftverkene ligger
i Oslo, Viken, Innlandet, Vestland og Agder.

Hafslund E-CO har også betydelig eierskap i nettvirksomhet gjennom sin 50 prosent eierandel i Eidsiva
Energi. Eidsiva Energi eier 100 prosent av aksjene i nettselskapet Elvia, med om lag 900 000 kunder.
Nettområdet omfatter Oslo, Innlandet, samt store deler av Viken.

Konsernets datterselskap Ny Energi utnytter kompetansen i selskapene til å skape nye vekstmuligheter med
hovedvekt på elektrifisering.

Hafslund E-CO har en eierandel på 49 prosent i Fredrikstad Energi AS og er deleier i NorthConnect som
planlegger en likestrømsforbindelse til Skottland.

Hovedkontoret ligger i Oslo. Halvårsregnskapet ble vedtatt av selskapets styre 14. august 2020.

Note 2 Grunnlag for utarbeidelse og endring av regnskapsprinsipp

Konsernregnskapet for første halvår 2020, avsluttet 30. juni 2020, er avlagt etter IAS 34 Delårsrapportering.

Halvårsregnskapet inkluderer ikke fullstendig informasjon og noteopplysninger som kreves etter IFRS for et
årsregnskap og følgelig skal denne rapporten leses i sammenheng med årsregnskapet for 2019.
Halvårsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper og med de samme beregningsmetoder
som er beskrevet i årsrapporten for 2019, med unntak av sikringsbokføring av finansielle kraftkontrakter som
selskapet implementerte fra 1. mars 2020. Det vises til note 7 Sikringsbokføring av finansielle
kraftkontrakter.

Enkelte endringer i standarder trådte i kraft 1. januar 2020, men disse har ikke hatt vesentlig effekt for
konsernregnskapet.

Halvårsregnskapet er ikke revidert. Som følge av transaksjon gjennomført med Eidsiva høsten 2019 er tall
for første halvår 2020 ikke sammenliknbare med tilsvarende periode for 2019.

Hafslund E-CO valgte i 2019 å presentere virksomhet under avhendelse i egen kolonne i totalresultatet da
det etter konsernets vurdering gir den beste informasjonen for brukerne av regnskapet. Konsernet har ikke
virksomhet under avhendelse i første halvår 2020.

Målegrunnlaget for konsernregnskapet er historisk kost med unntak av enkelte eiendeler og forpliktelser som
måles til virkelig verdi. 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 i årsregnskapet for 2019 eller i note til
halvårsregnskapet der hvor det er nye eller endrede vurderinger.

Note 3 Transaksjoner og hendelser i første halvår 2020

Transaksjonen med Eidsiva Energi i 2019 - oppfølging

Transaksjonen med Eidsiva Energi som ble gjennomført 30. september 2019 har medført et krysseierskap
mellom de to konsernene Hafslund E-CO og Eidsiva Energi. Hafslund E-CO eier 50 prosent i Eidsiva Energi
og Eidsiva Energi eier 42,8 prosent direkte i Hafslund E-CO Vannkraft (tidligere E-CO Energi). For
Eidsivakonsernet innebærer dette at virksomhetsområdet Vannkraft (vann- og vindkraftproduksjon) er
overdratt til Hafslund E-CO-konsernet, mens Hafslund E-COs nettvirksomhet (Hafslund Nett) har blitt en del
av Eidsivakonsernet.

I etterkant av transaksjonen er partene blitt enige om en justering av enkelte av vederlagene. Det har
medført at gevinst ved salg av Hafslund Nett reduseres med 41,2 mill. kroner og gevinst ved salg av 42,8
prosent av aksjene i Hafslund E-CO Vannkraft (tidligere E-CO Energi) øker med 3,5 mill. kroner.

Den reduserte gevinsten ved salg av Hafslund Nett er resultatført i første halvår 2020 på regnskapslinjen
Gevinst ved salg av nettvirksomheten og må ses i sammenheng med gevinsten som ble regnskapsført i
2019. Økt gevinst ved salg av 42,8 prosent av Hafslund E-CO Vannkraft føres over egenkapital da salget
ikke medførte tap av kontroll og gevinst kun er en egenkapitalregulering.

Nettvirksomheten er presentert som virksomhet under avhendelse i totalresultatet og som eiendeler og
forpliktelser holdt for salg i balansen i første halvår 2019.

Noter
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Industrikontrakt med Hydro Energi

Hafslund E-CO har i første halvår 2020 inngått en industrikontrakt med Hydro Energi for levering av 1,18

TWh kraft. Kraften skal leveres i NO1 i perioden 2021 til 2027.

Kontrakten behandles etter eget bruk-unntaket, foruten et innebygd valutaderivat som måles til virkelig verdi.

Note 4 Driftsinntekter

Konsernets driftsinntekter består hovedsakelig av inntekter fra salg av kraft i engrosmarkedet. Det vises til

note 2.1 Driftsinntekter i årsregnskapet 2019 for nærmere omtale av prinsipper for inntektsføring.

Hafslund E-CO benytter derivater knyttet til kraftpriser og valuta for å sikre fremtidig salgsinntekt. Konsernet

har frem til 1. mars 2020 ikke påberopt sikringsbokføring for sikring av finansielle kraftkontrakter. Realiserte

og urealiserte verdiendringer knyttet til derivater inngått for økonomisk sikring av fremtidig salgsinntekter er

frem til 1. mars 2020 resultatført under Annen gevinst/tap. Fra og med 1. mars 2020 benyttes

sikringsbokføring for sikring av finansielle kraftkontrakter i det nordiske markedet som går til leveranse etter

2020. Se note 7 Sikringsbokføring av finansielle kraftkontrakter for nærmere beskrivelse.

Noter
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Note 5 Rentebærende gjeld

Noter
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Note 5 Rentebærende gjeld (forts.)

Noter

For alle lån som er trukket opp i utenlandsk valuta er det i tillegg inngått kombinerte rente- og valutabytteavtaler som veksler hovedstol i utenlandsk valuta til hovedstol i norske kroner. Per 30. juni 2020 hadde Hafslund E-CO

rentebærende gjeld på 20 087 mill. kroner, hvorav 1 154 mill. kroner var kortsiktig. Konsernet har i perioden nedbetalt et sertifikatlån lån på 600 mill. kroner og trukket opp et sertifikatlån på 800 mill. kroner og et

obligasjonslån på 1 000 mill. kroner.
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Note 6 Forfallsstruktur for finansielle forpliktelser

Tabellen viser udiskonterte kontantstrømmer fordelt på hvert intervall. Kombinerte rente- og
valutabytteavtaler som veksler hovedstolbetalinger i utenlandsk valuta til hovedstolbetalinger i norske kroner
er inntatt i tabellen uavhengig av om avtalene er klassifisert som forpliktelse eller eiendel i balansen, slik at
tabellen netto viser hovedstolen som faktisk betales i norske kroner.

Forfallsstruktur for forpliktelser knyttet til grunneiererstatninger og gratiskraft er ikke tatt inn i tabellen
nedenfor da disse i det vesentlige er evigvarende kontrakter.

Noter
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Note 7 Sikringsbokføring og finansielle kraftkontrakter

Hafslund E-CO er eksponert for prisrisiko fra kraftpriser nominert i euro, hovedsakelig i prisområdene NO1

og NO5. Konsernet har en aktiv kraftsikringsstrategi for å prissikre salg av kraft i det nordiske markedet.

Finansielle kraftkontrakter nominert i euro med oppgjør mot systempris på NordPool benyttes for å

kraftprissikre. I tillegg inngås valutaterminer som veksler oppgjør i euro til norske kroner, samt enkelte

områdepriskontrakter (EPADer) som sikrer prisforskjellen mellom områdepris og systempris.

Konsernet har fra og med 1. mars 2020 implementert sikringsbokføring for finansielle kraftkontrakter i

henhold til IFRS 9. Kontraktene som er omfattet av sikringsbokføring er nordiske kraftkontrakter med

leveranse etter 2020. Sikringsbokføring benyttes ikke for valutaterminer og områdepriskontrakter slik at

verdiendringer for disse instrumentene føres til virkelig verdi over resultatet på linjen «Annen gevinst/tap» og

presenteres som «Driftsinntekter».

For å kunne definere sikringsobjektene er det gjort en vurdering av svært sannsynlig fremtidig produksjon

per måned for hvert prisområde der Hafslund E-CO eier kraftverk. Sikringsobjektet i hvert prisområde består

av kraften som blir produsert i de første timene i måneden, fratrukket volum til konsesjonskraft med fysisk

leveranse og industrikontrakter. De finansielle kraftkontraktene med oppgjør mot den nordiske systemprisen

i euro er utpekt som sikringsinstrument.

Regnskapsmessig er kraftprissikringen behandlet som en kontantstrømsikring, hvor verdiendring av den

effektive andelen av sikringen føres mot sikringsreserven over utvidet resultat. Ineffektiv del av sikringen

inngår i linjen «Annen gevinst/tap» og presenteres som «Driftsinntekter».

Måling av effektivitet i sikringsforhold gjøres løpende for å sikre at all vesentlig ineffektivitet fanges opp og

føres over ordinært resultat. Kilder til ineffektivitet er forskjeller i prisendringer mellom systempris og

områdepris, samt profileffekten som følger av at sikringsobjektet er definert på produksjonen fra de første

timene i måneden og at denne profilen ikke samsvarer med finansielle kraftkontrakter med daglig oppgjør.

Måling foretas også løpende for å overvåke hvorvidt sikringen overstiger svært sannsynlig fremtidig

produksjon (oversikring). Ved en overskridelse føres verdiendring av all oversikring over ordinært resultat.

Note 8 Resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet

Resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet var 376 mill. kroner hvorav 355 mill. kroner

gjelder den felleskontrollerte virksomheten Eidsiva Energi, hvor Hafslund E-CO eier 50 prosent. Eidsiva

Energi har vært i konsernets eierskap siden 30. september 2019. Medio juli inngikk Eidsiva Energi avtale

med Fjordkraft om salg av sin 50 prosent eierandel i sluttbrukerselskapet Innlandskraft AS. Det forventes at

transaksjonen gjennomføres i løpet av høsten 2020. Hafslund E-CO sin andel av resultatet fra Innlandskraft

for første halvår, gjennom eierskapet i Eidsiva Energi, var 14 mill. kroner.

Note 9 Transaksjoner med nærstående

Konsernet har ansvarlige lån med nærstående som långiver. Utestående lånebeløp og betingelser er for

samtlige ansvarlige lån uendret fra 31. desember 2019. Det vises til note 9.1 Transaksjoner med

nærstående i årsregnskapet 2019 for nærmere omtale.

Kortsiktig lån til North Connect KS

Hafslund E-CO samt øvrige eiere i North Connect KS har i juni 2020 gitt et korstiktig lån til North Connct KS i

påvente av annen finansiering. Hafslund E-COs andel utgjør 4,45 mill. kroner. Lånet har en rentesats på

0,85 prosent og har forfall 31. desember 2020.

Note 10 Pensjoner

Det vises til note 7.2. Pensjoner i årsregnskapet for 2019. Som følge av rentefallet etter utbruddet av

koronapandemien er det gjort en vurdering av effekten av endret diskonteringsrente på konsernets

pensjonsforpliktelser. Benyttet diskonteringsrente er basert på OMF-rente (diskonteringsrente for

foretaksobligasjoner) per 31. mai 2020 og gir en endring i diskonteringsrente fra 2,3 prosent per 31.

desember 2019 til 1,4 prosent per 31. mai 2020. Avkastning på pensjonsmidler er endret tilsvarende. Det er

ikke gjort endringer til øvrige parametere. Endret diskonteringsrente medfører at konsernets netto sikrede

pensjonsmidler på 120 mill. kroner, inkludert i posten Andre langsiktige fordringer, per 31. desember 2019

endres til netto forpliktelse på 126 mill. kroner per 30. juni 2020.

Noter
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Note 11 Nedskrivningsvurderinger

Det vises til note 3.3 i årsregnskapet for 2019 for omtale av konsernets regnskapsprinsipper for
nedskrivningsvurderinger, vesentlige forutsetninger og estimater, samt inndeling i kontantgenererende
enheter.

I første halvår 2020 har forward kraftprisene falt vesentlig på kort sikt. Dette er identifisert som en indikator
på verdifall. Verdifalltester er gjennomført ved at kontantstrømmer knyttet til de kontantgenererende
enhetene er identifisert og neddiskonteres ved å benytte en risikojustert, markedsmessig
diskonteringsrente.

Prognoseforutsetninger og diskonteringsrente

De gjennomførte verdifallstestene tar utgangspunkt i konsernets 5-årige finansielle plan, og en videre
ekstrapolering før terminalverdi fastsettes. For estimering av inntekter for kraftproduksjon er det for de fem
første årene tatt utgangspunkt i observerbare markedspriser (forwardkurve fra Nasdaq) som priskurve,
deretter er det lagt til grunn en priskurve basert på konsernets forventninger til utviklingen i langsiktige
kraftpriser. Den benyttede priskurven er sammenliknet mot forventede priskurver fra eksterne aktører.
Produksjonsvolum er basert på konsernets langsiktige produksjonsplaner. De estimerte kontantstrømmene
er etter skatt.

Resultat

De gjennomførte verdifallstestene for kraftproduksjon viser at de balanseførte verdiene på varige
driftsmidler, vannfallsrettigheter og goodwill kan forsvares. Det er ikke identifisert indikatorer på verdifall for
investeringen i Eidsiva Energi.

Sensitivitet

Det er gjort sensitivitetsanalyse på de mest sensitive variablene; 10 prosent reduksjon i benyttet priskurve
og 10 prosent økning i avkastningskravet. Sensitivitetsanalysene viser at enkelte av kraftverkene som er
overtatt som del av transaksjonen med Eidsiva Energi høsten 2019 og innregnet til virkelig verdi på
overtakelsestidspunktet 30. september 2019, viser lav robusthet per 30. juni 2020. En dempende effekt er at
en vesentlig andel av transaksjonen omfattet en 25 prosent eierandel i Opplandskraft DA som økte
konsernets eierandel til 75 prosent, hvorav den eierandelen som konsernet allerede hadde (50 prosent) har
en balanseført verdi som er lavere enn virkelig verdi. Det er dermed de øvrige kraftverkene fra
transaksjonen som har lav robusthet i forhold til test av verdifall. En svekkelse i forwardkurven for kraftpriser
eller en økning i diskonteringsrenten vil på disse enhetene kunne medføre nedskrivningsbehov, alt annet likt.
Øvrige enheter viser god robusthet i de gjennomførte sensitivitetstestene.

Note 12 Hendelser etter balansedagen

På tidspunkt for publisering av regnskap for første halvår 2020 foreligger det ingen vesentlige, kjente

hendelser etter balansedagen som forventes å ha en innvirkning på konsernets resultatregnskap for første

halvår 2020 eller den finansielle stilling per 30. juni 2020.

Eidsiva Energis salg av Innlandskraft

Medio juli inngikk Eidsiva Energi avtale med Fjordkraft om salg av konsernets 50 prosent eierskap i

sluttbrukerselskapet Innlandskraft. Se note 8 Resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert

virksomhet.

Overføring av Hafslund pensjonskasse til Eidsiva Energi

Som ledd i transaksjonen med Eidsiva Energi høsten 2019 er det inngått avtale om å selge Hafslund

Pensjonskasse med medlemmer som tilhører Elvia AS til Eidsiva Energi AS. Transaksjonen var per 30. juni

2020 ikke endelig besluttet i alle relevante organer og er derfor ikke regnskapsført i første halvår 2020. Det

forventes at transaksjonen vil medføre et regnskapsmessig tap på 10 mill. kroner. Transaksjonen er betinget

av endelig godkjennelse fra Finanstilsynet.

Noter
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Styret og konsernsjef har i dag behandlet og godkjent halvårsberetningen og dets sammendratte

konsoliderte halvårsregnskap for perioden 1. januar til 30. juni 2020 for konsernet Hafslund E-CO.

Vi erklærer etter beste overbevisning at:

• Det sammendratte konsernregnskapet for perioden 1. januar til 30. juni 2020 er utarbeidet i

overensstemmelse med kravene i IAS 34 Delårsrapportering og gir et rettvisende bilde av konsernets

eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet.

• Halvårsberetningen gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres

innflytelse på halvårsregnskapet, og de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står

overfor i neste regnskapsperiode.

Oslo, 14. august 2020

Hafslund E-CO AS

Styret 

Erklæring fra styret og konsernsjef
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Definisjoner og alternative resultatmål

Begrep Definisjon

EBITDA Driftsresultat + Avskrivninger

Netto rentebærende 

gjeld

Brutto rentebærende gjeld – Rentebærende fordringer

Rentebærende 

fordringer

Bankinnskudd + Pengemarkedsfond + Langsiktig rentebærende 

fordringer

Engasjert kapital Egenkapital + Netto rentebærende gjeld + Betalbar skatt

ROE Resultat etter skatt justert for gevinst ved salg av virksomhet / 

Egenkapital utgående balanse

ROCE Driftsresultat / Egenkapital utgående balanse

Gjeld / EBITDA Utgående balanse Netto rentebærende gjeld / EBITDA

FFO / Gjeld (EBITDA – betalte renter eks. betalte renter på ansvarlige lån –

betalt skatt) / Netto rentebærende gjeld utgående balanse

Kraftproduksjon Total produksjon i kraftverk i TWh

Oppnådd kraftpris Vektet kraftpris spotmarked inkludert konsesjonskraft og 

industrikontrakter

Underliggende 

driftsresultat

Driftsresultat fratrukket verdiendring på kraft- og 

valutasikringskontrakter 
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Alternative resultatmål (fort.)

1H1 og full år 2019 inkluderer avhendet virksomhet også for regnskapslinjer over resultat etter skatt. 
2Driftsresultat, EBITDA og Resultat etter skatt er annualisert ved å gange halvårstallet med to. 

1

2

2

2

2

1

1

1
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Finansiell kalender 

1. Rapport 1. halvår 2020 – 14. august 2020

2. Foreløpig årsresultat 2020 – 17. februar 2021

3. Årsrapport 2020 – 25. mars 2021

Investorinformasjon

1. Informasjon finnes på hjemmesidene:

• www.hafslundeco.no

• Registrering av abonnement på børsmeldinger via «Min side» på www.oslobors.no

2. Konserndirektør Økonomi og finans | CFO, Heidi Ulmo

• Heidi.ulmo @hafslundeco.no

• Tlf: +47 90919395

3. Leder Finans og Investor Relations, Andreas Wik

• Andreas.wik@hafslundeco.no

• Tlf: +47 92497255

Om Hafslund E-CO

Hafslund E-CO er Norges nest største kraftprodusent etter Statkraft med 17 TWh ren, fornybar vannkraft og med en vekststrategi innen Ny Energi. I tillegg forvalter Hafslund E-CO 4 TWh på vegne av andre eiere. Gjennom

Eidsiva Energi har Hafslund E-CO 50 prosent eierskap i Norges største nettselskap Elvia. Hafslund E-CO gjennomførte i 2019 en transaksjon med Eidsiva Energi. Transaksjonen innebar en sammenslåing av

hovedvirksomhetene i de to konsernene. Vannkraftvirksomheten ble samlet i Hafslund E-CO, mens nettvirksomheten ble samlet i Eidsiva Energi. Samtidig fikk Hafslund E-CO en 50 prosent eierandel i Eidsiva Energi, og

Eidsiva Energi fikk en 42,8 prosent eierandel i datterselskapet Hafslund E-CO Vannkraft med 14 TWh vannkraft. Hafslund E-COs direkte og indirekte eierskap i vannkraftvirksomheten hvor Eidsiva er deleier er 78,6 prosent. I

tillegg eier Hafslund E-CO 90 prosent av Hafslund Produksjon Holding som består av kraftverkene i nedre del av Glomma med om lag 3 TWh.

http://www.hafslundeco.no/

