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Foreløpig årsregnskap 2019Viktige hendelser

  Hafslund E-CO og  
Eidsiva slår seg sammen

 Eidsiva Energi og Hafslund E-CO samlet 
sine virksomheter i ett felles produksjonsselskap og  
ett felles nettselskap 30. september 2019. Et betydelig 
integrasjonsarbeid er igangsatt for å legge til rette for 
effektiv drift og for å nå konsernets mål.  Operasjonali-
sering av ny organisasjon, etablering av felles IT-platt-
form og iverksettelse av tiltak for å ta ut stordriftsfordeler 
står sentralt i det videre arbeidet. Samlingen av to sterke 
kompetansemiljøer innen vannkraftproduksjon og elektrisk 
forsyning gir et unikt utgangspunkt for å skape langsiktige 
verdier.

 Ny kapasitet satt i drift
 Vamma 12, det nye kraftanlegget i Nedre  
 Glomma, ble offisielt åpnet 18. september 
2019. Vamma kraftverket er Norges største elvekraftverk 
med en installert effekt på 128 MW, en midlere års- 
produksjon på 1 TWh, og vil netto bidra med 230 GWh 
ny, utslippsfri kraftproduksjon. Investeringskostnaden 
for Vamma-prosjektet er, som tidligere antydet,  
980 mill. kroner.

Viktige hendelser i 2019

 Nye forretningskonsepter
 Forretningsområdet Ny Energi har så 
                  langt etablert to forretningskonsepter,  
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.

 Konsernets  
 strategi - VITAL
 Konsernets strategi er revidert og 
tilpasset transaksjonen med Eidsiva og konsernets  
visjon: «For en fornybar og fullelektrisk fremtid».  
I henhold til strategien VITAL skal Hafslund E-CO:
• Vokse organisk og gjennom konsolidering.
• Innovere og ta i bruk ny teknologi.
•  Tiltrekke og utvikle medarbeidere, og skape et  

ledende kompetansemiljø.
• Akselerere elektrifiseringen av Norge.
•  Lede an ved å være det mest lønnsomme  

kraftkonsernet.

 Tre kraftverk under bygging
 Hafslund E-CO deltar for tiden i tre kraft-
 verksutbygginger; Nedre Otta, Tolga og 
Mork. Sammen med ferdigstillelsen av Rosten kraftverk 
i 2018 og Vamma 12 i 2019, vil disse tre kraftverksut-
byggingene gi en samlet produksjonsøkning på om lag 
1 TWh fornybar energi per år.

 Solid resultat 
 2019 var et solid år for vannkraftvirksom- 
 heten, hvilket bidro til et godt underliggende 
driftsresultat for konsernet (driftsresultat eksklusive 
urealisert resultat på kraft- og valutakontrakter) på  
4 423 mill. kroner, hvorav 3 723 mill. kroner fra videre-
ført virksomhet. Produsert volum på 13,6 TWh og en 
oppnådd kraftpris på 39,2 øre per kWh er de viktigste 
driverne for det solide resultatet. 

 Volatil kraftpris
 Konsernets resultater er sterkt eksponert
 for endring i kraftpriser. Fordelaktige kraft- 
priser bidro til et høyt resultat i 2019. Gode kraftpriser var 
ventet også inn i 2020 men unormalt vær for årstiden 
har gitt et betydelig press på kraftprisene fremover,  

og et langt svakere resultat er ventet for 2020. 
  

Gå til innhold



Nøkkeltall

Nøkkeltall

1Nøkkeltallene omfatter både videreført og avhendet virksomhet.
2 Avvik fra normalproduksjon på 17 TWh skyldes lavere vanntilsig mot normalt og at Eidsiva Vannkraft kun inngår med produksjon  
i fjerde kvartal 2019.  Terminpris per 1. des     Terminpris per 11. feb    Spotpris

Mill. kroner 2019 2018

FINANSIELLE NØKKELTALL1

Driftsinntekter  10 437  10 786 

EBITDA  6 073  5 504 

Driftsresultat (EBIT)  5 061  4 413 

Underliggende driftsresultat  4 423  4 790 

Resultat før skatt  8 774  3 908 

Resultat etter skatt  6 512  1 605 

Gevinst ved salg av Hafslund Nett -4 351  -   

Resultat etter skatt justert for gevinst ved salg av Hafslund Nett  2 161  1 605 

Netto rentebærende gjeld  10 692  14 745 

Ansvarlige lån (ikke inkludert i netto rentebærende gjeld)  5 764  3 847 

Egenkapital  33 108  16 501 

Totalkapital  65 327  49 180 

Engasjert kapital  49 564  35 092 

Investeringer i driftsmidler (videreført virksomhet)  701  604 

ROE (%) 7% 10%

ROCE (%) 10% 13%

Gjeld/EBITDA (x)  1,8  2,7 

FFO/Gjeld (%) 33% 27%

Egenkapitalandel (%) 51% 34%

ANDRE NØKKELTALL

Antall ansatte 411 623

H2 - Totalt antall skader per million arbeidstimer 8,1 9,2

Produsert volum (TWh)2 13,6 14,3

Oppnådd kraftpris (øre/kWh) 39,2 41,1
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13,6  TWh
Produsert vannkraft

10%
ROCE

2 161  mill. kroner
Justert foreløpig årsresultat
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Kommentarer til  
foreløpig årsregnskap 
Hafslund E-CO ser tilbake på et år med sterke resultater og gjennomføringen 
av transaksjonen med Eidsiva Energi. Fordelaktige kraftpriser og effektiv drift 
bidro til gode resultater i vannkraftvirksomheten. Sammenslåingen med Eidsiva 
Energi og integrasjon av nett- og vannkraftvirksomhetene gjør Hafslund E-CO 
godt rustet på veien mot en fornybar og fullelektrisk fremtid. Samtidig under-
streker de store prisbevegelsene i årets siste uke, og inn i 2020, at virksom-
hetens resultater, fra år til år, sterkt påvirkes av naturgitte forhold. 

En stor vannkraftprodusent og transaksjonen med Eidsiva
Hafslund E-CO gjennomførte i 2019 transaksjonen med Eidsiva Energi. 
Transaksjonen innebærer en sammenslåing av hovedvirksomhetene i de  
to konsernene. Vannkraftvirksomheten samles i Hafslund E-CO, mens nett-
virksomheten samles i Eidsiva Energi, samtidig som Hafslund E-CO får en 
eierandel på 50 prosent i Eidsiva Energi. 

Transaksjonen med Eidsiva Energi er en viktig milepæl for Hafslund E-CO  
og er sentral for å nå målene som ligger til grunn for strategien VITAL; vekst, 
innovasjon, tiltrekke medarbeidere, akselerere elektrifiseringen og lede an i 
bransjen. Samlingen innebærer at Hafslund E-CO befester sin posisjon som 
Norges nest største kraftprodusent som opererer en portefølje på 21 TWh 
fornybar vannkraft hvert år, hvorav 17 TWh er egen eid. Transaksjonen er 

Statsminister Erna Solberg 
åpnet kraftverket Vamma 12 i 

september 2019
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betydelig i størrelse, og Hafslund E-CO har tro på at denne transaksjonen 
kan legge til rette for flere konsolideringer i norsk kraftbransje 
– en konsolidering Hafslund E-CO ønsker å ta en sentral rolle i.

Samlingen av Hafslund E-COs vannkraftproduksjon og Eidsiva Vann-
kraft, samt nettvirksomheten til Eidsiva Energi og Hafslund Nett forventes 
å gi styrket konkurranseevne og økt lønnsomhet gjennom uttak av stor-
driftsfordeler, driftseffektivisering og økt grad av digitalisering. Økt størrelse 
gir også bedre mulighet til å bygge sterkere kompetansemiljøer. Samlet 
vil dette gjøre Hafslund E-CO til en mer spennende og attraktiv arbeids-
plass, sikre at konsernet kan tilby mer konkurransedyktige løsninger,  
og over tid legge grunnlaget for høyere utbytte til eierne. Dette gjør at 
Hafslund E-CO står bedre rustet til å opprettholde en sterk posisjon  
i en bransje i endring, samtidig som det gir muligheter til å søke ny  
vekst og nye muligheter innenfor både kraftproduksjon og Ny Energi. 

Sammenslåingen med Eidsiva Energi innebar at Hafslund E-CO, via 
E-CO Energi1, overtok Eidsiva Vannkraft2 mot at Eidsiva Energi ble  
minoritetseier i E-CO Energi med 42,8 prosent. Samtidig ble Hafslund 
Nett overdratt til Eidsiva Energi mot at Hafslund E-CO tok en 50 prosent 
eierandel i Eidsiva Energi. Eidsiva Energi eier etter transaksjonen 100 
prosent av nettvirksomheten, som fra 1. januar 2020 er et samlet netts-
elskap med navnet Elvia3. Elvia er Norges største nettselskap og eier og 
drifter strømnettet i Oslo og Innlandet, samt store deler av Viken (i tidligere 
Akershus og Østfold). Eidsiva Energi eier også virksomhet innen bioenergi, 
bredbånd og strømsalg, i tillegg til minoritetsposten i vannkraftvirksom-
heten i Hafslund E-CO. Hafslund E-COs direkte og indirekte eierskap 

etter transaksjonen i den samlede vannkraftvirksomheten 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. 

Morselskapet Hafslund E-CO AS og E-CO Energi Holding AS ble fusjonert i 
desember 2019 som ledd i å forenkle konsernstrukturen og flytte konsernets 
gjeld til morselskapet. Det gir følgende konsernstruktur (forenklet) for  
Hafslund E-CO konsernet ved utgangen av 2019:

Oslo kommune

Hafslund E-CO

Konsern

Felleskontrollert
virksomhet

100%

100%

50%

42,8%

39%

57,2%

100%

90%

E-CO Energi AS

Øvrige  
datterselskaper 

61%

Oppland Energi AS Eidsiva Vannkraft AS

Øvrige  
datterselskaper 

Hafslund Prod. 
Holding AS

Nettvirksomhet

Øvrig  
virksomhet

Hafslund AS

Eidsiva
Energi AS

1Endret i 2020 navn til Hafslund E-CO Vannkraft AS.
2Endret i 2020 navn til Hafslund E-CO Vannkraft Innlandet AS. 
3Hafslund Nett og Eidsiva Energi Nett ble fusjonert med virkning fra 1. januar 2020 og navnet ble endret til Elvia AS.
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Strategi, forretningsutvikling og Ny Energi
Etter transaksjonen med Eidsiva Energi har Hafslund E-CO fått en mer 
rendyrket posisjon innen vannkraft. I tillegg har konsernet noe virksomhet 
innen Ny Energi og betydelig eierskap i nett, bioenergi, bredbånd og 
strømsalg via eierskapet i Eidsiva Energi. I den finansielle rapporten for 
1. halvår 2019 ble konsernets strategiske hovedmål, VITAL, presentert. 
Gjennom høsten 2019 har VITAL blitt videreutviklet og tilpasset ny selskaps-
struktur og nye fokusområder. Hafslund E-CO skal i henhold til strategien 
VITAL: 

- Vokse organisk og gjennom konsolidering
- Innovere og ta i bruk ny teknologi
- Tiltrekke og utvikle medarbeidere, og skape et ledende kompetansemiljø
- Akselerere elektrifiseringen av Norge
- Lede ved å være det mest lønnsomme kraftkonsernet

For å sikre ytterligere kraft bak visjonen, «For en fornybar og fullelektrisk 
fremtid», ble det i 2018 etablert et nytt virksomhetsområde og innovasjons-
miljø, Ny Energi, som skal utvikle innovative løsninger innen elektrifisering, 
digitalisering og smarte byløsninger. I 2019 har Ny Energi etablert to  
forretningskonsepter; Ladeklar og Hafslund Rådgivning. Ladeklar bygger 
og drifter elbilladeinfrastruktur for borettslag og sameier. Ladeklar har  
i løpet av de første driftsmånedene vunnet en rekke kontrakter med boretts-
lag/sameier, samt kontrakter for drift av ladeplasser i kontorbygg. Hafslund 
Rådgivning tilbyr rådgivning innen bærekraftig utrulling av elektrisk infra- 
struktur og nye energiløsninger til bedriftsmarkedet. Hafslund Rådgivning  
bistår blant annet Oslo Havn med Enova prosjektet «Sydhavna energi- 
system» hvor nullutslippsløsninger, lokal fornybar energiproduksjon og 

energisystemløsninger for både sjøtransport og landaktivitet utredes. Videre 
inngikk Hafslund E-CO 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 med 
mål om å bidra til at samfunnet når sine klimamål.

Vannkraft
Hafslund E-CO er Norges nest største kraftprodusent av ren, fornybar 
vannkraft, etter Statkraft. Hafslund E-CO eier 79 vannkraftverk som til 
sammen produserer mer enn 17 TWh, og drifter en produksjon på over 
21 TWh, som er nok strøm til å kunne forsyne over halvparten av Norges 
befolkning. Kraftverkene ligger i Oslo, Viken, Vestland, Innlandet og 
Agder, og består av både magasinkraftverk og elvekraftverk. Kraften  
omsettes i engrosmarkedet. De største produksjonsanleggene ligger i 
Aurland, Hallingdal og Nedre Glomma. I tillegg har E-CO Energi betydelige 
andeler i kraftverk i Innlandet gjennom sitt eierskap i Oppland Energi 
(100 prosent) og Opplandskraft (75 prosent direkte og indirekte). Ytterligere 
omlag 1 TWh vil bli utviklet organisk fra 2018 til 2021. I 2018 ble Rosten 
kraftverk i Sel kommune ferdigstilt og i 2019 sto det tolvte aggregatet i 
Vamma i Skiptvet kommune klart. I 2020 åpner Nedre Otta i Vågå/Sel  
og i 2021 Tolga i Østerdalen og Mork i Lærdal.

Kraftmarkedet 2019
Utviklingen i områdepriser, nordisk systempris og terminpriser
Gjennomsnittlig spotpris for prisområdet NO5 (Vestlandet) og NO1 (Øst-
landet), var 38,7 øre per kWh i 2019. Dette er en reduksjon på henholdsvis 
2,7 øre og 3,3 øre per kWh fra 2018. Den laveste månedsprisen var i juni 
med 29,3 øre per kWh i NO1 og NO5.
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Kraftprisnivået i Europa har sterk påvirkning på kraftprisene i Norden. 
Den nordiske systemprisen var 38,4 øre per kWh i 2019, mot 42,2 øre 
per kWh i 2018. Den tyske systemprisen har levert ca. 1,3 euro per  
MWh under den nordiske systemprisen i 2019.

Terminmarkedet i 2019 var mindre volatilt enn i 2018. Årskontrakten for 
levering i 2020 falt med 3 øre per kWh i løpet av 2019 til 36 øre per kWh 
ved utgangen av året. Gjennomsnittlig kraftprisanslag for 2021 og 2022 
var begge ca. 33 øre per kWh ved utgangen av 2019, omtrent på samme 
nivå som ved årets start. Fremtidige kraftpriser har imidlertid vist et betydelig 
fall i starten av 2020, hovedsakelig som følge av svært mildt og vått vær. 
Kraftprisen per medio februar  for 2020 ligger an til å bli 18,3 øre per kWh. 

Prissikring 
Hafslund E-CO har en aktiv kraftsikringsstrategi og gjennomfører løpende 
analyser for å sikre salg av kraft i det nordiske kraftmarkedet. For å redu-
sere 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.

Utviklingen i forbruk og kraftproduksjon
Det norske kraftforbruket steg videre i 2019 til 137 TWh (opp fra 136,2 TWh 
året før). Oppgangen ble drevet av økt forbruk til utvinning av olje og 
gass, økende elektrifisering, samt velstands- og befolkningsvekst. Økt 
elektrifisering forventes å være en viktig driver for utviklingen i kraftfor-
bruket fremover herunder elektrifiseringen av norsk sokkel (+10 til 12 
TWh per år). Den samlede kraftproduksjonen var 134 TWh i 2019 (ned 
fra 146,4 TWh året før). Nedgangen skyldes lavere tilsig av vann gjennom 

året. Det var med andre ord nettoimport av kraft til Norge i 2019.

Resultat, kontantstrøm, balanse og kapitalforhold - konsern
Fjorårstall fremkommer i parentes med mindre annet er angitt. Eierskapet  
i Hafslund Nett inngår i regnskapet frem til 30. september 2019 og  
er omtalt som avhendet virksomhet. Eierskapet i Eidsiva Energi samt  
Eidsiva Vannkraft inngår i regnskapet fra og med 4. kvartal som videre-
ført virksomhet. Bidrag fra videreført virksomhet og avhendet virksomhet 
er omtalt separat. Det er ikke utarbeidet proforma tall for 2018 for å 
hensynta transaksjonen med Eidsiva. For ytterligere informasjon om 
hvordan sammenslåingen mellom Hafslund E-CO og Eidsiva Energi påvirker 
regnskapstallene, vises det til note 2 Transaksjon med Eidsiva Energi.

Resultat 
Hafslund E-CO konsernet hadde i 2019 et driftsresultat på 5 061 mill. 
kroner, som er 15 prosent høyere enn i 20184, primært drevet av urealisert 
gevinst fra kraft- og valutakontrakter. Driftsresultat fra videreført virksomhet 
var 4 361 mill. kroner mens driftsresultat fra avhendet virksomhet var 
699 mill. kroner. Urealisert verdiendring på kraft- og valutakontrakter  
utgjorde 638 mill. kroner mot - 376 mill. kroner foregående år. 

Mill. kroner 2019 2018

EBITDA 6 073 5 504

Driftsresultat (EBIT) 5 061 4 413

Gevinst ved salg av Hafslund Nett 4 351 -

Resultat etter skatt 6 512 1 605

Resultat etter skatt justert for salg av Hafslund Nett 2 161 1 605

4Hafslund E-CO bestående av vannkraftvirksomheten i E-CO Energi og nettvirksomheten i Hafslund Nett.
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Nordisk systempris
Den nordiske systemprisen var 38,4 øre per kWh i 2019.
Dette er en reduksjon på 3,8 øre per kWh fra 2018.

38,4 øre per kWh

Det underliggende driftsresultat fra videreført virksomhet, dvs. justert for 
urealisert verdiendring kraft- og valutakontrakter, var 3 723 mill. kroner. 

Resultat etter skatt ble 6 512 mill. kroner i 2019. Resultatet inkluderer 
regnskapsmessig gevinst ved salg av Hafslund Nett på 4 351 mill. kroner. 
Den regnskapsmessige gevinsten utgjør 50 prosent av den totale 
gevinsten ettersom eierskapet i Hafslund Nett videreføres gjennom 
50 prosent eierskapet i Eidsiva Energi. Resultat etter skatt justert for 
gevinst ved salg av Hafslund Nett var 2 161 mill. kroner i 2019. Dette  
er en økning på 556 mill. kroner sammenlignet med 2018. Årsresultatet 
justert for gevinst ved salg av Hafslund Nett ga en egenkapitalavkastning på 
7 prosent i 2019 (10 prosent). Avkastning på engasjert kapital endte på 
10 prosent (11 prosent). Reduksjonen i avkastning på egenkapital og 
engasjert kapital er et resultat av realiserte gevinster i forbindelse med 
Eidsivatransaksjonen som har ført til økt egenkapital. 

Konsernet hadde salgsinntekter på 9 640 mill. kroner i 2019 (11 411 
mill. kroner). Reduksjonen fra 2018 skyldes i hovedsak en reduksjon i 
oppnådd kraftpris, lavere produksjonsvolum samt bortfall av nettleie 
som følge av avhendelsen av Hafslund Nett. For mer informasjon om 
pris- og volumutvikling, se omtale av vannkraftvirksomheten. Salgs-
inntekter fra videreført virksomhet var 5 429 mill. kroner, en reduksjon 
på 500 mill. kroner fra 2018.  Realisert og urealisert gevinst på kraft- og 
valutasikringskontrakter på 664 mill. kroner (-741 mill. kroner) inngår i annen 
gevinst/tap. Driftsinntektene reduseres med 349 mill. kroner til 10 437 mill. 
kroner sammenlignet med 2018. Driftsinntekter fra videreført virksomhet var 
6 133 mill. kroner i 2019, en økning fra 5 216 mill. kroner i 2018 som følge  
av bevegelsen i tap/gevinst på kraft- og valutasikringskontrakter. 
Netto finansposter på 3 713 mill. kroner inkluderer gevinsten ved salg av 
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Hafslund Nett på 4 351 mill. kroner. Justert for denne gevinsten utgjorde  
netto finansposter en kostnad på 638 mill. kroner, en økning på 133 mill. 
kroner fra 505 mill. kroner i 2018. Videreført virksomhet hadde netto  
finanskostnader på 526 mill. kroner, en økning på 101 mill. kroner fra 
2018. Skattekostnaden på 2 262 mill. kroner (2 303 mill. kroner) fordeler 
seg mellom videreført virksomhet 2 133 mill. kroner (2 188 mill. kroner) 
og avhendet virksomhet 129 mill. kroner (115 mill. kroner), og inkluderer 
grunnrenteskatt på vannkraftproduksjonen med 1 185 mill. kroner  
(1 346 mill. kroner). 

Kontantstrøm, balanse og kapitalforhold 
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) fra videreført virksomhet var  
4 781 mill. kroner i 2019 (3 974 mill. kroner). Videreført virksomhet 
betalte skatt og renter på til sammen 2 742 mill. kroner (1 724 mill. kroner), 
samt reduserte arbeidskapitalen med 532 mill. kroner i 2019 (økning  
273 mill. kroner). Urealiserte verdiendringer på derivater og andre ikke 
kontantgenererende inntekter og kostnader reduserte kontantstrøm fra 
operasjonelle aktiviteter med 689 mill. kroner (økning 258 mill. kroner). 
Dette resulterte i en netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på  
1 809 mill. kroner i 2019 (2 234 mill. kroner). Netto kontantstrøm fra  
operasjonelle aktiviteter i avhendet virksomhet var 1 080 mill. kroner  
(1 429 mill. kroner). 

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter i videreført virksomhet  
var – 919 mill. kroner i 2019 (- 632 mill. kroner). Ferdigstillelsen av elve-
kraftverket Vamma 12 var en viktig milepæl i 2019. Vamma er Norges 
største elvekraftverk og totalt investert beløp for prosjektet var 980 mill. 
kroner. Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter i avhendet virksomhet var 
– 1 069 mill. kroner (-1 546 mill. kroner). Konsernet er inne i en periode 

med høye investeringer drevet av investeringer i økt produksjonskapasitet 
og damrehabiliteringer. I 2019 var brutto investeringer i videreført virksom-
het 701 mill. kroner (604 mill. kroner), hvilket tilsvarte 167 prosent av av-
skrivningene (163 prosent).

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter i videreført virksomhet var  
-1 263 mill. kroner i 2019 (- 4 mill. kroner). Konsernets nettvirksomhet 
ble overdratt til Eidsiva Energi uten ekstern eller intern gjeld utover arbeids-
kapitalposter. Hafslund E-CO mottok 4 083 mill. kroner i kontanter fra Eidsiva 
Energi, hvorav 3 300 mill. kroner i kontantvederlag og resterende som 
arbeidskapitaljusteringer. Kontantvederlaget ble gitt for å oppnå en  
rimelig kapitalstruktur i både Hafslund E-CO og Eidsiva Energi.

Etter transaksjonen er det gjennomført debitorskifte og all gjeld er flyttet 
til morselskapet5. Det er også tatt opp ny gjeld i videreført virksomhet i 
2019. Totalt ble det utbetalt utbytte til Oslo kommune og minoritetseiere 
på henholdsvis 1 284 mill. kroner og 35 mill. kroner i 2019 for regn-
skapsåret 2018.

Konsernet hadde ved utgangen av 2019 totale eiendeler på 65 327 
mill. kroner (49 180 mill. kroner). Bokført verdi av vannfallsrettigheter  
og goodwill var henholdsvis 17 368 mill. kroner og 6 211 mill. kroner 
(12 914 mill. kroner og 3 560 mill. kroner), mens bokført verdi av varige 
driftsmidler var 19 856 mill. kroner (25 370 mill. kroner). Økningen i 
vannfallsrettigheter og goodwill skyldes hovedsakelig kjøpet av Eidsiva 
Vannkraft som innarbeides til virkelig verdi. Reduksjonen i varige drifts-
midler er et resultat av salget av Hafslund Nett. Investeringer i tilknyttede 
selskap økte fra 416 mill. kroner i 2018 til 16 878 mill. kroner i 2019 
5Ansvarlig lån fra Eidsiva Energi AS på 1 917 mill. kroner ligger i datterselskapet Eidsiva Vannkraft AS.
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som følge av 50 prosent eierskapet i Eidsiva Energi. Egenkapitaleffekter 
knyttet til salg av minoritetsandel i E-CO Energi og kjøp av minoritet i 
Oppland Energi, samt gevinsten ved salg av Hafslund Nett bidrar til å øke 
egenkapitalen fra 16 501 mill. kroner i 2018 til 33 108 mill. kroner i 2019. 

Ved utgangen av 2019 var netto rentebærende gjeld 10 692 mill. kroner 
eksklusive ansvarlige lån. Kredittnøkkeltallene netto rentebærende 
gjeld/EBITDA og FFO/netto rentebærende gjeld var ved utgangen  
av året henholdsvis 1,8x og 33 prosent. Utestående ansvarlige lån var 
5 764 mill. kroner. Grunnrentebeskatningen reduserer nøkkeltallet FFO/
netto rentebærende gjeld. Konsernet har en robust finansieringsstruktur 
med langsiktige, kommitterte trekkfasiliteter. Ved utgangen av 2019 
hadde konsernet ubenyttede trekkfasiliteter på 1 800 mill. kroner  
(inklusive kassekreditt på 300 mill. kroner), og ingen finansielle  
gjeldsbetingelser (covenants) knyttet til låneavtaler i selskapene.

Resultater - vannkraft, eierskapet i Eidsiva Energi,  
avhendet virksomhet
Vannkraft 
Resultat
2019 var et solid år for Vannkraftvirksomheten med et driftsresultat  
på 4 364 mill. kroner, hvor overtakelsen av Eidsiva Vannkraft er inkludert 
fra fjerde kvartal 2019. Dette utgjorde en forbedring på 695 mill. kroner 
sammenliknet med 2018. Resultatfremgangen er i hovedsak et resultat 
av urealisert verdiendring fra kraft- og valutasikringskontrakter. Det underlig-
gende driftsresultatet (driftsresultat eksklusive urealisert verdiendring på 
kraft- og valutakontrakter) var 3 832 mill. kroner i 2019, en reduksjon på 
213 mill. kroner fra 2018. Vannkraftvirksomheten oppnådde en 

gjennomsnittlig kraftpris på 39,2 øre per kWh i 2019, ned 1,9 øre per 
kWh fra 2018. Lavere oppnådd kraftpris sammenlignet med fjoråret redu-
serer driftsresultatet med omlag 250 mill. kroner mot 2018. Årsresultatet 
etter skatt for 2019 ble 1 952 mill. kroner (1 223 mill. kroner). 
 
Produsert volum
Vannkraftvirksomheten hadde en samlet kraftproduksjon på 13,6 TWh i 
2019, en reduksjon på 0,7 TWh fra 14,3 TWh i 2018. Eidsiva Vannkraft 
bidro til en økning i produksjonsvolumet på 0,6 TWh i fjerde kvartal, 
mens lav fyllingsgrad ved inngangen til året og lavt tilsig resulterte i 1,3 
TWh lavere produksjon i øvrig vannkraftvirksomhet i 2019. Foreløpige 
estimater for kraftproduksjon i Norge i 2019 viser en reduksjon tilsvarende 
8 prosent sammenlignet med 2018, samme trend som i Hafslund E-CO. God 
drift og ressursdisponering bidro til god tilgjengelighet på kraftanleggene, og 
det var ingen hendelser med vesentlig driftsavbrudd i løpet av året. Salg 
av konsesjonskraft utgjorde 0,8 TWh i 2019.

Kostnader og driftsinvesteringer
Totale driftskostnader, inkludert lønn, andre driftskostnader, energikjøp, 
overføringskostnader og avskrivninger, var 1 683 mill. kroner i 2019, 
en økning på 171 mill. kroner fra 1 512 mill. kroner i 2018. Påvirkbare 
kostnader (lønn og andre driftskostnader) var 592 mill. kroner i 2019, 
en økning fra 528 mill. kroner i 2018. Påvirkbare kostnader per kWh  
var 4,3 øre, en økning fra 3,7 øre i 2018. De økte kostnadene må i  
hovedsak ses i sammenheng med inkluderingen av 100 prosent av  
kostnadene i Eidsiva Vannkraft fra 1. oktober 2019, samtidig som  
lavere produksjonsvolum øker kostnaden per kWh.

Vannkraftvirksomheten hadde totale investeringer eksklusive balanseførte 
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renter på 701 mill. kroner i 2019 (604 mill. kroner), hvorav omlag 300 mill. 
kroner gjelder bygging av nye kraftverk. I 2019 ble Vamma 12 (nytt aggregat 
i Vamma kraftverk) ferdigstilt, og ved utgangen av 2019 deltar Vannkraftvirk-
somheten i ytterligere tre kraftverksutbygginger. Samlet vil ferdigstillelsen av 
Rosten kraftverk i 2018, Vamma 12 i 2019 samt de tre pågående kraftverks-
utbyggingene gi en økning på omlag 1 TWh fornybar energi per år.

Eierskapet i Eidsiva Energi med mer
Øvrig videreført virksomhet består av morselskapet Hafslund E-CO AS, 
eierposten i Eidsiva Energi, forvaltningen av Hafslund Hovedgård, samt 
noen mindre deleide selskaper og en andel av låneporteføljen i konsernet 
forut for debitorskiftet høsten 2019. 

Resultat
Driftsresultatet (EBIT) for øvrig videreført virksomhet var -3 mill. kroner  
i 2019 (- 66 mill. kroner). Resultat fra tilknyttet virksomhet, herunder 
Eidsiva Energi i fjerde kvartal utgjorde 71 mill. kroner. Årsresultatet etter 
skatt for 2019 ble -250 mill. kroner (- 233 mill. kroner). 

Avhendet virksomhet (Hafslund Nett)
Ved gjennomføring av transaksjonen mellom Hafslund E-CO og Eidsiva 
Energi 30. september 2019, ble virksomhetsområdet Hafslund Nett  
overført til Eidsiva Energi og innlemmet i nettvirksomheten i Eidsiva 
konsernet – senere gitt navnet Elvia. Resultatene fra Hafslund Nett i  
perioden fra 1. januar 2019 fram til transaksjonstidspunktet 30. september 
2019 blir i resultatoppstillingen presentert som avhendet virksomhet, hvor 
sammenlikningstall viser Hafslund Nett for helåret 2018. Hafslund Nett 
hadde frem til 30. september 2019 et driftsresultat på 699 mill. kroner 
(811 mill. kroner) og et resultat etter skatt på 4 809 mill. kroner, inklusive 
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gevinst ved salg av Hafslund Nett på 4 351 mill. kroner (483 mill. kroner). Ved 
utgangen av 3. kvartal 2019 hadde Hafslund Nett samlede investeringer for 
de tre første kvartalene på 1 038 mill. kroner.

Fremtidsutsikter 
Transaksjonen med Eidsiva Energi har ført til at Hafslund E-CO har  
vektet opp eierskapet i vannkraftproduksjon og ned eierskapet i nett. 
Konsernets resultater er følgelig sterkt eksponert for endring i kraft-
priser, 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 har gitt et betydelig press på kraftprisene. Forventet 
resultat for 2020 viser derfor en betydelig svekkelse mot 2019 basert på 
kraftmarkedets terminpriser. Kraftprisen for 2020 per medio februar  
ligger an til å bli 18,3 øre per kWh. Dette er en reduksjon fra 31,8 øre 
per kWh som var forwardprisen per 31. desember 2019. Hvis dette 
prisbildet holder seg over tid vil det påvirke utbyttekapasiteten frem-
over. 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 kraft-
produksjon.

Transaksjonen med Eidsiva og etterfølgende integrasjonsarbeid fikk 
mye fokus i 2019. I 2020 vil driftseffektivisering, uttak av skalafordeler 
og andre synergier inkludert etablering av felles «IT rigg» stå sentralt. 
Økt størrelse på virksomheten muliggjør sterkere interne kompetanse- 
miljøer. Den nye selskapsstrukturen gir videre kraft til å drive innovasjon 

innen blant annet drift, vedlikehold og markedsoperasjoner i vannkraft-
virksomheten. Gjennom virksomhetsområdet Ny Energi skal Hafslund 
E-CO utvikle nullutslippsløsninger for kunder og bidra til å akselerere 
elektrifiseringen av Norge. Transaksjonen med Eidsiva gir nye muligheter 
til å søke ny vekst både organisk og gjennom strukturelle aktiviteter. 
Hafslund E-CO skal fortsette å bidra til konsolidering av kraftbransjen, 
og vurderer løpende strukturelle prosjekter og muligheter. Forretnings-
mulighetene 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».
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Totalresultat konsern - 1. januar - 31. desember

2019 2018

Mill. kroner Note Videreført virksomhet Avhendet virksomhet Hafslund  E-CO konsern Videreført virksomhet Avhendet virksomhet Hafslund  E-CO konsern

Salgsinntekter  5 429  4 211  9 640  5 929  5 482  11 411 

Annen gevinst/tap  664  -    664 -741  -   -741 

Andre driftsinntekter  40  93  133  27  89  116 

Driftsinntekter  6 133  4 304  10 437  5 215  5 571  10 786 

Energikjøp og overføring -234 -2 233 -2 467 -303 -2 926 -3 229 

Lønn og andre personalkostnader -285 -168 -453 -268 -290 -558 

Eiendomsskatt og andre pålagte kostnader og erstatninger -505 -12 -517 -313 -16 -329 

Andre driftskostnader -401 -602 -1 003 -328 -810 -1 138 

Resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet  73  2  75 -30  2 -28 

EBITDA  4 781  1 291  6 073  3 974  1 530  5 504 

Av- og nedskrivninger -420 -592 -1 012 -372 -719 -1 091 

Driftsresultat (EBIT)  4 362  699  5 061  3 602  811  4 413 

Renteinntekter  19  4  23  34  9 43

Rentekostnader -533 -117 -650 -483 -90 -573 

Gevinst ved salg av nettvirksomheten  3  4 351  4 354 - - -

Andre finansinntekter/kostnader -14  1 -13  24  1  25 

Netto finansposter -526  4 239  3 713 -425 -80 -505 

Resultat før skatt  3 835  4 939  8 774  3 177  731  3 908 

Skattekostnad -2 133 -129 -2 262 -2 188 -115 -2 303 

Resultat etter skatt  1 703  4 809  6 512  990  615  1 605 
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Totalresultat konsern - 1. januar - 31. desember (forts.)

2019 2018

Mill. kroner Note Videreført virksomhet Avhendet virksomhet Hafslund  E-CO konsern Videreført virksomhet Avhendet virksomhet Hafslund  E-CO konsern

RESULTAT TILORDNES

Aksjonærer i morselskapet 1 437  4 809 6 246  804  615  1 419 

Ikke-kontrollerende eierinteresser 265 -  265  186  -    186 

POSTER SOM SENERE KAN BLI OMKLASSIFISERT TIL 
RESULTATET

Sikringsreserve  6  -    6  14  -    14 

Omregningsdifferanser  1  -    1  -    -    -   

Skattemessige effekter  5  -    5 -4  -   -4 

Poster som senere kan bli omklassifisert til resultatet  11  -    11  10  -    10 

POSTER SOM IKKE SENERE KAN BLI OMKLASSIFISERT 
TIL RESULTATET

Estimatavvik pensjon  5  -    5  21  269  290 

Skattemessige effekter -14  -   -14 -7 -59 -66 

Estimatavvik pensjon felleskontrollert virksomhet  50  -   50 - - -

Poster som ikke senere kan bli omklassifisert til resultatet  41  -    41  14  210  224 

Utvidet resultat  52  -    52  24  210  234 

Totalresultat  1 755  4 809  6 564  1 014  825  1 839 

TOTALRESULTAT TILORDNES

Aksjonærer i morselskapet 1 486  4 809 6 295  828  825  1 653 

Ikke-kontrollerende eierinteresser  268 - 268  186  -    186 
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Balanse konsern - 31. desember

Mill. kroner Note 2019 2018

EGENKAPITAL OG GJELD

Innskutt egenkapital  15 395  15 395 

Opptjent egenkapital 15 014 -962 

Ikke kontrollerende eierinteresser 2 699  2 068 

Egenkapital  33 108  16 501 

Langsiktig rentebærende gjeld  18 199  18 533 

Leieforpliktelse IFRS 16  70  -   

Utsatt skatt  8 146  4 380 

Pensjonsforpliktelser  104  114 

Langsiktige derivater  5  93 

Andre forpliktelser  1 704  1 294 

Langsiktige forpliktelser  28 229  24 414 

Leverandørgjeld  366  395 

Annen kortsiktig ikke rentebærende gjeld  831  2 060 

Betalbar skatt  2 064  2 408 

Kortsiktige derivater  28  350 

Kortsiktig rentebærende gjeld  701  3 052 

Kortsiktige forpliktelser  3 990  8 265 

Egenkapital og gjeld  65 327  49 180 

Mill. kroner Note 2019 2018

EIENDELER

Utsatt skattefordel  479  319 

Immaterielle eiendeler  23 579  16 475 

Varige driftsmidler 19 856  25 370 

Bruksrettseiendeler  69  -   

Investeringer i tilknyttede selskap og felleskontrollert 
virksomhet 16 878  416 

Langsiktige derivater  883  928 

Andre langsiktige fordringer 737  786 

Anleggsmidler  62 480  44 295 

Lagerbeholdning  13  31 

Kundefordringer  236  472 

Andre ikke rentebærende kortsiktige fordringer  108  1 186 

Aksjer og øvrige finansielle eiendeler -  202 

Kortsiktige derivater (eiendeler)  45  1 

Bankinnskudd o.l.  2 444  2 993 

Omløpsmidler  2 847  4 885 

Eiendeler  65 327  49 180 
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Oppstilling over kontantstrømmer konsern 
1. januar - 31. desember
Mill. kroner 2019 2018

KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)  4 781  3 974 

Gevinst/tap ved salg av driftsmidler  2 -

Resultat i tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet -74 -

Urealiserte verdiendringer derivater -626  376 

Endringer i varelager -9  4 

Endringer i kundefordringer og andre ikke-rentebærende fordringer  479 -391 

Endringer i leverandørgjeld og annen kortsiktig ikke-rentebærende gjeld  62  114 

Andre ikke-kontantgenererende inntekter og kostnader -63 -118 

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 4 551  3 958 

Betalte renter -620 -426 

Betalt skatt -2 122 -1 298 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter - videreført virksomhet  1 809  2 234 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter - avhendet virksomhet  1 080  1 429 

Mill. kroner 2019 2018

KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER

Investeringer i varige driftsmidler -701 -604 

Overtakelse av virksomhet -167 -31 

Innskutt i tilknyttede selskap -45  -   

Andre investeringsaktiviteter -5  3 

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter - videreført virksomhet -919 -632 

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter - avhendet virksomhet -1 069 -1 546 

KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

Endring i rentebærende gjeld -2 768  650 

Justering for opptak ansvarlig lån Eidsiva Energi (ingen innbetaling) -1 917 -

Mottatt fra Eidsiva Energi  4 083  -   

Overtatt kontantbeholdning Eidsiva Vannkraft  194  -   

Utbetaling av utbytte og andre egenkapitaltransaksjoner -929 -663 

Andre finansieringsaktiviteter  74  8 

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter - videreført virksomhet -1 263 -4 

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter - avhendet virksomhet -390 -635 

Endring i bankinnskudd o.l. -750  846 

Bankinnskudd o.l. per 1. januar  3 195  2 349 

Valutagevinst/-tap betalingsmidler  -   -1 

Bankinnskudd o.l. per 31. desember  2 444  3 195 
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Oppstilling over endringer i egenkapital konsern - 1. januar - 31. desember 

Mill. kroner
Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital Egenkapital til  

morselskapets aksjonærer
Ikke-kontrollerende  

eierinteresser
Total egenkapital

 Egenkapital per 31.12.2017  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 kapitalutdeling  -    -   -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 Hafslund og E-CO Energi -2 066 7 839 -5 773  -    -    -   

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

19

Foreløpig regnskapGå til innhold



Foreløpig årsregnskap 2019

Oppstilling over endringer i egenkapital konsern - 1. januar - 31. desember (forts.)

Mill. kroner
Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital Egenkapital til  

morselskapets aksjonærer
Ikke-kontrollerende  

eierinteresser
Total egenkapital

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

ÅRETS TOTALRESULTAT 2019

Årsresultat  -    -    6 247  6 247  265  6 512 

Utvidet resultat  -    -   49 49  3  52 

Årets totalresultat  -    -    6 296  6 296  268  6 564 

TRANSAKSJONER MED EIERNE 

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

Egenkapitaleffekt transaksjon med Eidsiva Energi  -    -   11 087 11 087  421  11 508 

Sum transaksjoner med eierne   -    -    9 803  9 803  386  10 189 

Andre egenkapitalendringer  -    -   31 31 -23  8 

Andre egenkapitalendringer i tilknyttede selskaper   -    -    32 32  -    32 

Implementeringseffekt IFRS 16  -    -   -187 -187  -   -187 

Egenkapital per 31.12.2019 100 15 295 15 014 30 408 2 699 33 108 
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Note 1 Grunnlag for utarbeidelse 

Grunnlag for utarbeidelse 
Den finansielle informasjonen er ikke rapportert i henhold til kravene i 
IAS 34 Delårsrapportering og er ikke revidert. De samme måleprinsipper 
som ble presentert i årsregnskapet for 2018 er brukt ved utarbeidelse av 
det foreløpige regnskapet, med unntak av leieavtaler, som fra 1. januar 
2019 følger prinsippene i IFRS 16. Implementering av IFRS 16 har ikke 
hatt vesentlig effekt på konsernregnskapet.

Note 2 Transaksjon med Eidsiva Energi

Styrene i Eidsiva Energi og Hafslund E-CO ble høsten 2018, gjennom 
en intensjonsavtale, enige om å se nærmere på muligheten for å integrere 
hovedvirksomhetene i de to konsernene. I mars 2019 ble styrene enige 
om hovedtrekkene i en avtale om integrasjon og i løpet av våren 2019 
ga eierne i Eidsiva Energi sin tilslutning. I bystyremøte 19. juni ga Oslo 
kommune sin tilslutning og selskapenes generalforsamlinger behandlet 
og vedtok integrasjonen i løpet av juni 2019. Transaksjonen ble gjennomført 
30. september 2019.

Bakgrunnen for integrasjonen var et ønske om å styrke og rendyrke 
produksjonsvirksomheten og nettvirksomheten i de to konsernene ved 
å samle produksjonsselskapene i Hafslund E-CO-strukturen, samle 
nettselskapene i Eidsiva-strukturen, samt innlede et tett samarbeid 
mellom Hafslund E-CO og Eidsiva Energi gjennom felles eierskap.
Samlingen av to sterke kompetansemiljøer innen vannkraftproduksjon 
og elektrisk forsyning gir et unikt utgangspunkt for å skape langsiktige 
verdier.

Integrasjonen er hovedsakelig en byttetransaksjon som for konsernet 
har medført følgende:

-  Hafslund Nett1 er overført til Eidsiva Energi og opphører å være et 
datterselskap i konsernet Hafslund E-CO.

1 Hafslund Nett AS fusjonerte med Eidsiva Nett AS med virkning fra 1. januar 2020. Det fusjonerte nettselskapet  
heter Elvia AS.
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-  Eidsiva Vannkraft er overført til Hafslund E-CO fra Eidsiva Energi og er 
dermed et 100 prosent eid datterselskap i konsernet Hafslund E-CO.

- Hafslund E-CO eier 50 prosent av Eidsiva Energi.
- Eidsiva Energi eier 42,8 prosent av E-CO Energi.
-  Hafslund E-CO mottok 4 083 mill. kroner i kontanter fra Eidsiva  

Energi, hvorav 3 300 mill. kroner i kontantvederlag og resterende som 
arbeidskapitaljusteringer. Kontantvederlaget ble gitt for å oppnå en  
rimelig kapitalstruktur i både Hafslund E-CO og Eidsiva Energi.

-  Hafslund E-CO utstedte, via datterselskapet Eidsiva Vannkraft AS, et 
ansvarlig lån på 1 917 mill. kroner med Eidsiva Energi som långiver. 

Hafslund Nett har, frem til gjennomføring av transaksjonen, vært et 
konsolidert datterselskap av Hafslund E-CO, og resultater for Hafslund 
Nett i perioden 1. januar til 30. september 2019 er derfor inkludert i 
konsernets totalresultat og presentert som avhendet virksomhet. Etter 
transaksjonen inngår Hafslund Nett, gjennom 50 prosent eierandel i 
Eidsiva Energi og felles kontroll som en investering som regnskapsføres 
etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet til Hafslund E-CO. 
Hafslund E-COs samlede eierskap i E-CO Energi etter transaksjonen  
er 78,6 prosent (57,2 prosent direkte og 21,4 prosent indirekte gjennom 
eierskapet i Eidsiva Energi). 

Konsernstrukturen etter transaksjonen er som følger  
(forenklet fremstilling):

Oslo kommune

Hafslund E-CO

100%

50%

39%

57,2%

100%

90%

Øvrige  
datterselskaper 

61%

Oppland Energi AS Eidsiva Vannkraft AS

Øvrige  
datterselskaper 

Hafslund Prod. 
Holding AS

100%

Hafslund AS

42,8%
E-CO Energi AS

Nettvirksomhet

Øvrig  
virksomhet

Eidsiva
Energi AS

Konsern

Felleskontrollert
virksomhet
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Vederlag i transaksjonen
Transaksjonen med Eidsiva er en byttetransaksjon med krysseierskap 
mellom partene. Avgitt og mottatte vederlag i transaksjonen består av 
aksjer, ansvarlig lån og kontanter og er basert på beregnet virkelig verdi.
Verdiene på aksjene som byttes i transaksjonen er fastsatt som et resultat 
av verdivurderinger av begge parter (Hafslund E-CO og Eidsiva). Eksterne 
rådgivere er benyttet for å bistå i beregningen. Aksjene som byttes er 
ikke børsnotert og har følgelig ingen observerbar markedsverdi. Det er 
derfor benyttet verdsettelsesmodeller basert på diskonterte kontant-
strømmer. Verdsettelsene er basert på metode, estimater og forutsetninger 
satt av Hafslund E-CO og Eidsiva Energi. Estimering av virkelig verdi 
omfatter iboende usikkerhet. Det er ingen betingede vederlag i transak-
sjonen med Eidsiva Energi.

Overtakelse av 100 prosent av Eidsiva Vannkraft 
30. september 2019 (overtakelsestidspunktet) overtok Hafslund E-CO  
gjennom sitt datterselskap E-CO Energi 100 prosent av aksjene i Eidsiva 
Vannkraft fra Eidsiva Energi, og oppnådde samtidig kontroll over selskapet. 

Eidsiva Vannkraft eier kraftproduksjon i heleide og deleide kraftverk  
i Innlandet og Trøndelag samt to vindkraftverk. Overtakelsen er en 
virksomhetssammenslutning som er regnskapsført i henhold til opp-
kjøpsmetoden.

Ved overtagelsen av Eidsiva Vannkraft overtok konsernet også 38,6 
prosent i Oppland Energi AS, som allerede var innregnet som et datter-
selskap i Hafslund E-CO konsernet (eierandel før sammenslutningen:  
61,4 prosent). Vederlaget som gjelder kjøp av Oppland Energi er kjøp  
av ikke-kontrollerende eierinteresser, og er derfor behandlet som en  

egenkapitaltransaksjon som ikke påvirker balanseførte verdier av eien-
deler og forpliktelser tilhørende Oppland Energi i konsernregnskapet.

Eidsiva Vannkraft er regnskapsmessig en del av konsernet Hafslund E-CO 
fra overtakelsestidspunktet 30. september 2019, og har i perioden  
30. september til 31. desember 2019 bidratt med salgsinntekter på 262 mill. 
kroner og et resultat før skatt på 134 mill. kroner. Eidsiva Vannkraft inngår 
som del av videreført virksomhet. Resultatbidraget fra Eidsiva Vannkraft  
er uten resultater fra Oppland Energi, som var konsolidert før overtakelsen. 
Hvis overtakelsen av Eidsiva Vannkraft hadde skjedd 1. januar 2019 ville 
konsernets proforma salgsinntekter og resultat før skatt vært henholdsvis 
6,2 mrd. kroner og 4,3 mrd. kroner for videreført virksomhet. Disse beløpene 
er beregnet ved å benytte Eidsiva Vannkraft sine resultater, med følgende 
justeringer: 

-  Eliminering av resultater fra Oppland Energi som i Eidsiva Vannkraft  
er regnskapsført etter egenkapitalmetoden og som allerede er inkludert 
i konsernets resultat da det har vært et datterselskap i hele rapporte-
rings- og sammenligningsperioden.

-  Meravskrivning som ville vært regnskapsført som følge av virkelig  
verdijustering av varige driftsmidler som om slik justering ville vært 
gjort 1. januar 2019.

Overdragelse av 100 prosent av Hafslund Nett – avhendet virksomhet
Som et ledd i transaksjonen overførte konsernet sin nettvirksomhet,  
Hafslund Nett AS («nettvirksomheten»), til Eidsiva Energi AS 30. september 
2019. Nettvirksomheten ble overdratt fri for ekstern gjeld, med unntak av 
arbeidskapital. 
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Nettvirksomheten ble overført til Eidsiva Energi mot at Hafslund E-CO 
blant annet mottok 50 prosent av aksjene i Eidsiva Energi. Eierskapet i 
Eidsiva Energi er dermed en virksomhet under felles kontroll med Inn-
landet Energi AS og Åmot kommune som til sammen eier resterende 50 
prosent i Eidsiva Energi. Da konsernet gjennom sitt eierskap i Eidsiva 
Energi fortsetter å eie 50 prosent av Hafslund Nett innregnes 50 prosent 
av den regnskapsmessige gevinsten ved overføringen i totalresultatet, 
som er den delen av overføringen som anses realisert for konsernet. 
Gevinst ved overføring av nettvirksomheten er 4 351 mill. kroner som 
tilsvarer 50 prosent av vederlaget minus konsernets bokførte verdier av 
Hafslund Nett. Resultatene fra nettvirksomheten er i konsernets total- 
resultat presentert i en egen kolonne som «avhendet virksomhet».  
Sammenligningstall er presentert tilsvarende.

Etter transaksjonen er Hafslund Nett ikke lenger et datterselskap, men 
en investering eid gjennom den felleskontrollerte virksomheten Eidsiva 
Energi AS. Den delen av Hafslund Nett som konsernet fremdeles eier 
gjennom eierskapet i Eidsiva Energi videreføres til kontinuitetsverdier i 
konsernregnskapet. 

Overdragelse av 42,8 prosent av E-CO Energi 
I forbindelse med transaksjonen overtok Eidsiva Energi 42,8 prosent av 
aksjene i E-CO Energi og ble dermed en minoritetseier i E-CO Energi 
(ikke-kontrollerende eier). Overdragelsen er en egenkapitaltransaksjon 
som medfører at Eidsiva Energi tilordnes en andel av balanseført egen-
kapital som gjelder E-CO Energi. Konsernet benytter den såkalte «look-
through approach» ved beregning av ikke-kontrollerende eierinteresser. 
Det innebærer at ikke-kontrollerende eierinteresser, dvs. Eidsiva Energis 
eierandel i E-CO Energi, beregnes til 21,4 prosent. 

Overtakelse av 50 prosent av Eidsiva Energi
Konsernet overtok 50 prosent av Eidsiva Energi ved en rettet emisjon i 
forbindelse med integrasjonen og etablerer felles kontroll over selskapet 
sammen med Innlandet Energi (Eidsiva Energis eiere i Innlandet) og Åmot 
kommune, som eier henholdsvis 49,4055 prosent og 0,5945 prosent i 
Eidsiva Energi. 

Eierskapet regnskapsføres etter egenkapitalmetoden og konsernet  
benytter den såkalte «look-through approach» som innebærer at det  
justeres for indirekte eie av allerede konsoliderte selskaper.
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Note 3 Driftsinntekter 

Konsernets driftsinntekter består hovedsakelig av inntekter fra salg av 
kraft i engrosmarkedet. 
Salgsinntekter
Kraftinntekter
Kraftproduksjonen selges hovedsakelig over børs på Nord Pool Spot  
og til Fortum Hedging AS.

Leveringsforpliktelsen er hovedsakelig kraft, og transaksjonsprisen er 
godtgjørelsen som konsernet forventer å motta, til enten spotpris, regulert 
pris eller kontraktspris. Leveringsforpliktelsen blir oppfylt over tid, noe som 
innebærer at inntekten skal innregnes for hver enhet levert til transaksjons-
pris. Hafslund E-CO benytter en praktisk tilnærming i henhold til IFRS 15 
hvor inntekten fra kraftproduksjon blir regnskapsført til det beløpet som 
enheten har rett til å fakturere. Retten til å fakturere oppstår når kraften 
er produsert og levert, og retten til å fakturere godtgjørelsen vil normalt 
samsvare direkte med verdien for kunden.

Konsernet vurderer det slik at børsen (Nord Pool) er å anse som en  
kunde da konsernet har en håndhevbar kontrakt med Nord Pool AS.  
Det samme gjelder Fortum Hedging AS.

Kraftinntekter fra egen produksjon presenteres som hovedregel brutto i 
resultatregnskapet. Innkjøp blir ført brutto som varekostnad i den grad 
kjøp og salg styres uavhengig, er nominert brutto på Nord Pool og inn-
kjøpet ligger innenfor konsernets forretningsmessige behov for kjøp av 
kraft som ledd i ordinær virksomhet. 

Konsesjonskraft
Konsernet er forpliktet til å levere konsesjonskraft til kommuner og  
fylkeskommuner til enten departementspris eller selvkost.

Hafslund E-CO har vurdert at inntekt fra levering av konsesjonskraft 
ikke oppstår fra en kundekontrakt etter definisjonen i IFRS 15, men  
anvender prinsippene i IFRS 15 analogisk og presenterer derfor også 
inntekter fra salg av konsesjonskraft som salgsinntekter. 
Annen gevinst/tap
Kraftderivater
E-CO Energi benytter derivater knyttet til kraftpriser og valuta for  
å sikre fremtidig salgsinntekt. Konsernet har ikke påberopt sikrings- 
bokføring for sikring av kraftinntekter. Realiserte og urealiserte verdi-
endringer knyttet til derivater inngått for økonomisk sikring av  
fremtidig salgsinntekt resultatføres under Annen gevinst/tap. 

Mill. kroner 2019 2018

DRIFTSINNTEKTER - VIDEREFØRT VIRKSOMHET

Kraftinntekter 5 220  5 800 

Konsesjonskraft  94  78 

Nettleie/faktisk inntekt  65  51 

Industrikontrakter  50  -   

Salgsinntekter  5 429  5 929 

Realisert gevinst/tap kraft derivater 39 -364

Urealisert gevinst/tap kraft derivater 638 -376

Verdijustering kraftkontrakter -13  -   

Annen gevinst/tap  664 -741 

Andre driftsinntekter 40 27

Andre driftsinntekter 40 27

Driftsinntekter 6 133 5 215
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Note 4 Rentebærende gjeld - 31. desember
Mill. kroner Lånebeløp i valuta Valuta Forfall 31.12.2019 31.12.2018

Obligasjonslån i det norske markedet 100 NOK 2019  -    100 

Privat plassering i det amerikanske markedet 50 USD 2019  -    433 

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 

Obligasjonslån i det norske markedet 600 NOK 2019  -    600 

Obligasjonslån i det norske markedet 305 NOK 2019  -    305 

Den nordiske investeringsbank 3 221 NOK 2020-2030  3 221  3 322 

Sertifikatlån i det norske markedet 600 NOK 2020  600  -   

Obligasjonslån i det norske markedet 750 NOK 2020  -    750 

Obligasjonslån i det norske markedet 300 NOK 2020  -    300 

Obligasjonslån i det norske markedet 400 NOK 2020  -    400 

Obligasjonslån i det norske markedet 750 NOK 2020  -    750 

Obligasjonslån i det norske markedet 400 NOK 2022  400  400 

Obligasjonslån i det norske markedet 500 NOK 2022  500  500 

Privat plassering i det amerikanske markedet 75 USD 2023  659  649 

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 

Privat plassering i det amerikanske markedet 290 NOK 2024  290  290 

Privat plassering i det amerikanske markedet 25 USD 2026  220  216 

Privat plassering i det amerikanske markedet 910 NOK 2027  910  910 

Privat plassering i det japanske markedet 5 000 JPY 2028  405  394 

Obligasjonslån i det norske markedet 250 NOK 2029  250  250 

Privat plassering i det japanske markedet 5 000 JPY 2029  405  394 

Privat plassering i det amerikanske markedet 723 NOK 2029  723  723 
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Note 4 Rentebærende gjeld - 31. desember (forts.)
Mill. kroner Lånebeløp i valuta Valuta Forfall 31.12.2019 31.12.2018

Obligasjonslån i det norske markedet 200 NOK 2030  200  200 

Lån 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  1 099  1 082 

Privat plassering i det tyske markedet 30 EUR 2031  296  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 

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

Ansvarlig lån Eidsiva Energi AS 1 917 NOK 2039  1 917 -

Rentebærende gjeld omregnet til norske kroner 18 632  21 398 

Bokført verdi rentebærende gjeld knyttet til virkelig verdisikring 268  172 

Verdiendring låneportefølje -  13 

Bokført verdi rentebærende gjeld 18 900 21 583

Herav bokført verdi kortsiktig rentebærende gjeld 701  3 052 
Herav bokført verdi langsiktig rentebærende gjeld 18 199  18 532 
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For alle lån som er trukket opp i utenlandsk valuta er det i tillegg inn-
gått kombinerte rente- og valutabytteavtaler som veksler hovedstol i 
utenlandsk valuta til hovedstol i norske kroner. Tabellen over viser verdi 
av lånet omregnet til dagskurs på balansedatoen, før effekt av rente- 
og valutabytteavtaler. 

Konsernet har, som vist i tabellen over, ansvarlige lån fra henholdsvis 
Oslo kommune og Oslo Energi Holding AS (100 prosent eid av Oslo 
kommune). I tillegg har konsernet via selskapet Eidsiva Vannkraft AS et 
ansvarlig lån til Eidsiva Energi AS på 1,917 mrd. kroner. Lånene er nær-
mere omtalt i note 5 Ansvarlige lån nærstående parter.

Mill. kroner 2019 2018

ENDRINGER I RENTEBÆRENDE GJELD

Kortsiktig rentebærende gjeld per 1. januar 3 052 2 197

Opptak av kortsiktig rentebærende gjeld 1 100 1 800

Nedbetaling av kortsiktig rentebærende gjeld -3 552 -3 497

Overføring fra langsiktig rentebærende gjeld 101 2 552

Kortsiktig rentebærende gjeld per 31. desember 701 3 052

Langsiktig rentebærende gjeld per 1. januar 18 532 17 430

Opptak av langsiktig rentebærende gjeld 1 917 3 700

Nedbetaling av langsiktig rentebærende gjeld -2 296 -151

Overføring til kortsiktig rentebærende gjeld -101 -2 552

Effekt av valutakursendringer 51 189

Effekt av virkelig verdisikring 96 -43

Andre endringer langsiktig rentebærende gjeld  -   -41

Langsiktig rentebærende gjeld per 31. desember 18 199 18 532

Note 5 Ansvarlige lån fra nærstående 

Konsernet har ansvarlige lån med nærstående som långiver. Lånene er 
omtalt nedenfor.

Ansvarlig lån fra Oslo kommune
Konsernet har et ansvarlig lån fra Oslo kommune med utestående  
lånebeløp per 31. desember 2019 på 2 347 mill. kroner (2 347 mill. kroner) 
Påløpte renter på lånet var 128 mill. kroner (128 mill. kroner) per  
31. desember 2019. Lånet hadde en rentesats på 5,44 prosent,  
er avdragsfritt og har forfall 31. desember 2037.

Ansvarlig lån fra Oslo Energi Holding AS
Konsernet har et ansvarlig lån fra Oslo Energi Holding AS, som er  
100 prosent eid av Oslo kommune, med et utestående lånebeløp per 
31. desember 2019 på 1 500 mill. kroner (1 500 mill. kroner). Påløpte 
renter på lånet var 73 mill. kroner per 31. desember 2019 (37 mill. kroner). 
Lånet ble opprettet i forbindelse med etableringen av Hafslund E-CO i 
2018. Lånet hadde en rentesats på 4,88 prosent, er avdragsfritt og har 
forfall 31. desember 2037.

Ansvarlig lån fra Eidsiva Energi AS
Konsernet har et ansvarlig lån fra den 50 prosent eide felleskontrollerte 
virksomheten Eidsiva Energi AS med utestående beløp per 31. desember 
2019 på 1 917 mill. kroner. Lånet ble etablert i 2019 i forbindelse med 
Eidsiva-transaksjonen. Påløpte renter på lånet var 26 mill. kroner per 
31. desember 2019. Lånet hadde en rentesats på 5,44 prosent, er  
avdragsfritt og har forfall 31. desember 2039.
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Mill. kroner
I løpet av 12 

måneder
1 til 3 år 3- 5 år Over 5 år Sum per 

31.12.2019

FINANSIELLE FORPLIKTELSER  
KNYTTET TIL DERIVATER

Kombinerte valuta- og rentebytteavtaler  -    -    -230  -411  -641 

Valutaterminer  28  -    -    -    28 

Sum finansielle forpliktelser knyttet  
til derivater  28  -   -230 -411 -613

ØVRIGE FINANSIELLE FORPLIKTELSER

Rentebærende langsiktig gjeld  -    1 460  2 132  14 338  17 931 

Rentebærende kortsiktig gjeld  701  -    -    -    701 

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld  1 197  -    -    -    1 197 

Sum øvrige finansielle forpliktelser 1 898 1 460 2 132 14 338 19 829

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. 

Note 7 Pensjoner

Hafslund E-CO har plikt til å ha pensjonsordninger for sine ansatte  
etter lov om tjenestepensjon. Konsernets pensjonsordninger, som  
omfatter både ytelses- og innskuddsbaserte ordninger, tilfredsstiller 
kravene i loven. 

Ytelsesplanene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak 
avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder. 
Pensjonsordningene er enten organisert i Hafslund pensjonskasse,  
E-CO Energi Pensjonskasse eller i forsikringsselskap. 

Mill. kroner
I løpet av 12 

måneder
1 til 3 år 3- 5 år Over 5 år Sum per 

31.12.2018

FINANSIELLE FORPLIKTELSER  
KNYTTET TIL DERIVATER

Kombinerte valuta- og rentebytteavtaler  -124  -    -220  -370  -714 

Kraftderivater  304  -    -    -    304 

Valutaterminer  45  -    -    -    45 

Sum finansielle forpliktelser knyttet til 
derivater 225 - -220 -370 -365

ØVRIGE FINANSIELLE FORPLIKTELSER

Rentebærende langsiktig gjeld  -    2 791  1 689  13 880  18 360 

Rentebærende kortsiktig gjeld  3 052  -    -    -    3 052 

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld  2 456  -    -    -    2 456 

Sum øvrige finansielle forpliktelser 5 508 2 791 1 689 13 880 23 868
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Fra 1. januar 2020 endres offentlig tjenestepensjon for ansatte født  
etter 31. desember 1962. Som følge av dette settes opptjent alders- 
pensjonsrettighet frem til 31. desember 2019 for ansatte født etter  
31. desember 1962 som oppsatt rett. Opptjening av alderspensjon fra 
og med 1. januar 2020 for ansatte født etter 31. desember 1962 vil i 
offentlig pensjon skje i en såkalt påslagsmodell (”Påslagsordningen”). 
Hafslund E-CO har etter forankring med tillitsvalgte valgt å ikke gå over 
til ny offentlig tjenestepensjon («Påslagsordningen»). Ansatte dette gjelder 
vil istedenfor overføres til konsernets innskuddsordning med tilhørende 
risikodekninger. Dette gjelder om lag 80 ansatte i Hafslund E-CO AS, 
E-CO Energi AS og Eidsiva Vannkraft AS. Konsernet har valgt å inn- 
arbeide i aktuarberegningen per 31. desember 2019 effekt av at ansatte 
født etter 31. desember 1962 går over til innskuddsordning og at 
«gammel» offentlig tjenestepensjonsordning avvikles fra 31. desember 
2019. Overgangen til innskuddspensjon har medført NOK 40,8 mill. 
kroner i redusert balanseført pensjonsforpliktelse per 31. desember 2019.

Note 8 Hendelser etter balansedagen

På tidspunkt for publisering av foreløpig regnskap for 2019 foreligger 
det ingen vesentlige, kjente hendelser etter balansedagen som forventes 
å ha en innvirkning på konsernets resultatregnskap for 2019 eller den 
finansielle stilling per 31. desember 2019. 

NoterGå til innhold



Foreløpig årsregnskap 2019

Definisjoner 

Begrep Definisjon

Oppnådd kraftpris (øre per kWh) Inntekter (spot + regulerkraft + valuta + konsesjonskraft + industrikraft) /levert volum

EBITDA Driftsresultat før av- og nedskrivninger

Underliggende driftsresultat Driftsresultat justert for urealisert verdiendring på kraft - og valutasikringskontrakter

Netto rentebærende gjeld Langsiktig rentebærende gjeld eksklusive ansvarlige lån + kortsiktig rentebærende gjeld - bankinnskudd m.m. 

Engasjert kapital Egenkapital + netto rentebærende gjeld 

ROCE (avkastning på engasjert kapital %) Driftsresultat /Utgående balanse engasjert kapital

ROE (avkastning på egenkapital %) Årsresultat etter skatt/Utgående balanse egenkapital

Gjeld/EBITDA (x) Utgående balanse netto rentebærende gjeld/EBITDA

FFO/Gjeld (%) (EBITDA - betalte renter eksklusive renter på ansvarlige lån - betalt skatt)/ Utgående balanse netto rentebærende gjeld
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Gå til innhold Definisjoner



Kontaktdetaljer 
 
Informasjon finnes på Hafslund E-COs hjemmesider: 
www.hafslundeco.no

Konserndirektør Økonomi og Finans (CFO), Heidi Ulmo
Heidi.Ulmo@hafslundeco.no
Telefon: + 47 909 19 325

Leder finans og investor relations, Andreas Wik
Andreas.Wik@hafslundeco.no
Telefon: +47 924 97 255
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