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Årsrapport 2018Viktige hedelser

	 Hafslund	E-CO	etablert
Bystyret i Oslo kommune vedtok 20. juni 2018 å samle  
eierskapet i Hafslund AS og E-CO Energi Holding AS  
under felles styre og ledelse og dannet med dette 
Norges største integrerte energikonsern, Hafslund E-CO. 
Samlingen av to sterke kompetansemiljøer innen vann-
kraftproduksjon og elektrisk forsyning gir et unikt  
utgangspunkt for å skape langsiktige verdier.

	 Rekordår	for	 
	 produksjonsvirksomheten 
2018 var et rekordår for produksjonsvirksomheten  
med et driftsresultat på 3 669 mill. kroner som følge av 
historisk høye kraftpriser.  

	 Investeringer	i	økt	 
	 produksjonskapasitet	 
Produksjonsvirksomheten hadde totale driftsinvesteringer  
på 650 mill. kroner i 2018, hvorav 464 mill. kroner 
gjelder bygging av nye kraftverk. I 2018 ble Rosten 
kraftverk ferdigstilt, samtidig som ytterligere fire kraft-
verksutbygginger er vedtatt og iverksatt. Samlet vil disse 
fem prosjektene gi en årlig økning på omlag 1,0 TWh 
fornybar energi. 

	 Økt	effektivitet	og	 
	 god	leveransekvalitet	i	 
	 nettvirksomheten 
I 2018 styrket nettvirksomheten sin posisjon som ett  
av landets mest effektive nettselskaper ved å innta  
posisjonen som frontselskap iht. NVEs regulerings-
modell både i regional- og distribusjonsnettet. 

 
	 Vellykket	AMS- 
	 prosjekt	inne	i	sluttfasen	
 AMS-prosjektet er inne i sluttfasen, og de  
ordinære utrullingsetappene er ferdigstilt. Ved utgangen 
av 2018 var 670 000 målere installert, og det gjenstod 
15 000 målere. Samlet investeringsprognose er  
redusert fra 2,1 mrd. kroner til 1,8 mrd. kroner, som 
følge av større effektivitet i installasjonen av målere 
enn opprinnelig antatt.
 

Viktige	hendelser	i	2018

	 Konsolidering	og	vekst
 Hafslund E-CO inngikk i 2018 en intensjons-
avtale med Eidsiva Energi om mulig sammenslåing av 
de to selskapene. Styrene i de to selskapene ble i mars 
2019 enige om et avtaleutkast for selve sammenslå- 
ingen. Gitt eieraksept i begge selskaper og nødvendig 
myndighetsgodkjenning, forventes transaksjonene 
gjennomført i 3. kvartal 2019. Konsernet har også  
innledet dialog med Fredrikstad Energi om et mulig  
oppkjøp eller sammenslåing. 

 
	 Ny	visjon 
 Hafslund E-CO har virksomhet gjennom 
hele den fornybare verdikjeden. Det gir konsernet et 
unikt utgangspunkt når vår tids største utfordring, de 
menneskeskapte klimaendringene, skal løses. Dette  
er utgangspunktet for Hafslund E-COs nye visjon  
- for en fornybar og fullelektrisk fremtid.

Gå til kapittel
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Nøkkeltall
Mill. kroner 2018 2017

FINANSIELLE	NØKKELTALL

Driftsinntekter  10 786  9 166 

EBITDA  5 504  4 458 

EBIT  4 413  3 421 

Resultat før skatt  3 908  2 970 

Årsresultat  1 605  5 351 

Årsresultat (ekskl. avhendet virksomhet)  1 605  1 741 

Netto rentebærende gjeld  18 139  16 993 

Egenkapital  16 501  17 126 

Totalkapital  49 180  45 781 

Engasjert kapital  41 108  39 474 

Investeringer  2 231  2 159 

ROE (%) 10 % 10 %

ROCE (%) 11 % 9 %

Gjeld / EBITDA (x)  3,3  3,9 

FFO / Gjeld (%) 20 % 18 %

Egenkapitalandel (%) 34 % 37 %

ANDRE	NØKKELTALL

Antall ansatte  623  612 

H2 - totalt antall skader per million arbeidstimer  9,2  -   

20,7 TWh
Levert	energi
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Gå til kapittel
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E-CO	Energi,	produksjonsvirksomheten Hafslund,	nettvirksomheten
Mill. kroner 2018 2017

FINANSIELLE	NØKKELTALL

Driftsinntekter  5 164  3 592 

EBITDA  4 036  2 575 

EBIT  3 669  2 237 

Resultat før skatt  3 364  1 987 

Årsresultat  1 223  1 037 

Årsresultat (ekskl. avhendet virksomhet)  1 223  1 037

Netto rentebærende gjeld  9 464  10 439 

Egenkapital  12 954  12 364 

Totalkapital  33 738  30 458 

Engasjert kapital  27 588  27 070 

Investeringer  650  549 

ROE (%) 10 % 8 %

ROCE (%) 13 % 8 %

Gjeld / EBITDA (x)  2,3  4,1 

FFO / Gjeld (%) 26 % 16 %

Egenkapitalandel (%) 38 % 41 %

ANDRE	NØKKELTALL

Antall ansatte  185  197 

H2 - totalt antall skader per million arbeidstimer  7,1  7,2 

Produsert volum (TWh)  14,3  12,2 

Oppnådd kraftpris (øre/kWh)  39,6  28,1 

Mill. kroner 2018 2017

FINANSIELLE	NØKKELTALL

Driftsinntekter  5 621  5 169 

EBITDA  1 481  1 629 

EBIT  758  957 

Resultat før skatt  582  756 

Årsresultat  483  4 315 

Årsresultat (ekskl. avhendet virksomhet)  483  612 

Netto rentebærende gjeld  7 161  6 554 

Egenkapital  5 150  4 762 

Totalkapital  15 438  15 323 

Engasjert kapital  13 548  12 404 

Investeringer  1 580  1 610 

ROE (%) 9 % 13 %

ROCE (%) 6 % 8 %

Gjeld / EBITDA (x)  4,8  4,0 

FFO / Gjeld (%) 17 % 19 %

Egenkapitalandel (%) 33 % 31 %

ANDRE	NØKKELTALL

Antall ansatte  409  402 

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

NVE-kapital  10 875  9 817 

Levert volum (TWh)  20,7  19,6 

Effektivitet (%) 115 % 113 %

Endring mer-/mindreinntekt -104  197 

NøkkeltallGå til kapittel
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Konsernsjefen	 
har	ordet
Vi var med fra starten da de første elektriske  
gatelysene ble tent. Nå er vi med på veien mot et 
nullutslippssamfunn med smarte byer. Hafslund og 
E-CO Energi ble samlet i juli 2018 og har røtter tilbake 
til den første elektrifiseringen på 1890-tallet. Historien 
er vi stolte av, og nå bidrar vi til en fornybar og full- 
elektrisk fremtid. 

Vi	er	klare	for	fremtiden
Hafslund E-CO er et nytt selskap, heleid av Oslo kom-
mune. Samlingen av Hafslund og E-CO Energi gir oss 
nye muligheter til å utnytte kraftressursene og til å styrke 
kompetansemiljøene for å yte vårt beste for kundene, de 
ansatte, samfunnet og eier. 

Digitalisering og ny teknologi gjør at vi kan utvikle nye og 
smartere energiløsninger. Vi utvikler og forbedrer oss innenfor 
eksisterende forretningsområder og etablerer også et nytt 

Gå til kapittel
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forretningsområde som fokuserer på lading, batterier og nye elektrifiserings-
løsninger.  Dette gjør vi både i samarbeid, og i konkurranse, med andre 
selskaper. Med vår kompetanse på energiproduksjon og -distribusjon  
vil vi fortsette å skape morgendagens løsninger.

Store	endringer	og	prosjekter
Utrullingen av nye strømmålere i hele nettområdet ble i all hovedsak 
ferdig før nyttår. Et meget stort og vellykket prosjekt der en stor prosjekt- 
organisasjon fikk vist frem godt samarbeid, stor endringsvilje og innovasjon. 
Vi deltar for tiden i flere store nettutbygginger og kraftverksprosjekter. 
Rosten kraftverk ble ferdig i 2018, Vamma 12 settes i drift våren 2019,  
Nedre Otta og Mork i 2020, og Tolga i 2021. 

Dyktige	og	endringsvillige	medarbeidere	
Selv med store prosjekter og store strukturelle endringer i 2017 og 2018, 
har forretningsområdene våre levert solide resultater. Dette skyldes først 
og fremst høy kompetanse og sterk innsats fra alle ansatte.        

Endringsdyktighet er en av de viktigste egenskapene våre i møtet med 
fremtiden. Vi har mange pågående og fremtidige prosjekter og prosesser 
som vil kreve enda sterkere og bredere kompetanse. Våre dyktige med- 
arbeidere har bevist at vi er i stand til å håndtere fremtidige utfordringer 
på en god måte.

Våre	klare	prioriteringer
Ambisjonene våre er oppsummert i fem strategiske hovedsatsinger 
som til sammen skal bidra til at vi er i front i arbeidet for en fornybar og 
fullelektrisk fremtid. 

• Vi skal bidra til kostnadseffektiv elektrifisering. Norsk kraft skal  
gi  norsk verdiskaping og gode klimaløsninger.

• Vi skal ha kraftbransjens mest fornøyde kunder og være en  
foretrukken partner innenfor energiløsninger. 

• Vi skal bygge landets ledende kompetansemiljø innen fornybar   
energi. 

• Vi skal være det mest lønnsomme kraftkonsernet og være  
ledende i å ta i bruk ny teknologi.

• Vi skal sikre fortsatt vekst innen produksjon og nett ved å vokse   
organisk, og lede an i konsolidering. 

Vår	visjon:	«For	en	fornybar	og	fullelektrisk	fremtid»
I Hafslund E-CO er vi stolte av å bidra til at Norge lykkes med å bli  
et fornybart og fullelektrisk samfunn. Vårt mål er å gi et mest mulig 
effektivt bidrag til realiseringen av nullutslippssamfunnet, og å gi våre 
kunder de beste tjenestene til lavest mulig pris. Når vi bygger kraftverk, 
benytter vi nyeste teknologi. Et eksempel på det er utbyggingen av Vamma 
12, som er Norges første «heldigitale» kraftverksutbygging.  

Vi skal også digitalisere den elektriske verdikjeden. Denne verdikjeden 
kan danne kjernen i digitalisering av byenes infrastruktur, og skape  
reelt smarte byer. Vi er allerede i gang med spennende prosjekter som 
blant annet skal bidra til utslippsfri kollektivtrafikk og gjøre hverdagen 
som elbileier enklere. Vår eier, Oslo kommune, er europeisk miljøhovedstad  
i 2019. Det inspirerer og forplikter oss ytterligere.

Konsernsjefen  
har ordet

Gå til kapittel
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Vi	skaper	markedsløsninger
Det ligger et stort ansvar på oss i energibransjen. Vi skal få maksimalt 
ut av de ressursene Norge disponerer til kraftproduksjon og også bidra 
til at verden finner løsninger på klimautfordringene. I Hafslund E-CO 
jobber vi for at mer fornybar energi blir tilgjengelig der den trengs, som 
for eksempel ved å levere fornybar kraft til erstatning for fossile kilder 
innen oppvarming og transport innenlands, og gjennom utveksling med 
utlandet. Det gir økt forsyningssikkerhet og mulighet til å oppnå god 
verdiskaping fra magasinkraften.

Hafslund E-CO er opptatt av å få høyest mulig verdi av den energien vi 
forvalter og sikre god verdiskaping for kundene våre. Fornybar energi 
er en av de viktigste varene Norge produserer, og vi har ansvar for at 
vår eier, samfunnet og klimaet får mest mulig ut av det vi skaper.  
Dette er vårt bidrag.

For en fornybar og fullelektrisk fremtid. 

Konsernsjefen  
har ordet

Finn Bjørn Ruyter
Konsernsjef
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100%

0 CO2utslipp 
 
En utslippsfri gravemaskin i 30 tonn klassen brukt på bygge-
plasser vil redusere utslippene av klimagassen CO2 med  
100 tonn CO2 ekvivalenter i året. Samtidig vil lokal støy-
belastning reduseres betraktelig og maskinen vil heller  
ikke ha negativ effekt på luftkvaliteten. 

Den	fullelektriske	
byggeplassen	
– en realitet i 2019?

For at fornybar kraft skal ha klimaverdi må den 
komme frem til brukerne og erstatte fossile kraft-
kilder. Hafslund E-CO jobber med elektrifisering 
av byggeplasser og vil legge til rette for at Oslo, 
som en av de første byene i verden, får en full- 
elektrisk byggeplass i løpet av 2019. 

Gå til kapittel
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Visjon,	verdier,	 
og	strategisk	plan	
Selv om Hafslund E-CO er et nytt konsern, består det 
av solide virksomheter med røtter tilbake til slutten av 
1800-tallet. Samlingen av to sterke kompetansemiljø 
innen vannkraftproduksjon og elektrisk forsyning 
gir et unikt utgangspunkt for å skape langsiktige  
verdier for eier, Oslo kommune, styrke arbeidet med  
elektrifisering og redusere klimagassutslippene.

Etableringen	av	Hafslund	E-CO:
Norges største integrerte kraftkonsern
Umiddelbart etter etableringen av Hafslund E-CO  
sommeren 2018, startet arbeidet med en strategisk plan 
for det nye konsernet. En strategi må bygge på en felles 
intern kultur, en idé om hva selskapet er til for og hvilke 
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mål virksomheten og medarbeiderne er på vei mot. Samtidig ble det 
derfor utviklet kjerneverdier, og samfunnsoppdrag og visjon for konsernet 
ble formulert. 

Hafslund	E-COs	visjon:	
For en fornybar og fullelektrisk fremtid
Visjonen “for en fornybar og fullelektrisk fremtid” viser hva alle i Hafslund 
E-CO - styret, ledelsen og øvrige medarbeidere - har som felles mål. 
Hafslund E-CO har virksomhet gjennom hele den fornybare verdikjeden. 
Fra kraftproduksjon og krafthandel, gjennom kraftnettet, hjem til  
konsumentene og smarte løsninger for elektrifisering hos sluttbrukerne.  
Det gir Hafslund E-CO et unikt utgangspunkt når vår tids største  
utfordring, de menneskeskapte klimaendringene skal løses. 
 
Hafslund	E-COs	verdier:	
Åpen, ansvarlig, nyskapende
Verdiene “åpen”, “ansvarlig” og “nyskapende” beskriver hva som er, og 
skal være felles kultur i konsernet. Kort sagt hva som forventes av alle 
som representerer Hafslund E-CO. Verdiene skal være noe man kjenner 
seg igjen i. Samtidig skal de være noe å strekke seg etter.  

Åpenhet betyr å sette pris på forskjellighet og mangfold. Enten det er 
snakk om kollegaer, ideer, samarbeidspartnere eller nye utfordringer. 
Engasjement og humør verdsettes, og det skal være høyt under taket og 
stor åpenhet for nye ideer. I Hafslund E-CO skal man være gode på å dele 
informasjon internt og eksternt, og jobbe tett med lokalsamfunnene hvor 
konsernet opererer. Både omkring suksesser og forbedringer. 
 

Åpenhet er for eksempel en forutsetning for at Oslo skal bli verdens 
første fossilfrie hovedstad. Hafslund E-CO skal arbeide med og tilby 
løsninger for å sikre full elektrifisering av transportsektoren, anleggs-
plassene og andre sektorer der det fortsatt brukes fossil energi. Men 
hvis målet skal kunne nås på en kostnadseffektiv måte, krever det 
samarbeid med andre kompetansemiljøer, deling av kunnskap på tvers 
av selskaper og etater, og ikke minst – åpenhet for nye ideer. 

Ansvarlig betyr å opptre med respekt, skikkelighet og redelighet i alle 
sammenhenger. Det er viktig å vise tillit og holde det man lover, og verd-
sette kvalitet og kostnadseffektive løsninger. Når man viser respekt og  
ansvarlighet, bygger man et godt omdømme, både internt og i samfunnet. 
Ansvarlighet betyr for eksempel å arbeide for bærekraftige løsninger for 
natur og miljø. I alle Hafslund E-COs vannkraftprosjekter er det et mål 
å bygge ut og drifte så skånsomt som mulig. Konsernet samarbeider 
med ledende forskningsmiljøer for å finne frem til gode miljøløsninger i 
vassdragene, samtidig som kraftproduksjonen ivaretas ved å designe 
og drifte anleggene optimalt. Målet er å få mest mulig kraft ut av hver 
dråpe som renner gjennom turbinene til minst mulig ulempe for miljøet. 

For at Oslo skal bli verdens første fossilfrie  
hovedstad vil Hafslund E-CO samarbeide  
med andre kompetansemiljøer og dele  
kunnskap på tvers. 
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Nyskapende betyr evne til å kontinuerlig forbedre og utfordre virksom-
heten. For å få til dette må mot, handlekraft og initiativ verdsettes –  
og det må følgelig gis rom for å prøve og feile. Å være nyskapende er en 
grunnleggende forutsetning for å kunne være et ledende energikonsern. 
Nyskapende betyr for eksempel å lede an i arbeidet med å digitalisere 
den elektriske verdikjeden. Denne verdikjeden vil kunne danne kjernen 
i Oslos infrastruktur, og skape en smart by. Lett tilgjengelig informasjon 
vil kunne løse nettkundenes utfordringer. Hafslund E-CO arbeider også for  
å bedre drifts-, vedlikeholds- og investeringsbeslutninger ved å benytte  
skybaserte løsninger, kunstig intelligens, maskinlæring og data fra sensorer. 

Hafslund	E-COs	samfunnsoppdrag:	
Skape langsiktige verdier gjennom fornybar energi, sikker kraftfor- 
syning og utvikling av et smart og fullelektrifisert nullutslippssamfunn
Samfunnsoppdraget sier noe om Hafslund E-COs plass i samfunnet 
og hvilken rolle konsernet skal spille fremover. Det innebærer å ha et lang-
siktig perspektiv på investeringer og forvaltning av de verdiene konsernet 
eier innen vannkraft og strømforsyning. Det innebærer et utvetydig valg 
av fornybare løsninger fremfor fossile. Videre betyr det en forpliktelse 
til å sikre høy tilgjengelighet og oppetid innen kraftproduksjon og nett-
virksomhet. Og det betyr at alt som kan elektrifiseres, bør elektrifiseres, 
dersom det er et kostnadseffektivt tiltak som bringer samfunnet raskere 
og smartere til en utslippsfri fremtid.   

Hafslund	E-COs	fem	strategiske	hovedmål:	
Kompetanse, lønnsomhet, vekst, elektrifisering og kundetilfredshet
Strategien viser veien til målene. Hafslund E-CO har satt seg fem ambisi- 
øse mål for å sette retning og fokus mot en fornybar og fullelektrisk fremtid.  

Hafslund E-CO skal bygge et ledende kompetansemiljø gjennom å  
utvikle medarbeiderne våre og å tiltrekke oss nødvendig kompetanse. 
Vi tror at kompetanse i enda større grad enn før, vil utgjøre forskjellen 
mellom de selskapene som virkelig lykkes og de som ikke gjør det.  

Hafslund E-CO skal være det mest lønnsomme kraftkonsernet. Det  
betyr at man skal opprettholde posisjonen som det nettselskapet som 
har lavest driftskostnad per kunde. Innen kraftproduksjon er målet å ha 
optimal kostnad per kWh og kW produsert kraft. Videre skal det utvikles 
nye, lønnsomme forretningsområder med utgangspunkt i fornybar 
energi. Målet skal blant annet nås ved å være ledende i å ta i bruk ny 
teknologi og digitale løsninger. Det betyr automatisering av prosesser, for 
eksempel innen krafthandel og kundetilknytninger, og bruk av maskin-
læring til blant annet prediktivt vedlikehold og feiloppretting.  

Hafslund E-CO skal fortsatt vokse innen produksjon og nett, gjennom 
organisk vekst og ved å lede an i konsolideringen i bransjen. Det er en 
tydelig sammenheng mellom størrelse og effektivitet i kraftnæringen, 
og arbeidet med å skape større enheter skal videreføres. De økonomiske 
gevinstene ved større enheter skal komme både eiere og innbyggere til 
gode. I tillegg skal konsernet bidra til større overføringskapasitet ut av 
Norge og utvide kapasiteten i sine kraftverk.  

Hafslund E-CO skal bidra til kostnadseffektiv elektrifisering ved å  
benytte kompetanse og erfaring med elektrisk infrastruktur. Også 
innenfor ny, elektrisk infrastruktur som for eksempel ladeinfrastruktur, 
er det skalafordeler og behov for å tenke smart og styrbart. 
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Hafslund E-CO skal ha kraftbransjens mest fornøyde kunder og være 
en foretrukken partner innenfor energiløsninger. Konsernet skal ha 
kraftbransjens beste service og tjenester, og tilby enkle og selvbetjente 
løsninger til våre kunder. Og i en stadig mer kompleks verden blir det 
avgjørende å etablere gode partnersamarbeid. Både for å levere nye 
tjenester og produkter, men også for å forvalte konsernets ressurser 
stadig mer effektivt. 

En strategisk plan er dynamisk. Den vil utvikles og oppdateres kontinuerlig 
ut fra endringer i teknologi, marked, lover og regler, og andre ramme-
betingelser, samt erfaringer fra egen drift. 

For Hafslund E-CO er 2018 begynnelsen på 
reisen mot en fornybar og fullelektrisk fremtid.

7500 kW
Verdi	i	hver	dråpe

For Hafslund E-CO er målet å få mest mulig 
kraft ut av hver dråpe som renner gjennom 
turbinene til minst mulig ulempe for miljøet. 

1 m3 vann per sekund gir omlag 7500 kW i 
Aurland-1 kraftstasjon. Dette tilsvarer 7500  
varmeovner på 1000 W.

14
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Hafslund	E-COs	fem	
	strategiske	hovedmål

1 2 3

Gå til kapittel Årsrapport 2018

Ledende	 
kompetansemiljø

Utvikling av medarbeidere
og evne til å tiltrekke oss  
nødvendig kompetanse

Mest	lønnsomme

Mest lønnsomme kraft- 
konsern gjennom å være
ledende i å ta i bruk
ny teknologi

Sikre	vekst

Sikre fortsatt vekst
innen produksjon og
nett, gjennom organisk
vekst og å lede an
i konsolidering

Elektrifisering

Bidra til kostnadseffektiv
elektrifisering

Fornøyde	kunder

Ha kraftbransjens mest 
fornøyde kunder og være
en foretrukken partner  
innenfor energiløsninger

15
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Elektrifisering 
Alt som kan elektrifiseres, bør elektrifiseres 
dersom det finnes kostnadseffektive tiltak som 
bringer samfunnet raskere og smartere til en 
utslippsfri fremtid. 

Den	smarte	byen		
Den smarte byen setter innbyggerne i fokus. For 
Hafslund E-CO handler smart by-konseptet om 
å gjøre byen bedre å bo, leve og arbeide i med 
fokus på innovasjon og bærekraft. Konsernets 
mål er å bidra med innovative løsninger innenfor 
mobilitet, herunder ladeinfrastruktur for elbil, 
smarte parkeringsplasser og smarte gatelys. Fra 
et bærekraftsståsted kan Hafslund E-CO bidra 
til energireduksjon gjennom smart automasjon 
for næringsbygg, dynamisk energiprising, smarte 
gatelys og løsninger for smarte hjem, i tillegg 
til overvåking av vannforbruk og forurensning.

16
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Styret	i	selskapet 
Hafslund	E-CO	AS
I juli 2018, vedtok byrådet i Oslo kommune å samle eierskapet 
til Norges største nettselskap, Hafslund AS, og Norges nest 
største kraftselskap, E-CO Energi Holding AS, til ett konsern 
under felles styre og ledelse, og etablerte derigjennom Norges 
største integrerte energikonsern - Hafslund E-CO. 

Som et resultat av integrasjonen ble det etablert et nytt styre  
for konsernet. Det nye styret avholdt fem styremøter i 2018. Viktige fo-
kusområder i møtene var konsolidering av bransjen og etablering av 
felles visjon, verdier og strategi for konsernet. Styrets oppfatning er at 
ytterligere konsolidering av bransjen er nødvendig for å oppnå kontinu-
erlig forbedring og innovasjon i et energisystem i rask endring. Hafslund 
E-CO inngikk i 2018 en intensjonsavtale med Eidsiva Energi om mulig 
sammenslåing av de to selskapene. Konsernet innledet også dialog med 
Fredrikstad Energi for å vurdere et mulig oppkjøp eller sammenslåing. I 
tillegg har konsernet jobbet med andre strukturelle prosjekter og mulig-
heter. Styret i Hafslund E-CO har deltatt aktivt i dette arbeidet, og er po-
sitive til videre arbeid mot potensielle fusjoner og oppkjøp. 

17
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Alexandra	Bech	Gjørv	 
Styreleder
Alexandra Bech Gjørv er konsernsjef i SINTEF, et av Europas 
største forskningsinstitutter.
 

 
Bakgrunn: 
Alexandra er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, Oxford  
University i Storbritannia og Suffolk University i Boston, USA.

Andre verv og tidligere erfaring: 
Alexandra har en lang lederkarriere i Norsk Hydro og Equinor bak 
seg, herunder direktør for forretningsområdet Ny Energi, Konserndi-
rektør for HR, HMS og CSR, samt lederposisjoner i Hydro Automoti-
ve. Hun har tidligere vært styreleder i Eidsiva Energi og styremedlem 
i franske Technip, Schibsted, Norske Skog og NRK. Alexandra var i 
perioden 2009 til 2015 partner i advokatfirmaet Hjort. Hun ledet den 
uavhengige 22. juli-kommisjonen som ble nedsatt av den norske 
Regjering for å vurdere myndighetenes respons på terrorangrepet 
på Regjeringskvartalet og massakren på Utøya i 2011. 
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Bente	Sollid	Storehaug	 
Styremedlem
Bente Sollid Storehaug er administrerende direktør i Digital 
Hverdag AS.

 
 
Bakgrunn: 
Bente har utdanning i statsvitenskap og executive studier fra INSEAD 
(internasjonal styreutdanning), BI (mentoring) og MIT (Blockchain 
innovasjon).

Andre verv og tidligere erfaring: 
Bente startet Digital Hverdag AS i 1993 og ledet selskapet gjennom 
fusjoner og oppkjøp frem til børsnotering i Stockholm. Siden 2000 
har hun jobbet som CEO og styreleder for en rekke teknologisel-
skaper. I dag er hun selvstendig rådgiver og investor. Hun har hatt 
styreverv både for start-ups og en rekke børsnoterte virksomheter. 
Hun er videre styreleder i Boostcom Gruppen og styremedlem i Eika 
Gruppen, Polaris Media ASA, Europris ASA og bilkonsernet Motor 
Gruppen AS.
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Bjørn	Erik	Næss	 
Styremedlem og leder av revisjonsutvalget
Bjørn Erik Næss sluttet i stillingen som CFO i DNB ASA  
1. mars 2017, en stilling han hadde i 9 år, og har for tiden  
en rekke styreverv.

 
 
Bakgrunn: 
Bjørn Erik er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og har 
gjennomført et ledelsesprogram ved Darden Business School i USA.

Andre verv og tidligere erfaring: 
Bjørn Erik har tidligere vært konserndirektør og CFO i Aker Kværner ASA, 
og hatt tilsvarende stillinger i Orkla og Carlsberg (Danmark). Han har 
videre omfattende erfaring fra lederroller i Norge og internasjonalt de 
siste 25 årene. Bjørn Erik er også styreleder i Axactor AS, samt styre-
medlem i DNB Livsforsikring AS og Luminor AB. 
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Bård	Vegar	Solhjell	 
Styremedlem
Bård Vegar Solhjell er generalsekretær i WWF Verdens natur-
fond, en stilling han tiltrådte i mars 2018. 

 
 
Bakgrunn: 
Bård Vegar er utdannet statsviter fra Universitet i Oslo. 

Andre verv og tidligere erfaring: 
Tidligere var Bård Vegar politiker på nasjonalt nivå. Han har vært  
miljøvernminister, kunnskapsminister og statssekretær ved stats-
ministerens kontor i Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering. I perioden 
2009-2017 var han stortingsrepresentant for Akershus, og fra  
2007 til 2015 nestleder i SV. Bård Vegar er fast spaltist i tre norske 
aviser der han skriver om klima, energi og andre samfunnsspørsmål. 
Han har skrevet fire bøker, hvor de fleste er debattbøker om sentrale 
økonomiske og politiske spørsmål i vår samtid. Den siste har tittelen 
«Jakta på makta. 12 råd for effektiv påvirkning» skrevet sammen 
med Ketil Raknes (2018). Bård Vegar er nestleder i styret i stiftelsen 
Fritt Ord, styremedlem i Arkitektur- og Designhøyskolen og  
festivalen by:Larm.
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Mari	Thjømøe	 
Styremedlem og medlem av  
revisjonsutvalget
Mari Thjømøe driver sitt eget investerings- og rådgivningsselskap.

 
 
Bakgrunn: 
Mari er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI/American Graduate 
School of International business og CFA/autorisert finansanalytiker 
fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Andre verv og tidligere erfaring: 
Mari var tidligere CFO og fungerende konsernsjef i Norwegian 
Property, CFO i livselskapet KLP Forsikring, og SVP i Statoil ASA 
(Equinor). Hun har styreposisjoner i blant annet det danske skade-
forsikringskonsernet Tryg AS, Scatec Solar ASA, TF Bank AB (styre-
leder), Norconsult AS (nestleder), Nordic Mining ASA samt i SINTEFs 
hovedstyre. Mari var mangeårig styreleder for Norsk Investor Relations 
Forening, og hun var også styrets nestleder, og leder av revisjonsutvalget 
i E-CO Energi Holding AS i perioden 2013-2018. 
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Arvid	Amundsen	 
Ansattvalgt styremedlem
Arvid Amundsen har vært ansatt i E-CO Energi siden 1987,  
og jobber i dag på vedlikeholdsavdelingen i Hol i Hallingdal.

 
 
Bakgrunn: 
Arvid har fagbrev i malerfaget og to-årig utdanning som energi- 
operatør fra Sogndal og Tromsø. Han har også etterutdanning 
innenfor elkraftproduksjon og distribusjonsnett fra Labroskolen  
i Kongsberg. 

Andre verv og tidligere erfaring: 
Arvid var hovedtillitsvalgt i Klubb HAS EL&IT (Hallingdal -Aurland 
Solbergfoss) 2006-2008, da han også satt i styret i E-CO Vannkraft. 
Han har vært plasstillitsvalgt, hovedverneombud og verneombud i 
flere perioder. Arvid fikk vervet som hovedtillitsvalgt i 2016 og har 
sittet i styret i E-CO Energi Holding AS fra 2016 til 2018 før han gikk 
inn konsernstyret i Hafslund E-CO AS som ansattvalgt representant. 
Han er også konserntillitsvalgt for EL&IT.  

Årsrapport 2018

Styret
Alexandra Bech Gjørv

Bente Sollid Storehaug

Bjørn Erik Næss

Bård Vegar Solhjell

Mari Thjømøe

Arvid Amundsen

Per Luneborg

Johnny Kjønås

23

Gå til kapittel Styret

Neste kapittel



Årsrapport 2018

1 2 3

Gå til kapittel

24

Per	Luneborg	 
Ansattvalgt styremedlem og medlem 
av revisjonsutvalget
Per Luneborg er seniorrådgiver i Hafslund Nett AS.

 
 
Bakgrunn: 
Per er utdannet cand. mag. innen elektrotekniske og økonomiske 
fag ved Høyskolen i Narvik.

Andre verv og tidligere erfaring: 
Per ble ansatt i Oslo Energi AS i 1996 og har arbeidet som senior- 
ingeniør, gruppeleder og prosjektleder i flere selskaper tilknyttet 
nettvirksomhetene i konsernet. Per ble valgt inn i Hafslund-styret 
som varamedlem første gang i 2003, og som styremedlem i 2007. Han 
har vært konserntillitsvalgt for NITO i Hafslund Nett AS siden 2003. 
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Johnny	Kjønås	 
Ansattvalgt styremedlem
Johnny Kjønås er senioringeniør i Hafslund Nett AS.

 
 
Bakgrunn: 
Johnny er utdannet sivilingeniør fra Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet (NTNU).

Andre verv og tidligere erfaring: 
Johnny ble ansatt i Bærum Energiverk i 1992 og har arbeidet  
som senioringeniør og prosjektleder i flere selskaper tilknyttet nett-
virksomheten i konsernet. Han var styremedlem i Hafslund Nett AS  
i 2010-2018, og har vært varamedlem til styret i Hafslund ASA/AS 
siden 2010. Johnny har også vært konserntillitsvalgt for Tekna i  
Hafslund Nett AS siden 2007.

Årsrapport 2018

Styret
Alexandra Bech Gjørv

Bente Sollid Storehaug

Bjørn Erik Næss

Bård Vegar Solhjell

Mari Thjømøe

Arvid Amundsen

Per Luneborg

Johnny Kjønås

25

Gå til kapittel Styret

Neste kapittel



Årsrapport 2018

Organisering	 
og	ledelse
Hafslund E-CO er Norges største integrerte kraftkonsern med 
virksomhet gjennom hele den fornybare verdikjeden. Fra kraft-
produksjon og krafthandel, gjennom kraftnettet, hjem til konsu-
mentene og smarte løsninger for elektrifisering hos sluttbrukerne. 
Det gir Hafslund E-CO et unikt utgangspunkt for å skape verdi 
for eier og andre interessentgrupper. 

Hafslund	E-CO	–	Norges	største	nettselskap	og	nest	
største	vannkraftprodusent
Produksjonsvirksomheten i Hafslund E-CO styres og driftes gjennom 
E-CO Energi som er Norges nest største vannkraftprodusent med en 
middelproduksjon på omlag 14 TWh per år. Dette er nok til å dekke det 
årlige kraftbehovet til omlag 1,5 millioner mennesker. E-CO Energi eier 
og drifter 50 kraftverk fordelt over hele Sør-Norge (se kart). De største 
heleide produksjonsanleggene ligger i Aurland, Hallingdal og Nedre 
Glomma. I tillegg har E-CO Energi betydelige andeler i kraftverk i Hedmark 
og Oppland gjennom sitt 61 prosent eierskap i Oppland Energi og  
40 prosent i Opplandskraft (direkte og indirekte). E-CO Energi er også  

= Nettområde
= Kraftverk
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deleier i prosjektselskapet NorthConnect, som planlegger en like-
strømsforbindelse til Skottland. Produksjonsvirksomheten ledes av 
konserndirektør produksjon og administrerende direktør i E-CO Energi, 
Alf Inge Berget. 

Nettvirksomheten i konsernet styres og driftes gjennom Hafslund Nett 
som er Norges største nettselskap. Drift og vedlikehold er i hovedsak 
satt ut til underleverandører under oppfølging fra selskapets ansatte. 
Nettvirksomheten har omlag 730 000 kunder i Oslo, Akershus og Østfold 
og det forventes en organisk vekst i kundemassen på omlag 8 000 
kunder årlig som følge av befolkningsvekst og innflytting i nettområdet. 
Ved utgangen av 2018 hadde de fleste kundene fått installert ny automatisk 
strømmåler. Utrullingen av automatiske strømmålere har vært et viktig 
prosjekt for nettvirksomheten de siste årene og ferdigstillelsen er en 
sentral milepæl for digitaliseringen av strømnettet. Med automatiske 
strømmålere vil nettvirksomheten få bedre oversikt over kvaliteten på 
strømnettet og vil kunne gjennomføre vedlikehold og utbygging på 
en mer effektiv måte. Dette vil over tid gi lavere nettleie for kundene.  
Nettvirksomheten ledes av konserndirektør nett og administrerende  
direktør i Hafslund Nett, Kristin Lian. 

Hafslund E-CO AS (morselskapet i konsernet) eies 100 prosent av Oslo 
kommune. Konsernet ledes av konsernsjef Finn Bjørn Ruyter og hadde 
633 ansatte ved utgangen av 2018.

Ledelse
Sammenslåingen mellom Hafslund og E-CO Energi etablerte Norges 
største integrerte kraftkonsern og ny konsernledelse ble oppnevnt  
4. august 2018. Konsernets visjon er «for en fornybar og fullelektrisk 

fremtid» og ambisjonen er å skape langsiktige verdier gjennom fornybar 
energi, sikker kraftforsyning og utvikling av et smart og fullelektrifisert 
nullutslippssamfunn. 

Konsernledelsens oppgave er å tilrettelegge for, og delta aktivt i arbeidet 
med å identifisere og implementere tiltak som bidrar til strategisk mål- 
oppnåelse. Konsernledelsen i Hafslund E-CO består av personer med 
betydelig bredde og dybdekompetanse som sammen vil bidra til å løfte 
konsernet videre på veien mot en fullelektrisk fremtid.

Endringsdyktighet er en svært viktig egenskap 
i møtet med fremtiden. I Hafslund E-CO tror 
vi at kompetanse i enda større grad enn før vil 
utgjøre forskjellen mellom de som virkelig lykkes 
og de som ikke gjør det. 
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Finn	Bjørn	Ruyter	 
Konsernsjef
Finn Bjørn Ruyter ble ansatt som konsernsjef i Hafslund E-CO AS 
4. juli 2018. Han kom fra stillingen som konsernsjef i Hafslund 
ASA/AS, en stilling han hadde fra januar 2012.

 
 
Bakgrunn: 
Finn Bjørn er utdannet sivilingeniør fra Norges teknisk-naturviten- 
skapelige universitet (NTNU) og har en MBA fra Handelshøyskolen BI.

Andre verv og tidligere erfaring: 
Før Finn Bjørn ble konsernsjef i Hafslund ASA/AS var han CFO i 
konsernet fra 2010 til 2011. I 1991-1996 arbeidet han med krafthandel 
i Norsk Hydro og i perioden 1996-2009 ledet han krafthandelsvirksom-
heten i Elkem, og deretter energidivisjonen i selskapet. I 2009-2010 
var han COO i det filippinske vannkraftselskapet SN Aboitiz Power 
med arbeidssted i Manila. Finn Bjørn er nestleder i styret i Energi 
Norge i tillegg til å inneha en rekke andre styreverv. 
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Tore	Olaf	Rimmereid	 
Visekonsernsjef og konserndirektør strategi
Tore Olaf Rimmereid tiltrådte stillingen som visekonsernsjef og 
konserndirektør for strategi 1. september 2018. Han kom fra 
stillingen som administrerende direktør i E-CO Energi, en stilling 
han hadde fra september 2009. 

 
 
Bakgrunn: 
Tore Olaf er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med 
tilleggsutdannelse som autorisert finansanalytiker.

Andre verv og tidligere erfaring: 
Før Tore Olaf kom til E-CO Energi var han direktør for administrasjon 
og finans i NRK, konserndirektør for økonomi og finans i Sparebank1, 
i tillegg til å ha hatt diverse stillinger i Kreditkassen. Han er for tiden 
også nestleder i styret i DNB ASA og har tidligere vært styreleder i 
E-CO Energi, og styremedlem i Hafslund ASA. Tore Olaf har også 
vært styreleder i Energi Norge og politisk sekretær for Høyres  
stortingsgruppe.
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Martin	S.	Lundby	 
Konserndirektør økonomi og finans (CFO) 
- konstituert
Martin S. Lundby er konstituert i stillingen som konserndirektør 
for økonomi og finans (CFO) fra 1. august 2018 mens  
Heidi Ulmo har foreldrepermisjon. Martin var konstituert i  
samme stilling i Hafslund AS fra 18. juni 2018. 

 
 
Bakgrunn: 
Martin har en mastergrad i industriell økonomi og teknologiledelse fra 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Andre verv og tidligere erfaring: 
Før han inntok stillingen som konstituert CFO var Martin leder for 
finans og investor relations i Hafslund ASA/AS fra januar 2016. Fra 
2013 til 2015 var han forretningsutvikler i Hafslund ASA med fokus på 
M&A og strategi, og han har også vært styresekretær i Hafslund ASA. 
I perioden 2011-2013 var han transaksjonsrådgiver i EY.
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Heidi	Ulmo	 
Konserndirektør økonomi og finans (CFO) 
- foreldrepermisjon
Heidi Ulmo tiltrådte stillingen som konserndirektør for økonomi 
og finans (CFO) i Hafslund E-CO AS 1. september 2018. Heidi 
har vært konserndirektør for økonomi og finans i Hafslund ASA/AS 
siden august 2012.

 
Bakgrunn: 
Heidi har en MSc i International Accounting and Finance fra  
London School of Economics, og er siviløkonom fra University of 
Strathclyde, Glasgow. Hun er i tillegg utdannet Chartered Financial 
Analyst (CFA).

Andre verv og tidligere erfaring: 
Heidi var fra 2010 til 2012 Director Corporate Finance i DNB Markets. 
I perioden 2007-2010 var hun CFO i Infratek ASA, og fra 2005 til 
2007 ansvarlig for Investor Relations med fokus på konsernstrategi 
i Hafslund ASA. Heidi har bred erfaring fra Carnegie Investment 
Bankings Corporate Finance-avdeling i Oslo, samt fra PwC i London 
og McKinsey i Oslo i perioden 1996-2005. Heidi er også styremedlem 
i OBOS.
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Alf	Inge	Berget	 
Konserndirektør produksjon og 
administrerende direktør E-CO Energi AS
Alf Inge Berget tiltrådte stillingen som konserndirektør for  
produksjon og administrerende direktør i E-CO Energi AS  
1. september 2018. Alf Inge kom fra stillingen som Produksjons-
direktør i E-CO Energi AS, en stilling han hadde fra 2008.

 
 
Bakgrunn: 
Alf Inge er utdannet elektroingeniør fra Oslo Ingeniørhøyskole med til-
leggsutdannelse innen bedriftsøkonomi. Han har også en mastergrad 
i ledelse fra Handelshøyskolen BI.

Andre verv og tidligere erfaring: 
Før han kom til E-CO Energi var Alf Inge administrerende direktør  
i Eltel Networks i Norge. Han har tidligere vært ansatt i Hafslund- 
konsernet som administrerende direktør i Hafslund Fakturaservice. 
Alf Inge er også styremedlem i HydroCen.
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Kristin	Lian	 
Konserndirektør nett og administrerende 
direktør Hafslund Nett AS
Kristin Lian tiltrådte stillingen som konserndirektør for Nett  
1. september 2018. Hun kom fra stillingen som konserndirektør 
for Nett i Hafslund ASA/AS og administrerende direktør i  
Hafslund Nett, en stilling hun hadde fra 2013.

 
 
Bakgrunn: 
Kristin er utdannet sivilingeniør elkraftteknikk ved Norges teknisk- 
naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Andre verv og tidligere erfaring: 
Før hun tok stillingen som konserndirektør var Kristin direktør for 
nettutbygging i Hafslund Nett AS fra 2010 til 2013, der hun blant  
annet hadde ansvaret for investeringsbeslutninger og utbygging  
av Hafslunds distribusjons- og regionalnett. Kristin startet i Viken 
Energinett som senere ble del av Hafslund Nett i 1999 og har også 
vært direktør for plan i Hafslund Nett og avdelingsleder på Hafslund 
driftsentral. Kristin er styremedlem i SINTEF Energi AS.
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Toril	Benum	 
Konserndirektør Ny Energi
Toril Benum tiltrådte stillingen som konserndirektør for Ny Energi  
1. september 2018. Toril har vært prosjektdirektør for AMS- 
prosjektet i Hafslund Nett siden mai 2015 og direktør for 
prosjekter og utvikling i Hafslund Nett siden mars 2017.

 
 
Bakgrunn: 
Toril er utdannet sivilingeniør maskin fra Norges teknisk-naturviten-
skapelige universitet (NTNU).

Andre verv og tidligere erfaring: 
Før Toril kom til Hafslund Nett var hun i 2010-2015 IT-direktør i  
Veidekke ASA, og har i tillegg innehatt flere lederstillinger i Aker  
Solutions.
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Siw	Hellesen	 
Konserndirektør HR og  
organisasjonsutvikling
Siw Hellesen tiltrådte stillingen som konserndirektør for HR og 
organisasjonsutvikling 1. september 2018. Siw kom fra stillingen 
som direktør for HR og kompetanse i Hafslund Nett, en stilling 
hun hadde fra november 2016.
 
 
Bakgrunn: 
Siw er utdannet cand.polit. fra Universitetet i Bergen, med spesialisering 
i administrasjon og organisasjonsvitenskap. Hun tar nå en executive 
MBA ved Norges Handelshøyskole.

Andre verv og tidligere erfaring: 
Siw var i 2015-2016 direktør for organisasjonsutvikling i Hafslund ASA, 
og i 2011-2015 avdelingsleder for organisasjonsutvikling, med  
ansvar for kompetanse- og lederutvikling, rekruttering og Hafslunds 
forbedringsprogram (LEAN). Siw startet i Hafslund ASA i 2008 som 
organisasjonskonsulent. Hun var i 2007 personalsjef i Orkla Brands, 
og i 2002-2006 seniorrådgiver i Utdannings- og forskningsdepartementet.
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Per-Arne	Torbjørnsdal	 
Konserndirektør kommunikasjon 
og samfunnskontakt
Per-Arne Torbjørnsdal tiltrådte stillingen som konserndirektør 
for kommunikasjon og samfunnskontakt 1. september 2018. 
Per-Arne kom fra stillingen som direktør for strategi og  
kommunikasjon i E-CO Energi.
 
 
Bakgrunn: 
Per-Arne er utdannet cand.jur. fra Universitetet i Oslo, med spesialfag 
i internasjonal energirett fra Universitetet i Leiden, Nederland. Han er i 
tillegg bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI.

Andre verv og tidligere erfaring: 
Fra 2010 til 2017 var Per-Arne direktør for forretningsutvikling,  
og fra 2002 til 2010 direktør for informasjon og samfunnskontakt i  
E-CO Energi AS. I perioden 1997-2001 var han sekretariatsleder for 
Høyres bystyregruppe og senere byrådssekretær for finans i Oslo. 
Han har næringspolitiske verv i Energi Norge og den europeiske 
bransjeorganisasjonen Eurelectric.
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Anders	Østby	 
Konserndirektør kraftmarked
Anders Østby tiltrådte stillingen som konserndirektør for kraft-
marked 1. september 2018. Anders kom fra stillingen som  
administrerende direktør for Hafslund Produksjon AS, en  
stilling han hadde siden 2008.

 
 
Bakgrunn: 
Anders er utdannet sivilingeniør innen elektro fra Heriot-Watt University 
i Edinburgh, Skottland, og har i tillegg studert finans og prosjektledelse 
ved Handelshøyskolen BI.

Andre verv og tidligere erfaring: 
Anders har vært konserndirektør for Produksjon i Hafslund ASA,  
og administrerende direktør i Hafslund Produksjon AS. Han har  
også hatt ansvar for byggingen av Hafslunds nye kraftstasjoner på 
Kykkelsrud og Vamma. Anders har tidligere vært direktør for divisjon 
Marked i Hafslund Operatør, direktør for nettutbygging samt driftsleder  
og avdelingsleder for planavdelingen i Hafslund Nett.
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Et	bærekraftig	
Hafslund	E-CO
Ren, fornybar energi er en del av fremtidens klimaløsninger. 
Gjennom sin kjernevirksomhet spiller Hafslund E-CO en viktig 
rolle på veien mot et smart samfunn, der bruken av fossile energi-
kilder erstattes med utslippsfri fornybar energi. Sammen med 
eier og lokalsamfunn jobber Hafslund E-CO for en fornybar og 
fullelektrisk fremtid. 

Det	store	klimabildet
Hafslund E-CO er avhengig av et godt forhold til sine interessenter  
og arbeider derfor tett med næringsliv, kommuner og lokalsamfunn. 
Konsernets virksomhet er med på å trygge arbeidsplasser, sikre samfunnet 
tilførsel av ren energi og øke verdiskapingen. På den måten skaper  
Hafslund E-CO verdier lokalt, regionalt og nasjonalt, og bidrar samtidig 
til lavere klimagassutslipp, som har en positiv effekt globalt.
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Vesentlige	områder	for	samfunnsansvar			
Hafslund E-COs mål er at hele virksomheten skal være bærekraftig, og 
arbeider for at konsernets påvirkning på miljø og samfunn skal være så 
positiv som mulig. 

For å skille vesentlige områder innenfor samfunnsansvar fra andre  
viktige områder, er det gjennomført en vesentlighetsanalyse. Analysen 
tar utgangspunkt i hva som anses som vesentlig for Hafslund E-CO og 
tilsvarende for konsernets interessenter. Analysen belyser både risiko 
og muligheter og har identifisert fire områder som er avgjørende for 
strategisk måloppnåelse:

• Pålitelig produsent og leverandør av fornybar energi
• Etisk forretningsadferd og kompetanse i fokus
• Miljøpåvirkning (herunder klimaendringer, elektrifisering og  

innvirkning på det ytre miljø)
• Ansvarlig leverandørkjede og lokal verdiskaping

Pålitelig produsent og leverandør av fornybar energi 
Hafslund E-CO eier, bygger ut og drifter vannkraftanlegg og samfunns- 
kritisk infrastruktur for strømforsyning. Konsernets virksomhet skaper 
betydelige samfunnsøkonomiske ringvirkninger, og er med på å trygge  
arbeidsplasser og sikre samfunnet tilførsel av ren energi. 

Samfunnet forventer at elektrisitetsforsyningen fungerer til enhver tid. 
Hafslund E-COs samfunnsoppdrag er å sørge for trygg og pålitelig 
produksjon og forsyning av fornybar energi. Nettvirksomheten hadde i 
2018 en leveringssikkerhet tilsvarende 99,98 prosent. hensyntatt både 
planlagte og ikke planlagte hendelser. Dette betyr at konsernets kunder 

i gjennomsnitt var uten strøm i 88 minutter hvorav 22 minutter var plan-
lagt og varslet. Nettvirksomheten i konsernet er blant nettselskapene i 
Norge som har lavest prosentvis nett-tap og færrest avbrudd.

Tap av energi i overføringsnettet er en samfunnsøkonomisk kostnad, 
og det er derfor viktig å sikre effektiv kraftoverføring med lave energitap. 
Nett-tapet var i 2018 på 1 240 GWh, mot 1 212 GWh i 2017. Tapene 
avhenger blant annet av lasten i nettet, som igjen i stor grad avhenger 
av blant annet utetemperaturen. For å redusere tapene er det viktig at 
det ved investeringer stilles strenge krav til komponenter og utstyr, slik 
at disse minimeres. 

Produksjonsvirksomheten sørger med sine magasinkraftverk for for-
nybar kraftproduksjon, også i perioder med lite nedbør. På den måten 
bidrar konsernet til effektiv utnyttelse av vannkraftressursene og til 
balanse og kvalitet i kraftsystemet. Selskapet jobber kontinuerlig for å 
øke kraftproduksjonen, og dermed redusere Norge og Nord-Europas 
klimagassutslipp på lang sikt. 

Etisk forretningsadferd og kompetanse i fokus
Konsernets etiske retningslinjer er styrende for arbeidet innen etikk  
og antikorrupsjon. Alle ansatte skal opptre med respekt og integritet 
overfor kolleger, forretningsforbindelser, kunder og andre som  
vedkommende kommer i kontakt med i tilknytning til sitt arbeid. 

Konsernet har som mål å være en attraktiv arbeidsplass og ønsker å 
ha et arbeidsmiljø basert på lojalitet og tillit og en bedriftskultur som 
tiltrekker seg, og videreutvikler kompetente og motiverte medarbeidere. 
Trivsel og godt arbeidsmiljø er helt sentralt dersom konsernet skal  
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beholde kompetente medarbeidere. Større medarbeiderundersøkelser 
gjennomføres derfor regelmessig, normalt hvert annet år, for å få inn-
sikt i hvordan de ansatte oppfatter jobben og kulturen i konsernet.

Med hensyn til etisk adferd pålegger konsernets etiske retningslinjer 
Hafslund E-COs ansatte og styremedlemmer å unngå situasjoner der 
det kan oppstå konflikt mellom personlige og/eller økonomiske interesser 
og konsernets interesser. For å tilrettelegge for rapportering av bekymrings-
fulle hendelser, har Hafslund E-CO en egen varslingskanal.

Hafslund E-CO skal videre være en sikker arbeidsplass, og ikke forårsake 
ulykker, skader eller tap. Konsernet har en nullvisjon for skader og et 
mål på under 3,5 prosent sykefravær. For konsernet totalt sett ble det 
registrert 10 fraværsskader og 12 skader uten fravær hos egne ansatte 
og leverandører som jobbet på konsernets anlegg i 2018. Dette tilsvarer 
en skadefrekvens på 4,2 fraværsskader per million arbeidstimer (H1-verdi) 
og en total skadefrekvens (antall skader med og uten fravær per million  
arbeidstimer H2-verdi) på 9,2. Av de 10 fraværsskadene i 2018 var alle 
relatert til leverandører. Sykefraværet i Hafslund E-CO var 3,6 prosent 
i 2018. I produksjonsvirksomheten gikk sykefraværet ned fra 2017 til 
2018, mens sykefraværet i nettvirksomheten viste en økning i samme 
periode. For å redusere samlet sykefravær er det gjennomført en rekke 
tiltak, blant annet kurs i sykefraværsoppfølging for ledere, samt  
målrettede tiltak på individnivå.

Miljøpåvirkning 
Som kraftprodusent og nettoperatør påvirker Hafslund E-CO miljøet 
hovedsakelig innenfor tre områder; klimaendringer, elektrifisering og 
ytre miljø. Med sin fornybare energiproduksjon er konsernet en viktig 

bidragsyter til miljømessig måloppnåelse gjennom å motvirke uønskede 
klimaendringer og fremme elektrifiseringen av samfunnet. Konsernets 
aktiviteter påvirker imidlertid det ytre miljø både visuelt og som følge av 
endringer i vannføring og vanntemperatur i regulerte elver og vassdrag. 
Konsernet har som mål å gjøre inngrepene i naturen så skånsomt som 
mulig. 

Klimaendringer
Verden står i dag overfor miljøutfordringer av større omfang enn noen gang 
tidligere. Gjennomsnittstemperaturen er stigende og verden opplever flere 
ekstremværhendelser enn før. Den siste tids klimaendringer er i stor 
grad menneskeskapt, og skyldes blant annet utslipp av klimagas-
ser1 fra forbrenning av fossilt materiale. I FNs bærekraftsmål nummer 
13 heter det at man må «handle umiddelbart for å bekjempe klima-
endringene og konsekvensene av dem». Et av de foreslåtte tiltakene  
er å satse langt mer på fornybar energi. 

Å produsere og levere fornybar kraft er konsernets viktigste klimabidrag. 
Dersom konsernets utslippsfrie vannkraftproduksjon på 14,3 TWh i 2018 
skulle erstattes av for eksempel gasskraft, ville det tilsvare et utslipp på 
5,2 millioner tonn CO2 – det samme som nesten to millioner biler slipper 
ut i løpet av ett år. 

En av fordelene ved vannkraft er at det kun i ubetydelig grad slippes ut 
klimagasser etter at kraftverket er bygget. Livsløpsanalyser (LCA) viser 
totale utslipp i et produkts livssyklus fra uttak av råmaterialer, produksjon, 

1En klimagass eller drivhusgass er en gass i atmosfæren som bidra til drivhuseffekten, og som ved økte konsentrasjoner vil bidra 
til global oppvarming. 
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distribusjon, bruk, gjenbruk, vedlikehold, resirkulering – til endelig  
kassering, inkludert all transport involvert. Livsløpsanalyser av ulike 
kraftproduksjonsteknikker viser at vannkraft har svært lave utslipp. 
Østfoldforskning har beregnet utslipp fra en rekke norske vannkraftverk 
gjennom livsløpsanalyser og beregningene viser at utslippet fra et  
typisk norsk vannkraftverk er 2,39 g CO2-ekvivalenter per kWh.  
For Hafslund E-COs samlede produksjon på 14,3 TWh tilsier analysen  
fra Østfoldforskning et utslipp for hele livssyklusen tilsvarende omlag  
34 000 tonn CO2 eller omtrent det samme som 14 000 biler slipper ut i 
løpet av et år. Netto miljøgevinst ved å elektrifisere energiforsyningen er 
dermed svært stor.  

Konsernets CO2-utslipp relatert til løpende drift er i stor grad knyttet 
til ikke-planlagte utslipp av svovelheksafluorid (SF6). Gassen benyttes 
som isolasjons- og brytemedium i koblingsanlegg og er en kraftig  
drivhusgass. I 2018 hadde nettvirksomheten anlegg som inneholdt  
26 827 kg SF6 , og utslippene var 40 kg, mot 39 kg i 2017. Produksjons-
virksomhetens utslipp var 5,4 kilo, mot 8,0 året før. Samlet utslipp av 
SF6 utgjorde dermed 45,4 kilo i 2018, som tilsvarer de årlige utslippene 
fra omlag 400 biler. Reduksjon i utslipp av SF6 er et prioritert område i 
konsernet og det jobbes for tiden med et prosjekt som ser på alternativer 
til den kraftige klimagassen. 

I tillegg til å minimere utslipp fra operativ drift har Hafslund E-CO som mål 
å begrense klimagassutslippene fra administrasjon og transport. Konsernet 
søker derfor aktivt å benytte utslippsfrie biler i driften der det er mulig.  
Videomøter benyttes også i utstrakt grad for å begrense reisevirksomheten. 
Utslippene fra flyreiser, helikopterbruk, elektrisitetsforbruk samt drivstoff til 
biler og maskiner varierer fra år til år avhengig av aktivtetsnivået.  

Vannkraftens	klimabidrag 
Dersom konsernets utslippfrie vannkraftproduksjon på 14,3 
TWh i 2018 skulle erstattes av for eksempel gasskraft, ville 
det tilsvare et utslipp på 5,2 millioner tonn CO2 - det samme 
som nesten to millioner biler slipper ut i løpet av ett år. 

5,2 millioner  
tonn CO2 spart

Årsrapport 2018

42

Bærekraft



Årsrapport 2018

For å kunne bidra med enda mer utslippsfri kraft til erstatning for  
fossile energikilder i tiden som kommer arbeides det kontinuerlig med 
utbedringer og nye prosjekter. I 2018 ble ett vannkraftverk satt i drift 
(Rosten). Fire kraftverk er under bygging (Vamma 12, Nedre Otta, Mork  
og Tolga). Videre er konsernet medeier i en mellomlands forbindelse som 
for tiden er til konsesjonsbehandling (NorthConnect). Økt utvekslings-
kapasitet2 gjør det mulig å utveksle fornybar kraft på tvers av lande-
grensene, og på den måten redusere bruken av fossil energi. 

Elektrifisering 
Hafslund E-CO bidrar til elektrifiseringen av samfunnet. Særlig innen 
elektrifisering av transport spiller konsernet en viktig rolle. Hafslund E-CO 
legger til rette for utstrakt bruk av elektriske kjøretøy i nettområdet, helt 
fra overliggende nett og ut til sluttkunde. Konsernet har tett dialog med, 
og hjelper ulike aktører innen offentlig transport, samt private kunder, 
borettslag og andre tilbydere av lading med tilrettelegging og løsninger. 
I tillegg til å støtte opp under den pågående elektrifiseringen av transporten 
i nærmiljøet deltar Hafslund E-CO i en testpilot av elektrifisering av 
langtransport på vei. Konsernet jobber også med elektrifisering av  
byggeplasser og vil etter planen legge til rette for at Oslo som en av 
de første byene i verden får en fullelektrisk byggeplass i løpet av 2019. 
Det arbeides også med utslippsfrie løsninger ved rehabilitering av egne 
dammer og andre reguleringsanlegg.

Ytre miljø
Fremtidens energisystem vil utelukkende være basert på fornybare og 
karbonnøytrale energikilder. Hafslund E-CO har en viktig rolle som  

produsent og distributør av fornybar energi, og arbeider kontinuerlig  
for at dette kan skje på en måte som er til minst mulig belastning for 
miljøet. Konsernet skal også holde miljøpåvirkningen fra egen aktivitet 
på et lavt nivå. Bygging, drift og vedlikehold av vannkraftanlegg  
påvirker naturmiljøet. Virkningene er i hovedsak lokale og knyttet til  
fysiske inngrep i naturen og påvirkning av biologisk mangfold gjennom 
endringer i vannføring og vanntemperatur. 

Ved kraftutbygginger, damrevisjoner og reinvesteringer i produksjons-
virksomheten er Hafslund E-CO opptatt av at miljøinngrep skal gjøres 
så skånsomt som mulig, og med bruk av kunnskapsbaserte teknikker 
som representerer beste praksis. Anleggene skal også driftes slik at 
konsernet ikke har noen miljøavvik. I konsernets konsesjoner er det 
krav til minste- og høyeste regulerte vannstand, og krav til minstevann-
føringer i absolutte størrelser som skal oppfylles til enhver tid. 

Det har ikke vært noen avvik på konsesjonsbestemmelsene (vann- 
føringspålegg, manøvreringsreglement) i 2018, men det ble rapportert 
inn fire uheldige hendelser knyttet til ytre miljø. Den mest alvorlige  
hendelsen omhandlet sedimenttransport i Flåmselva i forbindelse med 
damombyggingen ved Leinafoss kraftverk.  Hendelsen følges opp for  
å kartlegge omfang og negative effekter på vassdraget nedstrøms.  
Læring fra denne kartleggingen vil bli inkludert i planleggingen av  
fremtidige ombygginger.

Konsernet gjennomfører landskaps- og forbedrende tiltak der det er 
definerte behov, og har som mål å bruke slike tiltak for å redusere  
påvirkningen anlegg og produksjon har på det ytre miljø. I tråd med  
offentlige pålegg settes det ut ørret i en rekke fjellvann, et tiltak som  2Utvekslingskapasitet = kapasiteten til å transportere kraft over landegrensene.
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skaper gode fiskevann til glede for lokalbefolkning og tilreisende.  
Konsernet deltar også i flere forskningsprosjekter for å se om tiltakene 
virker, og undersøker løpende om man kan bedre forholdene for fisk 
ved andre tiltak, som for eksempel å endre kjøremønsteret for anleggene. 

I elver hvor det ikke er pålagt minstevannføring, men der det er potensial 
for god miljønytte av vannslipp, har produksjonsvirksomheten innført 
frivillig minstevannføring. Frivillig minstevannføring reduserer kraft- 
produksjonen, men dette er et verditap konsernet ønsker å ta når  
miljønytten er god. Verditapet fra frivillig vannslipp i Aurland og  
Hallingdal var omlag 3,6 mill. kroner i 2018. 

Regulering av vassdrag har også positive miljøeffekter utover produksjon 
av ren energi. I flomperioder har konsernet ved flere anledninger kunnet 
bidra til å redusere vannmengden i elver og vassdrag og derved avverget 
flom og skader på miljø og eiendom.  

Ved flere damombygginger har produksjonsvirksomheten hatt behov 
for stein til plastring av dammene. Hafslund E-CO var først ute med  
å omgjøre steinbrudd til et tjern eller en utvidelse av et tjern. I 2018  
var arbeidet med Store Vargevatn ferdig og steinbruddet ble utover  
sommeren fylt opp med vann. Det er holdt sluttbefaring med NVE som 
er godt fornøyd med resultatet. Et nytt steinbrudd (bruddtjern) er startet 
ved Strandevatn.
  
Nettvirksomheten har fortsatt en del høyspentkabler som benytter olje 
som isolerende medium. Ved skade på denne type kabler kan olje lekke 
ut i grunnen eller til vassdrag. I 2018 ble det etterfylt 2 196 liter kabelolje, 

mot 1 667 liter i 2017. Det er ikke rapportert om skade på fisk eller fugl 
som følge av utslipp i 2018.

Hafslund E-COs påvirkning på det ytre miljø fra øvrige aktiviteter stammer 
i hovedsak fra drift av egen bygningsmasse, egen transport, samt inn-
kjøpte tjenester, herunder transporttjenester og entreprenørvirksomhet. 
Hafslund E-CO arbeider kontinuerlig for å minimere de negative effek-
tene av disse aktivitetene. 

For produksjonsvirksomheten (E-CO Energi) vises det til egen miljø- 
rapport.  

Ansvarlig leverandørkjede og lokal verdiskaping
Hafslund E-CO er opptatt av å holde en høy etisk standard i all for-
retningsdrift. Dette synliggjøres i virksomheten blant annet gjennom 
en av konsernets kjerneverdier: ansvarlighet. Ved å vise respekt og 
ansvarlighet, er målet å bygge et godt omdømme, både internt og i 
samfunnet for øvrig. Et godt omdømme er avgjørende for å få til godt 
samarbeid, som i neste omgang bidrar til å skape økt verdi i lokal- 
samfunnene konsernet opererer i.

Hafslund E-CO har implementert Oslomodellen, som er en fellesbetegnelse 
på en rekke seriøsitetsbestemmelser som tas inn i kontraktsvilkår for 
kjøp av varer, tjenester, bygg og anlegg. Byrådet i Oslo ba alle aksjesel-
skaper kommunen eier om å innføre Oslomodellen for sin virksomhet i 
løpet av 2018. 

Konsernet stiller tydelige krav til sine leverandører innenfor alle vare- 
og tjenesteområder. Alle leverandører og deres underleverandører skal 
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utøve sin virksomhet i tråd med nasjonale og internasjonale anerkjente 
prinsipper og retningslinjer (knyttet til menneske- og arbeidstakerrettig-
heter, korrupsjon, helse, miljø og sikkerhet). Konsernets virksomheter 
gjennomfører anskaffelser i tråd med god forretningsskikk. Nettvirk-
somhetens anskaffelser gjennomføres i tillegg i samsvar med Lov om  
offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften. 

Hafslund E-CO har etablert egne etiske retningslinjer for leverandører 
basert på internasjonale ILO- og FN-konvensjoner. Valg av leverandører 
og partnere er viktig i arbeidet for en bærekraftig bransje, og Hafslund E-CO 
ønsker å ta et større ansvar for miljø- og samfunnspåvirkningene  
i den verdikjeden som konsernet er en del av. Innsatsen som legges 
ned for å påvirke leverandører og partnere til lavere utslipp, bedre  
miljøhåndtering og gode sosiale forhold, skal intensiveres.

Konsernets innkjøpsprinsipper fastsetter at: 
• Hafslund E-CO skal, så langt det er mulig, og sammen med  

leverandørene, finne frem til gode miljø- og klimaløsninger
• Leverandøren skal påse at alt utstyr til bruk i vassdrag er tørt før 

bruk, eventuelt desinfisert, for å hindre spredning av organismer 
mellom vassdragene

• Hafslund E-CO krever at leverandører skal være registrert i UNCE3 
(tidligere Sellicha) for å kunne levere varer og tjenester til konsernet 
ved større arbeider, og kun leverandører med miljøstyrings-  
systemer blir benyttet

Hafslund E-CO har i 2018 innført seriøsitetskrav for å motvirke arbeids-
livskriminalitet og sosial dumping i bygg- og anleggsbransjen. Kravene 
skal sikre anstendige arbeidsbetingelser for ansatte og innleide,  

begrense antall ledd i leverandørkjeden og sørge for tilvekst av lærlinger  
og fagutdannede. Kravene er godt mottatt i leverandørmarkedet. Leveran-
dørene følges opp med hensyn til etterlevelse av kravene. 

Hafslund E-COs virksomhet genererer verdier i de lokalsamfunnene 
hvor konsernet opererer. Ansatte mottar lønn, kommuner og myndig-
heter mottar skatter og avgifter og lokale leverandører får krevende 
oppdrag, mens eier mottar utbytte.

Konsernet søker å benytte lokale tjenesteleverandører og partnere der 
dette er praktisk gjennomførbart. Kort vei fra leverandør til anlegg betyr 
besparelser for miljøet, samt trygging av lokale arbeidsplasser.

I 2018 bidro konsernet med 560 mill. kroner til vertskommunene. Dette  
bidraget kom i form av naturressurs- og eiendomsskatt, konsesjonsavgift 
og konsesjonskraft. Totalt bidro konsernet med over 1,8 mld. kroner i  
skatter og avgifter i 2018, mens utbyttet til konsernets eier, Oslo kommune, 
var 985 mill. kroner. 

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

Biprodukter av produksjon
Et biprodukt av vassdragsutbygging er overskuddsmasse i form av 
stein og pukk. Massen deponeres i såkalte «tipper» som kan benyttes 

3UNCE er en kvalifikasjonsordning for energinæringen som gjennomfører HSEQ-revisjoner (helse, sikkerhet, miljø og kvalitet)  
og prosjektrevisjoner på vegne av medlemsselskapene. Revisjonene følger standarden ISO 19011.0
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til lokal samfunnsutvikling. Produksjonsvirksomheten arbeider for at 
overskuddsmateriale kan benyttes lokalt som del av veibygging,  
sementproduksjon eller andre samfunnsfremmende formål. 

Barn og unge
Gjennom konsernets fond ønsker man å støtte barn og unges aktiviteter 
i deres lokalmiljø. Nettvirksomheten samarbeider med Romerikes Blad om 
Romeriksfondet, hvor lag og foreninger flere ganger i året har mulighet til 
å bli tildelt kjærkomne midler. Vinnerne kåres dels av juryen, og dels 
gjennom avstemming blant leserne av Romerikes Blad. Vinnerne blir 
presentert i avisen.

Produksjonsvirksomheten gir økonomisk støtte til idrettslag, foreninger og 
unge idretts- og kulturtalenter i de lokalmiljøer selskapet er representert med 
store produksjonsanlegg, som i Aurland, Hallingdal og Østfold. E-CO 
Energi er samarbeidspartner for Energisenteret på Hunderfossen, et 
opplevelsessenter om vannkraft og annen fornybar energi, og har  
også etablert visningssenter for miljø og kraftproduksjon i egne  
lokaler på Gol.

Innovasjon og profilering
Nyskapende er en av konsernets verdier. Nyskapende betyr blant annet 
evnen til kontinuerlig å forbedre og utfordre virksomheten. I Hafslund 
E-CO søker de ansatte morgendagens løsninger og samarbeidet med 
StartupLab er et ledd i arbeidet med å styrke innovasjonsaktiviteten i 
konsernet. Hafslund E-CO er også hovedsamarbeidspartner med Oslo 
og Østfold Ungt Entreprenørskap, en organisasjon som inspirerer unge 
til å tenke nytt og til å skape verdier.

Klima og miljø
Hafslund E-CO samarbeider med miljøorganisasjonene Bellona og 
Zero. Bellona og Zero har begge et sterkt faglig apparat og er gode 
sparringspartnere for konsernet innenfor energiproduksjon og energi-
forsyning. Sammen jobber konsernet og samarbeidspartnerne for et 
bedre miljø lokalt og globalt.

Humanitært arbeid
Nettvirksomheten samarbeider med den humanitære bistandsorgani-
sasjonen Ingeniører uten grenser (IUG), som gjør det mulig for konsernets 
medarbeidere å engasjere seg i bistandsarbeid lokalt og globalt.

Nettvirksomhetens samarbeid med Natteravnene omfatter både øko-
nomisk støtte og engasjement i lokalmiljøet. Gjennom samarbeidet får 
konsernets medarbeidere mulighet til å vise sitt samfunnsengasjement 
både som ansatte og som privatpersoner.

Produksjonsvirksomheten samarbeider med Norges Røde Kors. Den 
største andelen av støtten går til «Vann for livet»-prosjekter internasjonalt. 
Rent vann er kritisk både i den akutte fasen etter katastrofer, men også i 
det langsiktige humanitære arbeidet. Øvrig støtte til Røde Kors går til  
Hjelpekorpset, primært i de områder der selskapet har sin virksomhet. 

Produksjonsvirksomheten samarbeider også med Stiftelsen Norsk Luft- 
ambulanse. Avtalen bidrar til å styrke kompetansen hos uttrykningsetatene 
i Hallingdal. Norsk Luftambulanses helikopterbase på Ål, muliggjør trygg, 
rask og effektiv ambulansetjeneste for hele regionen.
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Kultur
Hafslund E-CO eier og forvalter Hafslund Hovedgård i Sarpsborg.  
Hafslund Hovedgård har fra 1400-tallet vært en herregård av interna-
sjonalt format og fremstår i dag som et vakkert historisk bakteppe for 
kurs, konferanser, bryllup og andre spesielle arrangementer. Hovedgården 
brukes både internt og eksternt på ulike måter. Selve hovedhuset er 
åpent for omvisninger og enkelte arrangementer. Parken er alltid åpen 
for bruk. 

På	veien	mot	en	fornybar	og	fullelektrisk	fremtid	
Miljø, bærekraft og samfunnsansvar er sentralt for Hafslund E-CO.  
Ved å arbeide kontinuerlig med prosjekter som bidrar til varig verdi-
skaping, blant annet ved å erstatte fossile energikilder med ren energi, 
spiller konsernet en viktig rolle i et bærekraftig samfunn på vei mot en 
fornybar og fullelektrisk fremtid. 

Ren, fornybar energi er en del av fremtidens 
klimaløsninger. Å produsere og levere fornybar 
kraft er Hafslund E-COs viktigste klimabidrag. 
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Analytisk	informasjon	
og	nøkkeltall	
Hafslund E-CO skal skape langsiktige verdier gjennom å være 
den mest effektive produsenten av fornybar energi, tilby sikker 
kraftforsyning og bidra til utviklingen av et smart og fullelektrifisert 
nullutslippssamfunn. 

Verdiskaping
Å skape verdi for Hafslund E-COs eier og långivere er en forutsetning 
for konsernets vekst og videre utvikling. Avkastning på engasjert kapital 
(ROCE) er derfor et viktig finansielt nøkkeltall. ROCE måler hvorvidt 
kapital investert i Hafslund E-CO gir en konkurransedyktig avkastning. 
Konsernets strategiske mål er å være Norges mest lønnsomme kraft-
konsern. Målet utrykkes på forskjellig måte i konsernets to virksomhets-
områder Produksjon (kraftproduksjon) og Nett1 (kraftforsyning). 

Konsernet har også etablert et nytt virksomhetsområde, Ny Energi,  
for å kunne utnytte kompetansen innenfor Nett og Produksjon til å  
skape nye vekstmuligheter for konsernet og for å bidra til at eier når 
sine klimamål. Virksomhetsområdet er under oppbygging og blir  
foreløpig rapportert som en del av morselskapet2.

1 Nett er en del av segmentet Hafslund som også inkluderer annen aktivitet som forventes å være ubetydelig fremover. 
2Morselskapet er Hafslund E-CO AS

48

Gå til kapittel Analytisk 
informasjon



Årsrapport 2018

Elektrisk kraft er en råvare som er gjenstand for store svingninger i pris 
avhengig av tilbud og etterspørsel. I dag konkurrerer fornybar energi 
(vann, vind og sol) med kraft produsert i termiske kraftverk (kull-, gass- og 
kjernekraft) i det europeiske markedet. På produksjonssiden er Hafslund 
E-CO for tiden kun aktiv i fornybar vannkraftproduksjon gjennom datter-
selskapet E-CO Energi, men vurderer alternative fornybare kraftkilder. 
Å innta lederposisjonen innen fornybar vannkraftproduksjon krever at 
man produserer når det er behov for strøm og disponerer vannet for å 
få høyest mulig oppnådd pris i markedet. Ny teknologi, herunder avanserte 
algoritmer og datadrevne modeller, er i dag i aktiv bruk for å ta gode 
forretningsmessige beslutninger på markedssiden. Fremover vil algoritmene, 
data og sensorteknologien også komme inn og støtte produksjons-
siden for å effektivisere vedlikeholds- og produksjonsbeslutninger. Et 
eksempel på dette er arbeidet, som ble startet i 2018, med å utvikle en 
digital tvilling av ett av kraftverkene. Dette arbeidet forventes ferdigstilt 
i løpet av 2019, med mål om å maksimere oppetid og redusere drifts- 
og vedlikeholdskostnader ved kraftverket.  

I nettvirksomheten er man i dag ledende i Norge og ambisjonen er 
å opprettholde frontposisjonen. Å være i front innebærer å være det 
mest kostnadseffektive nettselskapet i Norge samtidig som man opp-
rettholder høy leveringskvalitet og oppetid i nettet. For å opprettholde 
frontposisjonen må konsernet fremover ha kontinuerlig kostnadsfokus 
og være ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye samarbeidsformer. 
Nettvirksomheten vil fremover videreføre sine vekst- og forbedringsinitiativer 
innen digitalisering og automatisering for ytterligere å effektivisere driften. 
Samtidig vil digitalisering av kundegrensesnittet være helt sentralt  
for ambisjonen om å sette kunden i sentrum.

Hafslund E-CO har som mål å være den mest effektive produsenten  
av fornybar energi og det mest effektive nettselskapet i Norge, digitalt 
integrert fra planlegging til bygging, drift og vedlikehold innen 2025. 
For å oppnå målene jobber konsernet aktivt med å forstå og optimalisere 
driverne som påvirker inntekter og kostnader i virksomhetsområdene.

Verdidrivere	for	produksjonsvirksomheten	
Det norske vannkraftsystemet
Det norske vannkraftsystemet har en normal årsproduksjon på omlag 134 
TWh3 og en samlet effektkapasitet på 31 000 MW4. I Norge finnes det i dag 
over 800 magasiner som gir mulighet til å lagre vann som til sammen tilsvarer  
omlag 87 TWh. De 30 største magasinene står for nær halvparten av  
magasinkapasiteten hvorav tre er hel- eller deleid av Hafslund E-CO.  

Norge har omlag halvparten av Europas samlede magasinkapasitet5. 
Stor lagringskapasitet og høy installert effekt gir det norske vannkraft-
systemet betydelig fleksibilitet. De fleste av magasinene i Norge er 
bygd før 1990, men oppgraderinger og utvidelser av kraftverkene har 
økt evnen til å utnytte magasinene i senere år. Det forventes relativt  
liten vekst i vannkraftproduksjonen i Norge i årene fremover, da kapasitets- 
investeringene i fornybar energi i stor grad nå kanaliseres til sol og vind, 
energikilder også Hafslund E-CO har ambisjoner om å investere i. For 
vannkraft som annen fornybar energi er primærenergien (i dette tilfellet 
vann) gratis, men tilgangen er begrenset og svært variabel (betydelig 
forskjell i nedbørsmengde fra et år til et annet). 

3TWh – En terrawattime er en milliard kilowattimer. Dette er omlag så mye strøm som det brukes i Drammen i løpet av ett år. 
4 MW – et må på effekt, eller forbruk av energi (en megawatt er 1 000 kilowatt). Det høyeste som er målt for Norge  
totalt er 23 969 MW (målt 6. januar 2010).  

5 Kilde: NVE «Om kraftmarkedet og det norske kraftsystemet» gjelder normal årsproduksjon, effektkapasitet,  
antall magasiner og andel av andel av Europas magasinkapasitet. 
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Verdiskapingen i vannkraftproduksjonen er derfor i stor grad drevet av 
inntektssiden, mens driftskostnadene er relativt konstante. 

Inntektsdrivere
Produksjonsvirksomheten i Hafslund E-CO styres og driftes gjennom 
E-CO Energi og samarbeidspartnere. Kraften som produseres selges 
på det nordiske engrosmarkedet og kraftinntektene bestemmes av  
produsert volum og oppnådd pris, herunder også produksjonsplan- 
legging og prissikring av kraften.   
 
Volum
E-CO Energi er Norges nest største vannkraftprodusent med en årlig 
middelproduksjon tilsvarende omlag 14 TWh (omlag 10 prosent av  
total fornybar norsk kraftproduksjon) og en produksjonskapasitet på 
omlag 3 350 MW. Det største kraftverket ligger i Aurland. Kraftverket 
er Norges tredje største med en årlig middelproduksjon på over 2 TWh 
(nok til å dekke det årlige behovet til omtrent 110 000 husstander eller 
en fjerdedel av det årlige strømforbruket i Oslo). For mer informasjon 
om kraftverkenes kapasitet vises det til E-CO Energi sine nettsider 
www.e-co.no.  

Etter en periode med høye investeringer i økt produksjonskapasitet og 
damrehabilitering, forventes investeringsnivået å bli noe lavere i årene som 
kommer, med fokus på vedlikeholdsprosjekter og damoppgradering.  
Dette vil gi noe organisk vekst og en eventuell sammenslåing med 
Eidsiva vil øke årlig middelproduksjon til omlag 18 TWh.  

Regulerbar og uregulerbar produksjon
Konsernet har både regulerbar (magasinbasert) og uregulerbar  
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(elvekraftbasert) vannkraftproduksjon. Magasinbasert produksjon  
utgjør omlag 10 TWh. Fordelen med denne typen produksjon er at den 
kan tilpasses profilen på forbruket (vannet spares i perioder med stort 
tilsig og lavt forbruk og brukes i perioder med mindre tilsig og høyt  
forbruk). Tilsiget til norsk vannkraft kan variere med inntil 60 TWh i året 
fra 160 TWh i våtår til 100 TWh i tørre år. Magasinene gjør at vannkraften 
er tilpasset utfordringene som skapes av et skiftende nordisk klima.  
I elvekraftverk bestemmes produksjonen av tilsiget, da disse ikke har 
magasinkapasitet av betydning. 

Regulerbar vannkraft har kvaliteter som ingen andre fornybare produk-
sjonsteknologier har i dag. Fordi den kan levere kraft når man trenger 
det, er den uovertruffen når det ikke blåser i vindparkene, eller når solen 
ikke skinner på solkraftanleggene i våre naboland. Konsernet benyttet 
denne fleksibiliteten i 2017 og 2018 ved å ta ut mer energi enn årlig 
middelproduksjon som følge av fordelaktige priser i kraftmarkedet. 

Magasindisponering
Innenfor konsesjonskravene om minstevannføring og regler for høyeste 
og laveste regulerte vannstand kan hver enkelt produsent bestemme 
utnyttelsen av sine magasiner. 

Den grunnleggende utfordringen ved disponeringen av vannkraftmagasinene 
er at ingen vet sikkert hvor mye tilsig kraftverkene får fremover, eller hva  
etterspørselen blir. Beslutninger om å produsere nå eller spare vannet vil 
alltid bli tatt under usikkerhet. Avanserte algoritmer og datadrevne modeller 
benyttes som besluttningsstøtte når produksjonsavgjørelser skal tas.

Kraftpriser
Kull- og gassprisene, priser på CO2-kvoter, utvekslingskapasitet med 
kontinentet, elsertifikatordningen, andelen konsesjonskraft, prissikring 
av fremtidig salg gjennom bruk av kraftderivater, og økt kraftforbruk er 
viktige drivere som påvirker den nordiske kraftprisen. 

Priser på alternative energikilder, CO2-kvoter og utvekslingskapasitet 
Siden Norge kraftmessig er knyttet sammen med det nordiske og  
delvis det europeiske kraftmarkedet vil alternativet til å anvende vannet 
for produksjon i dag være å importere kraft fra nabolandene. Prisen på 
importert kraft vil derfor påvirke produksjonsbeslutningen for norske 
vannkraftprodusenter. I det nordiske markedet er det særlig kostnadene 
i danske og finske kullkraftverk som er viktige for kraftprisen ettersom 
denne produksjonen ofte er marginal (økes eller reduseres i takt med 
endringer i forbruket og annen produksjon). Kullprisene steg marginalt  
i 2018, mens prisene på gass viste en markant oppgang gjennom året. 

Prisene på europeiske utslippskvoter av CO2 steg betydelig i 2018  
som følge av ulike tiltak innført av EU. EU har gjennomført reformer 
for kvotemarkedets fjerde fase (2021-2030), hvilket gir lavere tilbud av 
kvoter i denne perioden. Det er også tatt grep for å kontrollere tilgangen 
på kvoter i tredje fase gjennom opprettelse av «market stability reserve» 
som er innført fra 2019. Denne mekanismen fungerer slik at en andel av 
overskuddet av kvoter trekkes ut av markedet og plasseres i en reserve. 
Reserven kan føres tilbake til markedet igjen, men kun dersom overskuddet 
faller under en viss grense og i et begrenset omfang. Siden gassprisene har 
steget mer enn kullprisene, har det i tillegg vært nødvendig med en høyere 
kvotepris for å vri produksjonen fra kullkraft til gasskraft som gir lavere  
utslipp. Økte kvotepriser øker produksjonskostnadene på fossil kraft, noe 

Gå til kapittel

51

Analytisk 
informasjon



Årsrapport 2018

som bidrar til at vannverdien og markedsprisen på kraft stiger. I sum  
bidro økte priser på kull, gass og CO2-kvoter til økte kraftpriser i 2018.  
Økt utvekslingskapasitet6 påvirker kraftprisen, da det blir tettere kobling 
mellom det nordiske og det europeiske kraftsystemet. Økt utvekslings-
kapasitet gir også et mer robust system og reduserer sannsynligheten 
for strømmangel i tørrår. Utbygging av utvekslingskapasitet gjør at pris-
forskjellen mellom Norge og andre land blir redusert.  

Elsertifikatordningen
Innføringen av den norsk-svenske elsertifikatordningen har ført til økte 
investeringer i uregulert, fornybar energi. Kraftprodusenter som bygger 
ut ny fornybar kraftproduksjon får tildelt elsertifikater som kan selges 
i markedet. Salget av sertifikater gir dermed en tilleggsinntekt utover 
det produsentene oppnår gjennom salg av strøm. Dette bidrar til å øke 
tilbudet av fornybar energi og dermed reduserte priser. Kvoteplikten 
sammen med lavt overskudd av elsertifikater har bidratt til kraftig opp-
gang i elsertifikatprisen. Utbygging av elsertifikatberettigede prosjekter 
er i full gang og siden prisen på elsertifikater er markedsbasert, forventes 
det en kraftig reduksjon i prisen fra 2021 og fremover.  

Konsesjonskraft
Konsernet er tildelt evigvarende konsesjoner knyttet til utbygging  
og drift av vannkraftverk. Som følge av dette har konsernet årlige for-
pliktelser til å levere konsesjonskraft til kommuner og fylker. Deler av 
forpliktelsen dekkes med fysisk leveranse og deler har praksis med 
finansielt oppgjør, der konsernet betaler forskjellen mellom spot- og 
konsesjonskraftprisen til den som har krav på konsesjonskraft. Andelen 

6Utvekslingskapasitet – muligheten til å bytte strøm med andre land. 

Hafslund	E-COs	største	kraftverk 
Kraftverket Aurland 1 er Norges tredje største med en årlig 
middelproduksjon på over 2 TWh. Dette er tilstrekkelig til å 
dekke det årlige forbruket til omtrent 110 000 husstander.

2 TWh
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kraft som ble solgt på disse vilkårene tilsvarte 0,9 TWh og gjennomsnitts-
prisen på disse leveransene var 13,2 øre per kWh i 2018. 

Markedspriser
Systemprisen i Norden er referansepris for det nordiske kraftmarkedet, 
mens prisen som oppnås påvirkes av hvilket prisområde man produserer 
i. Norge er inndelt i fem prisområder der E-CO Energi er aktive i områdene 
NO1 Østlandet og NO5 Vestlandet, omtrent likt fordelt i hvert av områdene.  
 
Grafene til høyre viser utviklingen i systemprisen og områdepriser  
for NO1 og NO5 i perioden 2014 til 2018. For mer informasjon om  
oppnådde priser i 2018 vises det til årsberetningen. 

Kraftderivater
Som kraftprodusent er Hafslund E-CO eksponert for bevegelser i  
markedspriser og volumusikkerhet.  Hafslund E-CO har en aktiv sikrings-
strategi og gjennomfører løpende analyser. Konsernet har en strategi for 
prissikring av fremtidig kraft med mål om å redusere kraftprisrisiko og  
stabilisere konsernets inntjening. Markedsrisikoen håndteres ved å benytte 
finansielle instrumenter, fortrinnsvis innenfor det nordiske kraftmarkedet. 
For ytterligere å redusere risikoen knyttet til fremtidige kontantstrømmer 
har konsernet rammer for prissikring av deler av vannkraftproduksjons-
volumet i inntil 15 år. 

For å kunne følge markedet tett og dynamisk, samt bygge kompetanse 
innen ulike instrumenter, har konsernet tradingaktivitet ved siden av 
sikringshandelen. Denne aktiviteten skal gi positiv avkastning over tid 
og benyttes som input til analyseapparatet. Kraftderivatene bidrar til å 
redusere volatiliteten i oppnådde priser. 
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Kostnadsdrivere
Driftskostnadene knyttet til vannkraft er relativt lave, uavhengige av  
pris og volum, og består i hovedsak av energikjøp og overførings- 
kostnader (omlag 20 prosent av totale driftskostnader), lønn og andre 
personalkostnader (omlag 15 prosent) eiendomsskatt og konsesjons-
avgift (omlag 20 prosent), andre driftskostnader (omlag 20 prosent) og 
av- og nedskrivninger (omlag 25 prosent). Summen av lønn og andre 
personalkostnader og andre driftskostnader omtales som påvirkbare 
kostnader. Konsernet følger utviklingen i konkurransekraft i forhold til 
andre aktører ved å sammenligne driftskostnad per kWh med resten av 
bransjen. Denne sammenligningen viser at E-CO Energi er blant de mest 
effektive i landet med en påvirkbar kostnad per kWh på 3,7 øre i 2018. 
Driftskostnad per kWh var 10,6 øre i 2018. 

Grunnrenteskatten er ikke en del av driftskostnadene, men en ren 
skatte kostnad, og representerer en særskatt på norsk vannkraft som 
trekker totalkostnaden opp. Stortinget vedtok i statsbudsjettet for 2019 
å skjerpe grunnrenteskatten, og marginalskattesatsen økte fra 58,7 til  
59 prosent. Utformingen av grunnrenteskatten er en medvirkende årsak 
til at samfunnsøkonomisk lønnsomme vannkraftprosjekter blir utsatt  
eller skrinlagt.  

Utviklingen i nøkkeltall i E-CO Energi
Tabellen til høyre viser utviklingen i utvalgte nøkkeltall for E-CO Energi  
i perioden 2014-2018. 

Mill. kroner Referanse 2018 2017 2016 2015* 2014*

RESULTAT

Driftsinntekter  5 164  3 592  2 710  2 511  2 863 

Energikjøp og overføring -338 -261 -275 -233 -257 

Lønn og andre personalkostnade -228 -210 -180 -206 -157 

Eiendomsskatt og konsesjonsavgifter -279 -269 -278 -261 -258 

Andre driftskostnader  -300 -279 -231 -190 -220 

Resultat fra tilknyttede selskaper  17  2  6  -    47 

Av- og nedskrivninge -367 -339 -308 -274 -273 

Driftsresultat  3 669  2 237  1 444  1 347  1 745 

Resultat etter skatt  1 223  1 037  505  533  713 

ANDRE	NØKKELTALL

Investeringer 650  549  335  297  236 

Engasjert kapital  27 588  27 070  16 321  14 061  13 986 

Avkastning engasjert kapital (ROCE) 13 % 8 % 9 % 10 % 12 %

Produksjonsvolum (TWh)  14,3 12,2  11,2  10,7  10,6 

Markedspris (øre/kWh)  41,6 26,8  23,5  17,6  22,7 

Oppnådd pris (øre/kWh)  39,6 28,1  25,4  23,6  27,1 

Oppnådd pris/markedspris (%) 95 % 105 % 108 % 134 % 119 %

Urealisert resultat kraft- og  
valutaderivater -376  57 -225 - -

Påvirkbare kostnader per kWh (øre/kWh)  3,7  4,0  3,7  3,7  3,6 

Driftskostnader per kWh (øre/kWh)  10,6  11,1  11,4  10,9  11,0 

Antall ansatte per 31.12  185  197  172  177  174 

* tallene for 2014 og 2015 er N-GAAP ikke IFRS

Produksjonsvirksomheten
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Verdidrivere	for	nettvirksomheten
Nettvirksomheten er et konsesjonspliktig naturlig monopol, og er  
underlagt direkte reguleringer i form av spesifikke krav og plikter, samt  
insentivregulering i form av inntektsregulering. Inntektsreguleringen 
innebærer at nettvirksomheten får fastsatt sin regulatoriske inntekts-
ramme av NVE7 hvert år i konkurranse med hele nettbransjen i Norge. 
Dette sikrer en relativt stabil og forutsigbar avkastning.

Regulatorisk modell
I insentivreguleringen fastsatt av NVE skal bransjen etter dagens  
lovverk over tid få dekket sine kostnader til drift og vedlikehold av nettet 
samt oppnå en rimelig avkastning på investert kapital. Avkastningen er  
referanserenten som fastsettes av NVE og som i 2018 var 6,1 prosent. 
Renten beregnes med basis i en standard WACC-modell (weighted  
average cost of capital), og har siden 2013 ligget i området 6-7 prosent. 
I modellen er de variable parameterne inflasjon, 5-årig swaprente, og en 
bransjespesifikk kredittrisikopremie. Fra 2019 introduserer NVE en ny  
revidert modell for NVE-renten. Med endringene fra NVE, er NVE-renten  
i 2019 estimert til 5,8 prosent (estimat fra NVE per oktober 2018).

For å oppfordre til effektiv drift blir selskap som leverer god kvalitet  
(tilgjengelighet) til en lav kostnad relativt til bransjen premiert, og kan  
oppnå en høyere avkastning enn NVE-renten. NVE beregner effektivitet 
basert på en rekke parametere, hvor kostnadene knyttet til drift og 
vedlikehold av nettet inkluderes.

NVE fastsetter rammene for tillatt inntekt som utgjør basis for tariffer  
ut mot kundene. Tillatt inntekt består overordnet av en inntektsramme  
som NVE beregner, samt kostnader som holdes utenfor beregningen.  

Mål	for	2025 
Hafslund E-CO har som mål å være den mest effektive  
produsenten av fornybar energi og det mest effektive  
nettselskapet i Norge, digitalt integrert fra planlegging til 
bygging, drift og vedlikehold innen 2025.

Nummer 1

7NVE = Norges Vassdrags- og Energidirektorat
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Inntektsrammen til et selskap er todelt. For tiden utgjør selskapets  
egne kostnader, inkludert et avkastningselement basert på NVE-renten 
og bokført nettkapital8 tillagt arbeidskapital på 1 prosent, 40 prosent.  
De siste 60 prosentene er en kostnadsnorm9. Kostnadsnormen er  
selskapets effektivitet multiplisert med kostnadsgrunnlaget. Om man  
er mer (kostnads-)effektiv enn bransjesnittet vil man dermed oppnå en 
høyere avkastning enn gjennomsnittet i bransjen. Kostnader utenfor  
inntektsrammeberegningen består hovedsakelig av kostnader til  
overliggende nett (inkludert Statnett). I 2018 oppnådde nettvirksomheten  
en effektivitet på 115 prosent. Dette resulterte i en avkastning på nett-
kapitalen som ble omlag 50 prosent høyere enn NVE-renten som følge 
av lav kostnad per kunde og høy leveransesikkerhet. 

Kostnadsdrivere
Nettvirksomhetens kostnader består av flere faktorer, blant annet egne  
kostnader til drift og vedlikehold av nettet og nett-tap. Nettvirksomheten 
hadde i 2018 driftskostnader og avskrivninger på 2 517 kroner per kunde, 
ned fra 2 754 kroner i 2014 blant annet som følge av kostnadsreduksjoner. 
Kostnadene drives av tilstanden i nettet og planer for nettutviklingen, samt 
kundeinitierte endringer. Det arbeides kontinuerlig med driftsoptimaliseringer 
og kostnadsreduksjoner hvilket er den viktigste årsaken til at nettvirk-
somheten nå er frontselskap i bransjen. Sluttkundene får, med noen unntak, 
strømmen fra distribusjonsnettet. På veien blir den transportert gjennom 
transmisjonsnettet som eies av Statnett, og regionalnettet som i konsernets 
områder er eid av Hafslund Nett. 

Hafslund Nett henter gjennom tariffene inn kostnader til overliggende nett på 
vegne av blant annet Statnett. I 2018 utgjorde kostnader til overliggende nett 
17 prosent av tariffen til en gjennomsnittlig kunde. 29 prosent av nettleien 

dekket nettvirksomheten sine kostnader, mens den resterende delen  
av tariffen som er over 50 prosent dekker avgifter til staten. Andelen av 
tariffer som gjelder kostnader til overliggende nett har økt de siste årene. 
Bakgrunnen for økningen er hovedsakelig en oppgang i Statnetts tariff 
som følge av store investeringer i transmisjonsnettet.

Nettselskap har også en kostnad knyttet til tap i nettet ved overføring av 
energi. Dette volumtapet må kjøpes inn til markedspriser. Denne kostnaden 
ble i 2018 vesentlig høyere enn i 2017 som følge av økte kraftpriser.   

Inntektsdrivere
Nettleie
Inntektene kommer fra overføring av elektrisitet, og dekkes av kundene 
gjennom tariffene (nettleien). Tariffer blir satt i starten av året med  
basis i inntektsrammene fra NVE, gitt forutsetninger om blant annet  
levert energi og kostnader til overliggende nett. Nettvirksomheten har 
historisk endret tariffer ved årets start, for deretter å holde dem  
konstante gjennom resten av året. Dette som følge av et ønske om 
stabil utvikling i nettleien. Hafslund hadde i 2018 blant landets laveste 
nett leier til privatkunder med 25,54 øre per kWh mot et gjennomsnitt i 
bransjen på 29,36 øre per kWh10. 

Anleggsbidrag
Kostnader som følge av nettilknytning for nye kunder eller forsterkning 
av nettet til eksisterende kunder, dekkes av den eller de som utløser  
tiltaket. Inntekter fra slike tiltak omtales som anleggsbidrag.

8Nettkapital = Ferdigstillte anleggsmidler inkludert ett fast prosentvis påslag for arbeidskapital
9 Kostnadsnorm = https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten-for-energi-rme-marked-og-monopol/okonomisk- 
regulering-av-nettselskap/reguleringsmodellen/kostnadsnormen/

10 Kilde: NVE, omregnet øre/kWh uten mva og forbruksavgift gitt årlig forbruk på 20 000 kWh.
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Mer- eller mindreinntekt
Om nettleien er større enn tillatt inntekt fastsatt av NVE vil det oppstå en  
merinntekt, og mindreinntekt i motsatt tilfelle. En merinntekt skal betales  
tilbake til kundene gjennom lavere tariffer over tid, mens en mindreinntekt 
kan hentes inn gjennom fremtidige økninger i tariffen. Akkumulert mer-/ 
mindreinntekt vil ikke balanseføres etter IFRS, men tas hensyn til i tariffene 
(dvs. i fremtidig nettleie). I 2018 bygget Hafslund Nett ned merinntekten 
med 104 mill. kroner, og hadde ved utgangen av året en merinntektssaldo på  
283 mill. kroner. Nettariffen blir fastsatt med utgangspunkt i at faktisk inntekt 
over tid skal tilsvare tillatt inntekt. 
 
Utviklingen i nøkkeltall i nettvirksomheten
Hafslund Nett er Nettvirksomheten i Hafslundsegmentet. Tabellen nedenfor 
avstemmer driftsinntekter, driftskostnader og driftsresultatet i Nettvirksom-
heten med de tilsvarende verdiene i Hafslundsegmentet. Øvrig resultat i 
Hafslundsegmentet kommer fra annen virksomhet som ikke er nettrelatert 
og som forventes å være uvesentlig for resultatene fremover. 

Nettvirksomheten

Mill. kroner Hafslund Nettvirksomheten Annen virksomhet

2018

Driftsinntekter 5 621 5 571 51

Netto kostnader -4 864 -4 760 -104

Driftsresultat 758 811 -53

2017

Driftsinntekter 5 169 5 066 104

Netto kostnader -4 213 -4 050 -163

Driftsresultat 957 1 016 -59

Mill. kroner Referanse 2018 2017 2016 2015 2014

RESULTAT

Driftsinntekter  5 571  5 066  4 757  4 361  4 147 

Kjøp av varer, energi, overføring -2 926 -2 262 -1 923 -1 639 -1 507 

Driftskostnader inkl. avskrivninger -1 834 -1 788 -1 774 -1 899 -1 881 

Driftsresultat  811  1 016  1 060  823  759 

ANDRE	NØKKELTALL

Investeringer  1 580  1 602  1 009  926  674 

Engasjert kapital  13 294  12 608  11 870  11 116  10 537 

Avkastning engasjert kapital (ROCE) 6,2 % 8,3 % 9,2 % 7,6 % 7,2 %

Energileveranse til sluttkunder (TWh)  20,7  19,6  19,5  19,0  17,5 

Snitt tariff distribusjonsnett, eks avgifter 
(øre/kWh)  24,2  23,5  22,4  20,9  20,3 

Nettap volum (GWh)  1 240  1 212  1 295  986  961 

Kostnader utenfor inntektsrammen  1 996  1 610  1 315  1 166  1 021 

Antall kunder (i tusen)  729  709  697  689  683 

Antall ansatte per 31.12  409  402  360  319  347 

REGULATORISKE	FORHOLD

NVE-kapital  10 875 9 817  8 818  7 907  7 567 

NVE-rente 6,1 % 6,1 % 6,4 % 6,3 % 6,6 %

Avkastning på NVE-kapital 9,7 % 9,6 % 14,4 % 10,8 % 9,5 %

Tillatt inntekt 5 186 4 457  5 111  3 995  3 668 

KILE-kostnad 121 87  81  72  87 

Effektivitet 115 % 113 % 102 % 110 % 104 %

Akkumulert mer/(mindre inntekt) per 31.12 283 387  187  873  701 
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Digital	tvilling 
En digital tvilling er en digital fremstilling av en 
fysisk gjenstand eller prosess. Fordelene med 
en tvilling er muligheten til å effektivisere pro-
sesser, se behov for vedlikehold før det er for 
sent samt visualisere store endringer og konse-
kvensene av disse. 

Smart	vedlikehold
Produksjonsvirksomheten i Hafslund E-CO  
fokuserer kontinuerlig på kostnadseffektivitet 
og har som ambisjon å være ledende i bruk av 
digitale verktøy. I 2018 startet arbeidet med å 
utvikle en digital tvilling av ett av kraftverkene. 
Arbeidet forventes ferdigstilt i løpet av 2019, med 
mål om å forbedre oppetid og redusere drifts-  
og vedlikeholdskostnader ved kraftverket. 
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Mill. kroner 2018 2017

BRUTTO	OG	NETTO	RENTEBÆRENDE	GJELD

Langsiktig rentebærende gjeld  18 533  17 430 

Verdiendring låneportefølje -185 -276 

Kortsiktig rentebærende gjeld  3 052  2 197 

Brutto	rentebærende	gjeld 	21	399	 	19	352	

Pengemarkedsfond  200  403 
Bankinnskudd, kontanter, o.l.  2 993  1 946 

Andre langsiktige rentebærende fordringer  67  10 

Netto	rentebærende	gjeld 	18	139	 	16	993	

ENGASJERT	KAPITAL

Egenkapital  16 501  17 126 

Netto rentebærende gjeld  18 139  16 993 

Netto skatteposisjon  6 469  5 355 

Engasjert	kapital 	41	108	 	39	474	

NETTO	SKATTEPOSISJON

Utsatt Skattefordel  - 319 - 293 

Utsatt skatt  4 380  4 383 

Betalbar skatt  1 062  610 

Betalbar Grunnrente skatt  1 346  655 

Netto	skatteposisjon 6	469 5	355

Begrep Definisjon

EBITDA Driftsresultat + av- og nedskrivninger

Brutto rentebærende gjeld Langsiktig rentebærende gjeld + kortsiktig rentebærende gjeld - verdien-
dring låneportefølje

Pengemarkedsfond Aksjer og øvrige finansielle eiendeler - aksjer

Rentebærende fordringer Bankinnskudd + pengemarkedsfond

Netto rentebærende gjeld Brutto rentebærende gjeld - Rentebærende fordringer

Engasjert kapital Egenkapital + Netto rentebærende gjeld + Netto skatteposisjoner

ROE Årsresultat / Egenkapital (Gjennomsnitt IB og UB)

ROCE Driftsresultat / Engasjert kapital (Gjennomsnitt IB og UB)

Gjeld / EBITDA UB Netto rentebærende gjeld / EBITDA

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

Kraftproduksjon Total produksjon i kraftverk i TWh

Oppnådd kraftpris Vektet kraftpris inkludert konsesjonskraft og realisert kraftprissikring

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

Definisjoner	og	alternative	resultatmål
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Mill. kroner 2018 2017

GJELD	/	EBITDA

Netto rentebærende gjeld  18 139  16 993 

Delt på:

EBITDA  5 504  4 458 

Gjeld	/	EBITDA 	3,3	 	3,8	

FFO	/	GJELD

EBITDA  5 504  4 458 

Betalte renter -533 -558 

Betalt skatt -1 297 -764 

Delt på:  -    -   

Netto rentebærende gjeld  18 139  16 993 

FFO	/	Gjeld 20	% 18	%

Mill. kroner 2018 2017

ROCE	/	AVKASTNING	PÅ	ENGASJERT	KAPITAL

Driftsresultat  4 413  3 421 

Delt på:

Gjennomsnittlig engasjert kapital *  40 291  39 474 

ROCE	/	avkastning	på	engasjert	kapital 11	% 9	%

ROE	/	AVKASTNING	PÅ	EGENKAPITAL
Årsresultat  1 605  5 351 

Årsresultat avhendet virksomhet  -    3 610 

Årsresultat videreført virksomhet  1 605  1 741 

Delt på:

Gjennomsnittlig egenkapital *  16 814  17 126 

ROE	/	avkastning	på	egenkapital 10	% 10	%

Definisjoner	og	alternative	resultatmål	(forts.)

* Engasjert kapital og egenkapital i beregninger for 2017 er kun UB 2017.
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Ledelseserklæring
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Årsberetning	2018
Høye kraftpriser, effektiv drift og høy tilgjengelighet på kraft- 
verkene bidro til sterke resultater for produksjonsvirksomheten, 
mens eierskapet i regulert nettvirksomhet ga en stabil og for- 
utsigbar avkastning utover gjennomsnittet for bransjen. De solide  
resultatene gjør Hafslund E-CO godt rustet for ny vekst og for 
å gripe forretningsmessige muligheter innen fornybar energi og 
elektrifisering. 

Hafslund	E-CO	konsernet
Bystyret i Oslo kommune vedtok 20. juni 2018 å samle eierskapet i  
Hafslund AS og E-CO Energi Holding AS under felles styre og ledelse  
og dannet med dette Norges største integrerte energikonsern, Hafslund E-CO. 
Operativ drift er i dag samlet i to virksomhetsområder: Produksjon og Nett.  
I 2018 etablerte konsernet ytterligere et virksomhetsområde, Ny Energi, som 
et ledd i sin fremtidsrettede strategi, med mål om å skape nye vekstmuligheter 
og bidra til at eier når sine klimamål.  

Oslo kommune eier 100 prosent av aksjene i morselskapet Hafslund E-CO AS. 
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14,3 TWh

20,7 TWh

Strategi	og	forretningsutvikling
En av de viktigste årsakene til at Oslo kommune ønsket å samle ei-
erskapet i Produksjon og Nett, var å gjøre Hafslund E-CO rustet til å 
møte etterspørselen etter nye elektrifiserings- og nullutslippsløsninger 
på veien mot samfunnets klimamål. For å innarbeide disse målene i 
konsernets visjon, verdier og strategiske ambisjoner, ble det gjennom-
ført konsernovergripende prosesser høsten 2018. Gjennom visjonen 
«For en fornybar og fullelektrisk fremtid» synliggjøres konsernets vei 
mot samfunnets klimamål i 2050. 

I tråd med eiers ønsker, vil Hafslund E-CO utvikle eksisterende og nye  
forretningsområder for å sikre ny vekst og åpne for nye forretningsmuligheter 
fremover. Med støtte i visjonen og konsernets strategiske mål ble det i 2018 
etablert et nytt virksomhetsområde, Ny Energi, som skal utvikle smarte  
løsninger innen blant annet elektrisk infrastruktur og smarte byløsninger.  
Løsningene skal utvikles ved å knytte sammen kompetanse og kunnskap 
om kundenes behov, teknologisk utvikling, nettutbygging og fornybar energi-
produksjon. Som Norges største integrerte energikonsern er Hafslund E-CO 
unikt posisjonert for å utvikle slike løsninger. Ny Energis ambisjon er å levere 
helhetlige og pålitelige løsninger som vil kunne skape betydelige verdier for 
selskapet og bidra til at Oslo kommune når sine klimamål. 

Resultat,	kontantstrøm,	balanse	og	kapitalforhold	–	konsern
Konsernregnskapet for 2018 for Hafslund E-CO er avlagt i samsvar 
med International Financial Reporting Standards (IFRS), som er god-
kjent av EU. Alle beløp, med unntak av de som er angitt i omtalen  
av selskapsregnskapet til Hafslund E-CO AS på side 78, gjelder  
konsernregnskapet, da morselskapet har begrenset virksomhet. 

Energiproduksjon

Energileveranse

E-CO Energi er Norges nest største vannkraft-
produsent med en produksjon på 14,3 TWh  
i 2018 som dekker energibehovet til omlag  
715 000 husstander.

Hafslund Nett er Norges største  
nettleverandør med energileveranse  
tilsvarende 20,7 TWh i 2018.

6363

Gå til kapittel Årsberetning



Årsrapport 2018

I det etterfølgende fremkommer fjorårstall i parentes med mindre annet 
er angitt. Tallene for 2017 er omarbeidet med utgangspunkt i selskaps-
strukturen til Hafslund E-CO per 31.12.2018. For informasjon om hvordan 
sammenslåingen mellom Hafslund AS og E-CO Energi Holding AS  
påvirker regnskapstallene, vises det til note 1.4 Transaksjoner og  
hendelser i 2018.

Resultat
Konsernet hadde i 2018 et driftsresultat på 4 413 mill. kroner, som  
er 29 prosent høyere enn i 2017, primært drevet av økte kraftpriser.  
Resultat etter skatt ble 1 605 mill. kroner i 2018. Dette er en nedgang 
fra 1 741 mill. kroner i 2017 som følge av en økning i skattekostnad på  
1 075 mill. kroner. Realisert og urealisert tap på kraftsikringskontrakter 
på 741 mill. kroner øker den effektive skatteprosenten med 6 prosent-
poeng, da dette ikke inngår som tap i beregning av grunnrenteskatten. 
Årsresultatet på 1 605 mill. kroner ga en egenkapitalavkastning på  
10 prosent i 2018 (10 prosent). Avkastning på engasjert kapital endte 
på 11 prosent (9 prosent). 

Konsernet hadde salgsinntekter på 11 411 mill. kroner i 2018 (8 879 
mill. kroner). Økningen skyldes i hovedsak en gjennomsnittlig økning  
i kraftprisene på 55 prosent fra 2017. Økt nettleie fra 1. januar 2018 som  
følge av høyere nettleie fra Statnett og økt statlig avgift på elektrisk kraft  
bidrar også til økningen. Realisert og urealisert tap på kraftsikringskontrakter 
på 741 mill. kroner inngår i andre driftsinntekter, hvilket resulterer i at totale 
driftsinntekter kun stiger med 1 620 mill. kroner, eller 18 prosent sammen-
lignet med 2017. Netto finansposter på 505 mill. kroner var 54 mill. 
kroner høyere enn i 2017. Økningen skyldes hovedsakelig økte rente-
kostnader som følge av høyere rentebærende gjeld. Skattekostnaden 

på 2 303 mill. kroner (1 228 mill. kroner) inkluderer grunnrenteskatt på 
vannkraftproduksjonen på 1 346 mill. kroner (655 mill. kroner). 

Kontantstrøm, balanse og kapitalforhold
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var 5 504 mill. kroner i 2018  
(4 458 mill. kroner). Konsernet betalte skatt og renter på til sammen  
1 830 mill. kroner (1 322 mill. kroner), samt reduserte arbeidskapitalen 
med 265 mill. kroner i 2018 (økning 582 mill. kroner). Dette resulterte  
i en kontantstrøm fra driften på 3 663 mill. kroner i 2018 (4 022 mill. kroner). 

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ble -2 178 mill. kroner 
i 2018 (-3 378 mill. kroner). Konsernet er inne i en periode med høye 
investeringer drevet av AMS prosjektet, oppgraderinger i distribusjons- 
og regionalnettet, damrehabilitering og investeringer i økt produksjons-
kapasitet. I 2018 var brutto investeringer 2 231 mill. kroner (2 159 mill. 
kroner), hvilket tilsvarte 204 prosent av avskrivningene (208 prosent).

Med utbetaling av utbytte i 2018 på 998 mill. kroner (1 332 mill. kroner), 
ble netto kontantstrøm til nedbetaling av gjeld 487 mill. kroner. 

Konsernet hadde ved utgangen av 2018 totale eiendeler på 49 180 
mill. kroner (45 781 mill. kroner). Bokført verdi av vannfallsrettigheter 
var 12 914 mill. kroner (12 350 mill. kroner), mens bokført verdi av  
varige driftsmidler var 25 370 mill. kroner (24 230 mill. kroner). Økningen  
i vannfallsrettigheter skyldes hovedsakelig en endring i beregningen  
av forpliktelse til grunneiere, som reflekteres som motpost i vannfalls- 
rettigheter. Økningen i varige driftsmidler er et resultat av høy investerings- 
aktivitet. Som følge av at sammenslåingen mellom Hafslund AS og 
E-CO Energi Holding AS ble gjennomført etter kontinuitetsprisnippet, 
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er merverdier og goodwill knyttet til E-CO Energi Holding AS’ oppkjøp 
av Hafslunds produksjonsvirksomhet i 2017 videreført i de sammen-
slåtte konserntallene. Egenkapitalen i konsernet per 31. desember 
2018 var 16 501 mill. kroner (17 126 mill. kroner), hvilket tilsvarer en 
egenkapitalandel på 34 prosent (37 prosent). 

Ved utgangen av 2018 var netto rentebærende gjeld 18 139 mill. kroner. 
Kredittnøkkeltallene netto rentebærende gjeld/EBITDA og FFO/netto 
rentebærende gjeld var ved utgangen av året henholdsvis 3,3x og 20 
prosent. Konsernet har en robust finansieringsstruktur med langsiktige, 
kommitterte trekkfasiliteter. Ved utgangen av 2018 hadde konsernet 
ubenyttede trekkfasiliteter på 4 002 mill. kroner, og ingen finansielle 
gjeldsbetingelser (covenants) knyttet til låneavtaler i selskapene.

Kraftmarkedet	i	2018
Utviklingen i kraftprisdrivere 
Kull- og gassprisene, CO2 kvotepriser, utvekslingskapasitet med  
kontinentet, elsertifikatordningen og økt kraftforbruk er viktige  
drivere som påvirker den nordiske kraftprisen.

Kullprisene ved utgangen av 2018 var omlag 86 dollar per tonn,  
omtrent på nivå med prisene ved starten av året. Gassprisen i Europa 
økte fra omlag 19,5 euro per MWh til 22,5 euro per MWh. Prisene for 
europeiske utslippskvoter på CO2 steg markant gjennom 2018, fra  
omlag 8 euro per tonn i begynnelsen av året til rundt 24 euro per tonn i 
desember. Oppgangen skyldes primært tiltak gjort i EU. Prisøkningene 
på kull, gass og CO2 kvoter bidro til økning i prisene på norskprodusert 
fornybar vannkraft fra 2017 til 2018. 

Oppgradering av flere overføringsforbindelser bidro til å redusere pris-
differansen mellom de oppnådde områdeprisene og den nordiske  
systemprisen (referansepris for det nordiske kraftmarkedet) i 2018. 
Denne trenden forventes å fortsette fremover som følge av økt 
utveksling skapasitet. Økt utvekslingskapasitet er også viktig for  
å bidra til sikker kraftforsyning i Norden. 

Det har vært et turbulent år i elsertifikatmarkedet. Høy kvoteplikt 
sammen med historisk lavt overskudd av elsertifikater har bidratt til 
kraftig oppgang i elsertifikatprisen for kontraktene frem til og med mars 
2020. Utbygging av elsertifikatberettigede prosjekter er imidlertid i full 
gang, og man ligger godt an til å nå målet på 46,4 TWh ny produksjon 
for Norge og Sverige samlet innen 2030. NVE og Energimyndigheten 
anbefaler at det innføres en datostopp på svensk side i elsertifikat- 
markedet i 2030. Det er sannsynlig med overutbygging og lav  
elsertifikatpris fra 2021.

For utfyllende informasjon om kraftprisdrivere vises det til Analytisk  
informasjon i denne årsrapporten. 

Utviklingen i oppnådde områdepriser, nordisk systempris og terminpriser
Gjennomsnittlig spotpris for prisområdet NO5 (Vestlandet), hvor konsernet  
har over halvparten av sin kraftproduksjon, var 41,3 øre per kWh i 
2018. Dette er en økning på 14,4 øre per kWh fra 2017 og den høyeste 
årsprisen siden 2010. Gjennomsnittsprisen i NO1 (Østlandet) ble 41,9 
øre per KWh i 2018, en økning på 14,8 øre per kWh fra året før. Den 
laveste månedsprisen var i januar med henholdsvis 31,3 og 31,2 øre 
per kWh i NO1 og NO5. Det kom lite nedbør gjennom sommeren, og 
da smeltingen tok slutt, falt tilsigene kraftig både i Norge og Sverige. 
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Samtidig var det høye priser på kontinentet som følge av stigende  
termiske priser, lite vind og lav vannføring i elvene. Det ga prisoppgang 
også i Norden frem til det kom store nedbørsmengder på høsten. Som 
omtalt over, falt prisforskjellene mellom de oppnådde områdeprisene 
og den nordiske systemprisen i 2018 som følge av oppgradering av  
flere overføringsforbindelser. Den nordiske systemprisen var 42,2 øre 
per kWh i 2018 (27,4 øre per kWh).

Oppgangen i kvote- og råvarepriser gjenspeiles også i høyere termin-
priser på nordisk kraft, der terminmarkedet i 2018 har løftet seg markant. 
Årskontrakten for levering i 2019 økte med 21 øre per kWh i løpet av 
2018 til 47 øre per kWh ved utgangen av året. Årskontraktene for 2020 
og 2021 var 38,5 øre per kWh og 34,7 øre per kWh ved utgangen av 
2018, en økning på henholdsvis 12,6 øre per kWh og 8,2 øre per kWh  
i 2018. 

Prissikring
Hafslund E-CO har en aktiv sikringsstrategi og gjennomfører løpende 
analyser for å ta posisjoner i det nordiske kraftmarkedet. For å redusere 
risikoen knyttet til usikkerhet om fremtidige priser og produksjonsvolum, 
sikrer konsernet produksjonsinntektene gjennom finansielle kraft- 
kontrakter. Den sikrede andelen av produksjonen varierer i takt med 
forventningene til markedsutviklingen og produksjonsvolum. Konsernet 
anvender blant annet Nasdaq som handelsplattform for kraftprissikring. 
Likviditeten på Nasdaq har blitt gradvis redusert de siste årene, noe 
som gjør at konsernet løpende vurderer hvilke motparter og handels-
plattformer som er mest attraktive for fremtidig kraftprissikring. 

Nordisk	systempris 
Den nordiske systemprisen var 42,2 øre per kWh i 2018.
Dette er en økning på 14,8 øre per kWh fra 2017 og den 
høyeste årlige systemprisen siden 2010.

42,2 øre per kWh
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Utviklingen i forbruk og kraftproduksjon
Det norske kraftforbruket var rekordhøyt i 2018 med 136,2 TWh (134,1 TWh). 
Oppgangen ble drevet av vekst i industrien, økt forbruk til utvinning av 
olje og gass, økende elektrifisering, samt velstands- og befolknings-
vekst.  Den samlede kraftproduksjonen var 146,4 TWh i 2018 (149,3 
TWh). Økt elektrifisering forventes å være en viktig driver for utviklingen 
i kraftforbruket fremover.

Det nyttbare tilsiget til norske vannkraftverk var 132,2 TWh i 2018,  
hvilket er lavere enn 2017-nivået, men omtrent på normalt årsnivå på 
135 TWh. Tilsiget var rekordlavt gjennom sommeren, men høsten hadde 
derimot uker med rekordhøye tilsig. Gjennom utnyttelse av fleksibel 
magasinkapasitet endte vannkraftproduksjonen på 137 TWh i 2018 
(143,1 TWh). 

Norsk vindkraftproduksjon økte ytterligere i 2018, og ny produksjons-
kapasitet tilsvarende 2,2 TWh normalårsproduksjon ble satt i drift i 
løpet av året. Frem mot 2021 ventes det at ytterligere 9 TWh vindkraft-
produksjon settes i drift i Norge.  Denne utviklingen har frem til nå i stor 
grad blitt drevet av elsertifikatordningen. Økt tilgjengelighet på uregulert 
fornybar energi vil gi økte svingninger, som konsernet kan utnytte til  
sin fordel ved å være aktiv i balansemarkedene med sin regulerbare 
magasinkraft.

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

er Norges nest største vannkraftprodusent med 50 kraftverk og en  
produksjon på 14,3 TWh i 2018. Gjennom Hafslund Nett, som er  
Norges største nettselskap, eier og drifter Hafslund strømnettet  
i Oslo og store deler av Akershus og Østfold. Hafslund inkluderer også 
annen virksomhet som ikke er nettrelatert, og som forventes å være 
uvesentlig for resultatene i årene fremover. I årsberetningen omtales 
segmentet Hafslund i sin helhet, inkludert annen virksomhet. 

Konsernet etablerte i 2018 et nytt virksomhetsområde, Ny Energi,  
for å utnytte kompetansen innenfor Produksjon og Nett til å skape  
nye vekstmuligheter og for å bidra til at eier når sine klimamål.  
Virksomhetsområdet er under oppbygging og blir foreløpig  
rapportert som en del av morselskapet, Hafslund E-CO AS.

E-CO Energi (Produksjon) 
Periodens resultat 
2018 var et rekordår for E-CO Energi med et driftsresultat (EBIT) på  
3 669 mill. kroner. Dette utgjorde en forbedring på 1 432 mill. kroner  
sammenliknet med 2017. Resultatfremgangen må i hovedsak ses i
sammenheng med høyere kraftpriser og produksjonsvolum.  
Drifts resultatet inkluderer et urealisert tap på -376 mill. kroner (gevinst  
57 mill. kroner) på kraft- og valutakontrakter. Det underliggende drifts-
resultatet (drifts resultat eksklusive urealisert resultat på kraft- og  
valutakontrakter) var 4 045 mill. kroner i 2018, en forbedring på  
1 866 mill. kroner eller 86 prosent fra 2017. 

Årsresultatet etter skatt for 2018 ble 1 223 mill. kroner (1 037 mill. kroner). 
Dette er det beste resultatet i E-CO Energis historie. 
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Driftsinntekter og produsert volum
E-CO Energis driftsinntekter ble 5 164 mill. kroner i 2018, en økning 
på 1 572 mill. kroner fra 2017. Økningen skyldes høyere kraftpriser del-
vis motvirket av tap på kraft- og valutaderivater. Oppnådd kraftpris ble 
39,6 øre per kWh i 2018 (28,1 øre per kWh), en økning på 11,5 øre per 
kWh fra 2017. E-CO Energi har klart å utnytte den betydelige prisopp-
gangen gjennom 2018, selv om realisert tap fra kraft- og valutaderivater 
trekker oppnådd kraftpris ned i forhold til spotpris. Timeveid spotpris 
for prisområde NO1 (Østlandet) og NO5 (Vestlandet), hvor E-CO Energi 
har produksjon, var 41,6 øre per kWh i 2018 (26,8 øre per kWh).  
Høyere oppnådd kraftpris sammenlignet med fjoråret bidrar med  
1 428 mill. kroner i økt driftsresultat mot 2017.       

E-CO Energi hadde en samlet kraftproduksjon på 14,3 TWh i 2018, 
en økning på 2,1 TWh fra 2017. Av den totale produksjonsøkningen 
skyldes 1,6 TWh full årseffekt av Hafslund Produksjon som ble kjøpt i 
2017. God drift og ressursdisponering bidro til god tilgjengelighet på 
kraftanleggene, og det var ingen hendelser med vesentlig driftsav-
brudd i kraftanleggene i løpet av året. Økt kraftproduksjon bidro med 
577 mill. kroner i økt driftsresultat sammenliknet med 2017. Salg av 
konsesjonskraft utgjorde 0,9 TWh i 2018. 

Kostnadsutvikling og drift: 
Totale driftskostnader, inkludert energikjøp og overføringskostnader, samt 
avskrivninger var 1 512 mill. kroner i 2018, en økning på 154 mill. kroner fra 
2017.  De økte kostnadene må i hovedsak ses i sammenheng med full års- 
effekt av kjøpet av Hafslund Produksjon samt økte overføringskostnader.   

Netto finanskostnader ble 305 mill. kroner i 2018 (250 mill. kroner).  
Økningen må ses i sammenheng med full årseffekt på lån som  

finansierte kjøpet av Hafslund Produksjon. Skattekostnaden på 2 141 mill. 
kroner i 2018 (950 mill. kroner) tilsvarer en effektiv skatteprosent på 64 
prosent av resultatet før skatt (48 prosent). Realisert og urealisert tap på 
kraft- og valutaderivater øker den effektive skatteprosenten med 6 prosent - 
poeng, da dette ikke inngår som tap i beregning av grunnrenteskatten. 
Skattekostnaden inkluderer en betalbar grunnrenteskatt på 1 346 mill. 
kroner (655 mill. kroner).  

E-CO Energi hadde totale investeringer på 650 mill. kroner i 2018  
(549 mill. kroner), hvorav 464 mill. kroner gjelder bygging av nye kraft-
verk. I 2018 ble Rosten Kraftverk ferdigstilt, og ved utgangen av 2018 
deltar E-CO Energi i ytterligere fire kraftverksutbygginger. Samlet vil disse 
fem investeringene gi en økning på omlag 1 TWh fornybar energi per år. 

Rosten kraftverk: 
• Idriftsatt: 2. kvartal 2018 
• Kapasitet: Omlag 200 GWh fornybar energi per år. 
•  Total investering: 644 mill. kroner, hvorav E-CO Energis eierandel  

utgjør 40 prosent. 

Vamma 12 (nytt aggregat i Vamma kraftverk):
• Forventet idriftsettelse: Våren 2019
•  Kapasitet: Omlag 1 TWh inkludert merproduksjon på omlag 230 GWh 

fornybar energi per år. 
•  Akkumulert investering ved utgangen av 2018: 859 mill. kroner,  

hvorav E-CO Energis eierandel utgjør 90 prosent.
•  Beredskapseffekt: Vamma 12 vil ta over store deler av produksjonen 

fra de øvrige aggregatene i Vamma kraftverk, mens de gamle  
aggregatene vil fortsette som flomaggregat. 
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Nedre Otta kraftverk  
• Forventet idriftsettelse: 2020
• Kapasitet: Omlag 315 GWh fornybar energi per år. 
•  Akkumulerte investeringer ved utgangen av 2018: 863 mill. kroner, 

hvorav E-CO Energis eierandel utgjør 27 prosent. 

Mork kraftverk: 
• Forventet idriftsettelse: 4. kvartal 2020
• Kapasitet: 44 GWh fornybar energi per år
•  Akkumulerte investeringer ved utgangen av 2018: 0 (byggestart 

2019). E-CO Energis eierandel er 67 prosent.

Tolga kraftverk: 
• Forventet idriftsettelse: Andre halvår 2021
• Kapasitet: Omlag 205 GWh fornybar energi per år 
•  Akkumulerte investeringer ved utgangen av 2018: 175 mill. kroner, 

hvorav E-CO Energis eierandel utgjør 40 prosent.

Forventninger til det kommende året 
Terminprisene ved utgangen av 2018 var betydelig høyere enn på  
tilsvarende tidspunkt året før. Årskontrakten for levering i 2019 var  
47 øre per kWh ved utgangen av 2018. Forventet produksjonsvolum for 
2019 var 14,4 TWh ved utgangen av 2018. Med utgangspunkt i dagens 
forwardpriser og prognostisert produksjonsvolum ser 2019  
ut til å bli et nytt sterkt år for E-CO Energi.  

 

Hafslund (Nett og øverig virksomhet) 
Periodens resultat
Hafslund hadde i 2018 et driftsresultat (EBIT) på 758 mill. kroner  
(957 mill. kroner), hvorav nettvirksomheten utgjorde 811 mill. kroner  
(1 016 mill. kroner) og øvrig virksomhet som ikke er nettrelatert -53 mill. 
kroner (-59 mill. kroner). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var  
1 481 mill. kroner i 2018 (1 629 mill. kroner) hvorav 1 530 mill. kroner 
fra nettvirksomheten og -50 mill. kroner fra øvrig virksomhet. Solid drift 
og kostnadsreduksjoner bidro positivt til resultatet i nettvirksomheten 
i 2018, mens økte kostnader knyttet til tap i nettet, som følge av økte 
kraftpriser, og strømbrudd som følge av flere stormer, hadde en negativ 
effekt. Ønsket om stabil nettleie for kundene gjennom året har resultert i 
at nettvirksomheten har bygget ned merinntekten i 2018, hvilket trekker 
resultatet ytterligere ned.

Resultat etter skatt ble i 2018 på 483 mill. kroner (612 mill. kroner i 
2017 ekskludert avhendet virksomhet).

Det negative bidraget fra annen virksomhet skyldes negative resultater 
og nedskrivning av eierskap i tilknyttede selskap, samt resultater fra 
morselskapet Hafslund AS. Bidraget fra annen virksomhet er forventet 
å være uvesentlig for resultatene fremover. 

Driftsinntekter, energileveranser 
Hafslund hadde i 2018 driftsinntekter på 5 621 mill. kroner (5 169 mill. 
kroner) hvorav 5 571 mill. kroner fra nettvirksomheten og 51 mill. kroner 
fra annen virksomhet.  
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Energileveransen i 2018 på 20 715 GWh (19 576 GWh) gir en økning fra 
fjoråret. Utover organisk vekst er den viktigste årsaken til volumøkningen 
overføring av kunder fra sentralnettet. 

Kostnadsutvikling og drift
Totale driftskostnader, inkludert energikjøp og overføring, samt av-
skrivninger var i 2018 på 4 819 mill. kroner, 596 mill. kroner høyere 
enn 2017. 4 761 mill. kroner kommer fra nettvirksomheten og 59 mill. 
kroner fra annen virksomhet. Energikjøp og overføringskostnader økte 
med 612 mill. kroner fra 2017, og må ses i sammenheng med høyere 
kostnader til overliggende nett samt økte kostnader til tap i nettet som 
følge av høyere kraftpriser.

Nettvirksomheten styrket sin posisjon som ett av landets mest effektive 
nettselskaper i 2018 ved å innta posisjonen som frontselskap i henhold 
til NVEs reguleringsmodell både i regional- og distribusjonsnettet. 
 
Nettselskapene må i sine tariffer innarbeide kostnadene for uttak fra 
overliggende nett. Som følge av blant annet økte kostnader hos Statnett, 
økte Hafslund nettleien fra 1. januar 2018 med 2,20 øre per kWh for 
husholdningskundene. Til tross for økte kraftpriser og flere tilfeller av 
ekstremvær ble ikke nettleien satt ytterligere opp gjennom året og inn-
byggere og bedrifter i Hafslunds nettområde kan fremdeles nyte godt 
av å ha en av landets laveste nettleier. I henhold til NVEs nettleiestatistikk 
hadde Hafslund en nettleie i starten av 2018 på 25,54 øre per kWh, 
mot landsgjennomsnittet på 29,36 øre per kWh før merverdiavgift  
og forbruksavgift.1  

1https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten-for-energi-rme-marked-og-monopol/nettjenester/nettleie/nettleiestatistikk/ 
nettleiestatistikk-for-husholdninger/ 
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Nettvirksomheten har hatt god leveringskvalitet til nettkundene de siste 
årene, men opplevde i 2018 flere tilfeller av ekstremvær, blant annet 
stormen Johanne, som resulterte i lavere leveringssikkerhet enn mål-
satt, 99,98 prosent, mot et mål på 99,99 prosent. 

Nettvirksomheten jobber kontinuerlig med driftsoptimaliseringer og 
kostnadsreduksjoner, noe som kommer nettkundene til gode gjennom 
lavere nettleie, samtidig som konsernet oppnår høyere avkastning enn 
gjennomsnittet i bransjen. NVE-renten, som ligger til grunn for inntekts-
rammene og som skal sikre bransjen en rimelig avkastning, var på  
6,1 prosent i 2018. Nettvirksomheten i Hafslund hadde en avkastning 
på 9,7 prosent. Gjennom kostnadseffektiv drift og høy leveransekvalitet 
oppnådde nettvirksomheten dermed betydelig høyere driftsresultat  
og avkastning enn gjennomsnittet av norske nettselskaper i 2018. 
Nettvirksomheten hadde ved utgangen av 2018 en NVE-kapital på  
10,9 mrd. kroner (9,8 mrd. kroner), og en engasjert kapital på 13,3 mrd. 
kroner (12,6 mrd. kroner). Engasjert kapital for Hafslund totalt var  
13,5 mrd. kroner (12,4 mrd. kroner).

I tillegg til utrullingen av automatiske strømmålere (AMS), har nettvirk-
somheten i 2018 opprettholdt høy aktivitet innen automatisering og 
digitalisering for å oppnå kostnadsreduksjoner, mer effektiv drift og et 
forbedret kundegrensesnitt. Nettvirksomheten fikk gjennom året 19 400 
nye kunder, og hadde 728 500 kunder ved utgangen av 2018. 

AMS-prosjektet er inne i sluttfasen, og ordinære utrullingsetapper av 
AMS-målere er ferdigstilt. Ved utgangen av 2018 hadde prosjektet  
installert 670 000 målere, og det gjensto da 15 000 målere. Prosjektet 
forventes avsluttet i løpet av 1. kvartal 2019. Nye kundeinstallasjoner 

som er tilknyttet nettet i utrullingsperioden, samt anlegg som tidligere 
har vært fellesmålte, er ikke håndtert av AMS-prosjektet, men kundene 
dette gjelder har også fått AMS-måler.

Forventninger til det kommende året 
Ved utgangen av 2018 hadde nettvirksomheten en akkumulert merinntekt  
på 283 mill. kroner, mot 387 mill. kroner ved utgangen av 2017. Ønsket om  
å opprettholde en stabil utvikling i nettleien over tid er en medvirkende forkla-
ring til reduksjonen i akkumulert merinntekt. Med normal energietterspørsel, 
planlagte nettariffer og forventede kraftpriser, samt planlagt vedlikehold og 
kostnadsutvikling, forventes driftsresultatet for nettvirksomheten for 2019  
å bli 10-15 prosent høyere enn for 2018.

Nettvirksomheten er i sluttfasen av en periode med høy investeringstakt  
som følge av utrullingen av AMS-målere og oppgraderinger i distribusjons- 
og regionalnettet. Nettvirksomheten hadde samlede investeringer på 1 580 
mill. kroner i 2018 (1 602 mill. kroner). Den samlede investeringsprog-
nosen for AMS-prosjektet er nedjustert til 1 800 mill. kroner, fra tidligere 
2 100 mill. kroner. Besparelsene skyldes primært større effektivitet i  
installasjonen av målere enn opprinnelig planlagt, uten uventede  
kostnadsøkende hendelser. Investeringsnivået er ventet å bli redusert 
til løpende drifts- og vekstinvesteringer i 2019 når AMS-prosjektet er 
sluttført. Investeringsnivået er i 2019 forventet å ligge på omlag 1 300 
mill. kroner. For ytterligere utdyping av kostnads- og inntektsdrivere i 
nettvirksomheten vises det til Analytisk informasjon.  
 
Gå til analytisk informasjon
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Samfunnsansvar	
Hafslund E-CO har ansvar for de samfunnsmessige konsekvensene 
som følger av konsernets virksomhet med hensyn til miljøpåvirkning, 
arbeidsforhold, menneskerettigheter og øvrige sosiale forhold. Sam-
funnsansvar har høy strategisk prioritet, og ansvaret går gjennom hele 
konsernets verdikjede og virksomhet. Hafslund E-CO arbeider løpende 
for å fremme konsernets verdier overfor medarbeidere, leverandører og 
samarbeidspartnere. Mer informasjon knyttet til samfunnsansvar er 
gitt i Et bærekraftig Hafslund E-CO. 
 
HMS
Fraværsskader
Helse, miljø og sikkerhet har høy prioritet i konsernet. Hafslund E-CO 
har en målsetting om null skader på egne og leverandørers ansatte,  
og arbeider systematisk med å redusere antall skader. Rapportering  
av uønskede hendelser og tett oppfølging av alvorlige hendelser og 
nestenulykker er en viktig del av det systematiske HMS-arbeidet. 

Det ble registrert totalt 10 fraværsskader og 12 skader uten fravær hos 
egne ansatte og leverandører som jobbet på Hafslund E-COs anlegg i 
2018. Det tilsvarer en skadefrekvens på 4,2 fraværsskader per million 
arbeidstimer (H1-verdi) og en total skadefrekvens (antall skader med 
og uten fravær per million arbeidstimer, H2-verdi) på 9,2. Alle fraværs-
skadene i 2018 var relatert til leverandører. 

Sykefravær
Hafslund E-CO har et mål om at samlet sykefravær i konsernet ikke 
skal overstige 3,5 prosent. Sykefraværet i Hafslund E-CO var i 2018 på 
3,6 prosent. I de deler av konsernet der sykefraværet har vært høyest 

er det gjennomført tiltak, blant annet kurs i sykefraværsoppfølging for 
ledere, samt målrettede tiltak på individnivå. Felles faglige og sosiale 
tiltak bidrar til å bygge kultur og opprettholde et godt arbeidsmiljø over 
tid. Et aktivt bedriftsidrettslag bidrar ytterligere til lagånd og trivsel. 

Medarbeiderutvikling
Hafslund E-CO har som mål å bygge et ledende kompetansemiljø 
gjennom å utvikle dagens medarbeidere og tiltrekke seg nødvendig ny 
kompetanse. Medarbeidernes kompetanse er en av Hafslund E-COs 
viktigste suksessfaktorer og en forutsetning for kontinuerlig verdiutvikling. 
Hafslund E-CO legger til rette for kompetanseutvikling og jobber systematisk 
med leder- og medarbeiderutvikling. Konsernet har innført en kompetanse-
styringsprosess «Kraftverket» som har som formål å styrke prestasjons-
ledelse, fremme strategisk kompetanseutvikling og identifisere fremti-
dige kompetansebehov. Ved å kjenne de fremtidige behovene kan  
man iverksette riktige tiltak for å utvikle og tiltrekke riktig kompetanse.  
I 2018 har fokus vært på å bygge opp den digitale kompetansen i  
konsernet. I tråd med de strategiske målene er ambisjonen å styrke  
aktivitetsnivået for læring ytterligere i tiden fremover. 

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

72

Gå til kapittel Årsberetning



Årsrapport 2018

Behov for stabile rammevilkår
Både lokalt i Oslo, nasjonalt og internasjonalt er det satt ambisiøse 
mål for reduksjon av klimagassutslipp. Vannkraften står i en særstilling 
når fremtidige behov for utslippsfri, regulerbar og lønnsom kraft skal 
dekkes. Vannkraften er regulerbar og kan bidra til å balansere produk-
sjonen fra andre kilder som vind og solkraft. Samtidig er et pålitelig og 
moderne strømnett avgjørende for å kunne fjerne klimagassutslipp ved 
elektrifisering av blant annet transportsektoren og bygge- og anleggs-
plasser. 

For at fornybar kraft skal ha klimaverdi må den komme frem til forbruker  
i og utenfor det nordiske markedet og erstatte fossile kraftkilder. For  
konkurranseutsatt virksomhet må markedsbaserte, teknologinøytrale og 
forutsigbare virkemidler videreutvikles, slik at klimamålene kan nås på en 
mest mulig kostnadseffektiv måte. Selv etter at oppgraderingen til auto-
matiske strømmålere er gjennomført, står nettselskapene foran store  
investeringer og en sannsynlig konsolidering av bransjen i årene fremover. 
Det er avgjørende med stabilitet i reguleringen over tid, for å sikre effektiv 
drift og realisering av samfunnsøkonomisk riktige investeringer.    

Konsekvenser av grunnrentebeskatningen
Stortinget vedtok i statsbudsjettet for 2019 å skjerpe grunnrenteskatten 
for vannkraftproduksjon. Marginalskattesatsen økte fra 58,7 til 59 prosent.  
Det ble ikke vedtatt noen endring av skjermingsfradraget, som i dag 
ligger betydelig under den renten som kraftprodusentene har for 
finans iering av virksomheten. Utformingen av grunnrenteskatten med-
fører at samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter blir utsatt eller 
skrinlagt. Regjeringen nedsatte i 2018 et ekspertutvalg som skal foreta 
en helhetlig vurdering av kraftverksbeskatningen. Utvalget skal etter 

planen legge frem sitt forslag i oktober 2019. Etter Hafslund E-COs syn 
er det et betydelig gap mellom de politiske ambisjonene om hvordan 
norsk, fornybar energi er en del av løsningen i miljøpolitikken og de 
skattemessige rammebetingelsene.  

Samfunnsøkonomiske effekter av utjevning av nettleien
I statsbudsjettet for 2019 har Stortinget bedt regjeringen utrede hvordan 
man kan utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt 
organisert kraftnett. Basert på utredninger fra NVE om den samlede  
reguleringen av kraftnettet, har olje og energidepartementets vurdering 
vært at utjevning av tariffene vil svekke insentivene til effektiv drift av 
nettselskapene, fordi koblingen mellom nettselskapenes kostnader og 
kundenes nettleie blir svekket, noe som kan føre til økende kostnader for 
samfunnet som helhet. Etter Hafslund E-COs syn vil lik nettleie svekke  
selskapenes insentiver til å arbeide for å holde kostnadene nede, kundene 
vil ikke få riktige prissignaler om hvor det er samfunnsøkonomisk mest 
lønnsomt å lokalisere seg, og det vil svekke insentivene til å realisere  
skalagevinster gjennom konsolidering i næringen.  

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

Markedsrisiko
Som kraftprodusent er Hafslund E-CO eksponert for bevegelser i markeds-
priser på kraft og volumusikkerhet, og konsernet styrer risiko gjennom 
aktiv markedsdeltagelse. Det er klare rammer for konsernets kraftprisrisiko. 
Eksponering holdes innenfor vedtatte grenser og følges opp gjennom 
rapportering til ledelsen og styret. Innenfor disse rammene prissikres  
deler av fremtidig vannkraftproduksjon. I tillegg tar selskapet aktivt  
posisjoner i kraftmarkedet.

Sikringsgraden kan variere og blir bestemt med bakgrunn i en samlet 
vurdering av markedspriser og utsikter i forholdene som påvirker kraft-
produksjonen. Konsernet gjennomfører en sikringsstrategi som tar 
hensyn til grunnrentebeskatning, og økt spotpris på kraft skal gi en 
nøytral eller positiv effekt på forventet kontantstrøm etter skatt.  
Valutamarkedet brukes til å styre valutarisikoen som oppstår  
gjennom sikring.

Som operasjonelt risikostyringsmål knyttet til kraftprisrisiko, benytter 
Hafslund E-CO blant annet Value at Risk (VaR). VaR beskriver det  
maksimale tapet som kan forventes for en kraftportefølje i løpet av en 
gitt tidsperiode for et gitt konfidensintervall. Eksponering følges opp  
av risikofunksjoner i produksjonsvirksomheten og Risk Management 
funksjonen i konsernet, og eksponeringsrapporter gjennomgås blant 
annet av konsernets ledelse.
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Rente- og valutarisiko
Renteeksponering på lån ses i sammenheng med naturlig rentesikring 
ved at renteeksponering knyttet til referanserenten i inntektsrammen til 
nettvirksomheten søkes korrelert mot rente på lånesiden. Hovedvekten av 
konsernets inntekter er nettleie i norske kroner og salg av kraftproduksjon 
i euro, som løpende veksles til norske kroner. Kostnader i virksomhets-
områdene er i hovedsak i norske kroner. Konsernet kan inngå låne- 
avtaler og andre avtaler i utenlandsk valuta der det er hensiktsmessig.  
Alle lån i utenlandsk valuta er i dag valutasikret.

Kreditt- og motpartsrisiko 
Kreditt- og motpartsrisiko er konsernets risiko for tap som skyldes 
at motparter/kunder ikke oppfyller sine forpliktelser overfor Hafslund 
E-CO. Konsernet pådrar seg kreditt- og motpartsrisiko, blant annet i 
distribusjon av strøm til sluttbrukere, i finansiell og fysisk krafthandel 
og i forbindelse med finansaktiviteter. Innføringen av gjennomfakturering 
av nettleie medfører at størstedelen av nettleien i dag innbetales via 
kraftleverandører. Denne motpartsrisikoen håndteres ved bruk av  
garantier, og det er etablert rutiner for oppfølging av eksponeringen.
Hovedvekten av vannkraftproduksjonen selges i dag i spotmarkedet. 
Ved inngåelse av lengre fysiske og finansielle kontrakter håndteres 
motpartsrisiko, blant annet ved bruk av clearing, garantier og oppgjørs-
mekanismer. Eksponeringen følges tett og kontraktsmotparter vurderes 
løpende. Risikoen knyttet til motparter i handel med rente- og valuta  
begrenses ved å definere en nedre grense for godkjente motparters  
kredittverdighet, samt ved å spre eksponeringen på flere motparter.  
Historisk har konsernets virksomhetsområder hatt lave tap på fordringer.

Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke vil være i stand til å 
betjene sine finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller. Konsernet 
er eksponert for likviditetsrisiko ved at det ikke er samsvar mellom 
kontantstrømmen fra virksomheten og finansielle forpliktelser. Kontant-
strømmen varierer med blant annet markedspriser, sesongsvingninger 
og investeringsnivå. 

Konsernets strategi for å håndtere likviditetsrisiko er å ha tilstrekkelig 
med likvide midler til enhver tid, slik at man kan innfri finansielle for-
pliktelser ved forfall, også ved ekstraordinære hendelser, uten å risikere 
uakseptable tap eller svekket omdømme.

Gjennom analyser av forventede inn- og utbetalinger og gjennomføring av 
kort- og langsiktige låneopptak minimeres likviditetsrisikoen. Konsernet 
har etablert langsiktige, kommitterte trekkrettigheter som sikrer tilgjengelig 
likviditet også i perioder hvor det kan være vanskelig å oppnå finansiering 
i markedene. Ubenyttede trekkrettigheter per 31.12.2018 utgjorde 4 002 
mill. kroner (2017: 4 502 mill. kroner). Konsernet har også en likviditets- 
reserve i form av bankinnskudd og pengemarkedsfond, samt ubenyttede 
kredittlinjer på 300 mill. kroner i bank.

Regulatorisk og politisk risiko
Hafslund E-CO driver konsesjonspliktig virksomhet, underlagt regulering 
fra NVE samt andre myndigheter, og konsernet påvirkes dermed av 
endringer i rammebetingelser innenfor en rekke områder. Regulatoriske 
og lovmessige endringer kan potensielt ha stor invirkning på fremtidige 
finansielle resultater, og risikoene følges tett gjennom kontinuerlig arbeid 
med rammevilkår. 
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Nettvirksomheten er et naturlig monopol som er underlagt direkte  
reguleringer i form av spesifikke krav og plikter, samt insentivbasert  
regulering i form av inntektsregulering. Inntektsrammen til nett-
selskapene fastsettes hvert år av NVE, og det kan forekomme  
svingninger på grunn av endringer i parameterne som inngår i  
reguleringsmodellen og/eller endringer i reguleringsmodellen. 

Produksjonsvirksomheten er underlagt konsesjonsvilkår blant annet i form 
av krav til vannstand og forskrifter for sikkerhet i dammer og vannveier. 
Endringer i regulatoriske betingelser kan potensielt fungere begrensende  
på produksjonen. Konkurransedyktigheten til fleksibel vannkraft er også  
avhengig av markedsreguleringen i de fysiske og finansielle kraftmarkedene. 

Operasjonell risiko
Hafslund E-CO er eksponert for operasjonell risiko i hele verdikjeden. 
Den operasjonelle risikoen er størst innenfor løpende driftsaktiviteter 
og prosjektgjennomføring, og ansvaret for den daglige risikostyringen 
ligger i linjen. Forretningsområdene håndterer operasjonell risiko blant 
annet gjennom systematisk vedlikehold, detaljerte prosedyrer for aktiviteter, 
kontroller og beredskapsplaner. Ved å ta i bruk kunstig intelligens, maskin-
læring og data fra sensorer er ambisjonen at konsernet skal ta bedre 
drifts-, vedlikeholds og investeringsbeslutninger.  

Konsernet har inngått forsikringsavtaler, blant annet knyttet til skader  
på egne produksjonsanlegg og annen eiendom. Det er inngått ansvars-
forsikringsavtaler, inkludert damansvarsforsikring, som dekker skade på 
tredjeperson og tredjepersons eiendom. Konsernet har også forsikringer 
knyttet til tapt kraftproduksjon ved avbrudd.

Risiko knyttet til forsyningssikkerhet står sentralt både i nett- og  
produksjonsvirksomheten, og cybersikkerhet er et fokusområde som 
følges tett, i takt med den digitale utviklingen i kraftsystemet. Hafslund 
E-CO deltar i KraftCERT som er et kompetansemiljø innen kraftbransjen, 
som bistår medlemmene med råd og håndtering av sikkerhetstruende 
IKT-hendelser. Konsernet har ikke opplevd målrettede angrep i 2018, og 
ingen ikke-målrettede angrep har medført kompromittering. Hafslund 
E-CO har etablerte systemer for registrering og rapportering av kritikk-
verdige forhold, uønskede hendelser og skader i virksomhetsområdene. 
Det gjennomføres løpende analyser med sikte på å vurdere risiko og 
planlegge tiltak ved behov.

Internkontroll
Internkontroll er en sentral del av risikostyringen i Hafslund E-CO, og 
det arbeides løpende med å forbedre og styrke denne. Konsernet har 
interne funksjoner for risikooppfølging, internkontroll og etterlevelse av 
lover og regler. Ved behov engasjeres også relevant ekstern kompetanse 
for gjennomføring av internkontroll- og internrevisjonsprosjekter. 

Finansiell rapporteringsrisiko har høyt prioritet, og det er tydelige roller, 
ansvar og oppgaver for utførelse av regnskapsprosessene i konsernet. 
Det er etablert prosedyrer og rutiner for gjennomføring av rapportering, 
herunder kontroll og dokumentasjon. Kontroller er i særskilt grad rettet 
mot områder som vurderes å ha størst risiko for feil i regnskapet. Hafslund 
E-CO har systemer og kompetanse til å gjennomføre en korrekt og effektiv 
regnskapsrapportering. 

Alle konsernets selskaper er underlagt lovgivning, regelverk, regulatoriske 
krav, samt interne retningslinjer. Det arbeides kontinuerlig med å håndtere 
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risiko for manglende etterlevelse av lover og regler. Arbeidet uføres i 
linjen med støtte fra fagfunksjoner. Interne bevisstgjøringsprogrammer 
benyttes for å styrke kunnskapen og sikre etterlevelse innenfor fokus-
områder som personvern, som er spesielt viktig. Hafslund E-CO skal 
være en ansvarlig aktør innenfor alle deler av virksomheten, og har fokus 
på å sikre etterlevelse gjennom å identifisere risiko og gjennomføre  
risikoreduserende tiltak. 

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

Eierstyring
Oslo kommune eier 100 prosent av aksjene i Hafslund E-CO AS.
Styret har vedtatt prinsipper for eierstyring og selskapsledelse basert 
på kravene gitt i «Norsk anbefaling – eierstyring og selskapsledelse»  
av 17. oktober 2018 («NUES-anbefalingen») og Oslo kommunes  
prinsipper for god eierstyring av aksjeselskaper. Prinsippene skal  
støtte opp om eiers resultatmål og bidra til langsiktig verdiskaping, 
samt sikre eiers og andre interessenters tillit til styret, ledelsen og  
selskapet. En redegjørelse om foretaksstyring i henhold til regnskaps-
loven § 3-3b er lagt ut på selskapets hjemmesider. 
 
Styrets	arbeid	
Ved etableringen av Hafslund E-CO ble nytt styre utnevnt 4. juli 2018. 
Generalforsamlingen utnevnte Hilde Tonne som interimstyreleder, i  
påvente av utnevnelse av en permanent leder. Bente Sollid Storehaug, 
Bjørn Erik Næss, Bård Vegar Solhjell og Mari Thjømøe ble valgt som 
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styremedlemmer. Per Orfjell, Per Luneborg og Arvid Amundsen ble 
valgt som de ansattes styrerepresentanter. Storehaug, Næss, Orfjell og 
Luneborg satt i styret i tidligere Hafslund AS, og Thjømøe, Solhjell og 
Amundsen satt i styret i tidligere E-CO Energi Holding AS. Per Orfjell gikk 
bort 10. august 2018, og Johnny Kjønås ble da valgt inn som ansatt- 
representant i styret. Generalforsamlingen i Hafslund E-CO utnevnte 
Alexandra Bech Gjørv til styreleder i Hafslund E-CO AS 6. september 
2018. Hafslund E-CO oppfyller kravene om representasjon av begge 
kjønn i styret, gitt for børsnoterte selskaper.

Styret i Hafslund E-CO arbeider i henhold til vedtatt styreinstruks. Det 
er enighet i Hafslund E-CO om ikke å etablere en bedriftsforsamling. 
Styret er følgelig direkte ansvarlig overfor generalforsamlingen.
 
Kompensasjonsutvalget består av Alexandra Bech Gjørv (leder),  
Bente Sollid Storehaug, Bård Vegar Solhjell og Johnny Kjønås. For  
mer informasjon om godtgjørelse til ledende ansatte og styremedlemmer 
og styrets erklæring og fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til 
ledende ansatte vises det til note 7.1 Godtgjørelse til ledende ansatte 
og styremedlemmer. Styrets revisjonsutvalg støtter styrets arbeid med 
regnskapsavleggelse og internkontroll. Revisjonsutvalget består av Bjørn Erik 
Næss (leder), Mari Thjømøe og Per Luneborg. Revisjonsutvalget tilfredsstiller 
kravet om at minst ett medlem skal være uavhengig av konsernets virk-
somhet og ha kvalifikasjon innen regnskap eller revisjon. De enkelte sty-
remedlemmers erfaring og kompetanse er beskrevet i omtalen av styret 
i årsrapporten.

Styret avholdt etter tiltredelsen 4. juli fem styremøter i 2018. Styret har 
etter etableringen av Hafslund E-CO lagt vekt på å utvikle en strategi 

for konsernet som muliggjør vekst og utvikling til gode for eier, selskapets 
ansatte og øvrige interessenter. Styret har også vært med på utviklingen  
av konsernets nye kjerneverdier, samfunnsoppdrag og visjon. I tillegg 
har styret deltatt aktivt i arbeidet med å vurdere strukturelle prosjekter 
og muligheter. 

Utbytte	og	disponering	av	resultat
Hafslund E-CO AS hadde i 2018 et resultat etter skatt på 1 323 mill. 
kroner. Utbytte fastsettes årlig i samsvar med eier på en slik måte at 
selskapets kapitalbehov og kredittkvalitet ivaretas. Styret vil overfor 
ordinær generalforsamling den 23. april 2019 foreslå at det for regn-
skapsåret 2018 deles ut et utbytte på 1 284 mill. kroner. Styret foreslår 
følgende disponering av Hafslund E-CO sitt årsresultat:

Forutsetningen	om	fortsatt	drift
I samsvar med regnskapslovens krav bekrefter styret at årsregnskapet 
er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og at denne forutsetningen 
er tilstede.

Årsresultat i selskapsregnskapet til Hafslund E-CO AS 1	323	mill.	kroner

DISPONERINGER:

Avsatt utbytte fra Hafslund E-CO AS til Oslo kommune 1 284 mill. kroner

Til annen egenkapital     39 mill. kroner

78

Gå til kapittel Årsberetning



Årsrapport 2018

Fremtidsutsikter2  
Hafslund E-CO er Norges største integrerte kraftkonsern, foreløpig  
bestående av de to virksomhetsområdene Produksjon og Nett. Konsernets 
resultater er eksponert for endring i kraftpriser gjennom produksjons- 
virksomheten, mens den regulerte nettvirksomheten bidrar med  
stabil og forutsigbar avkastning. 

Kraftprisutviklingen og produksjonsvolumet påvirker inntjeningen til 
produksjonsvirksomheten direkte, da salgsinntekten er en funksjon av 
oppnådd pris og produsert volum. Fordelaktige markedspriser bidro  
til gode resultater i 2018, og høye terminpriser på nordisk kraft gir 
grunnlag for forventning om sterke resultater også i 2019. Årskontrakten 
for levering av kraft i 2019 var ved utgangen av 2018, 47 øre per kWh, 
som er 21 øre per kWh høyere enn ved inngangen til året. Kraft er imidlertid 
en råvare som er gjenstand for store prissvingninger. En endring i kraft-
prisen over året med 10 øre per kWh vil, ved full spotpriseksponering 
og normal produksjon, kunne endre driftsresultatet i konsernet med  
1 300 mill. kroner. For å sikre kontantstrøm og utnytte markeds-
utsiktene er Hafslund E-CO aktive i kraftmarkedet og benytter delvis 
prissikring for salg av produsert energi. 

I tillegg til kontinuerlig fokus på kostnadseffektivitet i produksjons-
virksomheten har konsernet en ambisjon om å være et av de ledende 
vannkraftmiljøene i å ta i bruk digitale verktøy. Et eksempel på dette er 
arbeidet med å utvikle en digital tvilling3 av ett av kraftverkene, som ble 
startet i 2018. Arbeidet forventes ferdigstilt i løpet av 2019, 

med mål om å forbedre oppetid og redusere drifts- og vedlike-
holdskostnadene ved kraftverket. 

Inntjeningen i nettvirksomheten påvirkes av egen kostnadseffektivitet 
i forhold til øvrige nettselskaper i Norge, utvikling i rentenivået og endringer 
i offentlige reguleringer. Nettvirksomheten har over tid arbeidet systematisk 
med kostnadseffektivisering og nådde i 2018 målet om å være landets 
mest effektive nettselskap. Fremover vil fokus være på å videreføre  
initierte vekst- og forbedringsinitiativer innen digitalisering og auto- 
matisering for ytterligere å effektivisere driften og opprettholde front- 
posisjonen. For å nå målet om å ha kraftbransjens mest fornøyde  
kunder, vil digitalisering av kundegrensesnittet prioriteres fremover.  

Forventet gjennomsnittlig investeringsnivå vil i perioden 2019 til 2022 
være omlag 2 mrd. kroner årlig. Dette er en reduksjon i forhold til  
perioden 2016 til 2018 som følge av at nettvirksomheten avslutter  
utrullingen av automatiske målere, men likevel langt høyere enn  
avskrivningsnivået, som følge av høye investeringer i oppgraderinger 
av distribusjons- og regionalnett, samt investeringer i økt produksjons-
kapasitet og damrehabiliteringer.   

11. februar 2019 avsa Oslo tingrett skjønn knyttet til fastsettelse av  
løsningssum for minoritetsaksjonærene i tidligere Hafslund ASA. Tingretten 
konkluderte med en markedsverdi på aksjene på 147,13 kroner per  
aksje, sammenlignet med 96,76 kroner per aksje som var tvangsinnløsnings- 
prisen fra 3. august 2017. Oslo Energi Holding AS har besluttet å anke 
tingrettens avgjørelse. Dersom løsningssummen fra tingretten blir  
endelig, vil dette innebære at Hafslund E-CO må betale tilbake i  
størrelsesorden 500 mill. kroner av et ansvarlig lån mellom  

2Styret presiserer at det normalt er betydelig usikkerhet knyttet til vurderinger av fremtidige forhold.  
3 En digital tvilling er en digital fremstilling av en fysisk gjenstand eller prosess. Fordelene med en tvilling er muligheten til å effekti-
visere prosesser, se behov for vedlikehold før det er for sent samt visualisere store endringer og konsekvensene av disse.
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Oslo Energi Holding og Hafslund E-CO. Det rettslige skjønnet har derfor 
en likviditetseffekt på i størrelsesorden 500 mill. kroner, men påvirker 
ikke konsernets finansielle nøkkeltall, da utestående beløp på det  
ansvarlige lånet reduseres tilsvarende.

Konsernet skal fortsette den organiske veksten, samtidig som nye 
vekstmuligheter søkes både organisk og strukturelt. Hafslund E-CO  
har blant annet som mål å utnytte de forretningsmulighetene som ligger  
i overgangen til et fornybart og fullelektrisk samfunn. Gjennom det  
nyetablerte virksomhetsområdet Ny Energi skal Hafslund E-CO utvikle 
nullutslippsløsninger for kunder, både alene og i samarbeid med  
relevante partnere. 

Hafslund E-CO skal også søke strukturelle vekstmuligheter for å bidra til 
konsolidering av bransjen. Konsernet inngikk i 2018 en intensjonsavtale 
med Eidsiva Energi om mulig sammenslåing av de to selskapene. Styrene 
i de to selskapene ble i mars 2019 enige om et avtaleutkast for sammen-
slåing. Det fremforhandlede utkastet er i tråd med intensjonsavtalen 
mellom partene, og vil bli lagt frem til beslutning hos selskapenes eiere i 
løpet av 2. kvartal 2019. Gitt eieraksept i begge selskaper og nødvendig 
myndighetsgodkjenning, forventes transaksjonene gjennomført i 3. kvartal 
2019. Hafslund E-CO vil etter en eventuell transaksjon eie 50 prosent av 
nye Eidsiva som igjen eier den samlede virksomheten i dagens Hafslund 
Nett og Eidsiva Nett. Samtidig vil Eidsiva Vannkraft overføres til datter-
selskapet E-CO Energi AS, og bli en del av et felleseid produksjonsselskap 
hvor Hafslund E-CO (gjennom E-CO Energi Holding AS) blir majoritetseier  
med 57,2 prosent og Eidsiva Energi AS (som Hafslund E-CO eier   50  
prosent av) får en eierandel på 42,8 prosent. Samlet blir Hafslund E-CO 
dermed eier av 78,6 prosent av produksjonsselskapet. 

Hafslund E-CO sitt eierskap i Hafslund Produksjon Holding holdes utenfor 
transaksjonen. Transaksjonen legger til rette for videre konsolidering  
samtidig som større enheter gir sterke kompetansemiljøer og gode  
forutsetninger for videre utvikling av selskapene.

Konsernet har også innledet dialog med Fredrikstad Energi for et mulig 
oppkjøp eller sammenslåing. I tillegg vurderes andre strukturelle prosjekter 
og muligheter løpende. Konsolidering vil gi styrket konkurranseevne og økt 
lønnsomhet gjennom uttak av skalafordeler, driftseffektivisering og økt grad 
av digitalisering. Dette vil bidra til at næringsliv og forbrukere får lav nettleie, 
og at man kan tilby konkurransedyktige løsninger også i tiden fremover.

Hafslund E-CO har tatt mål av seg å være et av kraftbransjens mest 
innovative selskaper. Dette betyr at konsernet skal lede an i arbeidet 
med å digitalisere den elektriske verdikjeden. Den elektriske verdikjeden 
vil i fremtiden kunne danne kjernen i Oslos infrastruktur og bidra til å 
skape en smart by, med smarte byggeplasser, smarte kollektivløsninger 
og tilrettelegging for en fornybar og fullelektrisk fremtid.  

Styret	i	Hafslund	E-CO	AS

Oslo, 10. april 2019

Bård Vegar Solhjell

Mari Thjømøe Arvid Amundsen

Bente Sollid Storehaug Bjørn Erik NæssAlexandra Bech Gjørv
Styreleder

Johnny Kjønås

Finn Bjørn Ruyter
Konsernsjef

Per Luneborg
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Totalresultat	konsern	- 1. januar - 31. desember

Mill. kroner Note 2018 2017

ÅRSRESULTAT	TILORDNES

Årsresultat tilordnet aksjonærer i morselskapet  1 419  5 236 

Årsresultat tilordnet ikke-kontrollerende eierinteresser  186  115 

POSTER	SOM	SENERE	KAN	BLI	 
OMKLASSIFISERT	TIL	RESULTATET	

Netto verdiendring finansielle instrumenter 5.6  14  -8 

Omregningsdifferanser -8

Skattemessige effekter 5.6  -4  2 

Sum	poster	som	senere	kan	bli	omklassifisert	til	resultatet 10 -14

POSTER	SOM	IKKE	SENERE	 
KAN	BLI	OMKLASSIFISERT	TIL	RESULTATET

Estimatavvik pensjon 7.2  290  33 

Skattemessige effekter 7.2  -66 2 

Sum	poster	som	ikke	senere	kan	bli	omklassifisert	til	resultatet 224 35

Årets	utvidede	resultat 	234	 21

Årets	totalresultat 	1	839	 5	372

TOTALRESULTAT	TILORDNES

Totalresultat tilordnet aksjonærer i morselskapet  1 653  5 257 

Totalresultat tilordnet ikke-kontrollerende eierinteresser  186  115 

Mill. kroner Note 2018 2017

Salgsinntekter 2.2 11 411 8 879

Andre driftsinntekter 2.2 -625 287

Driftsinntekter 2.2 10	786 9	166

Energikjøp og overføring 2.3 -3 229 -2 539

Lønn og andre personalkostnader 2.4 -558 -578

Eiendomsskatt og konsesjonsavgifter 2.5 -329 -320

Andre driftskostnader 2.6 -1 138 -1 284

Resultat fra tilknyttede selskaper 3.5 -28 13

EBITDA 5	504 4	458

Av- og nedskrivninger 3.1, 3.2, 3.3 -1 091 -1 037

Driftsresultat	(EBIT) 	4	413	 	3	421	

Renteinntekter 5.13  43  27 

Rentekostnader 5.13  -573  -510 

Andre finansinntekter/kostnader 5.13  25  32 

Netto	finansposter 	-505	 	-451	

Resultat	før	skatt 	3	908	 	2	970	

Skattekostnad 6.1  -2 303  -1 228 

Årsresultat	videreført	virksomhet 	1	605	 	1	741	

Årsresultat avhendet virksomhet 9.4  -    3 610 

Årsresultat 	1	605	 	5	351	
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Balanse	konsern	- 31. desember

Mill. kroner Note 2018 2017

EGENKAPITAL	OG	GJELD

Innskutt egenkapital 15 395 9 622

Opptjent egenkapital -962 5 608

Ikke kontrollerende eierinteresser 2 068 1 896

Egenkapital	 16	501 17	126

Langsiktig rentebærende gjeld 5.2, 5.3 18 533 17 430

Utsatt skatt 6.1 4 380 4 383

Pensjonsforpliktelser 7.2 114 132

Langsiktig derivater 5.4 93 140

Andre forpliktelser 4.1 1 294 753

Langsiktige	forpliktelser 24	414 22	839

Leverandørgjeld 5.12 395 409

Annen kortsiktig ikke rentebærende gjeld 5.12 2 060 1 919

Kortsiktige derivater 5.4 350 27

Betalbar skatt 6.1 2 408 1 265

Kortsiktig rentebærende gjeld 5.2, 5.3 3 052 2 197

Kortsiktige	forpliktelser 8	265 5	817

Egenkapital	og	gjeld 49	180 45	781

Mill. kroner Note 2018 2017

EIENDELER

Varige driftsmidler 3.1 25 370 24 230

Immaterielle eiendeler 3.2 16 475 15 891

Utsatt skattefordel 6.1 319 293

Investeringer i tilknyttede selskaper 3.5 416 317

Langsiktige derivater 5.4 928 812

Andre langsiktige fordringer 5.9 786 513

Anleggsmidler 44	295 42	055

Lagerbeholdning 31 74

Kundefordringer 5.10 472 352

Andre ikke rentebærende kortsiktige fordringer 5.10 1 186 862

Aksjer og øvrige finansielle eiendeler 5.11 202 421

Kortsiktige derivater 5.4 1 72

Bankinnskudd o.l. 5.11 2 993 1 946

Omløpsmidler 4	885 3	727

Eiendeler 49	180 45	781
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Oppstilling	over	kontantstrømmer	konsern
- 1. januar - 31. desember
Mill. kroner 2018 2017

KONTANTSTRØM	FRA	OPERASJONELLE	AKTIVITETER

Driftsresultat	før	avskrivninger	(EBITDA) 	5	504	 	4	458	

Gevinst/tap ved salg av driftsmidler -10 -5 

Endringer i varelager  43  2 

Urealisert verdiendringer derivater  376 -57 

Endringer i kundefordringer og andre ikke-rentebærende fordringer -365  18 

Endring i leverandørgjeld og annen kortsiktig ikke-rentebærende gjeld  57  562 

Andre ikke-kontantgenererende inntekter og kostnader -112  66 

Kontantstrøm	fra	operasjonelle	aktiviteter	 	5	494	 	5	044	

Betalte renter -533 -558 

Betalt skatt -1 297 -764 

Netto	kontantsrøm	fra	operasjonelle	aktiviteter	-	videreført	
virksomhet 	3	663	 	3	722	

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  
- avhendet virksomhet -  300 

Mill. kroner 2018 2017

KONTANTSTRØM	FRA	INVESTERINGSAKTIVITETER

Investeringer i varige driftsmidler -2 185 -2 097 

Innbetaling fra salg av varige driftsmidler mm.  17 -

Overtakelse av virksomhet -31 -4 061 

Andre investeringsaktiviteter  20 -14 

Kontantstrøm	fra	investeringsaktiviteter	 
-	videreført	virksomhet -2	178	 -6	172	

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter - avhendet virksomhet  2 794 

KONTANTSTRØM	FRA	FINANSIERINGSAKTIVITETER

Opptak av rentebærende gjeld  4 000 5 900 

Nedbetaling av rentebærende gjeld -3 650 -4 662

Andre finansieringsaktiviteter  8 10

Utbetaling av utbytte og andre egenkapitaltransaksjoner -998 -1 332 

Kontantstrøm	fra	finansieringsaktiviteter -639	 -84	

Endring	i	bankinnskudd,	pengemarkedsfond	o.l.	 	846	 	560	

Bankinnskudd o.l. per 1. januar  2 349  1 788 

Valutagevinst/-tap betalingsmidler -1 -

Bankinnskudd,	pengemarkedsfond		o.l.	per	31.	desember 	3	195	 	2	348	
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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	01.01.2017 1	898 5	983 7	859 15	740 994 16	734

ÅRETS	TOTALRESULTAT	2017

Årsresultat  -   -  5 236 5 236 115 5 351 

Utvidet resultat  -   -  21 21  -  21 

Årets	totalresultat  -  	-		 5	257	 5	257	 115	 5	372	

TRANSAKSJONER	MED	EIERNE

Utdelt ordinært utbytte for 2016  -   -  -1 244 -1 244  -  -1 244

Tilleggsutbytte  -   -  -7 034 -7 034  -  -7 034

Fisjon -89 -2 195 774 -1 510  -  -1 510

Kapitalutvidelse 332 3 668  -  4 000  -  4 000 

Ikke-kontrollerende eierinteresser ved oppkjøp  -   -   -   -  791 791 

Endringer egne aksjer 25  -   -  25  -  25 

Avgang ikke-kontrollerende eierinteresser  -   -   -   -  -4 -4

Sum	transaksjoner	med	eierne 268	 1	473	 -7	504 -5	763 787	 -4	976

Andre egenkapitalendringer - - -4 -4  -  -4

Egenkapital	per	31.12.2017 2	166	 7	456	 5	608	 15	230	 1	896	 17	126	
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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	31.12.2017 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	

Styret	i	Hafslund	E-CO	AS

Oslo, 10. april 2019

Bente Sollid Storehaug Mari ThjømøeBård Vegar Solhjell Johnny Kjønås

Finn Bjørn Ruyter
Konsernsjef

Arvid AmundsenBjørn Erik NæssAlexandra Bech Gjørv
Styreleder

Per Luneborg
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Note	1.1	Generell	informasjon

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

Bystyret i Oslo kommune vedtok 20. juni 2018 å samle eierskapet i 
Hafslund AS og E-CO Energi Holding AS under felles styre og ledelse. 
Hafslund E-CO AS ble etablert 4. juli 2018. Hafslund E-CO eier Norges 
nest største kraftproduksjonsselskap, E-CO Energi AS gjennom datter-
selskapet E-CO Energi Holding AS, og Norges største nettselskap,  
Hafslund Nett AS, gjennom datterselskapet Hafslund AS. Konsernet 
har 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, samt enkelte mindre 
investeringer. E-CO Energi AS er deleier i prosjektselskapet NorthConnect, 
som planlegger en likestrømsforbindelse til Skottland. 

Hovedkontoret ligger i Oslo. Konsernregnskapet ble vedtatt av  
selskapets styre 10. april 2019.

Note	1.2	Generelle	regnskapsprinsipper

Grunnlaget for utarbeidelse av årsregnskapet
Konsernregnskapet for 2018 for Hafslund E-CO AS er avlagt i samsvar med 
International Financial Reporting Standards (IFRS) som er godkjent av EU. 

Målegrunnlaget for konsernregnskapet er historisk kost med unntak av  
enkelte eiendeler og forpliktelser som måles til virkelig verdi. Se note 5.5 
Virkelig verdi for en nærmere spesifikasjon av disse. Utarbeidelsen av  
regnskap i samsvar med IFRS krever bruk av estimater og skjønnsmessige 
vurderinger. Der det foreligger stor grad av skjønnsmessige vurderinger eller 

forutsetninger og vesentlige estimater, er dette beskrevet i aktuelle noter. 

Valuta
Presentasjonsvalutaen er norske kroner (NOK), som også er morsel-
skapets og datterselskapenes funksjonelle valuta. Alle beløp er angitt i 
millioner kroner, med mindre noe annet er angitt. Balanseposter i utenlandsk 
valuta vurderes til kurs på balansedagen. Transaksjoner i utenlandsk valuta 
omregnes til norske kroner på transaksjonsdatoen.

Kortsiktig og langsiktig presentasjon
En eiendel er klassifisert som kortsiktig når den er:
• Forventet realisert gjennom foretakets ordinære driftssyklus
• Holdt med salg som hovedformål
•  Forventet realisert i løpet av 12 måneder etter  

rapporteringsperioden, eller
•  Utgjør kontanter eller kontantekvivalenter som ikke er bundet utover 

12 måneder

Alle andre eiendeler klassifiseres som langsiktige.

En forpliktelse klassifiseres som kortsiktig når den er:
• Forventet oppgjort gjennom foretakets ordinære driftssyklus
• Holdt med salg som hovedformål
•  Forventet oppgjort i løpet av 12 måneder etter rapporterings- 

perioden, eller
•  Selskapet har rett til å utsette oppgjøret minst 12 måneder etter  

rapporteringsperioden

Alle andre forpliktelser klassifiseres som langsiktige.
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Note	1.3	Endringer	i	standarder	 
og	tolkninger	med	fremtidig	ikrafttredelse

Konsernets vurdering av virkningen av nye standarder, og endringer i  
eksisterende standarder og fortolkninger er angitt nedenfor.

IFRS 16 Leieavtaler
IFRS 16 Leieavtaler gjelder for årsregnskap med regnskapsperioder som  
begynner 1. januar 2019 eller senere. Hafslund E-CO vil implementere  
standarden 1. januar 2019 og vil benytte den modifiserte retrospektive over-
gangsmetode, hvor den samlede virkningen av førstegangs anvendelse av 
IFRS 16 justeres mot opptjent egenkapital per 1. januar 2019. Sammenlig-
ningstallene endres ikke som følge av overgang til IFRS 16 ved bruk av  
denne metoden.

Alle bruksretteiendeler vil bli innregnet til verdien av leieforpliktelsen 
per 1. januar 2019, bortsett fra for enkelte, større leiekontrakter hvor 
bruksrettseiendelen blir balanseført til beregnet verdi som om IFRS 16 
alltid har vært benyttet. Konsernet har vurdert effekten av implementeringen 
av IFRS 16 som beskrevet nedenfor. Faktiske effekter av implementeringen 
av standarden vil kunne endre seg da de nye regnskapsprinsippene vil 
kunne være gjenstand for endring frem til konsernet offentliggjør sitt 
første regnskap som omfatter tidspunkt for førstegangsanvendelse.

IFRS 16 krever at en leietaker balansefører sine leieavtaler. Det betyr at 
Hafslund E-CO fra og med 1. januar 2019 vil innregne en bruksretteiendel 
som representerer retten til å benytte en underliggende eiendel og en 
forpliktelse som representerer en plikt til å betale for leie.

IFRS 16 erstatter eksisterende standarder og fortolkninger om leieavtaler, 
inkludert IAS 17 Leieavtaler og IFRIC 4 Fastsettelse av hvorvidt en  
avtale inneholder en leieavtale.

Konsernet vil innregne nye eiendeler og forpliktelser for sine operasjonelle 
leieavtaler som gjelder kontorlokaler, trafostasjoner, vannfallsrettigheter og 
kraftverk. Leiekostnader i driftsresultatet vil erstattes av avskrivninger på 
bruksretteiendelen og rentekostnader på leieforpliktelsen. Opsjoner som 
gir rett til forlengelse eller terminering av leieperioden er hensyntatt og re-
flektert i beregning av minimum leieperiode i de tilfeller hvor det er vurdert 
som rimelig sikkert at opsjonen vil bli utøvet. Tilsvarende vurdering er gjort 
av kjøpsopsjoner på den underliggende eiendel. Konsernet har ingen 
finansielle innleieavtaler.

Basert på tilgjengelig informasjon estimerer konsernet at det vil innregne 
leieforpliktelser på omlag 1,3 mrd. kroner og bruksretteiendeler på omlag 
1 mrd. kroner per 1. januar 2019. Hensyntatt utsatt skatt vil egen- 
kapitalen per 1. januar 2019 reduseres med omlag 0,2 mrd. kroner.
 
Leieavtaler hvor konsernet er utleier
Konsernets aktiviteter som utleier er av begrenset omfang og det  
forventes derfor ingen betydelige effekter for konsernregnskapet.

Andre standarder og fortolkninger
Konsernet forventer ikke at endringer i andre standarder og fortolkninger 
vil ha vesentlig effekt på regnskapet, men vil vurdere effekten når det 
oppstår transaksjoner og hendelser som påvirkes av disse endringene.
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Note	1.4	Transaksjoner	og	hendelser	i	2018

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

De to datterselskapene var 100 prosent eiet av Oslo kommune 
både før og etter sammenslåingen og transaksjonen er derfor en 
virksomhets sammenslutning under samme kontroll. 

IFRS regulerer ikke hvordan en virksomhetssammenslutning under 
samme kontroll skal regnskapsførers. Man blir derfor henvist til IAS 8 
for å vurdere hvordan sammenslutningen mellom Hafslund og  
E-CO Energi skal behandles regnskapsmessig. Under IFRS er det i 
praksis to tilnærminger for regnskapsmessig løsning som kan velges:

•  Anvende IFRS 3 og reglene om oppkjøpsmetoden når transaksjonen 
skjer under samme kontroll. I så fall må man anvende alle reglene i IFRS 3 
fullt ut, herunder identifisere oppkjøpende part (oppkjøpsmetoden)  

•  Anvende en sammenslåing av de regnskapsførte verdier i de to  
konsernene (kontinuitet).  

Ledelsen har valgt å regnskapsføre sammenslutningen til kontinuitet 
ved å slå sammen konserntallene i de to underkonsernene. Det legges 
til grunn en retrospektiv tilnærming, der begge parters resultater for 
hele regnskapsåret (2018) innregnes, selv om den formelle sammen-
slåingen skjedde i løpet av året. 

Sammenligningstallene for tidligere år slås sammen da Oslo kommune 
kontrollerte de to partene også i sammenligningsperioden. Det inne-
bærer at regnskapstallene fra de to underkonsernene legges sammen 
i konsernregnskapet for å danne konsernet Hafslund E-CO sine 
sammen ligningstall for 2017. Ledelsen mener dette gir det mest  
relevante grunnlaget for å vurdere resultater, kontantstrømmer og  
finansiell stilling for konsernet Hafslund E-CO. 

Nærmere om sammenligningstallene
Sammenligningstallene for 2017 påvirkes av at E-CO Energi Holding AS 
den 4. august 2017 kjøpte 90 prosent av aksjene i Hafslund Produksjon 
Holding AS. Resterende 10 prosent ble solgt til en enhet som ligger 
utenfor Hafslund E-CO konsernet. Salget var en del av en større trans-
aksjon, hvor det tidligere Hafslund ASA-konsernet ble tatt av børs og 
avhendet flere virksomhetsområder til eksterne parter. 

E-CO Energi Holding regnskapsførte kjøpet av Hafslund Produksjon 
Holding AS som en virksomhetssammenslutning i henhold til IFRS 3 
(oppkjøpsmetoden) i sitt konsernregnskap og innregnet eiendeler og 
forpliktelser overtatt i virksomhetssammenslutningen til virkelig verdi. 

Sammenslåingen av konserntallene i henholdsvis Hafslund og  
E-CO Energi medfører at Hafslund Produksjon Holding AS regnskaps- 
føres i konsernet Hafslund E-CO til den bokførte verdien det har i  
konsernregnskapet til E-CO Energi. Dette får effekt også i sammenlignings-
tallene for 2017, hvor vannfallsrettigheter, kraft- og damanlegg samt 
goodwill tas inn til kontinuitetsverdier fra konsernregnskapet til  
E-CO Energi. 
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Oversikten nedenfor viser effektene av sammenslåingen for  
sammenligningstallene (2017). 

De syv første månedene av resultatet til Hafslund Produksjon Holding  
er i Hafslund konsern klassifisert som avhendet virksomhet i 2017 i 
forbindelse med at det ble solgt til E-CO Energi. For Hafslund E-CO 
konsern er dette ikke avhendet virksomhet og klassifiseres derfor som 
videreført virksomhet i 2017-tallene i Hafslund E-CO konsern, som vist 
i tabellen under.

Årsresultat avhendet virksomhet i Hafslund konsern i 2017 inneholdt  
92 mill. kroner som vedrørte Hafslund Produksjon og som i 2017-tallene 
for Hafslund E-CO konsern er presentert som videreført virksomhet, 
som vist i tabellen.  

Mill. kroner

2017
E-CO Energi  

konsern (offisielt  
årsregnskap)

2017
Hafslund konsern 

(offisielt  
årsregnskap)

1.1. - 31.07.2017
Hafslund  

Produksjon

2017
Hafslund E-CO 

konsern

ÅRSRESULTAT	 
VIDERFØRT	VIRKSOMHET

Driftsinntekter 3 592 5 169 405 9 166

Driftsresultat 2 237 957 227 3 421

Netto finans -250 -201 0 -451

Resultat før skatt 1 987 756 227 2 970

Skattekostnad -950 -143 -135 -1 228

Årsresultat	viderført	
virksomhet 1	037 612 92 1	741

 
I forbindelse med E-CO Energis oppkjøp av Hafslund Produksjon i 
2017 ble overtatte eiendeler og forpliktelser målt til virkelig verdi i  
E-CO Energi sitt konsernregnskap. Det er disse tallene som videreføres 
i konsernregnskapet til Hafslund E-CO, med effekt for 2017-tallene. 
Forskjellen mellom bokførte verdier i Hafslund konsern og E-CO Energi 
konsern har medført en justering av eksisterende eiendeler i konsern-
regnskapet til Hafslund E-CO som følger:

Se også Note 3.1 Varige driftsmidler og Note 3.2 Immaterielle eiendeler.

Mill. kroner

Kraftstasjoner og damanlegg -29

Vannfallsrettigheter 3 248

Goodwill 2 916

Sum	justering	av	bokførte	verdier 6	135
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Note	2.1	Segmentinformasjon

Vesentlige regnskapsprinsipper
Driftssegmenter rapporteres etter samme struktur som ledelses- 
rapporteringen til konsernets øverste beslutningstaker. Konsernets 
øverste beslutningstaker er konsernledelsen, siden den er ansvarlig for 
allokering av ressurser til og vurdering av inntjening i driftssegmentene. 
Hafslund E-CO rapporterer virksomhetsområder som driftssegmenter.

Hafslund E-CO har det siste året etablert seg som et integrert energi- og  
infrastrukturkonsern. Konsernledelsen vurderer virksomhetsområdenes 
prestasjoner og lønnsomhet basert på EBITDA, driftsresultat, resultat 
etter skatt og avkastning på engasjert kapital. De to virksomhetsområdene 
Produksjon (E-CO Energi) og Nett (Hafslund) er underkonsern i konsernet 
Hafslund E-CO. Hafslund inkluderer også virksomhet som ikke er  
nettrelatert, og som forventes å være uvesentlig for resultatene i årene 
fremover. Annen virksomhet og elimineringer består av morselskapet 
Hafslund E-CO AS og konsernelimineringer. For 2017 er også inntekter og 
kostnader for Hafslund Produksjon i årets syv første måneder inkludert  
i denne kolonnen.

Resultat fra tilknyttete selskap presenteres i de respektive hoved- 
segmentene Produksjon og Nett, under drift. 

Transaksjoner mellom forretningsområdene gjennomføres i henhold  
til armlengdeprinsippet. 

Kolonnen Annen virksomhet og eliminering inneholder tall for Hafslund 
Produksjon i perioden 1. januar til 31. juli 2017. Disse er presentert som av-
hendet virksomhet i tallene for Nett (Hafslund konsern) i 2017. For Hafslund 
E-CO konsern er Hafslund Produksjon en del av resultat fra videreført virk-
somhet i 2017, som følge av at konsernet viser sammenligningstall basert på 
regnskapsmessig kontinuitet. For nærmere beskrivelse av regnskapsmes-
sige effekter av sammenslåingen av Hafslund og E-CO Energi vises til Note 
1.4 Transaksjoner og hendelser i 2018.
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Note	2.1	Segmentinformasjon

Produksjon Nett Annen virksomhet og eliminering Konsern

Mill. kroner 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

RESULTATOPPSTILLING

Salgsinntekter 	5	894	 	3	494	 	5	516	 	4	983	 	-			 	402	 	11	411	 	8	879	

Andre	driftsinntekter -731	 	98	 	105	 	186	 	1	 	3	 -625	 	287	

Driftsinntekter			 	5	164	 	3	592	 	5	621	 	5	169	 	1	 	405	 	10	786	 	9	166	

Energikjøp og overføring -338 -261 -2 891 -2 278  -    -   -3 229 -2 539 
Lønn og andre personalkostnader -228 -210 -308 -346 -23 -21 -558 -578 

Eiendomsskatt og konsesjonsavgifter -279 -269 -50 -15  -   -36 -329 -320 

Andre driftskostnader -300 -279 -847 -912  8 -93 -1 138 -1 284 

Resultat fra tilknyttede selskaper  17  2 -45  10  -    -   -28  13 

EBITDA 	4	036	 	2	575	 	1	481	 	1	629	 -13	 	254	 	5	504	 	4	458	

Av- og nedskrivninger -367 -339 -724 -672  -   -26 -1 091 -1 037 

Driftsresultat 	3	669	 	2	237	 	758	 	957	 -13	 	227	 	4	413	 	3	421	

Renteinntekter  37  22  6  5  -    -    43  27 

Rentekostnader -353 -282 -195 -228 -25  -   -573 -510 

Andre finansinntekter/kostnader  11  10  14  22 -  -    25  32 

Netto	finansposter -305	 -250	 -175	 -201	 -25	 	-			 -505	 -451	

Resultat	før	skatt 	3	364	 	1	987	 	582	 	756	 -38	 	227	 	3	908	 	2	970	

Skattekostnad -2 141 -950 -99 -143 -63 -135 -2 303 -1 228 

Årsresultat	videreført	virksomhet 	1	223	 	1	037	 	483	 	612	 -101	 	92	 	1	605	 	1	741	
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Note	2.1	Segmentinformasjon (forts.)

Produksjon Nett Annen virksomhet og eliminering Konsern

Mill. kroner 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

EIENDELER

Varige driftsmidler  12 588  12 293  12 782  11 937  -    -    25 370  24 230 

Immaterielle eiendeler  15 851  15 267  624  624  -    -    16 475  15 891 

Utsatt skattefordel  319  293  -    -    -  -    319  293 

Investeringer i tilknyttede selskaper  137  32  279  285  -    -    416  317 

Langsiktige derivater  928  812  -    -    -    -    928  812 

Andre langsiktige fordringer  197  218  587  294  2  -    786  513 

Anleggsmidler 	30	021	 	28	914	 	14	272	 	13	141	 	2	 	-			 	44	295	 	42	055	

Lagerbeholdning  1  1  30  73  -    -    31  74 

Kundefordringer  233  107  228  244  11  -    472  352 

Andre ikke rentebærende kortsiktige 
fordringer  436  139  745  723  5  -    1 186  862 

Aksjer og øvrige finansielle eiendeler  200  403  2  19  -    -    202  421 

Kortsiktige derivater  -    54  1  18  -    -    1  72 

Bankinnskudd o.l.  2 847  840  160  1 105  -14  -    2 993  1 946 

Omløpsmidler 	3	717	 	1	544	 	1	166	 	2	182	 	2	 	-			 	4	885 	3	727	

Eiendeler 	33	738	 	30	458	 	15	438	 	15	323	  4 	-			 	49	180	 	45	781	

93

Noter konsernGå til kapittel



Årsrapport 2018

Note	2.1	Segmentinformasjon (forts.)

Produksjon Nett Annen virksomhet og eliminering Konsern

Mill. kroner 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

EGENKAPITAL	OG	GJELD

Innskutt egenkapital  7 606  7 606  2 016  2 016  5 773  -    15 395  9 622 

Opptjent egenkapital  3 281  2 862  3 134  2 746 -7 377  -   -962  5 608 

Ikke kontrollerende eierinteresser  2 068  1 896  -    -    -    -    2 068  1 896 

Egenkapital	 	12	954	 	12	364	 	5	150	 	4	762	 -1	604	 	-			 	16	501	 	17	126	

Langsiktig rentebærende gjeld  12 168  10 907  4 864  6 523  1 500  -    18 533  17 430 

Utsatt skatt  3 331  3 295  1 049  1 089  -  -    4 380  4 383 

Pensjonsforpliktelser  47  57  63  75  4  -    114  132 

Langsiktige derivater  93  140  -    -    -    -    93  140 

Andre forpliktelser  1 294  753  -    -    -    -    1 294  753 

Langsiktig	gjeld 	16	934	 	15	152	 	5	976	 	7	686	 	1	504	 	-			 	24	414	 	22	839	

Leverandørgjeld  90  89  306  320 -1  -    395  409 

Annen kortsiktig ikke  
rentebærende gjeld  719  561  1 298  1 358  43  -    2 060  1 919 

Kortsiktige derivater  350  27  -    -    -    -    350  27 

Betalbar skatt  2 158  1 265  189  -    62  -    2 408  1 265 

Kortsiktig rentebærende gjeld  533  1 000  2 519  1 197  -  -    3 052  2 197 

Kortsiktig	gjeld 	3	849	 	2	942	 	4	312	 	2	875	 	104	 	-			 	8	265	 	5	817	

Egenkapital	og	gjeld 	33	738	 	30	458	 	15	438	 	15	323	  4 	-			 	49	180	 	45	781	
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Note	2.1	Segmentinformasjon (forts.)

Produksjon Nett Annen virksomhet og eliminering Konsern

Mill. kroner 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

NETTO	RENTEBÆRENDE	GJELD

Langsiktig rentebærende gjeld1  11 996  10 692  4 851  6 462  1 500  -    18 348  17 155 

Kortsiktig rentebærende gjeld  533  1 000  2 519  1 197  -  -    3 052  2 197 

Langsiktige rentebærende fordringer  18  10  49  -    -    -    67  10 

Pengemarkedsfond  200  403  -    -    -    -    200  403 

Bankinnskudd o.l.  2 847  840  160  1 105 -14  -    2 993  1 946 

Netto	rentebærende	gjeld 	9	464	 	10	439	 	7	161	 	6	554	 	1	514	 	-			 	18	139	 	16	993	

ENGASJERT	KAPITAL

Egenkapital  12 954  12 364  5 150  4 762 -1 604  -   16 501  17 126 

Netto rentebærende gjeld  9 464  10 439  7 161  6 554  1 514  -   18 139  16 993 

Netto skatteposisjon  5 169     4 267  1 238  1 089  62  -   6 469  5 355 

Engasjert	kapital 	27	588 	27	070	 	13	548	 	12	404	 -28	 	-			 	41	108	 39	474	

INVESTERINGER

Varige driftsmidler  650  549  1 580  1 610  -    -    2 230  2 159 

1 Langsiktig rentebærende gjeld er uten virkelig verdijustering og bokført verdi av 
virkelig verdisikring.
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Note	2.2	Driftsinntekter

Vesentlige regnskapsprinsipper
Konsernet implementerte IFRS 15 Driftsinntekter fra kontrakter med 
kunder 1. januar 2018 og har benyttet full retrospektiv metode i imple-
menteringen. IFRS 15 har ikke ført til vesentlige endringer i konsernets 
måte å regnskapsføre inntekter på. Total effekt av implementeringen 
var ikke vesentlig for konsernet og hadde ingen effekter på egenkapitalen 
ved implementering.

Konsernets driftsinntekter består hovedsakelig av inntekter fra nett- 
virksomhet og inntekter fra salg av kraft i engrosmarkedet. Hoved- 
prinsippene for regnskapsføring av inntekt for Hafslund E-COs inntekts-
strømmer er beskrevet under.

Inntekter fra nettvirksomhet
Tillatt inntekt
Distribusjon av elektrisk kraft skjer gjennom forsyningsnett som er et 
naturlig monopol. Reguleringsmyndighet er Norges Vassdrags- og 
Energidirektorat (NVE). Det er NVE som fastsetter inntektsramme for 
nettselskapene i Norge, og reguleringen skal sikre at bransjen samlet 
får en rimelig avkastning på investert kapital. Tillatt inntekt for Hafslund 
Nett består i hovedsak av egen inntektsramme og kostnader for leie av 
overliggende forsyningsnett (Statnett). 

Nettleie/faktisk inntekt
Kunden betaler nettleie for tilgangen til forsyningsnettet og for  
distribusjonen av elektrisk kraft.

Samlet nettleie består i hovedsak av fastleddsinntekter, effektinntekter og 
energiinntekter (nettariff multiplisert med overført volum i forsyningsnettet). 
Summen av disse inntektene benevnes faktisk inntekt fra nettvirksom-
heten og det er denne inntekten som blir resultatført i nettvirksomheten 
i konsernregnskapet. Nettleie representerer konsernets løpende leve-
ring av tilgang til strømnettet. Inntektsføring skjer på basis av retten til 
å fakturere kunden. 

Mer- eller mindreinntekt
Det er mange årsaker til at tillatt inntekt vil avvike fra faktisk inntekt.   
Dersom faktisk inntekt er høyere enn tillatt inntekt så oppstår merinntekt. 
I motsatt tilfelle oppstår mindreinntekt. Mer- eller mindreinntekt defineres i 
henhold til IFRS som en regulatorisk gjeld eller eiendel som ikke kvalifiserer 
til balanseføring. Begrunnelsen for dette er at gjeld eller fordring ikke er 
knyttet til kontrakt med en bestemt kunde, og at oppgjør av fordringen  
eller gjelden er betinget av fremtidige leveranser. Nettariffen blir fastsatt 
med utgangspunkt i at faktisk inntekt over tid skal tilsvare tillatt inntekt.  

Anleggsbidrag
Nettvirksomheten har også inntekter fra anleggsbidrag som betales  
av den aktuelle kunde for å dekke faktiske utgifter i forbindelse med 
etablering av nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksis-
terende kunder. Anleggsbidraget er vurdert å være en separat leverings-
forpliktelse som inntektsføres i takt med at nettoppkoblingen utvikles.

Leveringspliktig salg av strøm - kraftinntekter
Konsernet har plikt til å levere strøm til nettkunder som ikke har avtale 
med kraftleverandør. Inntektsføring skjer på basis av retten til å fakturere 
kunden, det vil si på leveringstidspunktet.
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Inntekter fra produksjonsvirksomhet
Kraftinntekter
Kraftproduksjonen selges hovedsakelig over børs på Nord Pool Spot 
og til Hafslund Strøm AS. Retten til å fakturere avtalt vederlag for  
kraften oppstår når kraften er produsert og levert, og inntektsføring 
skjer på basis av dette.

Konsernet vurderer det slik at børsen (Nord Pool) er å anse som en 
kunde i forhold til IFRS 15 da konsernet har en håndhevbar kontrakt 
med Nord Pool AS. Tilsvarende gjelder Hafslund Strøm AS, som er eid 
av Fortum Consumer Solutions 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 en regulert OED-pris eller en beregnet 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.

Se note 4.1 Andre finansielle forpliktelser for ytterligere informasjon.

Andre driftsinntekter
Kraftderivater
E-CO Energi benytter derivater knyttet til kraftpriser og valuta for å 
sikre fremtidig salgsinntekt. Konsernet benytter ikke regnskapsmessig 
sikringsbokføring for sikring av kraftinntekter. Realiserte og urealiserte  
verdiendringer knyttet til derivater inngått for økonomisk sikring av 
fremtidig salgsinntekt resultatføres under Andre driftsinntekter. 
Se også note 5.1 Finansielle instrumenter.

Salgsinntekter (inntekter fra kontrakter med kunder) og andre driftsinntekter 
fordeler seg som følger på forretningsområdene:

Note	2.2	Driftsintekter	(forts.)
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Produksjon Nett Annen virksomhet og eliminering Konsern

Mill. kroner 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

DRIFTSINNTEKTER			

Kraftinntekter  5 765  3 358  184  133  -    402  5 949  3 893 

Konsesjonskraft  78  85  -    -    -    -    78  85 

Anleggsbidrag  -    -    299  232  -    -    299  232 

Nettleie/faktisk inntekt  51  51  5 033  4 618  -    -    5 085  4 669 

Salgsinntekter 	5	894	 	3	494	 	5	516	 	4	983	 	-			 	402	 	11	411	 	8	879	

Realisert gevinst/tap kraft derivater -364  -    -    -    -    -   -364  -   

Urealisert gevinst/tap kraft derivater -376  57  -    -    -    -   -376 57 

Andre driftsinntekter  10  41  104  186  2  3  116  230 

Andre	driftsinntekter -731	 	98	 	105	 	186	 	1	 	3	 -625	 	287	

Driftsinntekter			 	5	164	 	3	592	 	5	621	 	5	169	 	1	 	405	 	10	786	 	9	166	

Nettvirksomhetens kraftinntekter er inntekter fra leveringspliktig  
salg av strøm og består av kraftsalg til nettkunder som ikke har  
avtale med kraftleverandør.

Kraftinntekter i kolonnen Annen virksomhet og eliminering gjelder 
kraftinntekter i Hafslund Produksjon i perioden 1. januar til 31. juli 
2017, se også note 2.1 Segmentinformasjon.

Note	2.2	Driftsintekter	(forts.)
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Leveringsforpliktelser og prinsipper for inntektsføring:
Leveringsforpliktelse Prinsipp for inntektsføring

Nettleie/faktisk inntekt På basis av rett til å fakturere kunden (over tid)

Anleggsbidrag Når nettoppkoblingen utvikles (over tid)

Kraftinntekter På basis av rett til å fakturere kunden (på leveringstidspunktet)

Oversikten nedenfor gir informasjon om kontraktssaldoer per 31. desember.

Opptjent, ikke fakturert inntekt består av inntekt fra nettleie med  
679 mill. kroner (631 mill. kroner) og inntekt fra leveringspliktig salg av 
strøm med 25 mill. kroner (6 mill. kroner) og betraktes som inntekter 
hvor konsernet har ubetinget rett til betaling. 

Konsernet har ikke gjenværende leveringsforpliktelser per  
31. desember 2018. 

Mill. kroner 2018 2017

KONTRAKTSSALDOER	PER	31.	DESEMBER

Fordringer som er inkl. i kundefordringer (note 5.10)  386  245 

Opptjent, ikke fakturert inntekt (note 5.10)  704  637 

Fordringer	per	31.	desember 1	090 882

Vesentlige estimater og forutsetninger
Regnskapsføring av anleggsbidrag medfører bruk av skjønn med hensyn  
til regnskapsmessig behandling. Faktiske utgifter ved å fremføre eller for-
sterke nett til en enkeltkunde skal dekkes krone for krone, uten påslag, av 
den aktuelle kunden gjennom et anleggsbidrag. Hafslund har vurdert at 
leveransen som blir dekket av anleggsbidraget er en separat leverings-
forpliktelse.  
Denne leveringsforpliktelsen inntektsføres i takt med at nettoppkoblingen 
utvikles. Utgiftene som inngår i anleggsbidraget inngår ikke i nettkapitalen, 
og gir derfor ikke opphav til avkastning i senere perioder. Utgiftene  
anses derfor ikke å kvalifisere som en regnskapsmessig eiendel. 

Tidligere år har utgifter til anleggsbidrag vært klassifisert som andre 
driftskostnader. Fra og med 1. januar 2018 er utgifter til anleggsbidrag 
klassifisert som varekostnad, og sammenligningstallene for 2017 har 
blitt endret tilsvarende. 

Dersom anleggsbidraget ikke hadde vært ansett for å være en egen  
leveringsforpliktelse, men som en del av etterfølgende leveranse for 
distribusjon av strøm, kunne dette medført en annen inntektsførings-
profil.

Innføringen av IFRS 15 har ikke medført noen endring av egenkapitalen 
per 1. januar 2018.

Note	2.2	Driftsintekter	(forts.)
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Note	2.4	Lønn	og	andre	personalkostnader	

Note	2.5	Eiendomsskatt	og	konsesjonsavgifter	

Mill. kroner 2018 2017

LØNN	OG	ANDRE	PERSONALKOSTNADER

Lønn  408  419 

Arbeidsgiveravgift  76  78 

Pensjonskostnad  46  61 

Andre personalkostnader  27  21 

Lønn	og	andre	personalkostnader 	558	 	578	

Gjennomsnittlig antall årsverk som har vært sysselsatt i konsernet 622 591

Mill. kroner 2018 2017

EIENDOMSSKATT	OG	KONSESJONSAVGIFT

Eiendomsskatt  240  236 

Konsesjonsavgift  89  84 

Eiendomsskatt	og	konsesjonsavgift 	329	 	320	

Omtale av vesentlige poster
Pensjonskostnader er nærmere omtalt i note 7.2.

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

Vesentlige regnskapsprinsipper
Eiendomsskatt
Eiendomsskatt klassifiseres og resultatføres som driftskostnad i  
utskrivingsåret.

Konsesjonsavgifter
Konsesjonsavgifter betales årlig til stat og kommune for retten til å ut-
nytte vannfallet. Slike avgifter kostnadsføres løpende som periodekostnader. 
Se note 4.1 for nærmere beskrivelse av kraftforpliktelser.

Note	2.3	Energikjøp	og	overføring

Mill. kroner 2018 2017

ENERGIKJØP	OG	OVERFØRING

Energikjøp  693  486 

Overføringskostnader  2 237  1 821 

Kjøp av varer og tjenester for videresalg  300  232 

Energikjøp	og	overføring 	3	229	 	2	539	

Omtale av vesentlige poster
Overføringskostnader gjelder i hovedsak kostnader til overliggende 
nett samt innmatningskostnader til sentralnettet.
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Spesifikasjonen inkluderer revisjonshonorarer for revisjon av hele  
konsernet. Annen rådgivning knytter seg blant annet til bistand i forbindelse 
med IFRS-implementeringen hos E-CO Energi, avhending av selskaper i 
2017 og etableringen av konsernet Hafslund E-CO og forhold rundt 
sammenslåingen i 2018. Merverdiavgift er ikke inkludert i det  
spesifiserte honoraret.

Note	2.6	Andre	driftskostnader

Mill. kroner 2018 2017

ANDRE	DRIFTSKOSTNADER

Vedlikehold  643  682 

Kjøp av eksterne tjenester  127  117 

Kontorkostnader  221  202 

Forsikringer  33  25 

Salg og markedsføringskostnader  8  13 

Tap på fordringer  21  24 

Annet  86  220 

Andre	driftskostnader 	1	138	 	1	284	

SPESIFIKASJON	AV	REVISJONSHONORAR	(HELE	TUSEN)

Ordinært revisjonshonorar  3 390  3 455 

Andre attestasjonstjenester  164  1 636 

Skatterådgivning  703  627 

Annen rådgivning  3 472  1 569 

Totalt	revisjonshonorar 	7	729	 	7	287	

Note	3.1	Varige	driftsmidler 

Vesentlige regnskapsprinsipper
Varige driftsmidler måles til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- 
og nedskrivninger. Når eiendeler selges eller avhendes, blir balanse ført 
verdi fraregnet og eventuelt tap eller gevinst resultatføres.

Anskaffelseskost for varige driftsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter/
skatter og kostnader direkte knyttet til å sette anleggsmiddelet  
i stand for bruk.

Låneutgifter som er henførbare til anskaffelse, konstruksjon, eller produksjon 
av en kvalifiserende eiendel, tillegges anskaffelseskost. Med en kvalifi-
serende eiendel menes en eiendel som krever en lang periode for å bli 
klar for påtenkt bruk eller salg, f. eks. et vannkraftanlegg.
 
Utgifter påløpt etter at driftsmidlet er tatt i bruk, slik som løpende  
vedlikehold, resultatføres, mens øvrige utgifter (periodisk vedlikehold) 
som forventes å gi fremtidige økonomiske fordeler blir balanseført.  
Balanseført verdi knyttet til utskiftede deler fraregnes og resultatføres.

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

Anlegg under utførelse er klassifisert som varige driftsmidler og er  
oppført til kost inntil tilvirking eller utvikling er ferdigstilt. Anlegg under 
utførelse blir ikke avskrevet før anleggsmiddelet er klart til bruk.

For prinsipper relatert til nedskrivning av varige driftsmidler, se note 3.3.
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Vesentlige estimater og forutsetninger
Varige driftsmidler avskrives over driftsmidlenes forventede brukstid. Forventet brukstid estimeres på bakgrunn av erfaring, historikk og skjønnsmessige  
vurderinger knyttet til teknisk bruk og lønnsomhet, og justeres dersom det oppstår endringer i forventningene. Det tas hensyn til restverdi ved fastsettelse  
av avskrivningene og vurdering av restverdi er også gjenstand for estimater. 

Det avsettes ikke for fjerningsforpliktelser, da det ikke foreligger hjemfallsrett ved konsernets kraftverk.

Note	3.1	Varige	driftsmidler (forts.)

Mill. kroner
Kraftstasjoner  
og damanlegg

Nettanlegg Maskiner, utstyr, inventar Tomter og annen eiendom Arbeid under utførelse Sum varige driftsmidler

REGNSKAPSÅRET	2017

Balanseført verdi per 1. januar 10 850 9 331 753 199 2 298 23 432

Driftsinvesteringer 223 791 758 - 429 2 202

Netto justering i forbindelse med kjøp/
salg -29 21 -126 -94 -134 -363

Årets avskrivninger -362 -509 -165 -3 - -1 037

Årets nedskrivninger - - - - - -

Andre poster -21 - 20 - 1 -

Balanseført	verdi	per	31.	desember 10	661 9	634 1	241 102 2	593 24	230
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Note	3.1	Varige	driftsmidler	(forts.)

Mill. kroner
Kraftstasjoner  
og damanlegg

Nettanlegg Maskiner, utstyr, inventar Tomter og annen eiendom Arbeid under utførelse Sum varige driftsmidler

Per	31.	desember

Anskaffelseskost 17 549 17 366 2 587 153 2 593 40 247

Akkumulerte avskrivninger -6 854 -7 732 -1 283 -51 - -15 920

Akkumulerte nedskrivninger -34 - -62 - - -96

Balanseført	verdi	per	31.	desember 10	661 9	634 1	241 102 2	593 24	230

REGNSKAPSÅRET	2018

Balanseført verdi per 1. januar 10 661 9 634 1 241 102 2 593 24 230

Driftsinvesteringer 665 837 819 83 -171 2 233

Kjøp og salg av selskap -3 -8 -3 34 - 21

Årets avskrivninger -360 -510 -219 -3 - -1 091

Årets nedskrivninger - - - - - -

Andre poster 76 - -12 -95 8 -23

Balanseført	verdi	per	31.	desember 11	039 9	953 1	827 120 2	430 25	370

Per	31.	desember

Anskaffelseskost 18 147 18 092 2 837 179 2 430 41 684

Akkumulerte avskrivninger -7 107 -8 139 -1 010 -59 0 -16 314

Akkumulerte nedskrivninger 0 0 0 0 0 0

Balanseført	verdi	per	31.	desember 11	039 9	953 1	827 120 2	430 25	370

Avskrivningstid	(antall	år) 4-100 10-50 3-30 100/avskrives ikke Avskrives ikke
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Note	3.1	Varige	driftsmidler	(forts.)

Omtale av vesentlige forhold
Tabellen over inkluderer også andel i anlegg som eies gjennom felles-
kontrollerte driftsordninger. Nærmere informasjon om felleskontrollerte 
driftsordninger er gitt i Note 3-6 Felleskontrollerte driftsordninger.

Gjennom sammenslåingen av Hafslund og E-CO Energi 4. juli 2018 
ble det en netto justering av eksisterende bokførte verdier på kraft-
stasjonsanlegg og damanlegg på -29 mill. kroner i sammenligningstallene. 
Justeringen kommer som følge av at sammenslåingen regnskapsføres 
ved å benytte kontinuitetsverdier i de respektive konsernene. Denne  
reduksjonen påvirker de sammenslåtte 2017-tallene. Beløpet fremkommer 
på linjen «Netto justering i forbindelse med kjøp/salg» i kolonnen kraft-
stasjonsanlegg og damanlegg i tabellen over. Nærmere informasjon  
om sammenslåingen og regnskapsmessige effekter er gitt i Note 1.4 
Transaksjoner og hendelser i 2018.

Hafslund E-CO har i 2018 balanseført lånekostnader på 63 mill. kroner 
på eiendeler som kvalifiserer for det (24 mill. kroner). Ved beregning av 
balanseførte lånekostnader benyttes veid gjennomsnittlig lånerente for 
de respektive underkonsernene Hafslund og E-CO Energi Holding.  
For vurderinger vedrørende nedskrivninger vises det til Note 3.3  
Nedskrivningsvurderinger.
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Mill. kroner
Vannfallsrettigheter Goodwill Sum immaterielle 

eiendeler

REGNSKAPSÅRET	2017

Balanseført verdi per 1. januar 9 073 2 436 11 509 

Tilgang 30  -  30 

Netto justering i forbindelse 
med sammenslåing 3 248 2 916 6 164 

Avgang anskaffelseskost  -  -1 812 -1 812

Balanseført	verdi	per	31.	desember 12	350	 3	540	 15	890	

Per	31.	desember

Anskaffelseskost 12 350 3 540 15 890 

Akkumulerte nedskrivninger  -   -   -  

Balanseført	verdi	per	31.	desember 12	350	 3	540	 15	890	

REGNSKAPSÅRET	2018

Balanseført verdi per 1. januar 12 350 3 540 15 890 

Tilgang 564  -  564 

Andre poster - 20 20 

Balanseført	verdi	per	31.	desember 12	914	 3	560	 16	475	

Per	31.	desember

Anskaffelseskost 12 914 3 560 16 475 

Akkumulerte nedskrivninger  -   -   -  

Balanseført	verdi	per	31.	desember 12	914	 3	560	 16	475	

Note	3.2	Immaterielle	eiendeler	og	goodwill 
 
Vesentlige regnskapsprinsipper
Immaterielle eiendeler, som i Hafslund E-CO består av vannfallsrettigheter 
og goodwill, innregnes til anskaffelseskost. Goodwill og immaterielle  
eiendeler med ubestemt levetid avskrives ikke, men testes årlig  
for verdifall.

Enkelte virksomhetssammenslutninger genererer «teknisk goodwill». 
Denne oppstår som en følge av at man ikke kan bokføre utsatt skatte-
forpliktelser til virkelig verdi. Virkelig verdi av utsatte skatteforpliktelser 
er normalt lavere enn nominell verdi. Differansen mellom virkelig verdi 
og nominell verdi gir en «teknisk goodwill».

For prinsipper relatert til nedskrivning av immaterielle eiendeler og 
goodwill, se Note 3.3 Nedskrivningsvurderinger.

Vesentlige estimater og forutsetninger
Produksjonsvirksomheten har evigvarende konsesjoner (ingen  
hjemfallsrett). Kjøpte vannfallsrettigheter er derfor vurdert å være  
tidsubegrenset og amortiseres ikke. Rettighetene er klassifisert som 
immaterielle eiendeler da konsernet mener ervervede vannfalls- og 
grunnrettigheter ikke er fysiske i den forstand at det er betaling for  
retten til å utnytte fremtidig nedbør og snøsmelting til å produsere kraft.
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Omtale av vesentlige forhold
Gjennom sammenslåingen av konsernene Hafslund og E-CO Energi  
4. juli 2018 blir det en netto oppjustering av eksisterende bokførte verdier 
på henholdsvis 3 248 mill. kroner på vannfallsrettigheter og 2 916 mill. 
kroner på goodwill som følge av at sammenslåingen regnskapsføres ved 
å benytte kontinuitetsverdier i de respektive konsernene. Denne økningen 
påvirker de sammenslåtte 2017-tallene. Beløpene fremkommer på linjen 
«Netto justering i forbindelse med. sammenslåing» i tabellen over. Nærmere 
informasjon om sammenslåingen og regnskapsmessige effekter er gitt i 
Note 1.4 Transaksjoner og hendelser i 2018.

Note	3.3	Nedskrivningsvurderinger 

Vesentlige regnskapsprinsipper
Varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og goodwill vurderes løpende  
for indikasjoner på mulig verdifall. Kontantgenererende enheter med  
immaterielle eiendeler med ubestemt levetid og goodwill testes årlig for 
verdifall. Ved indikasjoner på mulig verdifall gjennomføres verdifalltester 
umiddelbart. Dersom verdifalltestene tilsier at de balanseførte verdiene 
ikke lenger kan forsvares foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp.  
Verdifalltester gjennomføres ved at kontantstrømmer knyttet til de  
kontantgenererende enhetene identifiseres og neddiskonteres ved å  
benytte et risikojustert, markedsmessig avkastningskrav (bruksverdi). 

Ved vurdering av verdifall grupperes anleggsmidlene på det laveste nivået 
der det er mulig å skille ut uavhengige inngående kontantstrømmer  
(kontantgenererende enheter (KGE)). 

Investeringer i selskaper innregnet etter egenkapitalmetoden testes for 
nedskrivning når det foreligger indikatorer på mulig verdifall. Investeringer 
nedskrives om gjenvinnbart beløp, estimert som det høyeste av virkelig verdi 
fratrukket salgskostnader og bruksverdi, er lavere enn balanseført verdi. 

Ved hver rapporteringsdato vurderes grunnlaget for reversering av  
tidligere nedskrivninger på varige driftsmidler. Tidligere nedskrivning  
på goodwill reverseres ikke.

Vesentlige estimater og forutsetninger
Kontantgenererende enheter
Konsernet har definert nettvirksomheten som én kontantgenererende enhet. 
Produksjonsvirksomheten deles opp i kraftverksområder. Dette innebærer 
at kraftverk som ligger i samme vassdrag og styres samlet vurderes som én 
kontantgenererende enhet. Verdifallstest gjennomføres ved å beregne nå- 
verdi av fremtidige kontantstrømmer fra den kontantgenererende enheten 
som testes og vurdere denne opp mot tilhørende balanseførte verdier.

Estimatusikkerhet
Konsernet har betydelige varige driftsmidler og immaterielle eiendeler, 
inkludert goodwill. Utviklingen i disse eiendelene er presentert i Note 3.1 
Varige driftsmidler og Note 3.2 Immaterielle eiendeler. Det er estimatu-
sikkerhet knyttet til varige driftsmidler og immaterielle eiendeler, da både 
verdsetting og estimert utnyttbar levetid bygger på fremtidsinformasjon 
som er beheftet med en stor grad av usikkerhet. Immaterielle eiendeler 
anses å representere den største usikkerheten. Verdien av de immaterielle 
eiendelene er hovedsakelig utledet fra egne verdsettinger, og er stort 
sett balanseført i forbindelse med oppkjøp av virksomhet. Goodwill er 
residual i forbindelse med oppkjøp. 
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Konsernets kontantgenererende enheter testes årlig for verdifall.  
Konsernet vurderer kvartalsvis om det foreligger indikasjoner på mulig 
verdifall. I tilfelle indikasjoner på mulig verdifall gjennomføres verdifall-
tester umiddelbart. Hvorvidt det er indikatorer som kan tyde på et  
nedskrivningsbehov er en skjønnsmessig vurdering. Typiske indikatorer  
på verdifall, kan være endringer i markedspriser og avtaler, negative  
hendelser eller andre driftsforhold. 

Beregning av bruksverdi er basert på en rekke skjønnsmessige vurde-
ringer og forutsetninger vedrørende fremtidige kontantstrømmer, hvor 
fremtidige kraftpriser, regulatorisk regime, valutakurser, salgsvolum og 
avkastningskrav er de viktigste faktorene.

Budsjett- og prognoseforutsetninger
De gjennomførte verdifalltestene for 2018 tar utgangspunkt i budsjett for 
2019. For annen virksomhet benyttes prognoser for de fire påfølgende 
årene før terminalverdien fastsettes. For nett- og produksjonsvirksomheten 
benyttes kontantstrømmer for en lengre periode før terminalverdien  
fastsettes. Dette som følge av tilrettelegging for langsiktig utvikling av  
regulatorisk effektivitet (DEA) og NVE-rente i inntektsrammemodellen for 
Nett og kraftpriser for Produksjon, samt planlagt fremtidig investerings-
nivå. Dagens inntektsrammemodell for nettvirksomheten forutsettes  
videreført frem til terminalåret. Kraftpriser i verdifallstestene er hentet fra  
et analyseselskaps (uavhengig tredjepart) low case scenario for fremtidig 
prisutvikling per september 2018, i kombinasjon med forwardkurver i  
markedet (Nasdaq).

Diskonteringsrente
Diskonteringsrenten som benyttes tar utgangspunkt i selskapets  
kapitalkostnad, som er basert på et vektet gjennomsnitt av avkastningskrav 

for egen- og fremmedkapital. Egenkapitalavkastningskravet estimeres ved 
bruk av kapitalverdimodellen (CAPM). Fremmedkapitalavkastningskravet 
estimeres ut fra langsiktig risikofri rente tillagt en kredittmargin utledet fra 
Hafslund og E-CO Energi sin marginale langsiktige lånerente. Diskonterings-
renten justeres for antatt gjeldsgrad og forretningsrisiko for den enkelte kon-
tantgenererende enhet. Det er benyttet en diskonteringsrente før skatt for de 
ulike kontantgenererende enhetene i intervallet 5,1 prosent til 10,9 prosent.

Sensitivitet
Konsernet har gjennomført sensitivitetsanalyser hvor det er sett på hvilke 
konsekvenser endringer i ulike forutsetninger har på gjenvinnbart beløp. 
Det er blant annet gjennomført sensitivitetstester for fall på 20 prosent 
i NVE-rente, 30 prosent fall i kraftpriser i terminalåret, lavere effektivitet 
(DEA) og en økning på 20 prosent i diskonteringsrenten. Nett og Produksjon 
viser god robusthet i de gjennomførte sensitivitetstestene. De gjennomførte 
nedskrivningsvurderingene i 2018 viste at de balanseførte verdiene på  
varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og goodwill kan forsvares. 

Oversikten nedenfor viser balanseførte verdier ved utgangen av 2018:

Mill. kroner Produksjon 2018 Nett 2018 Konsern 2018

BALANSEFØRTE	VERDIER	AV	 
ANLEGGSMIDLER	SOM	TESTES

Varige driftsmidler  12 588  12 782  25 370 

Goodwill  2 936  624  3 560 

Vannfallsrettigheter  12 914  -    12 914 

Sum	balanseverdi	for	test	av	nedskrivning 	28	439	 	13	406	 	41	845	
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Note	3.4	Leieforpliktelser 
 
Vesentlige regnskapsprinsipper
Hafslund E-CO har per 31. desember 2018 fremtidige leieforpliktelser 
hovedsakelig knyttet til kontorbygg, transformatorstasjoner, vannfallsret-
tigheter og kraftverk.

Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og avkastning som er forbundet 
med eierskap av eiendelen ikke er overført klassifiseres som operasjonelle 
leieavtaler. Alle konsernets leieavtaler er operasjonelle leieavtaler og 
har varierende betalingsterminer, prisreguleringsklausuler og rett til  
forlengelse og kjøp. Leiebetalingene klassifiseres som driftskostnad  
og resultatføres lineært over kontraktsperioden.

Konsernet har ikke finansielle leieavtaler.

I 2018 ble det resultatført 133 mill. kroner (154 mill. kroner) i leie av 
kontorbygg, transformatorstasjoner, kraftverk og andre driftsmidler.

Note	3.5	Tilknyttede	selskaper 
 
Vesentlige regnskapsprinsipper
Tilknyttede selskaper
Tilknyttede selskaper er selskaper hvor Hafslund E-CO har betydelig 
innflytelse, men ikke kontroll. Betydelig innflytelse foreligger normalt 
der konsernet har mellom 20 og 50 prosent av stemmerettene. 

Alle konsernets tilknyttede selskaper regnskapsføres etter egenkapital- 
metoden. Investeringen regnskapsføres på kjøpstidspunktet til anskaffelses- 
kost, og konsernets andel av resultatet i etterfølgende perioder inntekts- 
føres eller kostnadsføres. Balanseført beløp inkluderer eventuell implisitt 
goodwill identifisert på kjøpstidspunktet, redusert ved eventuelle  
senere nedskrivninger. Ved reduksjon av eierandel i tilknyttet selskap 
hvor konsernet opprettholder betydelig innflytelse, omklassifiseres kun 
en forholdsmessig andel av beløp som tidligere er ført i utvidet resultat 
til resultatet. 

Konsernets andel av over- eller underskudd i tilknyttede selskaper  
resultatføres i Resultat fra tilknyttede selskaper som inngår i konsernets 
driftsresultat og tillegges balanseført verdi av investeringen. Konsernets 
andel av utvidet resultat i det tilknyttede selskapet føres i utvidet resultat i 
konsernet og tillegges også beløp for investeringene. Konsernet resultatfører 
ikke andel av underskudd hvor dette medfører at balanseført beløp av 
investeringen blir negativt (inklusive usikre fordringer på enheten), med 
mindre konsernet har pådratt seg forpliktelser eller foretatt betalinger 
på vegne av det tilknyttede selskapet. 

Konsernet vurderer ved slutten av hver regnskapsperiode hvorvidt det 

Mill. kroner 2018 2017

FREMTIDIG	LEIEBETALING	OPERASJONELLE	LEIEAVTALER

Mindre enn ett år 132 124

Mellom ett og fem år 703 822

Mer enn fem år 117 130

Fremtidig	leiebetaling	operasjonelle	leieavtaler 	952	 	1	076	
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foreligger nedskrivningsbehov på investeringen i det tilknyttede  
selskapet. I så fall beregnes nedskrivningsbeløpet som forskjellen  
mellom gjenvinnbart beløp av investeringen og dens balanseførte  
verdi, og differansen resultatføres i «Resultat fra tilknyttede selskaper».

Dersom det oppstår gevinst eller tap på transaksjoner mellom konsernet 
og dets tilknyttede selskaper, regnskapsføres kun den forholdsmessige 
andelen som knytter seg til aksjonærene utenfor konsernet. Urealiserte 
tap elimineres med mindre det foreligger et nedskrivingsbehov på eiendelen 
som var gjenstand for transaksjonen. Der det har vært nødvendig er regn-
skapene i de tilknyttede selskapene omarbeidet for å oppnå samsvar 
med konsernets regnskapsprinsipper.

Gevinster og tap ved utvanning av eierandeler i tilknyttede selskaper 
resultatføres.

I balansen presenterer konsernets eierinteresser i tilknyttede selskaper 
som «Investeringer i tilknyttede selskaper».

Vesentlige estimater og forutsetninger
Basert på en helhetsvurdering hvor størrelse og kompleksitet er tatt i 
betraktning er Fredrikstad Energi AS vurdert å være et vesentlig tilknyttet 
selskap. Ingen av de tilknyttede selskapene er børsnoterte eller har  
observerbare markedsverdier.

Note	3.5	Tilknyttede	selskaper	(forts.) Selskapsnavn Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Eierandel Stemmeandel

Rakkestad Energi AS 2001 Rakkestad 33 % 33 %

Trøgstad Energiverk AS 2014 Trøgstad 49 % 49 %

Kraftcert AS 2014 Lysaker 33 % 33 %

Fredrikstad Energi AS 2014 Fredrikstad 49 % 49 %

Energy Future Invest AS 2012 Gjøvik 50 % 50 %

NGK Utbygging 2014 Oslo 25 % 25 %

Glomma og Laagens Brukseierforening 1918 Lillehammer - 26,9 %

NorthConnect 2010 Kristiansand 20 % 20 %

2018

Mill. kroner Fredrikstad Energi AS Andre Sum

BALANSEFØRT	VERDI	1.	JANUAR	2018 	189	 	128	 	317	

Reklassifisering1  -    69  69 

Andel resultat etter skatt -17 -18 -36 

Avskrivning merverdier  9 -1  8 

Tilgang/avgang  -    19  19 

Andre egenkapitalendringer  40 -1  39 

Balanseført	verdi	31.	desember	2018 	220	 	196	 	416	

1Eierandeler i Glomma og Laagens Brukseierforening og NorthConnect var i 2017 klassifisert som hhv felleskontrollert ordning  
og finansiell eiendel.
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Fredrikstad Energi AS er et norsk energikonsern med virksomhet som  
i hovedsak omfatter bygging, drift og vedlikehold av nett samt salg  
av energi, hovedsakelig i lokale markeder. Fredrikstad Energi AS har 
hovedkontor i Fredrikstad.

Konsernet har nedskrevet sin andel i Energy Future Invest AS, som  
eier aksjer i Norwegian Crystals AS («NC»). Konsernet har i tillegg ned-
skrevet sin direkte eide andel i NC. Begge investeringer er nedskrevet 
til 0 (null) per 31. desember 2018. Total nedskrivning er 55,1 mill. kroner 
hvorav 38,2 mill. kroner er klassifisert under Resultat fra tilknyttede  
selskaper og 16,9 mill. kroner under Andre finansinntekter/kostnader.

Note	3.6	Felleskontrollerte	ordninger	
 
Vesentlige regnskapsprinsipper
En felleskontrollert ordning er en ordning der to eller flere parter har  
felles kontroll. Felles kontroll foreligger når beslutninger om relevante 
aktiviteter krever enstemmighet mellom partene som deler kontrollen. 
Investeringer i felleskontrollerte ordninger klassifiseres enten som  
felleskontrollerte driftsordninger eller felleskontrollerte virksomheter. 
Felleskontrollerte driftsordninger er ordninger der de partene som har 
felles kontroll over ordningen, har rettigheter til eiendelene, og ansvar 
for forpliktelsene knyttet til den felleskontrollerte ordningen. Slike ordninger 
regnskapsføres ved at konsernet innregner sin interesse i ordningens inntek-
ter, kostnader, eiendeler og forpliktelser. Alle konsernets felleskontrollerte 
ordninger er vurdert å være felleskontrollerte driftsordninger, og kon-
sernets interesse er i alle tilfeller sammenfallende med eierandelen. 

Vesentlige skjønnsmessige vurderinger
For å vurdere hvorvidt en investering er et datterselskap, felleskontrollert 
drift/virksomhet eller tilknyttet selskap, kreves det bruk av skjønn,  
særlig rundt graden av kontroll. Konsernet vurderer graden av kontroll  
basert på fakta og omstendigheter for hver enkelt investering.  

For kraftselskaper og kraftverk vil typiske beslutninger om relevante 
aktiviteter kunne være knyttet til produksjonsbeslutninger og mekanismer 
for hvem som kan ta ut strøm til hvilke tider. 

2017

Mill. kroner Fredrikstad Energi AS Andre Sum

BALANSEFØRT	VERDI	1.	JANUAR	2017 	198	 	161	 	358	

Andel resultat etter skatt  -    5  5 

Avskrivning merverdier  9 -1  8 

Utkjøp minoritet -8  -   -8 

Tilgang/avgang  -   -36 -36 

Utbytte -10 -1 -10 

Balanseført	verdi	31.	desember	2017 	189	 	128	 	317	

Note	3.5	Tilknyttede	selskaper	(forts.)
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Rammene for driften av felleseide kraftverk er ofte detaljregulert  
gjennom avtale mellom eierne hvilket, avhengig av hvor strengt driften 
er regulert gjennom denne avtalen, kan være et tegn på at det foreligger 
felles kontroll. Ved å analysere operatøravtalen vurderer konsernet om 
det foreligger felles kontroll knyttet til å påvirke relevante aktiviteter og 
verdidrivere, og hvorvidt avtalen gir fleksibilitet til å påvirke forretnings-
planer og budsjetter. 

Dersom det konkluderes med at det foreligger felles kontroll, vurderer 
konsernet hvorvidt ordningen skal klassifiseres som felleskontrollert 
driftsordning eller felleskontrollert virksomhet. For å vurdere hvorvidt en 
felleskontrollert ordning er felles drift eller felles virksomhet, kreves det 
en helhetlig vurdering, som tar hensyn til aksjonæravtaler, hvilke rettig-
heter og plikter deltakerne har, samt underliggende faktum forøvrig. 

Et kraftverk organisert som en egen juridisk enhet, hvor det foreligger 
en selvstendig virksomhet som selger kraftproduksjon i markedet i eget 
navn og hvor eierne deler på netto avkastning i henhold til eierandeler, 
vurderes av Hafslund E-CO som en felleskontrollert virksomhet. Foreligger 
det avtaler som tilsier en fordeling av total kraftproduksjon, totale eiendeler 
og forpliktelser mellom partene klassifiserer Hafslund E-CO investeringen 
som en felleskontrollert driftsordning. Dette vil alltid være tilfelle for de 
investeringer som ikke er en egen juridisk enhet.

Selskapsnavn Klassifisering Forretnings- 
kontor

Eierandel Stemme-
andel

Foreningen til Hallingdals- 
vassdragets regulering Felleskontrollert driftsordning Oslo 73,5 %

Forening til Bægnavassdragets  
egulering Felleskontrollert driftsordning Hønefoss 38,3 %

Vinstra Kraftselskap DA Felleskontrollert driftsordning Lillehammer 66,7 %

Opplandskraft DA Felleskontrollert driftsordning Lillehammer 50,0 %

Øvre Otta DA Felleskontrollert driftsordning Lillehammer 36,7 %

Nedre Otta DA Felleskontrollert driftsordning Lillehammer 26,9 %

Storbrofoss Kraftanlegg DA Felleskontrollert driftsordning Lillehammer 80,0 %

Bagn Kraftverk DA Felleskontrollert driftsordning Porsgrunn 16,0 %

Embretsfosskraftverkene DA Felleskontrollert driftsordning Drammen 50,0 %

Aurlandsanleggene Felleskontrollert driftsordning Oslo 93,0 %

Solbergfossanlegget Felleskontrollert driftsordning Oslo 66,7 %

Usta Kraftverk Felleskontrollert driftsordning Oslo 57,1 %

Nes Kraftverk Felleskontrollert driftsordning Oslo 57,1 %

Rosten Kraftverk Felleskontrollert driftsordning Lillehammer 72,0 %

Uvdalsverkene Felleskontrollert driftsordning Porsgrunn 10,0 %

Sarp Kraftverk Felleskontrollert driftsordning Askim 50,0 %

Note	3.6	Felleskontrollerte	ordninger (forts.)
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Omtale av vesentlige forhold
Konsernet anser per 31. desember 2018 alle sine investeringer i  
felleskontrollerte ordninger å være driftsordninger, hvor konsernet inn-
regner sin interesse i hver enkelt eiendels- og gjeldspost samt tilsva-
rende andel av inntekter og kostnader i ordningen. Konsernets 
interesse sammenfaller med eierandelen.     

Konsernet samarbeider med andre selskaper om utbygging og drift av 
kraftverk. Eierselskapene disponerer sine forholdsmessige andeler av 
kraftproduksjonen etter fratrekk av forpliktelser til å levere konsesjons-
kraft og lignende.  
 
Stemmeandel tilsvarer som regel eierandel, men lov og avtaler kan 
medføre krav om enstemmighet i alle eller enkelte beslutninger. Regulerings-
foreningene omfatter hver et antall reguleringer. Medlemmenes eierandel 
knytter seg til de enkelte reguleringer. Oppgitt stemmeandel gjelder  
andel av stemmer i generalforsamlingen.
 
Indirekte eierandeler: Øvre Otta DA eies av Opplandskraft DA. Oppgitt 
eierandel er konsernets indirekte eierandel. Bagn Kraftverk DA eies av 
Storbrofoss Kraftanlegg DA. Oppgitt eierandel er konsernets indirekte 
eierandel.
 
Konsernet hefter for sin andel av forpliktelsene i de felleskontrollerte 
driftsordningene.

Note	4.1	Andre	forpliktelser
  
Vesentlige regnskapsprinsipper
Forpliktelser overfor grunneier
Konsernet er gjennom ulike avtaler forpliktet til å betale erstatninger og 
levere frikraft til grunneiere som kompensasjon for ulempe ved å benytte 
vannfallet og grunnen til vannkraftproduksjon. Forpliktelsene knyttet til  
årlige erstatninger og frikraft er klassifisert som langsiktig forpliktelse i 
regnskapslinjen andre forpliktelser. Motpost er fallrettighet som klassifiseres 
som immateriell eiendel. Eiendelen avskrives ikke hvis det ikke foreligger 
hjemfallsrett, og verdiene anses som evigvarende. 

Frikraft – avtale om netto finansielt oppgjør
Frikraftkontrakter inngått med grunneier som avhenger av kraftprisen 
og som gjøres opp finansielt, innregnes til virkelig verdi med etterfølgende 
måling til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet.

Kontanterstatninger 
Konsernet behandler de evigvarende kontanterstatningene med faste 
årlige beløp som finansielle forpliktelser som innregnes til virkelig verdi 
med etterfølgende måling til amortisert kost.

Frikraft – fysisk oppgjør
Konsernet anser sine kontrakter relatert til fysisk levering av frikraft å 
ligge innenfor «eget-bruk»-unntaket. Konsernet avsetter for forpliktelsen til  
et beløp tilsvarende nåverdi av selvkost. 

Note	3.6	Felleskontrollerte	ordninger	(forts.)
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Note	4.1	Andre	forpliktelser (forts.)

Konsesjonskraft
Konsernet er tildelt evigvarende konsesjoner knyttet til utbygging  
og drift av vannkraftverk, og som følge av dette har konsernet årlige 
forpliktelser til å levere konsesjonskraft til kommuner og fylker. Deler  
av forpliktelsen dekkes med fysisk leveranse, og deler har praksis med 
finansielt oppgjør der konsernet betaler forskjellen mellom spot- og 
konsesjonskraftprisen til den som har krav på konsesjonskraft. Ved 
utgangen av 2018 utgjorde konsesjonskraft med finansielt oppgjør et 
årlig volum på totalt 129 GWh (129 GWh). Konsesjonskraft er ikke  
innregnet som en forpliktelse i balansen.  

Konsesjonsavgifter
Konsesjonsavgifter er ikke innregnet som en forpliktelse i balansen. 
Betalte konsesjonsavgifter kostnadsføres når de påløper. 

Andre forpliktelser
Andre forpliktelser innregnes til virkelig verdi med etterfølgende måling 
til amortisert kost.

Øvrige finansielle forpliktelser gjelder i hovedsak forpliktelser knyttet  
til virksomhetsoverdragelse hvor konsernet er forpliktet til å dekke  
enn andel av pensjonskostnader til tidligere ansatte i ulike DAer hvor 
konsernet er medeier, i forbindelse med at de ansatte i DAene ble  
virksomhetsoverdratt til Eidsiva Energi.

Mill. kroner 2018 2017

FINANSIELLE	FORPLIKTELSER	OVERFOR	GRUNNEIER

Frikraft med netto finansielt oppgjør  131  92 

Kontanterstatninger  1 105  563 

Finansielle	forpliktelser	overfor	grunneier 	1	235	 	654	

ANDRE	FINANSIELLE	FORPLIKTELSER

Øvrige finansielle forpliktelser  40  34 

Andre	finansielle	forpliktelser 	40	 	34	

AVSETNINGER	FORPLIKTELSER	OVERFOR	GRUNNEIER

Frikraft med fysisk oppgjør  19  65 

Avsetninger	forpliktelser	overfor	grunneier 	19	 	65	

Andre	forpliktelser 	1	294	 	753	
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Note	4.2	Garantiansvar
Som sikkerhet for enkelte forpliktelser kjøper konsernet bankgarantier. 
Disse garantiene utgjorde per 31. desember 2018 26 mill. kroner i skatte-
trekksgarantier (21 mill. kroner), 34 mill. kroner i husleiegarantier (51 mill. 
kroner) og 1 mill. kroner i kontrakts- og betalingsgarantier (0,5 mill. kroner). 

Note	5.1	Finansielle	instrumenter 

Vesentlige regnskapsprinsipper
Finansielle instrumenter regnskapsføres når konsernet blir part i kontrakts-
messige betingelser knyttet til instrumentet. Konsernet tidligimplementerte 
IFRS 9 i 2017.

Klassifisering og måling
Finansielle eiendeler og forpliktelser klassifiseres i tre kategorier: amortisert 
kost, virkelig verdi over utvidet resultat og virkelig verdi over resultatet. Klas-
sifiseringen bestemmes ved førstegangsinnregning, og vurderingen er basert 
på konsernets forretningsmodell for styring av finansielle instrumenter og  
karakteristikken av kontantstrømmene til det enkelte finansielle instrumentet.  
Finansielle eiendeler reklassifiseres ikke etter førstegangsinnregning med 
mindre konsernet endrer sin modell for styring av finansielle eiendeler.

Amortisert kost
Finansielle eiendeler som konsernet holder for å motta kontraktsmessige 
kontantstrømmer innregnes til virkelig verdi og måles i senere perioder til 
amortisert kost. Dette gjelder i hovedsak instrumenter som kundefordrin-
ger, andre fordringer og bankinnskudd. 

Finansielle forpliktelser innregnes til virkelig verdi og måles som hovedregel 
i senere perioder til amortisert kost. Finansielle forpliktelser som leverandør-
gjeld, obligasjonslån, sertifikatlån og andre lån er klassifisert som amortisert 
kost, med unntak av to lån som måles til virkelig verdi med verdiendring 
over resultatet.  

Effektiv rentes metode benyttes ved beregning av amortisert kost.  

Virkelig verdi over utvidet resultat
Konsernet har inngått kombinerte rente- og valutabytteavtaler for å veksle 
hovedstolbetalinger på lån i utenlandsk valuta til norske kroner. Valutadelen 
av derivatet er regnskapsmessig øremerket som sikringsinstrument i en 
kontantstrømsikring, med endring i virkelig verdi over utvidet resultat i den 
grad sikringen er effektiv. Sikringsbokføring er videre omtalt i Note 5.6  
Derivater og sikring.

For finansielle forpliktelser vil endringer i virkelig verdi som skyldes endring 
i egen kredittrisiko, innregnes i utvidet resultat, mens resterende verdi-
endring føres over resultatet. 

Virkelig verdi over resultatet
Finansielle eiendeler innregnes til virkelig verdi og måles til virkelig  
verdi med verdiendringer over resultatet, bortsett fra for tilfeller i de  
to avsnittene ovenfor.   

Finansielle forpliktelser som ikke er klassifisert til amortisert kost eller som 
ikke er øremerket som sikringsinstrument innregnes til virkelig verdi og 
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måles i etterfølgende perioder til virkelig verdi med verdiendringer over 
resultatet. Dette gjelder finansielle forpliktelser holdt for handelsformål og 
gjelder i hovedsak kraftderivater. 
 
Verdifall
Konsernet innregner avsetning for forventede kredittap for finansielle  
eiendeler som ikke er klassifisert som måling til virkelig verdi. 

Fraregning av finansielle instrumenter
En finansiell eiendel fraregnes når rettighetene til å motta kontantstrømmer 
fra eiendelen er utløpt, eller konsernet har overført sine rettigheter til å 
motta kontantstrømmer fra eiendelen og konsernet enten har overført  
all vesentlig risiko og fordeler knyttet til instrumentet, eller konsernet  
ikke har overført eller beholdt all vesentlig risiko og belønning knyttet til  
instrumentet, men har overført kontroll av eiendelen. 

En finansiell forpliktelse fraregnes når den blir oppfylt, kansellert eller utløper. 
Når en eksisterende finansiell forpliktelse erstattes av en annen forpliktelse til 
samme långiver på vesentlig forskjellige vilkår, eller betingelsene for en eksis-
terende forpliktelse er vesentlig endret behandles dette som opphevelse av 
den opprinnelige forpliktelsen og det innregnes en ny forpliktelse. Differansen 
mellom de bokførte verdiene føres i resultatregnskapet. 

Motregning av finansielle instrumenter
Finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser er motregnet og nettobe-
løpet er rapportert i balansen dersom det foreligger en rettskraftig rett til å 
motregne, og det er en intensjon om å avregne netto før realisering av  
eiendelene og forpliktelsene.

Mill. kroner

Eiendeler og 
forpliktelser til 

virkelig verdi over 
resultat

Derivater benyttet 
for sikringsformål

Eiendeler og  
forpliktelser til  

amortisert kost

Totalt

2018
FINANSIELLE	EIENDELER

Langsiktige fordringer  -   -  786 786 

Aksjer og øvrige finansielle 
eiendeler 2  -  200 202 

Langsiktige derivater  -  928  -  928 

Kortsiktige derivater 1  -   -  1 

Kundefordringer  -   -  472 472 

Andre kortsiktige fordringer  -   -  1 186 1 186 

Bankinnskudd o.l.  -   -  2 993 2 993 

Finansielle	eiendeler 3	 928	 5	638	 6	569	

FINANSIELLE	 
FORPLIKTELSER

Kortsiktig rentebærende gjeld 818  -  2 234 3 052 

Langsiktig rentebærende gjeld  -   -  18 533 18 533 

Kortsiktige derivater 350  -   -  350 

Langsiktige derivater 11 82  -  93 

Andre forpliktelser 131  -  1 144 1 275 

Leverandørgjeld  -   -  396 395 

Annen kortsiktig ikke  
rentebærende gjeld  -   -  2 060 2 060 

Finansielle	forpliktelser 1	310	 82	 24	367	 25	758	
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Omtale av vesentlige forhold
Verdiendringer på lån som måles til virkelig verdi, inklusive endringer i  
virkelig verdi som skyldes endring i egen kredittrisiko, utgjorde i 2018  
-40 mill. kroner (-56 mill. kroner). Endringer i virkelig verdi som skyldes  
endring i egen kredittrisiko var uvesentlig i 2018 og i 2017.   

Mill. kroner

Eiendeler og 
forpliktelser til 

virkelig verdi over 
resultat

Derivater benyttet 
for sikringsformål

Eiendeler og  
forpliktelser til  

amortisert kost

Totalt

2017
FINANSIELLE	EIENDELER

Langsiktige fordringer  -   -  513 513 

Aksjer og øvrige finansielle 
eiendeler 19  -  403 421 

Langsiktige derivater  -  812  -  812 

Kortsiktige derivater 72  -   -  72 

Kundefordringer  -   -  352 352 

Andre kortsiktige fordringer  -   -  862 862 

Bankinnskudd o.l.  -   -  1 946 1 946 

Finansielle	eiendeler 90	 812	 4	075	 4	978	

FINANSIELLE	 
FORPLIKTELSER

Kortsiktig rentebærende gjeld 783  -  1 414 2 197 

Langsiktig rentebærende gjeld 868  -  16 562 17 430 

Kortsiktige derivater 27  -   -  27 

Langsiktige derivater 25 115  -  140 

Andre forpliktelser 91  -  597 688 

Leverandørgjeld  -   -  409 409 

Annen kortsiktig ikke  
rentebærende gjeld  -   -  1 919 1 919 

Finansielle	forpliktelser 1	794	 115	 20	902	 22	811	

Note	5.1	Finansielle	instrumenter	(forts.)

116

Noter konsernGå til kapittel



Årsrapport 2018

Note	5.2	Rentebærende	gjeld
Mill. kroner Lånebeløp i valuta Valuta Forfall 31.12 2018 31.12.2017

E-CO	ENERGI	HOLDING	AS

Sertifikatlån i det norske markedet 500 NOK 2018 - 500

Obligasjonslån i det norske markedet 500 NOK 2018 - 500

Obligasjonslån i det norske markedet 100 NOK 2019 100 100

Privat plassering i det amerikanske markedet 50 USD 2019 433 410

Obligasjonslån i det norske markedet 500 NOK 2022 500 500

Privat plassering i det amerikanske markedet 75 USD 2023 649 615

Privat plassering i det amerikanske markedet 290 NOK 2024 290 290

Privat plassering i det amerikanske markedet 25 USD 2026 216 205

Den nordiske investeringsbank 2 000 NOK 2027-2030 2 000 200

Privat plassering i det amerikanske markedet 910 NOK 2027 910 910

Privat plassering i det japanske markedet 5 000 JPY 2028 394 363

Obligasjonslån i det norske markedet 250 NOK 2029 250 250

Privat plassering i det japanske markedet 5 000 JPY 2029 394 363

Privat plassering i det amerikanske markedet 723 NOK 2029 723 723

Obligasjonslån i det norske markedet 200 NOK 2030 200 200

Lån fra Eidsiva Vannkraft AS 96 NOK 2030 96 248

Obligasjonslån i det norske markedet 200 NOK 2031 200 200

Privat plassering i det amerikanske markedet 125 USD 2031 1 082 1 025

Privat plassering i det tyske markedet 30 EUR 2031 297 295

Privat plassering i det amerikanske markedet 848 NOK 2032 848 848

Privat plassering i det amerikanske markedet 600 NOK 2033 600 600

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

Rentebærende	gjeld	omregnet	til	norske	kroner 	12	528	 	11	692	

Bokført verdi rentebærende gjeld knyttet til virkelig verdisikring  172  216 

Bokført	verdi	rentebærende	gjeld 	12	700	 	11	908	

Herav bokført verdi kortsiktig rentebærende gjeld  533  1 000 

Herav bokført verdi langsiktig rentebærende gjeld  12 168  10 908 
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Note	5.2	Rentebærende	gjeld (forts.)

Mill. kroner Lånebeløp i valuta Valuta Forfall 31.12 2018 31.12.2017

HAFSLUND	AS

Obligasjonslån i det norske markedet 769 NOK 2018 -  769 

Obligasjonslån i det norske markedet 500 NOK 2019  500  500 

Sertifikatlån i det norske markedet 500 NOK 2019  500 -

Den nordiske investeringsbank 1 322 NOK 2019-2030  1 322  1 742 

Obligasjonslån i det norske markedet 500 NOK 2019  500  500 

Obligasjonslån i det norske markedet 600 NOK 2019  600  600 

Obligasjonslån i det norske markedet 305 NOK 2019  305  305 

Obligasjonslån i det norske markedet 750 NOK 2020  750  750 

Obligasjonslån i det norske markedet 300 NOK 2020  300  300 

Obligasjonslån i det norske markedet 400 NOK 2020  400 -

Obligasjonslån i det norske markedet 750 NOK 2021  750  750 

Obligasjonslån i det norske markedet 400 NOK 2022  400  400 

Obligasjonslån i det norske markedet 300 NOK 2023  300  300 

Obligasjonslån i det norske markedet 450 NOK 2024  450  450 

Obligasjonslån i det norske markedet 293 NOK 2024  293  293 

Rentebærende	gjeld	omregnet	til	norske	kroner 7	370	 7	659	

Verdiendring låneportefølje 13 61 

Bokført	verdi	rentebærende	gjeld 7	383	 7	720	

Herav bokført verdi kortsiktig rentebærende gjeld 2 519 1 197 

Herav bokført verdi langsiktig rentebærende gjeld 4 864 6 523 
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Note	5.2	Rentebærende	gjeld (forts.)

Mill. kroner Lånebeløp i valuta Valuta Forfall 31.12 2018 31.12.2017

HAFSLUND	E-CO	AS

Ansvarlig lån fra Oslo Energi Holding AS 1 500 NOK  1 500  -   

Rentebærende	gjeld	omregnet	til	norske	kroner 	1	500	 	-			

Verdiendring låneportefølje -

Bokført	verdi	rentebærende	gjeld 	1	500	 	-			

Herav bokført verdi langsiktig rentebærende gjeld  1 500  -   

HAFSLUND	E-CO	KONSERN

Bokført verdi kortsiktig rentebærende gjeld  3 052  2 197 

Bokført verdi langsiktig rentebærende gjeld  18 533  17 430 
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Lånene som er tatt opp i utenlandsk valuta er ved inngåelse av rente-  
og valutabytteavtaler sikret til norske kroner med tilhørende fast eller  
flytende rente i norske kroner. Tabellen over viser først verdi av lånet  
omregnet til dagskurs på balansedatoen, før effekt av virklig verdi justering 
på lån målt til virkelig verdi, rente- og valutabytteavtaler og eventuell 
regnskapsmessig sikring. Regnskapsmessig sikring gjennomføres kun for 
lånene i E-CO Energi Holding og verdi av regnskapsmessige sikringsforhold 
som er balanseført på lånet som følge av virkelig verdisikring vises på 
egen linje i tabellen for E-CO Energi Holding. 

Konsernet har, som vist i tabellen over, to ansvarlige lån fra henholdsvis 
Oslo kommune og Oslo Energi Holding AS (100 prosent eid av Oslo  
kommune). Lånene er nærmere omtalt i note 9.1 Transaksjoner med  
nærstående parter.

Se også note 5.4 Finansiell risikostyring og note 5.6 Derivater og sikring. 

Mill. kroner 2018 2017

HAFSLUND	E-CO	KONSERN	ENDRINGER	I	 
RENTEBÆRENDE	GJELD

Kortsiktig rentebærende gjeld per 1. januar 2017  2 197  2 412 

Opptak av kortsiktig rentebærende gjeld  1 800  2 250 

Nedbetaling av kortsiktig rentebærende gjeld -3 497 -4 162 

Overføring fra langsiktig rentebærende gjeld  2 552  1 697 

Kortsiktig	rentebærende	gjeld	per	31.	desember	2017 	3	052	 	2	197	

Langsiktig	rentebærende	gjeld	per	1.	januar	2018 	17	430	 	17	211	

Opptak av langsiktig rentebærende gjeld  3 700  3 650 

Nedbetaling av langsiktig rentebærende gjeld -151 -500 

Overføring til kortsiktig rentebærende gjeld -2 552 -1 697 

Effekt av valutakursendringer  189 -104 

Effekt av virkelig verdisikring -43 -74 

Andre endringer langsiktig rentebærende gjeld -41 -1 057 

Langsiktig	rentebærende	gjeld	per	31.	desember	2018 	18	533	 	17	430	

Note	5.2	Rentebærende	gjeld (forts.)
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Note	5.3	Forfallsstruktur	for	finansielle	forpliktelser

Mill. kroner I løpet av 12 måneder 1 til 3 år Over 3 år 31.12.2018

E-CO	ENERGI	HOLDING	AS	

Rente- og valutaderivater -124 - -590 -714

Langsiktig rentebærende gjeld - - 12 168 12 168

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 810 - - 810

Kortsiktig rentebærende gjeld 533 - - 533

E-CO	Energi	Holding	AS 1	219 - 11	578 12	797

HAFSLUND	AS

Langsiktig rentebærende gjeld  -  2 791 2 073 4 864 

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 1 597  -   -  1 597 

Kortsiktig rentebærende gjeld 2 519  -   -  2 519 

Hafslund	AS 4	116	 2	791	 2	073	 8	980	

HAFSLUND	E-CO	AS

Langsiktig rentebærende gjeld  -   -  1 500 1 500 

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 49  -   -  49 

Hafslund	E-CO	AS 49	 	-		 1	500	 1	549	

Konsern	31.	desember	2018 5	384 2	791 15	151 23	326

Kortsiktig	rentebærende	gjeld	i	balansen 3	052

Langsiktig	rentebærende	gjeld	i	balansen 18	533

Sum 21	584

Mill. kroner I løpet av 12 måneder 1 til 3 år Over 3 år 31.12.2017

E-CO	ENERGI	HOLDING	AS	

Rente- og valutaderivater  -  -100 -424 -524

Langsiktig rentebærende gjeld  -  510 10 397 10 907 

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 649  -   -  649 

Kortsiktig rentebærende gjeld 1 000  -   -  1 000 

E-CO	Energi	Holding	AS 1	649	 410	 9	973	 12	032	

HAFSLUND	AS

Langsiktig rentebærende gjeld  -  3 210 3 313 6 523 

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 1 678  -   -  1 678 

Kortsiktig rentebærende gjeld 1 197  -   -  1 197 

Hafslund	AS 2	875	 3	210	 3	313	 9	398	

Konsern	31.	desember	2017 4	524	 3	620 13	286 21	430

Kortsiktig	rentebærende	gjeld	i	balansen 	-		 	-		 	-		 2	197	

Langsiktig	rentebærende	gjeld	i	balansen 	-		 	-		 	-		 17	430	

Sum 	-		 	-		 	-		 19	627	

Tabellene viser udiskonterte kontantstrømmer for hvert intervall. Effekten av 
kombinerte rente- og valutaderivater som veksler hovedstolbetalinger i uten-
landsk valuta til norske kroner er inntatt i tabellen uavhengig av om derivatet 
er en forpliktelse eller eiendel, slik at tabellen viser hovedstolen som faktisk 
betales.
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Note	5.3	Forfallsstruktur	for	finansielle	forpliktelser	(forts.)

Mill. kroner Flytende Fast 31.12.2018

E-CO Energi Holding AS 8 930 3 771 12 701 

Hafslund AS 5 115 2 268 7 383 

Hafslund E-CO AS 1 500  -  1 500 

Konsern	31.12.2018 15	545	 6	039	 21	584	

Mill. kroner Flytende Fast 31.12.2017

E-CO Energi Holding AS 7 726 4 181 11 907 

Hafslund AS 4 635 3 085 7 720 

Hafslund E-CO AS  -   -   -  

Konsern	31.12.2017 12	361	 7	266	 19	627	

Konsernets lån er fordelt på flytende og fast rente som følger:

Note	5.4	Finansiell	risikostyring
Virksomheten i Hafslund E-CO er eksponert for risiko på en rekke  
områder. De mest sentrale er av markedsmessig, regulatorisk, finansiell, 
operasjonell, omdømme og politisk art. Risikostyring er en integrert del  
av konsernets forretningsvirksomhet og er innrettet for å sikre oppnåelsen 
av strategiske og operative mål. Det er etablerte retningslinjer og rammer 
for styring av risiko i forretningsområdene. Konsernets samlede risiko  
vurderes av revisjonsutvalget og av styret. Formålet med risikostyring er  
å ta riktig risiko ut fra konsernets risikovilje og -evne, kompetanse, soliditet 
og utviklingsplaner.

Markedsrisiko
Som kraftprodusent er Hafslund E-CO eksponert for bevegelser i  
markedspriser og volumusikkerhet, og styrer risiko gjennom aktiv markeds-
deltagelse. Utviklingen i kraftpriser vil, sammen med faktorer som påvirker 
produksjonsvolum, være av vesentlig betydning for resultatene til produk-
sjonsvirksomheten. Konsernets styring av risiko er knyttet til disponeringen 
av vannressursene i magasinene samt inngåelse av fysiske og finansielle 
kontrakter. Det er etablert strategi, systemer og rapporteringsrutiner for  
risikostyring knyttet til kraftproduksjonen. Eksponering holdes innenfor  
vedtatte rammer og følges opp gjennom rapportering til ledelsen og styret. 

Innenfor de vedtatte rammene prissikres deler av den fremtidige vann-
kraftproduksjonen. Sikringsgraden kan variere og blir bestemt med bakgrunn 
i en samlet vurdering av markedspriser og utsikter i forholdene som påvirker 
kraftproduksjonen. I tillegg foretar selskapet aktiv posisjonstaking i kraft-
markedet. Konsernet gjennomfører en sikringsstrategi som tar hensyn  
til grunnrentebeskatning, og økt spotpris skal gi en nøytral eller positiv  
effekt på forventet kontantstrøm etter skatt. 

Alle konsernets lån i utenlandsk valuta er i utgangspunktet fastrentelån.  
Disse er swappet til norske kroner med flytende rente. Dette utgjør  
3 503 mill. kroner per 31. desember 2018.
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I risikostyringen inngår rapportering av forventet utfallsrom for  
økonomisk resultat.

Instrumenter som kan benyttes til å prissikre fremtidig kraftproduksjon 
inkluderer bilaterale prissikringsavtaler, futures, forwardkontrakter, EPADer 
(Electricity Price Area Differentials) og opsjoner. Hafslund E-CO oppnår 
områdepriser på det fysiske kraftsalget. Ved bruk av sikringsinstrumenter 
med andre prisreferanser vil sikringen kunne bli mindre effektiv, som følge 
av avvik mot områdepris. Der det er hensiktsmessig kan konsernet  
benytte EPADer som sikring mot prisavvik. 

Valutamarkedet benyttes til å styre valutarisikoen som oppstår gjennom 
sikring. Verdien av prissikret produksjon kan helt eller delvis valuta-
sikres fra euro til norske kroner.

Som operasjonelt risikostyringsmål knyttet til kraftprisrisiko benytter 
Hafslund E-CO blant annet Value at Risk (VaR). VaR beskriver det  
maksimale tapet som kan forventes for en kraftportefølje i løpet av en 
gitt tidsperiode for et gitt konfidensintervall. Eksponering følges opp  
av risikofunksjoner i produksjonsvirksomheten og risk managment- 
funksjonen i konsernet, og eksponeringsrapporter gjennomgås av  
konsernets ledelse.

Finansielle kraftkontrakter (beløp i mill. kroner) 31.12.2018 +30 % -30 %

Terminkontrakter -343 -596 596

Sum	finansielle	kontrakter/ 
sum	effekt	på	resultat	etter	skatt -343	 -596	 	596	

Renterisiko
Hafslund E-CO er i hovedsak eksponert for renterisiko gjennom sine  
finansieringsaktiviteter i norske kroner og utenlandsk valuta (note 5.2). 
Konsernets driftsinntekter og kontantstrøm fra operasjonell virksomhet 
er også til en viss grad følsom for renteendringer. Deler av den rentebærende 
gjelden har flytende rentebetingelser, noe som medfører at konsernet på- 
virkes av endringer i rentenivået. Eksponeringen styres primært gjennom 
bruk av instrumenter som balanserer vektingen av finansiering med flytende 
rente og finansiering med fastrentebetingelser.

Tillatt avkastning i nettvirksomheten baseres etter dagens regulerings-
regime blant annet på årets gjennomsnittlige 5-års swap-rente pluss 
gjennomsnittlig kredittmargin for året for obligasjoner med 5 års løpetid 
utstedt av kraftselskap med god kredittverdighet. Renterisiko i Hafslund 
AS styres også gjennom å utnytte den naturlige rentesikringen ved at 
renteeksponeringen knyttet til nettvirksomheten skal søkes korrelert  
mot rente på lånesiden.

Note	5.4	Finansiell	risikostyring	(forts.) Finansielle kraftkontrakter gir konsernet følgende eksponering og sensitivitet 
ved +/- 30 prosent endring i kraftprisen:
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Gitt konsernets renteeksponering per 31. desember 2018 vil en rente-
endring på +/- 0,5 prosentpoeng over hele kurven gi en endring i konsernets 
direkte lånekostnader (justert for skatteeffekt) på omlag 60 mill. kroner  
(46 mill. kroner). En betydelig andel av konsernets gjeldsportefølje er kvotert 
med NIBOR som referanserente. Dette innebærer at et eventuelt fremtidig 
bortfall av NIBOR vil ha innvirkning på konsernets renteeksponering.

Hafslund E-CO har en indirekte renterisiko i valuta- og kraftderivater, 
men av mindre omfang. Det er ikke observert noen korrelasjon mellom 
rentenivået og prisene i kraftmarkedet.

Hafslund E-CO har to ansvarlige lån på henholdsvis 1 500 mill. kroner  
fra Oslo Energi Holding AS og 2 347 fra Oslo kommune per 31. desember 
2018 (2 347 mill. kroner). For 2018 var snittrenten henholdsvis 5,03 og 
5,45 prosent. Dersom årsresultatet for konsernet viser underskudd etter 
belastede renter skal renten reduseres med underskuddsbeløpet eller til 0. 
Reduksjonen er endelig og rentebeløpet skal ikke betales på et senere 
tidspunkt. Disse lånene har dermed ikke den samme renteeksponeringen 
som de øvrige lånene.

Valutarisiko
Lån som er tatt opp i utenlandsk valuta er ved låneopptaket sikret til norske 
kroner gjennom inngåelse av rente- og valutabytteavtaler. Pengeposter og 
lån i utenlandsk valuta vurderes til kurs på balansedagen. Valutatap eller 
valutagevinst ved omregning til kurs på balansedagen og resultatføres, 
med mindre posten inngår i et regnskapsmessig sikringsforhold og  
sikringen er effektiv (jf. note 5.6). Ineffektivitet resultatføres.  

Konsernet har ingen vesentlige fordringer eller investeringer i utenlandsk 
valuta.

De nordiske kraftmarkedene har euro som handels- og clearingvaluta. 
Dette medfører at konsernet får de fleste av sine kraftinntekter fra fysisk 
og finansiell handel i EUR. Konsernets kostnader er i hovedsak i norske 
kroner. Konsernet benytter valutaterminer for å redusere/sikre konse-
kvensene av manglende samsvar mellom inntekter i valuta og kostnader 
i norske kroner. Sikringshorisonten for valuta er begrenset til 5 år frem i 
tid. Valutasikring foretas for fremtidig salg av kraft som er sikret gjennom 
kraftderivater. Spotsalg av kraft regnskapsføres til kurs på transaksjons-
tidspunktet. Andre transaksjoner i utenlandsk valuta regnskapsføres til 
transaksjonskurs. Hovedvekten av kraftproduksjonen selges på Nord 
Pool Spot eller direkte til Hafslund Strøm AS. Kraften selges i euro, som 
løpende veksles til norske kroner.

Konsernet har rente- og valutabytteavtaler som reduserer valutaekspo-
nering på lån i utenlandsk valuta. Endring i valutakurs mot norske kroner 
vil dermed ikke ha vesentlig innvirkning på konsernets lånekostnader.

Kredittrisiko
Konsernet er hovedsakelig eksponert for kredittrisiko knyttet til kunde-
fordringer og andre kortsiktige fordringer innenfor kjernevirksomheten, 
(note 5.1) samt motpartsrisiko ved inngåelse av finansielle derivater  
(note 5.6).

Note	5.4	Finansiell	risikostyring	(forts.)
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Konsernets motparter for fysisk kraftsalg er i hovedsak Nord Pool Spot 
og Hafslund Strøm AS. Konsernet har inngått avtaler som tillater å 
motregne gevinst mot tap (ISDA-avtaler) med alle motparter i finansielle 
derivater. Handel i kraftderivater har i hovedsak oppgjør gjennom  
NASDAQ OMX Commodities.

Nettleie fra kunder betales i hovedsak til Hafslund Tellier AS (tidligere  
eid av Hafslund, nå eid av Fortum) som utfører fakturering og innkreving 
av nettleie på vegne av Hafslund Nett. Dette medfører en viss konsentra-
sjonsrisiko. Innføring av gjennomfakturering i 2016 innebærer at faktura 
for nettleien sendes til kraftleverandøren, som inkluderer nettleien i en 
samlet faktura for strøm og nettleie til kunden. Dette gjelder for hoved-
vekten av fordringsmassen til Hafslund Nett. Alle kraftleverandører som 
utfører gjennomfakturering må stille bankgaranti for rettidig viderebetaling 
av nettleie. Fordringsmassen til nettvirksomheten inkluderer også kunder 
av kraftleverandører som ikke tilbyr viderefakturering, kunder som mottar 
leveringspliktig kraft, samt fakturering for andre tjenester. 

Kredittrisiko begrenses gjennom diversifisering og ved å definere en 
nedre grense for å godkjenne motparters kredittverdighet. Rente-  
og valutaderivater inngås kun med banker med minimum «investment  
grade»-rating. Det settes også øvre grenser for total kreditteksponering 
gjennom plasseringer og derivatposisjoner mot den enkelte motpart. 
Kredittrisiko vurderes løpende på konsernets faktiske engasjementer. 
Ved inngåelse av nye engasjementer utføres det motpartsvurderinger.

Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke vil være i stand til å  
betjene sine finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller. Konsernet  
er eksponert for likviditetsrisiko ved at det ikke er samsvar mellom  
kontantstrømmen fra virksomheten og finansielle forpliktelser. Kontant-
strømmen varierer med blant annet markedspriser, sesongsvingninger 
og investeringsnivå. 

Konsernets strategi for å håndtere likviditetsrisiko er å ha tilstrekkelig 
med likvide midler til enhver tid, slik at man kan innfri finansielle
forpliktelser ved forfall, også ved ekstraordinære hendelser, uten å  
risikere uakseptable tap eller omdømme.

Konsernets rentebærende gjeld med forfallsdato er fremstilt i note 5.2. 
Forfallsstruktur for øvrige finansielle forpliktelser, herav derivater og  
annen kortsiktig gjeld fremkommer av note 5.3. Gjennom analyser av 
forventede inn- og utbetalinger og gjennomføring av kort- og langsiktige 
låneopptak minimeres likviditetsrisikoen. 

For å minimere refinansieringsrisikoen, det vil si risikoen for ikke å få  
refinansiert et lån eller dekket et kortsiktig likviditetsbehov til normale 
markedsmessige vilkår, har konsernet etablert langsiktige, kommitterte 
trekkrettigheter som sikrer tilgjengelig likviditet også i perioder hvor det 
kan være vanskelig å oppnå finansiering i markedene. 

Ubenyttede trekkrettigheter per 31. desember 2018 utgjorde 4,0 mrd. kroner 
(4,5 mrd. kroner). Videre har man som en ekstra sikkerhet mot turbulente 
finansmarkeder og dermed mulig bortfall av enkelte finansieringskilder  
etablert kredittlinjer på 300 mill. kroner (100 mill. kroner) i bank (ubenyttede).

Note	5.4	Finansiell	risikostyring	(forts.)
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Note	5.5	Virkelig	verdi

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

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

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

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

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

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

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

For valutaterminer, rente- og valutabytteavtaler, samt rentebytteavtaler 
er beregnet nåverdi rimelighetsvurdert mot verdsettelser fra kontrakts-
motpart.

Lån som måles til virkelig verdi, er beregnet ved å neddiskontere  
lånenes kontantstrømmer. Som diskonteringssats er rentekurven for 
norske swaprenter pluss Hafslunds kredittmargin benyttet. Endringer i 
kredittmargin i løpet av 2018 var uvesentlig i forhold til låneporteføljens 
virkelig verdi.
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Note	5.5	Virkelig	verdi	(forts.)

Mill. kroner
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 2018

Sum virkelig 
verdi

2018
Bokført  

verdi

FINANSIELLE	EIENDELER	
MÅLT	TIL	VIRKELIG	VERDI

Rente- og valutaderivater  -  929  -  929 929 

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

FINANSIELLE	FORPLIKTELSER	
MÅLT	TIL	VIRKELIG	VERDI

Rente- og valutaderivater  -  93  -  93 93 

Kraftderivater  -  350  -  350 350 

Grunneiererstatninger og frikraft  -   -  131 131 131 

Rentebærende gjeld  -  818  -  818 818 

Sum	finansielle	forpliktelser	
målt	tilvirkelig	verdi 	-		 1	261	 131	 1	392	 1	392	

Mill. kroner
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 2017

Sum virkelig 
verdi

2017
Bokført  

verdi

FINANSIELLE	EIENDELER	
MÅLT	TIL	VIRKELIG	VERDI

Rente- og valutaderivater  -  830  -  830 830 

Kraftderivater  -  54  -  54 54 

Sum	finansielle	eiendeler	 
målt	til	virkelig	verdi 	-		 884	 	-		 884	 884	

FINANSIELLE	FORPLIKTELSER	
MÅLT	TIL	VIRKELIG	VERDI

Rente- og valutaderivater  -  140  -  140 140 

Kraftderivater  -  28  -  28 28 

Grunneiererstatninger og frikraft  -   -  91 91 91 

Rentebærende gjeld  -  1 606  -  1 606 1 606 

Sum	finansielle	forpliktelser	
målt	til	virkelig	verdi 	-		 1	774	 91	 1	865	 1	865	

Konsernet har to lån som måles til virkelig verdi over resultatet. Øvrige  
lån måles til amortisert kost. Virkelig verdi for disse lånene vises i tabellen 
nedenfor. For andre finansielle forpliktelser målt til amortisert kost er 
amortisert kost tilnærmet lik virkelige verdi. Finansielle eiendeler målet til 
amortisert kost består i hovedsak av den delen av kundefordringer som 
ikke er IFRS 15-fordringer, og andre fordringer hvor amortisert kost er  
tilnærmet lik virkelig verdi, se note 2.2 og 5.10.

Se Note 5.2 Rentebærende gjeld for nærmere informasjon om konsernets 
rentebærende gjeld. 

Omtale av vesentlige forhold
I løpet av rapporteringsperioden var det ingen endring i måling av  
virkelig verdi som medførte overføringer mellom nivå 1 og 2 og ingen 
overføringer inn og ut av nivå 3.
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Note	5.5	Virkelig	verdi	(forts.)

Mill. kroner
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 2018

Sum virkelig 
verdi

2018
Bokført  

verdi

FINANSIELLE	FORPLIKTELSER	
MÅLT	TIL	AMORTISERT	KOST

Annen kortsiktig ikke rente -
bærende gjeld  -   -  719 719 719 

Leverandørgjeld  -   -  395 395 395 

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

Rentebærende gjeld  -  16 912  -  16 912 16 918 

Sum	finansielle	forpliktelser	
målt	til	amortisert	kost 	-		 16	912	 2	277	 19	189	 19	195	

Rentebærende gjeld målt til amortisert kost 16 918 

Rentebærende gjeld målt til virkelig verdi 818 

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

Rentebærende	gjeld	31.	desember	2018 21	584 

Langsiktig rentebærende gjeld 18 533 

Kortsiktig rentebærende gjeld 3 052 

Rentebærende	gjeld	31.	desember	2018 21	584	

Mill. kroner
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 2017

Sum virkelig 
verdi

2017
Bokført  

verdi

FINANSIELLE	FORPLIKTELSER	
MÅLT	TIL	AMORTISERT	KOST

Annen kortsiktig ikke rente- 
bærende gjeld  -   -  560 560 560 

Leverandørgjeld  -   -  409 409 409 

Andre avsetninger og forpliktelser  -   -  662 662 662 

Rentebærende gjeld  -  15 961  -  15 961 15 674 

Sum	finansielle	forpliktelser	
målt	til	amortisert	kost 	-		 15	961	 1	631	 17	592	 17	305	

Rentebærende gjeld målt til amortisert kost 15 674 

Rentebærende gjeld målt til virkelig verdi 1 606 

Ansvarlig lån målt til amortisert kost, ikke beregnet virkelig verdi 2 347 

Rentebærende	gjeld	31.	desember	2017 19	627	

Langsiktig rentebærende gjeld 17 430 

Kortsiktig rentebærende gjeld 2 197 

Rentebærende	gjeld	31.	desember	2017 19	627	
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Note	5.6	Derivater	og	sikring
 
Vesentlige regnskapsprinsipper
Konsernet har derivater knyttet til sikring av inntekter fra fremtidig kraft-
produksjon, samt til veksling av rentebetingelser og sikring av  
valutaeksponering i forbindelse med låneopptak. 

Konsernet har inngått finansielle sikringskontrakter for kraftinntekter i 
euro, og benytter i tillegg valutaterminer for å sikre oppgjør i euro til  
norske kroner. Konsernet har ikke påberopt sikringsbokføring for kontrakter 
på kraftsikring eller for valutaterminer, slik at urealiserte verdiendringer 
føres over resultatet og presenteres på regnskapslinjen andre drifts- 
inntekter.     

Konsernet har inngått to rentebytteavtaler hvor rentebetingelsene på 
obligasjonslån i norske kroner er vekslet fra fast til flytende rente. Rente-
bytteavtalene benyttes for å balansere renteeksponeringen for konsernets 
låneportefølje. Rentebytteavtaler som er inngått for å bytte vilkårene fra 
fast til flytende rente på obligasjonslån i norske kroner er regnskapsmessig 
behandlet som virkelig verdisikring.

For alle låneopptak i utenlandsk valuta har konsernet som policy å  
redusere valutarisiko ved at hovedstolbetalinger og fastrentebetalinger 
i utenlandsk valuta veksles til norske kroner i et 1:1-forhold ved hjelp av 
kombinerte rente- og valutabytteavtaler. I de kombinerte avtalene veksles 
også rentebetingelsene fra fast til flytende rente, slik at konsernet mottar 
faste rentebetalinger i utenlandsk valuta og betaler flytende rente i norske 
kroner. Vekslingen fra fast til flytende rente i utenlandsk valuta er behandlet 
som en virkelig verdisikring, mens veksling fra flytende rente og  
hovedstolbetalinger i utenlandsk valuta til norske kroner er behandlet 
som en kontantstrømsikring. 

For ett av lånene tatt opp i utenlandsk valuta er det både inngått en 
kombinert rente- og valutabytteavtale som veksler betingelsene fra  
hovedstol og fast rente i utenlandsk valuta til flytende rente og hoved-
stol i norske kroner, samt i tillegg en rentebytteavtale som veksler rente- 
betingelsene fra flytende rente i norske kroner til fast rente i norske kroner. 
Den kombinerte rente og valutabytteavtalen er regnskapsmessig behandlet 
som beskrevet i avsnittet ovenfor, mens konsernet ikke har påberopt 
sikringsbokføringen for rentebytteavtalen.   
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Derivater innregnes til virkelig verdi med etterfølgende måling av  
virkelig verdi i balansen. Regnskapsføringen av tilhørende gevinst og 
tap avhenger av om derivatene er utpekt som sikringsinstrumenter og 
hvorvidt sikringsforholdet er vurdert som en kontantstrømsikring eller 
en virkelig verdisikring. Ineffektiv del av sikringen føres i begge tilfeller 
over resultatet, hvor kraftsikring og valutaterminer presenteres som 
andre driftsinntekter og verdiendring på derivater knyttet til konsernets 
finansering presenteres som finanskostnad. Derivater hvor konsernet 
ikke har påberopt sikringsbokføring måles til virkelig verdi med verdi-
endringer over resultatet og presenteres tilsvarende. Alle derivater  
presenteres på regnskapslinjen Derivater i balansen, fordelt på eiendel 
og forpliktelse og langsiktig og kortsiktige posisjoner.  

Sikringsbokføring 
Kriteriene for inngåelse av et sikringsforhold følger av konsernets risiko-
håndteringsstrategi og medfører en kvalitativ og fremoverskuende  
tilnærming til vurdering av sikringseffektivitet. Ved inngåelse av et sik-
ringsforhold skjer det en øremerking og dokumentasjon av sikrings-
forholdet, hvor både sikringsobjekt og sikrings instrument utpekes og 
kilder til ineffektivitet identifiseres. Konsernet øremerker kun kontrakter 
med eksterne parter som sikringsinstrumenter.    

Konsernet har følgende sikringsforhold (pålydende: + viser hovedstol 
konsernet betaler og – viser hovedstol konsernet mottar): 

Mill. kroner

Referanse Sikringsobjekt Valuta Pålydende Forfall Rentesats Regnskapslinje*

A Fastrentelån NOK 500 2018 5,15 % Rentebærende gjeld

B Fastrentelån USD 50 2019 5,19 % Rentebærende gjeld

C Fastrentelån NOK 500 2022 4,35 % Rentebærende gjeld

D Fastrentelån USD 75 2023 4,77 % Rentebærende gjeld

E Fastrentelån USD 25 2026 4,95 % Rentebærende gjeld

F Fastrentelån JPY 5 000 2028 1,51 % Rentebærende gjeld

G Fastrentelån JPY 5 000 2029 1,38 % Rentebærende gjeld

H Fastrentelån NOK 250 2029 4,40 % Rentebærende gjeld

I Fastrentelån USD 125 2031 3,14 % Rentebærende gjeld

J Fastrentelån EUR 30 2031 2,29 % Rentebærende gjeld

*  Første års avdrag er klassifisert som rentebærende kortsiktig gjeld. Resterende er klassifisert som  
rentebærende langsiktig gjeld.      

Note	5.6	Derivater	og	sikring (forts.)
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Mill. kroner

Referanse Rentebytteavtaler Valuta Pålydende Forfall Rentesats Regnskapslinje

A Rentebytteavtale NOK 500 2018 3M NIBOR + 1,035 % Derivater

B Kombinert rente- og valutabytteavtale USD -50 2019 5,19 % Derivater

B Kombinert rente- og valutabytteavtale NOK 309 2019 6M NIBOR + 0,4 % Derivater

C Rentebytteavtale NOK -500 2022 4,35 % Derivater

C Rentebytteavtale NOK 500 2022 3M NIBOR + 2,8 % Derivater

D Kombinert rente- og valutabytteavtale USD -75 2023 4,77 % Derivater

D Kombinert rente- og valutabytteavtale NOK 429 2023 3M NIBOR +0,86 % Derivater

E Kombinert rente- og valutabytteavtale USD -25 2026 4,95 % Derivater

E Kombinert rente- og valutabytteavtale NOK 143 2026 3M NIBOR +0,86 % Derivater

F Kombinert rente- og valutabytteavtale JPY -5 000 2028 1,51 % Derivater

F Kombinert rente- og valutabytteavtale NOK 301 2028 6M NIBOR +0,92 % Derivater

G Kombinert rente- og valutabytteavtale JPY -5 000 2029 1,38 % Derivater

G Kombinert rente- og valutabytteavtale NOK 296 2029 6M NIBOR +0,87 % Derivater

H Rentebytteavtale NOK -250 2029 4,40 % Derivater

H Rentebytteavtale NOK 250 2029 3M NIBOR + 2,4 % Derivater

I Kombinert rente- og valutabytteavtale USD -125 2031 3,14 % Derivater

I Kombinert rente- og valutabytteavtale NOK 1 036 2031 3M NIBOR +1,524 % Derivater

J Kombinert rente- og valutabytteavtale EUR -30 2031 2,29 % Derivater

J Kombinert rente- og valutabytteavtale NOK 237 2031 6M NIBOR +1,1 % Derivater

Note	5.6	Derivater	og	sikring (forts.)
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Mill. kroner
  Virkelig verdi sikringsinstrumenter Endring i virkelig  

verdi brukt for måling av 
ineffektivitet i perioden

31.	DESEMBER	2018 Eiendeler Forpliktelser

Kombinerte valuta- og renteavtaler 906 82 153

Rentebytteavtaler 22 - -4

Totalt 928 82 149

31.	DESEMBER	2017 Eiendeler Forpliktelser

Kombinerte valuta- og renteavtaler 786 115 -167

Rentebytteavtaler 26 - -11

Totalt 812 115 -178

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

Kontantstrømsikring 
Lån som er tatt opp i utenlandsk valuta er ved låneopptaket sikret til 
norske kroner ved inngåelse av kombinerte rente- og valutabytteavtaler, 
hvor fastrente- og hovedstolbetalinger i utenlandsk valuta veksles til 
flytende rente- og hovedstolbetalinger i norske kroner. Veksling fra  
fast til flytende rente i utenlandsk valuta er behandlet som en virkelig 
verdisikring. Hovedstolbetalinger og flytende rentebetalinger i utenlandsk 
valuta er konsekvent sikret til norske kroner med et 1:1-forhold for å  
begrense konsernets valutaeksponering.

Valutarisiko
Konsernet har valutarisiko på hovedstolbetalinger og flytende rente- 
betalinger i utenlandsk valuta. Valutarisiko er redusert ved veksling  
fra utenlandsk valuta til norske kroner gjennom kombinerte rente-  
og valutabytteavtaler, noe som reduserer variabiliteten i kontantstrømmene. 
Her er kontantstrømmer på hovedstolbetalinger og flytende rentebetalinger 
i utenlandsk valuta utpekt som sikringsobjekt, og tilsvarende kontant-
strømmer fra derivatet utpekt som sikringsinstrument. Basismarginen 
er ekskludert fra det utpekte sikringsinstrumentet.

Det er en økonomisk sammenheng mellom sikringsobjekt og sikrings- 
instrument siden de sentrale betingelsene for veksling fra utenlandsk  
valuta til norske kroner samsvarer. Vurdering av sikringseffektivitet  
gjøres på kvalitativ basis. 

Ved regnskapsavleggelse gjøres det en virkelig verdiberegning av  
valutadelen av derivatet, hvor verdiendringer på den effektive delen  
av sikringen føres mot utvidet resultat frem til den perioden hvor verdi-
endringer på sikringsobjektet påvirker resultatregnskapet. Den ineffektive 
delen av sikringen kostnadsføres og presenteres som finanskostnad. 

Ineffektivitet i sikringen kan komme fra effekten på virkelig verdi av  
kredittrisiko som påvirker sikringsinstrumentet, men ikke sikringsobjektet.       

Note	5.6	Derivater	og	sikring (forts.)
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Mill. kroner
Lån i utenlandsk  

valuta omregnet til  
balansedagens kurs

Resultatført  
verdiendring  

sikringsobjekt

Resultatført  
verdiendring  

sikringsinstrument

Regnskapslinje

31.	desember	2018 3 465 190 -190 Finanskostnader

31.	desember	2017 3 275 -102 102 Finanskostnader

Sikringsobjekt og sikringsinstrument påvirker balanse og resultat som følger:

Bevegelser i kontantstrømsikringsreserven:  

Ineffektiv del av kontantstrømsikringen som er ført over resultatet som 
finanskostnader er uvesentlig for 2018 og 2017. 

Virkelig verdisikring 
Konsernets låneportefølje inkluderer både lån med faste og flytende 
rente betingelser, samt at konsernet har benyttet derivater for å veksle 
rentebetingelser på enkelte lån fra fast til flytende rente. 

Dette gjelder både for obligasjonslån som er tatt opp i norske kroner 
hvor det er inngått en rentebytteavtale, samt låneopptak i utenlandsk  
valuta hvor det er inngått kombinerte valuta- og rentebytteavtaler.  
Hensikten med vekslingen fra fast til flytende rente er å balansere  
konsernets renteeksponering.    

Renteeksponering
Obligasjonslån som er tatt opp i norske kroner hvor det er inngått rentebytte-
avtaler fra fast til flytende rente er regnskapsmessig vurdert som virkelig 
verdisikring. Tilsvarende utpeking gjelder for rentesikring fra fast til flytende 
rente i utenlandsk valuta fra kombinerte valuta- og rentebytteavtaler. Den 
sikrede risikoen er verdiendringer av fastrentebetalingene som i hoved-
sak følger av endringer i OIS/NIBOR-renter. Regnskapsmessig møter 
verdiendringer på den sikrede risikoen verdiendringer på sikringsinstru-
mentet i resultatet.

Det er en økonomisk sammenheng mellom sikringsobjekt og sikrings- 
instrument siden de sentrale betingelsene for veksling av rentebetingelser  
fra fast til flytende rente likner. Vurdering av sikringseffektivitet gjøres  
på kvalitativ basis.  

Ineffektivitet i sikringen kan komme fra ulike oppgjørstidspunkter for  
rentebetalinger/rentefastsettelse mellom sikringsobjekt og sikrings- 
instrument samt effekten på virkelig verdi av kredittrisiko som påvirker  
sikringsinstrumentet, men ikke sikringsobjektet.    

Ineffektiv del av virkelig verdisikringen som ble ført over resultatet som 
finanskostnad i 2018 og 2017 er uvesentlig. 

Sikringsreserve 

1.	januar	2017 -64

Verdiendring over utvidet resultat 2017 -4

Utsatt skatt 1

31.	desember	2017 -67

Verdiendring over utvidet resultat sikring 2018 14

Utsatt skatt -4

31.	desember	2018 -57

Note	5.6	Derivater	og	sikring (forts.)
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Note	5.7	Kapitalstyring

Hafslund E-CO har en kapitalstyring som skal sikre at konsernet har 
finansiell fleksibilitet på kort og lang sikt, og at konsernet kan opprett-
holde en høy kredittverdighet. Det er en målsetting å ha en kontant-
strøm som sikrer konkurransedyktig avkastning til eier gjennom utbytte 
uten at dette går på bekostning av konsernets kreditorer.  

Konsernets likviditetsreserve, utover kontanter og kontantekvivalenter, 
består av ubenyttede langsiktige trekkfasiliteter. Hafslund E-CO har  
tilgang til diversifiserte lånekilder og benytter i hovedsak obligasjons-
lån, bank og internasjonale private placement markeder.  

Konsernet har langsiktig finansiering som sikrer handlefrihet også i  
perioder hvor det er vanskelig å få finansiering i markedene.  

Låneporteføljen har en balansert sammensetning av lån med forfallsstruktur 
mellom 0 og 19 år, med en gjennomsnittlig løpetid på ni år. Forfalls- 
strukturen på konsernets rentebærende lån og andre finansielle  
forpliktelser er vist i note 5.2 og 5.3. 

Ved utgangen av 2018 hadde konsernet ubenyttete trekkrettigheter 
som er tilstrekkelige til å dekke konsernets refinansieringsbehov de 
neste 12 måneder. Ekstern opplåning er sentralisert på morselskapsnivå 
i hvert av underkonsernene Hafslund og E-CO Energi, og kapitalbehov 
i respektive datterselskaper dekkes normalt gjennom interne lån i hovedsak 
gjennom konsernkontosystemer, i kombinasjon med egenkapital. Kapital-
struktur i datterselskapene tilpasses forretningsmessige hensyn, samt 
juridiske og skattemessige hensyn.

Konsernet legger vekt på en balansert og forsvarlig kapitalsammensetning 
som opprettholder en forsvarlig egenkapital ut fra risikoen og omfanget 
av virksomheten. 

Konsernet har negativ pantsettelsesklausul i låneavtalene. Enkelte av 
avtalene har bestemmelser om at det ikke skal avhendes vesentlige  
eiendeler uten etter samtykke, og eierskapsklausul som sier at over  
50 prosent av aksjekapitalen i Hafslund AS eller Hafslund Nett AS  
og E-CO Energi Holding AS skal eies direkte eller indirekte av Oslo 
kommune. Dette betyr at långivere i henhold til gitte vilkår kan kreve 
lånene innfridd hvis Oslo kommunes direkte eller indirekte eierskap i 
disse selskapene reduseres til 50 prosent eller mindre. Konsernet har 
ingen andre finansielle covenants i låneavtalene. 

Konsernet har ikke offisiell kredittrating, men overvåker aktivt kvantitative  
og kvalitative faktorer som påvirker kredittverdigheten. Hafslund AS  
har en ambisjon om å opprettholde en kredittprofil som tilsvarer en 
BBB+ kredittrating. E-CO Energi Holding AS har ikke spesifikk rating- 
mål, men har ambisjon om å opprettholde en solid ‟investment grade” 
kreditt. Hafslund E-CO overvåker kapitalstyringen blant annet ved å 
følge utviklingen i egenkapitalandelen, netto rentebærende gjeld og 
kontantstrøm fra driften. Konsernets kapital består av netto rente- 
bærende gjeld og egenkapital. 

Konsernet er ikke pålagt eksterne krav med hensyn til styring av  
kapitalstruktur annet enn det som følger av markedets forventninger  
og eiers krav om utbytte.
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Mill. kroner 2018 2017

NETTO	RENTEBÆRENDE	GJELD	

Kortsiktig rentebærende gjeld  3 052  2 197 

Langsiktig rentebærende gjeld  18 348  17 155 

Langsiktige rentebærende fordringer  67  10 

Pengemarkedsfond  200  403 

Bankinnskudd o.l.  2 993  1 946 

Netto	rentebærende	gjeld 	18	139	 	16	993	

Ubenyttede	trekklinjer 	4	302	 	4	602	

EGENKAPITALANDEL

Egenkapital  16 501  17 126 

Eiendeler  49 180  45 781 

Egenkapitalandel	 34	% 37	%

Note	5.7	Kapitalstyring	(forts.)

Mill. kroner 2018 2017

ANDRE	LANGSIKTIGE	FORDRINGER

Andre langsiktige rentebærende fordringer  67  10 

Andre langsiktig ikke rentebærende fordringer  181  218 

Overfinansiert pensjonsordning  538  285 

Andre	langsiktige	fordringer 	786	 	513	

Note	5.9	Langsiktige	fordringer

Note	5.8	Aksjekapital	og	aksjonærinformasjon

Mill. kroner Antall aksjer Aksjekapital Overkurs Innskutt egenkapital

INNSKUTT	EGENKAPITAL

Per 31. desember 2018  100 000  100  15 295  15 395 

Mill. kroner 2018

UTBYTTE

Utbetalt utbytte i perioden  998 

Hafslund E-CO AS har ingen egne aksjer. Samtlige aksjer er eid av Oslo 
kommune.  650 mill. kroner av utbyttet er utbetalt fra E-CO Energi Holding AS 
til Oslo kommune.  

Vesentlige regnskapsprinsipper
Alle langsiktige fordringer forfaller senere enn ett år etter balansedagen. 
Virkelig verdi av langsiktige fordringer tilsvarer balanseført verdi.

Virkelig verdijustering på lån utgjør 185 mill. kroner i 2018  
(276 mill. kroner). Dette er ikke inkludert i netto rentebærende gjeld.
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Mill. kroner 2018 2017

KUNDEFORDRINGER

Kundefordringer  494  364 

Avsetning tap på fordringer -23 -13 

Kundefordringer 	472	 	352	

ANDRE	FORDRINGER

Andre kortsiktige ikke rentebærende fordringer  442  142 

Påløpt ikke fakturerte inntekter  704  637 

Påløpt inntekter/forskuddsbetalte kostnader  40  84 

Andre	ikke	rentebærende	kortsiktige	fordringer 	1	186	 	862	

Mill. kroner 2018 2017

BANKINNSKUDD	O.L.

Bankinnskudd  2 379  1 705 

Skattetrekk (bundne midler)  17  13 

Andre bundne midler  597  228 

Bankinnskudd	o.l. 	2	993	 	1	946	

ANDRE	LIKVIDE	FINANSIELLE	EIENDELER

Pengemarkedsfond  200  403 

Andre	likvide	finansielle	eiendeler 	200	 	403	

Note	5.10	Kundefordringer	og	andre	fordringer Note	5.11	Bankinnskudd	o.l.

Vesentlige regnskapsprinsipper
Kundefordringer inneholder både fordringer som oppstår som følge av  
kontrakter med kunder og andre typer fordringer. Fordringer som oppstår 
som følge av kontrakter med kunder innregnes til avtalt beløp, redusert med 
forventet kredittap. Andre fordringer og tidsavgrensningsposter innregnes  
til virkelig verdi og måles i etterfølgende perioder til amortisert kost.

Vesentlige estimater og forutsetninger
Feil vurdering av kundenes betalingsevne vil kunne medføre tap på  
fordringer som dermed må nedskrives over resultatet. Konsernet  
estimerer forventede tap basert på erfaringstall og avsetter for dette. 
Konsernet har vurdert at kredittrisikoen er akseptabel.

Se note 2.2 for nærmere omtale av driftsinntekter og kontraktssaldoer.

Bankinnskudd o.l. er konsernets likvide midler og består av bank- 
innskudd samt andre kortsiktige, lett omsettelige investeringer med 
maksimum tre måneders opprinnelig løpetid. 

Omtale av vesentlige forhold
Konsernets tilgjengelige betalingsmidler består hovedsakelig av bank-
innskudd. I tillegg har Hafslund E-CO AS en kassekreditt på 200 mill. 
kroner, mens E-CO Energi Holding AS har en kassekreditt på 100 mill. 
kroner. Begge kassekredittene var ubenyttet per 31. desember 2018. 
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Mill. kroner 2018 2017

LEVERANDØRGJELD

Leverandørgjeld  395  409 

Leverandørgjeld 	395	 	409	

ANNEN	KORTSIKTIG	IKKE	RENTEBÆRENDE	GJELD

Skyldig offentlige trekk og avgifter  1 127  1 018 

Påløpt rentekostnad  371  305 

Påløpt energi/overf. kostn.  7  2 

Påløpt kostnader/forskuddsbet.  373  363 

Annen kortsiktig gjeld  182  231 

Annen	kortsiktig	ikke	rentebærende	gjeld 	2	060	 	1	919	

Hafslund AS har syndikerte trekkfasiliteter på totalt 2 502 mill. kroner. 
Fasilitet A er på 504 mill. kroner med løpetid til desember 2020 og  
fasilitet B er på 1 998 mill. kroner med løpetid til desember 2022.  
Begge fasilitetene har opsjon på ett år forlengelse av løpetiden.  
E-CO Energi Holding AS har en syndikert trekkfasilitet på 1 500 mill. 
kroner med løpetid til juli 2022. Trekkfasilitetene benyttes som back-
stop for låneforfall og generell likviditetsreserve. Alle trekkfasilitetene 
var ubenyttet per 31. desember 2018. 

Hafslund E-CO AS og E-CO Energi Holding AS har konsernkontosystem 
i henholdsvis Nordea og DNB. Et konsernkontosystem innebærer  
solidaransvar mellom deltakende selskaper. Hafslund E-CO AS’ og  
E-CO Energi Holding AS’ konti utgjør eneste direkte mellomværende 
med banken, mens innskudd og trekk på de respektive datterselskapenes 
konti betraktes som interne mellomværende med henholdsvis  
Hafslund E-CO AS og E-CO Energi Holding AS. 

Av andre bundne midler utgjør 489 mill. kroner sikkerhetsstillelse knyttet 
til krafthandelsvirksomheten. Hafslund AS kjøper bankgarantier som 
sikkerhetsstillelse for skattetrekk og andre forpliktelser. Det vises til 
note 4.2 Garantiansvar for ytterligere informasjon.

Note	5.12	Leverandørgjeld	og	annen	kortsiktig	gjeld

Vesentlige regnskapsprinsipper
Leverandørgjeld er forpliktelser til å betale for varer eller tjenester som 
er levert fra leverandørene til den ordinære driften. Hovedregelen er at 

leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld er klassifisert som kortsiktig 
dersom den forfaller innen ett år. Leverandørgjeld og annen kortsiktig 
gjeld måles til virkelig verdi ved førstegangs balanseføring og ved  
etterfølgende måling til amortisert kost.

Vesentlige estimater og forutsetninger
Alle former for periodiseringer/avsetninger vil være beheftet med en 
viss estimatusikkerhet og skjønn. Avsetningene som inngår i annen 
kortsiktig gjeld er ledelsens beste estimat.

Note	5.11	Bankinnskudd	o.l.	(forts.)
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Mill. kroner 2018 2017

RENTEINNTEKTER

Renteinntekter 34 14 

Andre finansinntekter 9 13 

Renteinntekter 43	 27	

RENTEKOSTNADER

Rentekostnader -635 -535

Balanseførte lånekostnader 63 24 

Rentekostnader -573 -510

ANDRE	FINANSINNTEKTER	OG	KOSTNADER

Valutagevinst/tap 13 21 

Verdiendring lån regnskapsført til virkelig verdi 48 75 

Andre finanskostnader/inntekter -36 -64

Andre	finansinntekter	og	kostnader 25	 32	

Netto	finansposter -505 -451

Note	5.13	Finansposter Note	6.1	Skatt

Vesentlige regnskapsprinsipper
Renteinntekter og rentekostnader på lån og fordringer er beregnet etter 
effektiv rentes metode. Valutagevinst eller tap som oppstår fra opera-
sjonell sikring av kraftsalget rapporteres under driftsinntekter eller drift-
skostnader. Verdiregulering av fordringer og gjeld i utenlandsk valuta 
føres som valutagevinst/tap under finansinntekter/finanskostnader. 

Vesentlige regnskapsprinsipper
Utover alminnelig inntektsskatt er Hafslund E-COs kraftproduksjons-
virksomhet underlagt de særskilte reglene for beskatning av kraftforetak. 
Konsernet belastes derfor også naturressursskatt, eiendomsskatt og 
grunnrenteskatt. 

Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring utsatt skatt. Skatt 
blir resultatført, bortsett fra når den relaterer seg til poster som er ført mot 
utvidet resultat eller direkte mot egenkapitalen. I slike tilfeller føres også 
skatten mot utvidet resultat eller direkte mot egenkapitalen. Skattekost-
naden beregnes i samsvar med de skattesatser, -lover og -regler som er 
vedtatt på balansedagen. Det er beregnet utsatt skatt på alle midlertidige 
forskjeller mellom skattemessige regnskapsmessige verdier på eiendeler 
og gjeld. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at 
fremtidig skattbar inntekt vil foreligge, og at de skattereduserende midler-
tidige forskjellene kan trekkes fra i denne inntekten. Utsatt skatt beregnes 
på midlertidige forskjeller fra investeringer i datterselskaper og tilknyttede 
selskaper, bortsett fra når konsernet har kontroll over tidspunktet for rever-
sering av de midlertidige forskjellene, og det er sannsynlig at de ikke vil bli 
reversert i overskuelig fremtid. Utsatt skattefordel og utsatt skatt motregnes 
dersom det er en juridisk håndhevbar rett til å motregne.

Utsatt skattefordel knyttet til fremførbart underskudd er balanseført  
i den grad det er sannsynlig at konsernet kan anvende dette mot  
fremtidig skattepliktig overskudd.
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Alminnelig inntektsskatt
Skattekostnaden for alminnelig inntektsskatt består av betalbar skatt 
og endring utsatt skatt. Betalbar inntektsskatt er beregnet med 23  
prosent (24 prosent) av skattemessig resultat. Utsatt skatt beregnes på 
grunnlag av midlertidige forskjeller mellom skattemessig og regnskaps-
messig verdi av eiendeler og gjeld, samt fremførbart underskudd, hvor 
en skattesats på 22 prosent (23 prosent) benyttes.

Eiendeler ved utsatt skatt føres opp til nominell verdi og er klassifisert 
som anleggsmiddel i balansen. Forpliktelser ved utsatt skatt føres opp til  
nominell verdi og er klassifisert som en langsiktig forpliktelse i balansen.  
Utsatte skattefordeler som ikke kan utlignes mot utsatt skatt, herunder 
fordeler knyttet til fremførbare underskudd og negativ grunnrenteinntekt 
balanseføres dersom det er overveiende sannsynlig at konsernet vil ha 
tilstrekkelige skattemessige overskudd i senere perioder til å nyttiggjøre 
skattefordelen.

Grunnrenteskatt
Grunnrenteskatten er overskuddsavhengig og utgjør 35,7 prosent  
(34,3 prosent) av netto grunnrenteinntekt for hvert kraftverk. Grunnrente-
inntekten blir beregnet på grunnlag av hvert kraftverks produksjon time 
for time, multiplisert med spotprisen i den korresponderende timen.  
For leveranser av konsesjonskraft brukes faktisk oppnådde priser.  
Den beregnede inntekten reduseres med faktiske driftskostnader, skatte-
messige avskrivninger og en friinntekt for å komme frem til netto grunn-
renteinntekt. Friinntekten fastsettes ved å multiplisere en normrente 
med gjennomsnittlig skattemessig verdi av driftsmidlene i kraftverket.

Negativ grunnrenteinntekt som har oppstått i et kraftverk fra og med 
2007 kan samordnes mot positiv grunnrenteinntekt i andre kraftverk.  
Negative grunnrenteinntekt som har oppstått før 2007 kan fremføres 
med renter mot positiv grunnrenteinntekt i samme kraftverk. Negativ 
grunnrenteinntekt inngår, sammen med utsatt skatt/skattefordel knyttet 
til midlertidige forskjeller vedrørende driftsmidler i kraftproduksjonen, 
som en del av grunnlaget for beregning av utsatt skatt/skattefordel i 
grunnrentebeskatningen, i den grad den kan sannsynliggjøres anvendt.

Grunnrenteskatt i resultatet består av årets betalbare grunnrenteskatt 
pluss endringen i utsatt grunnrenteskatt. Utsatt grunnrenteskatt beregnes 
på samme måte som utsatt skatt på ordinær overskuddsskatt, med nominell 
grunnrentesats på 37 prosent som vedtatt i statsbudsjettet for 2019.

Naturressursskatt
Naturressursskatt er en overskuddsuavhengig skatt som beregnes på 
grunnlag av det enkelte kraftverkets gjennomsnittlige kraftproduksjon 
de siste sju årene. Skattesatsen er satt til 1,3 øre (1,3 øre) per kWh.  
Naturressursskatten kan avregnes mot fastsatt alminnelig inntekts-
skatt, og ikke utliknet naturressursskatt klassifiseres som en rente- 
bærende fordring (skatteforskudd).

Naturressursskatt klassifiseres som enten en kortsiktig eller langsiktig 
forskuddsbetaling basert på sannsynligheten for at den blir avregnet 
innen 12 måneder eller senere. Dersom det er sannsynlig at naturressurs-
skatten representerer en endelig betaling, hvor motregning ikke er 
sannsynlig, kostnadsføres den i resultatregnskapet. 

Note	6.1	Skatt	(forts.)
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Eiendomsskatt
Konsernet belastes også med eiendomsskatt  
som utgjør inntil 0,7 prosent av beregnet takstverdi. Eiendomsskatt  
resultatføres som en driftskostnad. Se Note 2.5 Eiendomsskatt og  
konsesjonsavgifter.

Vesentlige estimater og forutsetninger
Ledelsen vurderer løpende de standpunkter som er hevdet i selvangivelsene 
der gjeldende skattelover er gjenstand for fortolkning. Basert på ledelsens 
vurdering foretas avsetninger til forventede skattebetalinger der dette 
anses nødvendig. 

Skattekostnad 2018 2017

Betalbar inntektsskatt 1 063 552 

Betalbar grunnrenteskatt 1 346 655 

Naturressursskatt 143 174 

Naturressursskatt utliknet mot betalbar skatt -143 -115

Naturressursskatt til fremføring  -  -59

Utsatt skatt av estimatavvik pensjon direkte mot egenkapital -78  -  

Endring i utsatt skatt/skattefordel -38 35 

For lite (meget) avsatt skatt i tidligere år 9 -13

Årets	skattekostnad 2	303	 1	228	

Avstemming av nominell skattesats mot effektiv skattesats 2018 2017

Resultat	før	skatt 3	908	 2	970	

23 % (24 %) av resultat før skatt 899 713 

23 % (24 %) av permanente forskjeller, utbytte 67 -31

23 % (24 %) av inntekter tilknyttede selskaper 7 -8

23 % (24 %) effekt av midlertidige forskjeller som ikke utlignes -6  -  

23 % (24 %) estimatavvik pensjon -58  -  

Betalbar grunnrenteskatt 1 346 655 

Endring i utsatt skatt fremførbar negativ grunnrenteinntekt -50 -64

Effekt av avsetning skattesak, AMS-målere1 12  -  

Effekt av ikke bokført utsatt skatt (skattefordel) i inngående balanse1 -8  -  

Utsatt grunnrenteskatt (35,7%) 62 -80

Endring i skatteprosent fra 23 % til 22 % -65 -54

Endring i skatteprosent fra 35,7 % til 37 % 8 4 

For lite/mye avsatt i fjor 9 4 

Andre korrigeringer, skatteoppgjør 83 86 

Sum skattekostnad 2	303 1	228

Effektiv	skattesats 59	% 41	%

1Se note 9.2, usikre forpliktelser.

Note	6.1	Skatt	(forts.)
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Utsatt skatt
Alminnelig inntektsskatt

31.12.2018 31.12.2017

Omløpsmidler 5 33 

Anleggsmidler 13 034 11 821 

Kortsiktig gjeld -111 -93

Avsetning for forpliktelser -1 694 -843

Pensjoner 403 152 

Sum 11	637	 11	069	

Korreksjon grunnlag utsatt skatt avsetning AMS-målere1 -801  -  

Skattemessig fremførbart underskudd -415 -475

Negativ midlertidig forskjell som ikke utlignes 77  -  

Sum 10	499	 10	594	

Skattesats 22 % 23 %

Sum utsatt skatt (skattefordel) 2 310 2 403

Grunnrenteskatt

Anleggsmidler 5 410 5 199 

Andre midlertidige forskjeller 27 22 

Negativ grunnrenteinntekt inkl. rente -1 382 -1 615

Sum 4	056	 3	606	

Skattesats 37 % 36 %

Sum	utsatt	skatt	(skattefordel) 1	501	 1	287	

Sum	utsatt	skatt	(skattefordel)	og	grunnrenteskatt 3	810	 3	690	

Utsatt	skatt	(skattefordel)	i	balansen:

Utsatt skatt 4 380 4 383 

Balanseført utsatt skattefordel -319 -293

Utsatt skattefordel som ikke er balanseført -250 -399

Endring i effektiv skattesats i forhold til den alminnelige selskaps- 
beskatningen skyldes hovedsakelig lavere utsatt skatteforpliktelse  
31. desember 2018 som følge av endret skattesats fra 23 prosent til  
22 prosent fra 2019. 

Note	7.1	Godtgjørelse	til	ledende	ansatte	og	styremedlemmer

Hafslund E-CO AS ble etablert 4. juli 2018 med datterselskapene  
Hafslund AS og E-CO Energi Holding AS. Sammen danner disse  
selskapene konsernet.  

Oversikten nedenfor viser godtgjørelse til ledende ansatte i Hafslund 
E-CO-konsernet for hele 2018, fordelt på perioden før og etter etable-
ringen av Hafslund E-CO AS. Da sammenslutningen av Hafslund og 
E-CO Energi er en sammenslutning under samme kontroll vises godt-
gjørelse for de personene som har vært i konsernledelsen til Hafslund 
E-CO i løpet av året, fordelt på rollen i konsernledelsen i Hafslund 
E-CO og i eventuell rolle i konsernledelsen i Hafslund eller E-CO Energi 
før sammenslåingen.

Styrehonorar og honorar for arbeid i revisjonsutvalg gjelder Hafslund 
E-CO AS.

1Se note 9.2, usikre forpliktelser/tvistesaker.
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Note	7.1	Godtgjørelse	til	ledende	ansatte	og	styremedlemmer	i	2018	(forts.)

Info fra dato Til og med Navn Stilling Lønn, feriepenger  
og honorar 

Bonus1 Naturalytelser Pensjons- 
kostnad

Lån  
31.12.18

04.07.2018 31.12.2018 Finn Bjørn Ruyter Konsernsjef 2 159 533 555 084 113 094 293 760 485 000

01.09.2018 31.12.2018 Tore Olaf Rimmereid Visekonsernsjef og konserndirektør strategi 858 071 229 167 55 479 189 726 -

01.08.2018 31.12.2018 Heidi Ulmo Konserndirektør økonomi og finans (CFO) 929 616 103 979 94 558 142 954 220 000

01.08.2018 31.12.2018 Martin Lundby (konstituert fra 1.8.2018) Konserndirektør økonomi og finans (CFO) 625 000 187 500 33 599 30 045 345 000

01.09.2018 31.12.2018 Alf Inge Berget Konserndirektør produksjon og administrerende direktør E-CO 
Energi AS 836 743 212 685 109 243 183 890 -

01.09.2018 31.12.2018 Kristin Lian Konserndirektør nett og administrerende direktør Hafslund Nett AS 844 274 201 041 53 522 91 376 260 000

01.09.2018 31.12.2018 Toril Benum Konserndirektør Ny Energi 666 667 166 667 59 003 75 213 590 000

01.09.2018 31.12.2018 Siw Hellesen Konserndirektør HR og org.utvikling 663 549 158 333 50 796 72 618 585 000

01.09.2018 31.12.2018 Per-Arne Torbjørnsdal Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt 604 141 166 667 60 441 162 582 -

01.09.2018 31.12.2018 Anders Østby Konserndirektør Kraftmarked 626 667 156 667 53 456 62 882 595 000

23.10.2018 31.12.2018 Alexandra Bech Gjørv Styreleder 187 500 - - - -

04.07.2018 23.10.2018 Hilde Tonne Styreleder interim 75 000 - - - -

04.07.2018 31.12.2018 Bente Sollid Storehaug Styremedlem 93 750 - - - -

04.07.2018 31.12.2018 Bjørn Erik Næss (2) Styremedlem 93 750 - - - -

04.07.2018 31.12.2018 Bård Vegar Solhjell Styremedlem 93 750 - - - -

04.07.2018 31.12.2018 Mari Thjømøe (2) Styremedlem 93 750 - - - -

04.07.2018 31.12.2018 Arvid Amundsen Styremedlem (ansatt representant) 423 349 - 5 286 24 610 -

04.07.2018 31.12.2018 Per Luneborg (2) Styremedlem (ansatt representant) 418 834 - 1 681 - -

10.08.2018 31.12.2018 Johnny Kjønås Styremedlem (ansatt representant) 594 697 - 1 681 70 356 -

1Gjelder opparbeidet bonus for den aktuelle perioden. Bonus for konsernledelsen er maksimalt 25 % av fastlønn.  
2Inkluderer også honorar for arbeid i revisjonsutvalg.     

Godtgjørelse til ledende ansatte og styremedlemmer i Hafslund E-CO i 2018
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Note	7.1	Godtgjørelse	til	ledende	ansatte	og	styremedlemmer	i	2018	(forts.)

Info fra dato Til og med Navn Stilling Lønn, feriepenger  
og honorar 

Bonus3 Naturalytelser Pensjons- 
kostnad

Lån  
31.12.18

01.01.2018 03.7.2018 Finn Bjørn Ruyter (1) Administrerende direktør Hafslund AS 1 980 334 926 080 113 440 278 789 485 000

01.01.2018 31.8.2018 Tore Olaf Rimmereid (2) Administrerende direktør E-CO Energi AS 2 076 996 1 554 270 81 053 160 920 -

01.01.2018 31.7.2018 Heidi Ulmo Direktør økonomi og finans (CFO) Hafslund AS 1 637 938 396 770 161 405 199 931 220 000

18.06.2018 31.7.2018 Martin Lundby (konstituert fra 18.6.2018) Direktør økonomi og finans (CFO) Hafslund AS 156 800 97 789 11 111 8 961 345 000

01.01.2018 31.8.2018 Alf Inge Berget Produksjonsdirektør E-CO Energi AS 1 266 795 220 315 478 524 214 549 -

01.01.2018 31.8.2018 Kristin Lian Direktør nett og administrerende direktør Hafslund Nett AS 1 491 103 436 370 124 638 143 568 260 000

01.01.2018 31.8.2018 Per-Arne Torbjørnsdal (2) Direktør strategi og kommunikasjon E-CO Energi AS 1 266 337 1 108 252 150 987 210 987 -

1Bonus for konsernsjef var maksimalt 50 % av fastlønn for den aktuelle perioden.  
2Bonus inkluderer ‟stay on bonus” på kroner 1 150 000 for Rimmereid og kroner 820 000 for Torbjørnsdal.   
3Gjelder opparbeidet bonus for den aktuelle perioden.  

Godtgjørelse til ledende ansatte i 2018 før opprettelsen av Hafslund E-CO
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Konsernsjefen ble ansatt 4. juli 2018, på nye betingelser. Det er etablert 
nye bestemmelser for godtgjørelse til ledende ansatte og styremedlemmer 
i tråd med Oslo kommunes retningslinjer for lønn til ledende ansatte. 

Konsernledelsen består av tidligere ansatte i Hafslund AS, Hafslund 
Nett AS, E-CO Energi AS og E-CO Energi Holding AS. Hafslund AS og 
Hafslund Nett AS har hatt likelydende bestemmelser for godtgjørelse til 
ledende ansatte. E-CO Energi AS og E-CO Energi Holding AS har hatt 
like bestemmelser for godtgjørelse til ledende ansatte. 

Konsernledelsen består per 31. desember 2018 av følgende personer:

Styrets kompensasjonsutvalg
Styret i Hafslund E-CO AS har et særskilt kompensasjonsutvalg.  
Kompensasjonsutvalget skal gi tilrådning til styret i alle saker som  
gjelder selskapets vederlag til administrerende direktør. Utvalget skal 
holde seg orientert om og foreslå retningslinjer for fastsettelse av  
godtgjørelse til ledende ansatte i virksomheten. I tillegg er utvalget 
rådgivende organ for administrerende direktør med hensyn til kompen-
sasjonsordninger som omfatter alle ansatte i betydelig grad, herunder 
Hafslund E-COs bonussystem og pensjonsordning.

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse
Godtgjørelse til ledende ansatte i Hafslund E-CO følger retningslinjer 
og erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende 
ansatte. 

Styret utarbeider erklæring om fastsettelse av lønn og annen godt-
gjørelse til konsernsjefen og konsernledelsen. Denne er inntatt nedenfor.

Retningslinjer for godtgjørelse til ledende  
ansatte og øvrige ledere i Hafslund E-CO-konsernet
Retningslinjene skal danne utgangspunkt for godtgjørelsesfastsettelse  
til konsernsjef, konsernledelsen samt øvrige ledere i Hafslund E-CO  
konsernet. Ledende ansatte defineres som ledere på nivå 0 og 1.  
Retningslinjene skal være i tråd med Oslo Kommunes retningslinjer  
for kompensasjonsordninger for ledende ansatte i aksjeselskaper  
som er majoritetseid av Oslo kommune. 

Navn Stilling og arbeidsgiver pr 31.12.2018 Tiltrådt dato Tidligere arbeidsgiver

Finn Bjørn Ruyter Konsernsjef, Hafslund E-CO AS 4. juli 2018 Hafslund AS

Tore Olaf Rimmereid Visekonsernsjef og konserndirektør 
Strategi, Hafslund E-CO AS 1. september 2018 E-CO Energi AS

Heidi Ulmo Konserndirektør Økonomi og finans 
(foreldrepermisjon), Hafslund E-CO AS 1. september 2018 Hafslund AS

Martin S. Lundby Konserndirektør Økonomi og finans 
(konstituert), Hafslund E-CO AS 1. august 2018 Hafslund Nett AS

Kristin Lian Konserndirektør Nett og administreren-
de direktør, Hafslund Nett AS 1. september 2018 Hafslund Nett AS

Alf Inge Berget Konserndirektør Produksjon og adminis-
trerende direktør, E-CO Energi AS 1. september 2018 E-CO Energi AS

Toril Benum Konserndirektør Ny Energi,
Hafslund E-CO AS 1. september 2018 Hafslund Nett AS

Siw Hellesen Konserndirektør HR og organisasjons- 
utvikling, Hafslund E-CO AS 1. september 2018 Hafslund Nett AS

Per-Arne Torbjørnsdal Konserndirektør Kommunikasjon og 
samfunnskontakt, Hafslund E-CO AS 1. september 2018 E-CO Energi AS

Anders Østby Konserndirektør Kraftmarked, Hafslund 
E-CO AS 1. september 2018 Hafslund  

Produksjon AS

Note	7.1	Godtgjørelse	til	ledende	ansatte	og	styremedlemmer	(forts.)
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Styret 
Styret skal vedta konsernsjefens betingelser, samt føre tilsyn med de 
generelle vilkårene for andre ledende ansatte i konsernet. Vilkårene 
skal vurderes årlig og vedtas av styret.

Dersom konsernsjefen ønsker å tilby godtgjørelse til medlem av konsern- 
ledelsen eller øvrige ledende ansatte som går utover hva som følger av 
disse retningslinjer skal dette fremlegges styret for godkjenning. Styret 
skal i så fall begrunne i styreprotokollen hvorfor retningslinjene fravikes 
i det enkelte tilfellet. 

Styret skal videre fastsette vilkårene for selskapets insentivprogram for 
ledere og nøkkelpersoner basert på innstilling fra administrasjonen og 
kompensasjonsutvalget.  

Betingelser konsernsjef
Godtgjørelse til konsernsjef skal være konkurransedyktig i forhold til 
ansvarsforhold og industri. Godtgjørelsen skal videre gi insentiver til 
langsiktig verdiskapning gjennom virksomhetsutvikling, positiv resultat- 
utvikling, samt reflektere den ansattes erfaring og kompetansenivå. 
Godtgjørelsen består av fastlønn, bonus, rente- og avdragsfritt lån  
og pensjon etter konsernets gjeldende ordninger for konsernledelsen, 
og tilgang på profilert el-bil. Bonus ordningen er begrenset oppad til  
25 prosent av fastlønn. Bonusen fastsettes årlig basert på konsernmål 
og individuelle objektive mål. Konsernsjefen mottar naturalytelser på 
nivå med øvrige ledende ansatte i konsernet. Pensjonsalderen er 70 
år, og konsernsjefen er medlem av konsernets obligatoriske tjeneste-

pensjonsordning (OTP) med 5 prosent av lønn mellom 1 og 7,1 G og 8 
prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G. For grunnlønn over 12 G skal det 
utbetales en pensjonskompensasjon på 16 prosent brutto for inntekt over 
12 G. Denne ordningen forutsetter at konsernsjefen er en del av inn-
skuddspensjonsordningen. Konsernsjefen har rett til å avslutte arbeids-
forholdet med AFP etter de til enhver tid gjeldende regler. Konsernsjefen 
har en uførepensjonsordning på 66 prosent ytelse for lønn over 12 G 
og har i tillegg en kollektiv ulykkesforsikring. Konsernsjefen har seks 
måneders oppsigelsestid. Ved opphør av arbeidsforholdet har han på 
visse vilkår, i tillegg til oppsigelsestiden, rett til lønn i 12 måneder (etter 
utløp av oppsigelsestid). I etterlønnen gjøres fratrekk for mottak av lønn 
fra eventuell ny arbeidsgiver i etterlønnsperioden. Fratrekket gjøres 
med 66 prosent av det laveste beløpet av månedlig etterlønn og ny  
arbeidsinntekt. 

Betingelser øvrig konsernledelse
Godtgjørelse til øvrig konsernledelse består av fastlønn, bonus, rente- 
og avdragsfritt lån og pensjon etter konsernets gjeldende ordninger for 
konsernledelsen. Bonusordningen er begrenset oppad til 25 prosent av 
fastlønn. Bonusen fastsettes årlig basert på konsernmål, selskapsmål/ 
virksomhetsmål, individuelle objektive mål og subjektiv individuell vurdering. 
Konsernledelsen mottar naturalytelser på nivå med øvrige ledende  
ansatte i konsernet. Konsernledelsen har pensjon etter konsernets  
gjeldende ordninger for ansatte. Konsernledelsen som er en del av  
innskuddspensjonsordningen får pensjonskompensasjon på 16 prosent 
brutto for inntekt over 12 G. Ordningen er tilsvarende ordningen som 
øvrige ansatte i konsernet med lønn over 12 G og innskuddspensjons-
ordning. Konsernledelsen har en uførepensjonsordning på 66 prosent 
ytelse for lønn mellom 12 G og 30 G. 

Note	7.1	Godtgjørelse	til	ledende	ansatte	og	styremedlemmer	(forts.)
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Konsernledelsen har seks måneders oppsigelsestid. Ved opphør av  
arbeidsforholdet har konsernledelsen på visse vilkår rett til lønn i inntil 
12 måneder (etter utløp av oppsigelsestid). I etterlønnen gjøres fratrekk 
for mottak av lønn fra eventuell ny arbeidsgiver i etterlønnsperioden.  
Fratrekket gjøres med 66 prosent av det laveste beløpet av månedlig  
etterlønn og annen arbeidsinntekt. 

Fastlønn
Fastlønn til konsernledelsen fastsettes basert på stillingsinnhold,  
ansvarsnivå, kompetanse og lengde i stilling. Lønnen skal være  
konkurransedyktig i forhold til ansvarsforhold og industrinivå.

Årlig bonus
For å insentivere til ekstra innsats og verdiskapning er det utarbeidet  
et årlig bonussystem. Bonus skal utbetales med utgangspunkt i den 
merverdi som den ansatte eller en gruppe av ansatte har skapt. Bonus-
ordningen er begrenset oppad til 25 prosent av fastlønn for konsernsjef 
og øvrig konsernledelse. Bonusen fastsettes årlig og konsernmål  
besluttes av styret. Målekriteriene utover konsernmål for den enkelte  
ansatte samt vekting av mål settes av overordnede basert på: 

• Konsernmål X prosent av maks bonus. 
• Selskapsmål/virksomhetsmål X prosent av maks bonus.
• Individuelle objektive mål X prosent av maks bonus
•  Subjektiv individuell vurdering inntil X prosent av maks bonus.

Målene og vektingen skal tilpasses behovene i det enkelte selskap/
virksomhet. 

Årlig bonus skal utbetales i etterkant av avlagt årsregnskap for konsernet. 
Utbetalt bonus inngår ikke i grunnlaget for beregning av feriepenger 
og pensjonsytelser. Dersom det skulle følge av ufravikelig lov at slike 
ytelser skal beregnes med grunnlag i lønn inkl. bonus, skal bonusen  
reduseres så meget som nødvendig for at bonus inkl. slike andre ytelser 
skal bli begrenset til den samlede verdi som fremgår av bestemmelsene 
ovenfor. Styrehonorarer fra interne styrer kan trekkes fra årlig utbetalt bonus.

Pensjoner 
Ledende ansatte og øvrige ledere skal ha pensjonsordning i tråd med 
den til enhver tid gjeldende pensjonsordning i konsernet. For ansatte i 
konsernet som er medlem av obligatorisk tjenestepensjon er det en til-
leggsordning for pensjon av lønn over 12 G. Det utbetales en pensjons-
kompensasjon på 16 prosent brutto for inntekt over 12 G. Lederens 
pensjonsalder er 70 år. Lederen har rett til tidligere fratreden i samsvar 
med den til enhver tid gjeldende AFP-avtale. Konsernledelsen har en 
uførepensjonsordning på 66 prosent ytelse for lønn mellom 12 G og 30 G.

Oppsigelsestid og etterlønn
Ledende ansatte og øvrige ledere skal ha en oppsigelsestid på 6 måneder.  
I utvalgte tilfeller og avhengig av stilling kan etterlønn på 6 til 12 måneder 
utover ordinær oppsigelsestid benyttes. Etterlønnen gir ikke grunnlag 
for beregning av feriepenger eller pensjonsytelser. Ved mottak av lønn 
fra ny arbeidsgiver i etterlønnsperioden skal etterlønnen reduseres med 
66 % av det laveste beløpet av månedlig etterlønn og ny månedslønn. 
Begynner lederen i ny stilling før utløp av oppsigelsestiden skal reduksjons-
mekanismen gjelde for hele etterlønnsperioden. Etterlønn gir arbeidsgiver 
i henhold til arbeidsmiljøloven kapittel 15 rett til på ethvert tidspunkt å 
kunne avslutte ansettelsesforholdet uten ytterligere begrunnelse mot 
betaling av etterlønn. 

Note	7.1	Godtgjørelse	til	ledende	ansatte	og	styremedlemmer	(forts.)
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Lån
Til bilhold kan det tildeles rentefrie lån som nedskrives over 10 år 
innenfor vedtatte retningslinjer. I tillegg kan det tildeles et årlig drifts-
tilskudd fastsatt av administrasjonen. Den ansatte må stille tilfreds-
stillende sikkerhet i fast eiendom.

Naturalytelser
Naturalytelser skal i hovedsak knyttes til utgifter til bredbånd (mulighet 
for å jobbe fra hjemmet), mobiltelefon og avis.  

Ferie
Ledende ansatte har rett til ferie i samsvar med ferielovens bestemmelser, 
og de til enhver tid gjeldende interne regler for konsernet. Feriepenger 
beregnes på grunnlag av grunnlønn. Tilleggsytelser inngår ikke  
i beregningsgrunnlaget. 

Note	7.2	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. Per 31. desember 2018 var 638 ansatte1 omfattet av 
konsernets pensjonsordninger, herav 253 i offentlige ytelsesplaner,  
43 i private ytelsesplaner og 342 ansatte i innskuddsbaserte ordninger. 
Ytelsesplanene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak 
avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå ved oppnådd pensjons-
alder. Pensjonsordningene er enten organisert i Hafslund pensjonskasse, 
E-CO Energi Pensjonskasse eller i forsikringsselskap. I tillegg ytes  
enkelte pensjoner direkte fra selskapene. 

 
1Omfatter Hafslund E-CO AS, E-CO Energi AS, Hafslund Nett AS, Hafslund Produksjon AS.  
(Omfatter også Hafslund Hovedgård som ble skilt ut 1.1.19.)

   

Note	7.1	Godtgjørelse	til	ledende	ansatte	og	styremedlemmer	(forts.)
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Mill. kroner 31.12.2018 31.12.2017

Balanseført	forpliktelse:

Nåverdi av opptjent pensjonsforpliktelser for ytelsesplaner i fondsbaserte 
ordninger 2 942 3 035 

Virkelig verdi på pensjonsmidler -3 435 -3 263

Faktisk	netto	pensjonsforpliktelse	for	ytelsesplaner	 
i	fondsbaserte	ordninger -494 -228

Nåverdi av forpliktelse for ikke fondsbaserte ordninger 69 75 

Netto	pensjonsforpliktelse	i	balansen	(inkl	arbeidsgiveravgift) -423 -153

Balanseført netto pensjonsforpliktelser -114 -132

Balanseført netto overfinansiert ordning 538 285 

Endringene	i	den	ytelsesbaserte	pensjonsforpliktelsen	i	løpet	av	året:

Pensjonsforpliktelse per 1. januar 3 110 3 520 

Arbeidsgiveravgift 15 14 

Nåverdien av årets pensjonsopptjening 20 16 

Rentekostnad 71 66 

Estimatendringer -52 53 

Utbetalte ytelser -159 -139

Forpliktelser ved salg og kjøp av virksomhet 3 -420

Pensjonsforpliktelse	per	31.	desember	 3	007	 3	111	

Mill. kroner 31.12.2018 31.12.2017

Endring	i	pensjonsmidlenes	virkelig	verdi	i	løpet	av	året:

Virkelig verdi på pensjonsmidler per 1. januar 3 262 3 568 

Renteinntekt 76 69 

Estimatendringer 237 79 

Totalt tilskudd 2 67 

Totale utbetalinger fra fond -149 -136

Pensjonsmidler ved oppgjør og oppkjøp 8 -385

Virkelig	verdi	på	pensjonsmidler	per	31.	desember 3	435	 3	263	

Bevegelse	i	aktuarielle	gevinster	og	tap	innregnet	i	utvidet	resultat:

Akkumulert beløp innregnet i utvidet resultat 1. januar justert for utsatt skatt 412 384 

Innregnet i utvidet resultat i perioden iht. aktuarberegning før skatt 290 33 

Tilgang/avgang datterselskap i perioden  -  -7

Akkumulert	beløp	innregnet	i	utvidet	resultat	31.	desember 701	 410	

Utsatt skatt relatert til aktuarmessig tap innregnet i utvidet resultat  
for perioden -66 2 

Akkumulert	beløp	innregnet	i	utvidet	resultat	etter	skatt	31.	desember 635	 412	

Note	7.2	Pensjoner	(forts.)
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Følgende økonomiske forutsetninger er lagt til grunn: 2018 2017

Diskonteringsrente 2,6 % 2,3 %

Avkastning 2,6 % 2,3 %

Årlig lønnsvekst 2,8 % 2,3 %

G-regulering 2,5 % 2,3 %

Regulering av løpende pensjon, offentlig ordning 1,8 % 1,5 %

Mill. kroner 2018 2017

Årets pensjonsopptjening  33  29 

Netto rentekostnad  -6 2

Arbeidsgiveravgift  3  3 

Pensjonskostnad	ytelsesplaner 	28	 	34	

Pensjonskostnad	tilskuddsplaner 	18	 27

Totale	pensjonskostnader 	46	 	61	

Påvirkning på pensjonsforpliktelsen

Mill. kroner Endring Økning Reduksjon  

Diskonteringsrente 0,5 % -7 % 7 %

Lønnsvekst 0,5 % 2 % -1 %

G-regulering 0,5 % 5 % -5 %

Forventet levetid 1 år 4 % -4 %

Note	7.2	Pensjoner	(forts.)

Diskonteringsrenten er beregnet med utgangspunkt i en komplett  
rentekurve som tar hensyn til at pensjonsutbetalingene forfaller på ulike 
tidspunkt i fremtiden. Kurven er beregnet med utgangspunkt i priser  
på OMF renten (obligasjoner med fortrinnsrett) den 31. august 2018 
som beregnet av Norsk Regnskapsstiftelse. Årlig lønnsvekst er beregnet 
med utgangspunkt i en kurve basert på historiske observasjoner. 
Lønnsveksten er i gjennomsnitt satt til 2,8 prosent over tjenestetiden 
for populasjonen i pensjonskassene. 
 
Demografiske forutsetninger som er lagt til grunn ved beregningene,  
er basert på uføregrunnlaget IR73 omregnet til intensitetsmetode og 
dødelighetstabellen K2013BE.    

Sensitiviteten til pensjonsforpliktelsen for endring i de vektede  
økonomiske forutsetninger er:
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Pensjonsmidlene er investert i obligasjoner og pengemarkedsplasseringer 
utstedt av den norske stat, norske kommuner, finansinstitusjoner og 
foretak. Obligasjoner i utenlandsk valuta er valutasikret. Det er investert 
i både norske og utenlandske aksjer. Estimatavviket er fordelt forholds-
messig mellom de enkelte aktivaklasser.

Pensjonsmidlene består av: 

Mill. kroner 31.12.2018 31.12.2017

Egenkapitalinstrumenter 1 348 39 % 1 589 46 %

Rentebærende instrumenter 1 993 58 % 1 764 51 %

Eiendom 95 3 % 85 3 %

Virkelig	verdi	pensjonsmidler 3	435 100	% 3	438 100	%

Ordningens innskudd er investert som følger i 2018:

Ordningens innskudd er investert som følger i 2017:   

Mill. kroner
Nivå 1 

Børsnoterte 
priser

Nivå 2  
Oberserver- 
bare priser

Nivå 3 
Ikke oberserver- 

bare priser

Totalt

Egenkapitalinstrumenter  -   1 056  292  1 348 

Rentebærende instrumenter  -   1 993  -    1 993 

Eiendom  -   -    95  95 

Totalt  -  	3	049	 	387	 	3	435	

Mill. kroner
Nivå 1 

Børsnoterte 
priser

Nivå 2  
Oberserver- 
bare priser

Nivå 3 
Ikke oberserver- 

bare priser

Totalt

Egenkapitalinstrumenter  -   1 272  316  1 589 

Rentebærende instrumenter  -   1 764  -    1 764 

Eiendom  -   -    85  85 

Totalt  -  	3	036	 	401	 	3	438	

Note	7.2	Pensjoner	(forts.)
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Note	8.1	Konsoliderte	selskaper

Vesentlige regnskapsprinsipper
Konsernregnskapet omfatter Hafslund E-CO AS og dets datterselskaper. 
Som datterselskap regnes alle foretak hvor konsernet har kontroll.  

Konsernet har kontroll over et foretak dersom Hafslund E-CO:
•  Har makt over foretaket som det er investert i 
•  Er eksponert for eller har rettigheter til variabel avkastning fra sitt  

engasjement i foretaket som det er investert i, og 
•  Har mulighet til å bruke sin makt over foretaket som det er investert i,  

til å påvirke beløpet for investors avkastning.

Normalt anser Hafslund E-CO at de har kontroll når konsernet innehar 
minst 50 prosent av stemmerettighetene i et foretak. 

Dersom det er nødvendig, justeres datterselskapenes regnskaper slik 
at de er i tråd med konsernets regnskapsprinsipper. Selskapenes interne 
omsetning og mellomværende, samt gevinster og tap som er oppstått 
ved transaksjoner mellom selskapene, er eliminert. 

Datterselskaper konsolideres fra og med det tidspunkt konsernet  
oppnår kontroll og utelates fra konsolidering når kontroll opphører.

Datterselskaper eid direkte fra Hafslund E-CO AS Forretningskontor Eierandel Stemmeandel

Hafslund AS Oslo 100 % 100 %

E-CO Energi Holding AS Oslo 100 % 100 %

Selskaper kontrollert av datterselskaper Forretningskontor Eierandel Stemmeandel

Hafslund Nett AS Oslo 100 % 100 %

Hafslund Handel AS Oslo 100 % 100 %

E-CO Energi AS Oslo 100 % 100 %

Hafslund Produksjon Holding AS Oslo 90 % 90 %

Hafslund Produksjon AS1 Askim 100 % 100 %

Mork Kraftverk AS Oslo 67 % 67 %

Oslo Lysverker AS Oslo 100 % 100 %

Oppland Energi AS Lillehammer 61 % 61 %

Sarp Kraftstasjon AS1 Askim 100 % 100 %

Hallingfisk AS Hol 68 % 68 %

1 Hafslund Produksjon AS og Sarp Kraftstasjon AS eies 100 prosent av Hafslund Produksjon Holding As som E-CO Energi Holding 
AS eier 90 prosent av.
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Alle datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte ordnin-
ger som spesifisert i notene 8.1 Konsoliderte selskaper, 3.5 Tilknyttede 
selskaper og 3.6 Felleskontrollerte ordninger er nærstående parter av 
konsernet. Konsernets ledelse og styre er også definert som nærstående, 
som spesifisert i note 7.1 Godtgjørelse til ledende ansatte og styre-
medlemmer. Transaksjoner med datterselskap elimineres i konsern-
regnskapet og opplyses ikke om i denne noten.

Oslo kommune eier 100 prosent av aksjene i Hafslund E-CO AS.  
Oslo kommune var 100 prosent direkteeier i både Hafslund AS og 
E-CO Energi Holding AS før disse selskapene ble slått sammen i 2018. 
Se informasjon om sammenslåingen i note 1.4 Transaksjoner og hendelser  
i 2018.

Ansvarlig lån fra Oslo kommune
Konsernet har et ansvarlig lån fra Oslo kommune med utestående låne-
beløp per 31. desember 2018 på 2 347 mill. kroner (2 347 mill. kroner) 
Påløpte renter på ansvarlig lån til Oslo kommune var 128 mill. kroner 
(119 mill. kroner) per 31. desember 2018. 

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 2018 på 1 500 mill. kroner (0 mill. kroner). Påløpte renter på 
ansvarlig lån til Oslo Energi Holding AS var 37 mill. kroner per 31. de-
sember 2018. Lånet ble opprettet i forbindelse med etableringen av 
Hafslund E-CO og ble blant annet etablert for å dekke eventuelle ut-

legg knyttet til det rettslige skjønnet for aksjene i tidligere Hafslund 
ASA. Lånet er avdragsfritt og forfaller til betaling 31. desember 2037.
 
Den 11. februar 2019 avsa Oslo tingrett skjønn knyttet til fastsettelse 
av løsningssum for minoritetsaksjonærene i tidligere Hafslund ASA. 
Tingretten konkluderte med en markedsverdi på aksjene i Hafslund 
ASA på 147,13 kroner per aksje, sammenlignet med 96,76 kroner per 
aksje som var tvangsinnløsningsprisen fra 3. august 2017. Oslo Energi 
Holding AS har besluttet å anke tingrettens avgjørelse. Dersom tingrettens 
avgjørelse blir endelig, vil dette innebære at Hafslund E-CO må betale 
tilbake i størrelsesorden 0,5 mrd. kroner av det ansvarlige lånet til Oslo 
Energi Holding AS. Resterende beløp til minoritetsaksjonærene vil dekkes 
av allerede avsatte midler i Oslo Energi Holding AS. Det rettslige skjønnet 
har derfor en likviditetseffekt på i størrelsesorden 0,5 mrd. kroner for 
Hafslund E-CO, men påvirker ikke selskapets finansielle nøkkeltall, da 
utestående beløp på det ansvarlige lånet reduseres tilsvarende.

Fordring på Fredrikstad Energi AS
Konsernet har en langsiktig fordring på det tilknyttede selskapet  
Fredrikstad Energi AS i form av et obligasjonslån notert på Nordic 
ABM. Lånet har forfall 19. desember 2114. Fredrikstad Energi AS kan 
innfri første gang 29. desember 2025 (calldato) og deretter hvert 5. år 
frem til forfall. Rentesats er 7 prosent frem til calldato i 2025 og deretter 
1-års NOK renteswap-rente pluss margin på 3,5 prosent. Fra og med 
10 år etter calldato i 2025 økes marginen til 4,5 prosent. Lånet har en 
betingelse om såkalt forbigått kupongbetaling dersom rentedeknings-
graden faller under 2,5 prosent.

Note	9.1	Transaksjoner	med	nærstående

152

Noter konsernGå til kapittel



Årsrapport 2018

Andre transaksjoner
Hafslund E-CO kjøper fra og selger til nærstående parter som en del av  
normal forretningsdrift. I 2018 har konsernet kjøpt og solgt varer og tjenester 
til Oslo kommune. Eksempler på salg til Oslo kommune er nettleie.

Note	9.2	Usikre	forpliktelser

Hafslund Energy Trading
Hafslund Energy Trading LLC (”HET”), eid av Hafslund Produksjon 
Holding, drev krafthandelsvirksomhet i California, USA, i årene 1999 
til 2001. Det oppstod i denne perioden en kraftkrise og det har siden 
2001 foreligget uenighet mellom HET og offentlige myndigheter i  
California (”California Parties”) hvor motparten har anført at HET må 
tilbakebetale kapital, noe HET bestrider. Partene har vært i forliks-
diskusjoner, men noen løsning har ikke kommet på plass. Konsernets 
vurdering er at det er lav sannsynlighet for at det norske morselskapet 
skal bli holdt ansvarlig og det er følgelig ikke gjort en regnskapsmessig 
avsetning.

Skattemessig behandling av utgifter  
knyttet til installering av nye strømmålere
Hafslund Nett, eid av Hafslund AS, har mottatt vedtak fra Sentralskat-
tekontoret om endring av ligning for inntektsåret 2016. Vedtaket ved-
rører den skattemessige behandlingen av kostnader til utskifting av 
strømmålere med nye AMS-målere, og er tatt inn i regnskapet for 2018.

Skattekontorets vedtak er i hovedsak basert på Skattedirektoratets 
bindende forhåndsuttalelse 12/12 av 8. mai 2012. Forhåndsuttalelsen 

ble avgitt til Hafslund Nett AS, men selskapet har ikke lagt den til grunn 
for fastsettingen. Uttalelsen er derfor ikke bindende for selskapet, jf. 
skatteforvaltningsloven § 6-1(3). Forhåndsuttalelsen er etter selskapets 
oppfatning basert på en delvis uriktig forståelse av de nye AMS-måler-
nes funksjon, samt en uriktig rettslig forståelse av vilkårene for å anse 
en gruppe driftsmidler for en beholdning, jf. skatteloven § 14-40(2).

Hafslund Nett akseptere ikke vedtaket, og har sendt klage til skatteklage-
nemda ved Sentralskattekontoret, med bakgrunn i at selskapet ikke har 
endret syn eller praksis på å kreve direkte fradrag for alle kostnader til 
anskaffelse og installasjon av AMS-målere. Hafslund Nett AS legger 
skattemyndighetenes oppfatning til grunn ved avleggelsen av regnskapet 
for 2018. Selskapet har regnskapsført 188 mill. kroner som skyldig betal-
bar skatt som et resultat av skattemessig aktivering av AMS for 2017 
og 2018. Utsatt skatt er samtidig redusert med 176 mill. kroner, slik at 
effekten på skattekostnaden blir en økning på 12 mill. kroner.

Note	9.3	Hendelser	etter	balansedagen

Regnskapet anses som godkjent for offentliggjøring når styret har be-
handlet regnskapet. Generalforsamling og regulerende myndigheter vil 
etter dette kunne nekte å godkjenne regnskapet, men ikke forandre det. 
Hendelser frem til regnskapet anses godkjent for offentliggjøring, og som 
vedrører forhold som allerede var kjent på balansedagen, vil inngå i  
informasjonsgrunnlaget for fastsettelsen av regnskapsestimater, og således 
reflekteres fullt ut i regnskapet. Hendelser som vedrører forhold som ikke 
var kjent på balansedagen, vil bli opplyst om dersom de er vesentlige. 
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Ved regnskapsavleggelsen foreligger det ingen vesentlige, kjente hendelser 
etter balansedagen som forventes å ha en innvirkning på konsernets  
resultatregnskap for 2018 eller den finansielle stilling per 31. desember 
2018. 

Styrene i Eidsiva Energi og Hafslund E-CO er enige om avtaleutkast 
for sammenslåing av selskapene, samt prinsipper for bytteforholdet. 
Fremforhandlede utkast til avtaleverk er i tråd med intensjonsavtalen 
mellom partene fra november 2018, og vil bli lagt frem til beslutning 
hos selskapenes eiere i løpet av 2. kvartal 2019. Gitt eieraksept i begge 
selskaper og nødvendig myndighetsgodkjenning, forventes transak-
sjonene gjennomført i 3. kvartal 2019. Transaksjonene vil medføre 
 betydelige endringer i konsernets struktur.

Regnskapet er avlagt i henhold til en forutsetning om fortsatt drift. 
Denne forutsetningen var etter styrets oppfatning til stede på det  
tidspunkt regnskapet ble godkjent for fremleggelse. 

Note	9.4	Avhendet	virksomhet	2017

Salg av datterselskaper i 2017 – Hafslund AS
Oslo kommune fremsatte 3. juli 2017 et frivillig tilbud på alle aksjene 
i Hafslund ASA gjennom sitt heleide selskap Oslo Energi Holding AS. 
Etter tvangsinnløsning av minoritetsaksjonærer ble aksjene strøket fra 
notering på Oslo Børs. Hafslund ASA gjennomførte 4. august 2017 en 
selskapsrettslig fisjon med jevndeling hvor samtlige eiendeler, rettigheter 
og forpliktelser, med unntak av de tilhørende Hafslund Produksjon, ble 
fisjonert ut til det nye selskapet Hafslund AS. Det tidligere selskapet  

Hafslund ASA endret navn til Hafslund Produksjon Holding AS, hvor 
E-CO Energi Holding AS nå eier 90 prosent, og en ekstern part  
10 prosent.

Umiddelbart etter fisjonen solgte Hafslund AS 100 prosent av aksjene i 
datterselskapet Hafslund Marked AS og 50 prosent av aksjene i datter-
selskapet Hafslund Varme AS til Fortum. 

Resterende 50 prosent aksjepost i Hafslund Varme AS, samt fordringer 
mot Fortum etter salget av aksjene i Hafslund Varme AS og Hafslund 
Marked AS ble utdelt som et tingsutbytte til Oslo Energi Holding AS, 
per 30. september 2017. 

Se Hafslund AS konsernregnskap for 2017 for nærmere omtale av 
transaksjonen som medførte avhending av flere virksomheter i det  
tidligere børsnoterte selskapet Hafslund ASA.
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Resultatregnskap	- 4. juli – 31. desember 2018

Mill. kroner Note 2018

Driftsinntekter 	20	

Lønn og andre personalkostnader 10  -23 

Andre driftskostnader 12  -10 

Driftsresultat 	-13	

Renteinntekter og andre finansinntekter 8  1 442 

Rentekostnader 8  -44 

Netto	finansposter 8 	1	398	

Resultat	før	skatt 	1	385		

Skattekostnad 15  -63

Årsresultat 	1	323	
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Balanse	– 31. desember

Mill. kroner Note 2018

EIENDELER

Aksjer i datterselskap 3 16 895

Andre langsiktige fordringer 2

Anleggsmidler 16	897

Kundefordringer 14 19

Andre ikke rentebærende kortsiktige fordringer 14 1 428

Bankinnskudd o.l. 7 5

Omløpsmidler 1	452

Eiendeler 18	349

Mill. kroner Note 2018

EGENKAPITAL	OG	GJELD

Innskutt egenkapital 9 15 395

Opptjent egenkapital 9 36

Egenkapital	 9 15	430

Langsiktig rentebærende gjeld 4 1 500

Pensjonsforpliktelser 11 4

Langsiktige	forpliktelser 1	504

Leverandørgjeld 5 4

Annen kortsiktig ikke rentebærende gjeld 5 1 329

Betalbar skatt 15 62

Kortsiktig rentebærende gjeld 6 19

Kortsiktige	forpliktelser 1	415

Egenkapital	og	gjeld 18	349
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Kontantstrøm	- 4. juli – 31. desember 2018

Mill. kroner Note 2018

KONTANTSTRØM	FRA	OPERASJONELLE	AKTIVITETER

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) -13 

Endring i arbeidskapital mm  18 

Betalte skatter  - 

Betalte renter  -   

Netto	kontantstrøm	fra	operasjonelle	aktiviteter 	5	

KONTANTSTRØM	FRA	INVESTERINGSAKTIVITETER

Netto	kontantstrøm	fra	investeringsaktiviteter 	-	

KONTANTSTRØM	FRA	FINANSIERINGSAKTIVITETER

Opptak av rentebærende gjeld - 

Utbetaling av utbytte og andre egenkapitaltransaksjoner - 

Netto	kontantstrøm	fra	finansieringsperioden -	

Netto kontantstrøm  5 

Bank per 4. juli  - 

Bank	per	31.	desember 7 	5	

Styret	i	Hafslund	E-CO	AS

Oslo, 10. april 2019

Bård Vegar Solhjell Mari Thjømøe Arvid Amundsen

Per Luneborg Johnny Kjønås

Alexandra Bech Gjørv Bente Sollid Storehaug Bjørn Erik Næss
Styreleder

Finn Bjørn Ruyter
Konsersjef
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Note	1	Regnskapsprinsipper

Bystyret i Oslo kommune vedtok 20. juni 2018 å samle eierskapet i 
Hafslund AS og E-CO Energi Holding AS under felles styre og ledelse.   
Hafslund E-CO AS ble etablert 4. juli 2018. Resultatregnskapet omfatter 
 perioden 4. juli – 31. desember 2018. Årsregnskapet til Hafslund E-CO AS   
er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i  Norge. 
Hovedkontoret ligger i Oslo.

Inntektsføring
Hafslund E-COs driftsinntekter består i det vesentlige av tjenester ytet 
til konsernselskap og inntektsføres når tjenesten er levert. Renteinn-
tekter består av renteinntekter fra konsernselskaper og inntektsføres 
når de er opptjent. Utbytte som avsettes i datterselskapene inntekts-
føres samme år som utbyttet avsettes. 

Klassifisering
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmid-
ler. Fordringer som tilbakebetales innen ett år, samt eiendeler som ikke 
er bestemt til varig eie eller bruk for virksomheten, er klassifisert som 
omløpsmidler. Gjeld med forfall senere enn ett år etter regnskapsårets 
utløp er klassifisert som langsiktig gjeld. Øvrig gjeld er klassifisert som 
kortsiktig.

Vurderingsprinsipper
Kundefordringer og andre fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter  
fradrag for avsetning for forventet tap. Avsetning til tap gjøres på 
grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg 

foretas det en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap for øvrige 
kundefordringer. Hoveddelen av selskapets kundefordringer er fordrin-
ger på selskaper i samme konsern.

Investeringer i datterselskap
Investeringer i datterselskap vurderes i henhold til kostmetoden. Inves-
teringer i datterselskap nedskrives til virkelig verdi når verdifall skyldes 
årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nød-
vendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger reverseres når grunn-
laget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Mottatt utbytte og andre 
overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som finansielle inn-
tekter.

Pensjoner og pensjonsforpliktelser
Se konsernregnskapets note 7.2 Pensjoner. Hafslund E-CO AS benyt-
ter NRS 6A som henviser til IAS 19 ved regnskapsmessig behandling 
av pensjonskostnader.

Skattekostnad, utsatt skatt og utsatt skattefordel
Skattekostnaden sammenstilles med resultat før skatt. Skattekost-
naden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt/skattefordel. 
Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat. 
Balanseført utsatt skatt er beregnet etter utlikningsmetoden med full 
avsetning på netto skatteøkende midlertidige forskjeller basert på 
 balansedagens skattesatser og nominelle størrelser. Balanseført utsatt 
skattefordel knyttet til netto skattereduserende midlertidige forskjeller 
og underskudd til fremføring er basert på en sannsynliggjøring av  
tilstrekkelig fremtidig inntjening eller utnyttelse av skatteposisjoner  
gjennom konsernbidrag.  
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Rentebærende gjeld
Gjeld regnskapsføres til pålydende. Låneutgifter ved opptak av lån  
resultatføres direkte. 

Prinsipper for kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. 
Dette innebærer at man i analysen tar utgangspunkt i enhetens drifts-
resultat for å kunne presentere kontantstrømmer tilført fra henholdsvis 
ordinær drift, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet.  

Note	2	Transaksjoner	og	hendelser	i	2018

Da Hafslund E-CO AS ble etablert 4. juli 2018 overtok selskapet aksjene 
i Hafslund AS og E-CO Energi Holding AS. Aksjene er regnskapsført til 
kontinuitet. Se for øvrig note 3 Aksjer i datterselskaper.

Note	3	Aksjer	i	datterselskaper

Note	4	Langsiktig	rentebærende	gjeld

Mill. kroner
Anskaffelses- 

tidspunkt
Forretnings- 

kontor
Eier-/  

stemmeandel
Balanseført 

verdi

AKSJER	I	DATTERSELSKAPER

E-CO Energi Holding AS 2018 Oslo 100 % 10 468

Hafslund AS 2018 Oslo 100 % 6 427

Aksjer	i	datterselskaper 16	895

Mill. kroner
Lånebeløp i 

valuta
Valuta Forfall 31.12.2018

HAFSLUND	E-CO	AS

Ansvarlig lån fra Oslo Energi Holding AS 1 500 NOK 2037  1 500 

Bokført	verdi	langsiktig 
rentebærende	gjeld 	1	500	

Langsiktigrentebærende gjeld består av et ansvarlig lån fra Oslo Energi 
Holding AS, inngått i forbindelse med etableringen av Hafslund E-CO AS 
og selskapets overtagelse av aksjene i henholdsvis E-CO Energi Holding 
AS og Hafslund AS.  

Oslo Energi Holding AS er 100 prosent eid av Oslo kommune og er 
 derfor en nærstående part av Hafslund E-CO AS.

Lånet skal ved en eventuell likvidasjon av Hafslund E-CO AS stå tilba-
ke for alle selskapets øvrige forpliktelser, men være likestilt med even-
tuelle andre ansvarlige lån, og skal dekkes før aksjekapitalen. Lånet er 
avdragsfritt og forfaller til betaling 31. desember 2037. Faktisk rente for 
perioden 4. juli – 31. desember 2018 var 5,03 prosent.

Oslo Energi Holding AS har rett til å si opp gjelden til innfrielse dersom 
Oslo kommunes eierandel i Hafslund E-CO AS reduseres til under 50,1 
prosent.
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Note	5	Leverandørgjeld	og	annen	kortsiktig	 
ikke	rentebærende	gjeld

Note	6	Kortsiktig	rentebærende	gjeld

Kortsiktig rentebærende gjeld består av trekk på konto i konsernkonto-
systemet på 19 mill. kroner. 

Note	7	Bankinnskudd	o.l.

Mill. kroner 2018

BANKINNSKUDD	O.L.

Betalingsmidler innenfor konsernkontosystemet  5 

Bankinnskudd	o.l. 	5	

Mill. kroner 2018

LEVERANDØRGJELD

Leverandørgjeld  4 

Leverandørgjeld  4 

ANNEN	KORTSIKTIG	IKKE	RENTEBÆRENDE	GJELD

Skyldig offentlige trekk og avgifter  4 

Påløpt rentekostnad  37 

Annen kortsiktig gjeld 4

Avsatt utbytte  1 284 

Annen	kortsiktig	ikke	rentebærende	gjeld 	1	329	

Det er knyttet betingelser til nedbetaling av lånet i forbindelse Oslo Energi 
Holdings tvangsinnløsning av aksjonærer i det tidligere Hafslund ASA. 
Se konsernregnskapets note 9.1 Transaksjoner med nærstående.

For informasjon om finansiell risikostyring, se konsernregnskapets  
note 5.4 Finansiell risikostyring.
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Note	10	Lønn	og	andre	personalkostnader

Mill. kroner 2018

LØNN	OG	ANDRE	PERSONALKOSTNADER

Lønn  20 

Arbeidsgiveravgift  3 

Pensjonskostnad -1 

Andre personalkostnader  1 

Lønn	og	andre	personalkostnader 	23	

Hafslund E-CO AS hadde 23 årsverk sysselsatt per 31. desember 2018. 

Note	9	Egenkapital	
Mill. kroner

Antall  
aksjer

Aksje- 
kapital

Overkurs Annen 
egenkapital

Sum egenkapital

Egenkapital	4.	juli	2018 100	000 	100	 15	295 15	395

Estimatavvik pensjoner ført mot 
egenkapitalen -3 -3

Årets resultat 1 323 1 323

Avsatt utbytte for 2018 -1 284 -1 284

Egenkapital	31.	desember	2018 100	000 100 15	295 36 15	430

Aksjenes pålydende er kroner 1 000. Oslo kommune eier samtlige aksjer.

Note	8	Finansposter

Mill. kroner 2018

RENTEINNTEKTER

Renteinntekter  18 

Andre finansinntekter 1 423

Renteinntekter 	1	442	

RENTEKOSTNADER

Rentekostnader -44 

Rentekostnader -44	

Netto	finansposter 1	398	

Andre finansinntekter består i hovedsak av konsernbidrag på 310 mill. 
kroner fra E-CO Energi Holding AS og utbytte på 723 mill. kroner fra 
E-CO Energi Holding AS og 390 mill. kroner fra Hafslund AS.

Rentekostnader består hovedsakelig av rentekostnader på ansvarlig 
lån fra Oslo Energi Holding AS på 36,5 mill. kroner.
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Note	11	Pensjoner

Hafslund E-CO AS er pliktig til å ha pensjonsordninger for sine ansat-
te etter lov om tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger, som 
omfatter både ytelses- og innskuddsbaserte ordninger, tilfredsstiller 
kravene i loven. Per 31. desember 2018 omfattet selskapets pensjons-
ordninger i alt 25 ansatte, herav 5 i offentlige ordninger, 4 i en privat 
ordning og 16 ansatte i innskuddsbaserte ordninger. Ytelsesplanene gir 
rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av  
antall opptjeningsår og lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder. 
Pensjons ordningene er enten organisert i Hafslunds pensjonskasse, 
E-CO Energi Pensjonskasse eller i forsikringsselskap. I tillegg ytes  
enkelte pensjoner direkte fra selskapet.

Diskonteringsrenten er beregnet med utgangspunkt i en rentekurve som 
tar hensyn til at pensjonsutbetalingene forfaller på ulike tidspunkt i frem-
tiden. Kurven er beregnet med utgangspunkt i priser på OMF-renten den 
31. august 2018, som beregnet av Norsk Regnskapsstiftelse.

Årlig lønnsvekst er beregnet med utgangspunkt i en kurve basert  
på historiske observasjoner. Se for øvrig nærmere omtale i note  
7.2 Pensjoner til konsernregnskapet.

Mill. kroner 31.12.2018

Balanseført	forpliktelse:

Nåverdi av opptjent pensjonsforpliktelser for ytelsesplaner i fondsbaserte ordninger 60

Virkelig verdi på pensjonsmidler -60

Faktisk	netto	pensjonsforpliktelse	for	ytelsesplaner	 
i	fondsbaserte	ordninger -

Nåverdi av forpliktelse for ikke fondsbaserte ordninger 2

Netto	pensjonsforpliktelse	i	balansen	(inkl	arbeidsgiveravgift) 2

Balanseført netto pensjonsforpliktelser -2

Balanseført netto overfinansiert ordning -

Følgende økonomiske forutsetninger er lagt til grunn: 2018

Diskonteringsrente 2,60 %

Avkastning 2,60 %

Årlig lønnsvekst 2,75 %

G-regulering 2,50 %

Regulering av løpende pensjon, offentlig ordning 1,75 %
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Diskonteringsrenten er beregnet med utgangspunkt i en komplett  
rentekurve som tar hensyn til at pensjonsutbetalingene forfaller på  
ulike tidspunkt i fremtiden. Kurven er beregnet med utgangspunkt  
i priser på OMF renten (obligasjoner med fortrinnsrett) den 31. august 
2018 som beregnet av Norsk Regnskapsstiftelse. Årlig lønnsvekst er 
beregnet med utgangspunkt i en kurve basert på historiske observasjoner. 
Lønnsveksten er i gjennomsnitt satt til 2,5 prosent over tjenestetiden 
for populasjonen i pensjonskassene. Demografiske forutsetninger som 
er lagt til grunn ved beregningene, er basert på uføregrunnlaget IR73 
omregnet til intensitetsmetode og dødelighetstabellen K2013BE.

Note	11	Pensjoner	(forts.)

Mill. kroner 2018

Årets pensjonsopptjening  - 

Netto rentekostnad  -

Arbeidsgiveravgift  - 

Resultatført netto forpliktelse ved avkortning  2

Pensjonskostnad	ytelsesplaner 	2

Pensjonskostnad	tilskuddsplaner 	-1	

Totale	pensjonskostnader 	1

Note	12	Andre	driftskostnader

Mill. kroner 2018

ANDRE	DRIFTSKOSTNADER

Kjøp av eksterne tjenester  7 

Annet  2 

Andre	driftskostnader 	10	

SPESIFIKASJON	AV	REVISJONSHONORAR	(I	HELE	TUSEN)

Ordinært revisjonshonorar  75 

Andre attestasjonstjenester  -   

Skatterådgivning  -   

Annen rådgivning  -   

Totalt	revisjonshonorar 	75	

Note	13	Garantier

Som sikkerhet for enkelte forpliktelser kjøper konsernet bankgarantier. 
Det vises til note 4.2 Garantiansvar i konsernregnskapet for nærmere 
omtale.
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Note	14	Kundefordringer	og	andre	kortsiktige	fordringer

Mill. kroner 2018

KUNDEFORDRINGER

Kundefordringer 	19	

ANDRE	FORDRINGER

Andre kortsiktige ikke rentebærende fordringer 1 428

Andre	ikke	rentebærende	kortsiktige	fordringer 	1	428	

Andre ikke rentebærende kortsiktige fordringer består i hovedsak av 
konsernbidrag på 310 mill. kroner fra E-CO Energi Holding AS og ut-
bytte på 723 mill. kroner fra E-CO Energi Holding AS og 390 mill. kro-
ner fra Hafslund AS.

Note	15	Skatt
Mill. kroner 2018

SKATTEKOSTNAD
Betalbar inntektsskatt 62

Skatt av konsernbidrag 1

Årets	skattekostnad 63

Mill. kroner 31.12.2018

UTSATT	SKATT	ALMINNELIG	INNTEKTSSKATT

Pensjoner -2

Sum -2

Skattesats 22 %

Sum utsatt skatt (skattefordel) -

Mill. kroner 2018

AVSTEMMING	AV	NOMINELL	SKATTESATS	MOT	EFFEKTIV	SKATTESATS

Resultat	før	skatt 	1	385	

23 % (24 %) av resultat før skatt  319 

23 % (24 %) av permanente forskjeller, utbytte  (257)

23 % (24 %) estimatavvik pensjon  1 

Sum	skattekostnad 63

Note	16	Transaksjoner	med	nærstående

Hafslund E-CO AS har et ansvarlig lån på 1,5 mrd. kroner fra Oslo 
Energi Holding AS, som er 100 prosent eiet av Oslo kommune. Lånet 
ble etablert i 2018, er avdragsfritt og forfaller til betaling 31. desember 
2037. For nærmere informasjon om lånet og betingelser, se note 4 
Langsiktig rentebærende gjeld.

Note	17	Hendelser	etter	balansedagen

Det vises til note 9.3 Hendelser etter balansedagen i konsernregnskapet.
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Erklæring	i	henhold	
til	verdipapirhandel-
loven	§5-5
Vi erklærer etter beste overbevisning at:

• Konsernregnskapet for 2018 er utarbeidet i samsvar med IFRS   
som fastsatt av EU, med krav til tilleggsopplysninger som følger   
av regnskapsloven

• Årsregnskapet for morselskapet for 2018 er avlagt i samsvar med  
regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge

• Regnskapsopplysningene gir et rettvisende bilde av foretakets og  
konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet

• Årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen,  
resultatet og stillingen til foretaket og konsernet, sammen med en 
beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorene som  
foretaket og konsernet står overfor.

Styret	i	Hafslund	E-CO	AS

Oslo, 10. april 2019

Bård Vegar Solhjell Mari Thjømøe Arvid Amundsen

Per Luneborg Johnny Kjønås

Alexandra Bech Gjørv Bente Sollid Storehaug Bjørn Erik Næss
Styreleder

Finn Bjørn Ruyter
Konsernsjef
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PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo 
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no 
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap 

 

 

Til generalforsamlingen i Hafslund E-CO AS 

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Hafslund E-CO AS' årsregnskap, som består av: 

• selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap og 
kontantstrøm for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, 
herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og 

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

Etter vår mening: 

• er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 

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

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

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet og konsernet slik det kreves i lov og forskrift, og har 
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten 
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.  

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen. 

Revisors	beretning
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 Uavhengig revisors beretning - Hafslund E-CO AS 
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I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon.  

Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi 
pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde, for selskapsregnskapet i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for konsernregnskapet i samsvar med 
International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU. Ledelsen er også ansvarlig for slik 
intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets og konsernets evne til 
fortsatt drift og på tilbørlig måte opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om 
fortsatt drift skal legges til grunn for selskapsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at 
virksomheten vil bli avviklet. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for 
konsernregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle konsernet eller legge ned 
virksomheten, eller ikke har noe realistisk alternativ til dette. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, 
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan 
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom 
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 
brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

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

Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen 

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

 

 

 Uavhengig revisors beretning - Hafslund E-CO AS 
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Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 
Oslo, 10. april 2019  
PricewaterhouseCoopers AS  
 
 
 
Thomas Fraurud  
Statsautorisert revisor 
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