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Årsrapport 2016 – Akershus Energi 

Finansielle nøkkeltall 

  2016 2015 2014 

Driftsinntekter Mill.kr 719 708 720 

Herav urealiserte verdiendringer Mill.kr -86 -1 -96 

Driftsresultat Mill.kr 261 280 226 

EBITDA 1) Mill.kr 459 394 471 

Årets resultat etter skatt Mill.kr 

Mill.kr 

85 129 101 

Årets resultat 1) Mill.kr 138 128 159 

Totalkapital Mill.kr 5 460 5 138 5 114 

Egenkapital Mill.kr 2 320 2 341 2 302 

Rentebærende gjeld Mill.kr 1 602 1 239 1 177 

Kontantstrøm fra drift Mill.kr 368 198 288 

Investeringer i driftsmidler Mill.kr 164 259 316 

Soliditet Prosent 43 45 45 

Gjennomsnittlig kraftpris NO1 NOK/MWh 243 177 229 

Gjennomsnittlig oppnådd kraftpris NOK/MWh 273 231 275 

 

1) EBITDA er definert som driftsresultat + avskrivninger. EBITDA og årets resultat i oversikten er justerte 

resultatmål hvor det også er korrigert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter og 

fremkommer slik: 

 

 

 

 

Justerte resultatmål

(Beløp i millioner kroner) Resultat EBITDA Resultat EBITDA Resultat EBITDA

Tall før korrigeringer 85 362 129 415 101 369

Urealiserte verdiendringer:

Verdiendring finansielle kraftkontrakter 213 213 -34 -34 29 29

Verdiendring valutaterminkontrakter -128 -128 35 35 67 67

Verdiendring renteswapavtaler -18 0 -10 0 13 0

Verdiendring beregnet grunneierforpliktelse 25 25 -22 -22 37 37

Skatteeffekt urealiserte verdiendringer -31 0 15 0 -36 0

Vesentlige engangsposter

Planenedring pensjon -13 -13 0 0 -30 -30

Nedskrivning anlegg 0 0 29 0 25 0

Aksjesalg 0 0 3 0 -54 0

Skatteeffekt Engangsposter 4 0 -17 0 8 0

Tall korrigert for urealiserte verdiendringer og vesentlige 

engangsposter
138 459 128 394 159 471

2016 2015 2014
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Årsrapport 2016 – Akershus Energi 

Ikke–finansielle nøkkeltall 

  2016 2015 2014 

Kraft- og fjernvarmeproduksjon     

Produksjon vannkraft GWh 2 379,7 2 531,9 2 479,5 

Heleide kraftverk GWh 1 230,9 1 378,3 1 331,3 

Deleide kraftverk GWh 1 148,8 1 153,6 1 148,2 

Salgsvolum fjernvarme og -kjøling GWh 156,7 133,5 134,3 

Fjernvarme GWh 146,9 124,5 123,7 

Fjernkjøling GWh 9,8 9,0 10,6 

Utslipp til luft     

CO2 Tonn 21 980 10 587,5 10 195,4 

NOx kg 44 795,9 36 634,1 41 401,0 

SO2 kg 5 200,0 5 159,2 5 159,2 Positive tilskudd - CO2 reduksjon     

Akershus Energi Vannkraft Tonn 1 211 420 1 248 276 1 239 750 

Akershus Energi Varme Tonn 79 913 66 062 67 150 

Helse og sikkerhet     

Dødsulykker Antall 0 0 0 

Skader uten fravær Antall 0 0 0 

Skader med fravær Antall 0 1 0 

Sykefravær Prosent 4,5 3,5 3,0 

Medarbeidere     

Ansatte  Antall 75 78 80 

Kvinneandel Prosent 17 19 17 

Kvinneandel ledere Prosent 11 11 11 

Kvinneandel konsernledelsen 

 

 

Prosent 14 14 14 

Kvinneandel morselskap styre Prosent 29 29 29 
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Årsrapport 2016 – Akershus Energi 

Konsernsjefen 

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er viktig, og har vært 

prioritert også i 2016. Antall rapporterte uønskede hendelser 

(RUH) og sikker jobbanalyser (SJA) har nå etablert seg på et 

høyt nivå. Det har i 2016 ikke vært personskade med fravær 

i Akershus Energi. Det er imidlertid registrert én alvorlig 

personskade i ett av bygge-/vedlikeholdsprosjektene der 

Akershus Energi står som oppdragsgiver. Det er en 

påminnelse om betydningen av et konstant og høyt fokus på 

HMS, også i prosjekter der vi er oppdragsgiver.  

Etter å ha opplevd økt kraftproduksjon i våre vannkraftverk 

de siste tre årene, ble det i 2016 en lavere produksjon enn 

de to foregående årene. Dette skyldes i all hovedsak mindre 

nedbør, og rammet først og fremst våre heleide 

elvekraftverk. På den annen side opplevde vi en vesentlig 

høyere kraftpris enn året før. Nedbør og pris er forhold vi 

ikke bestemmer over, og det er derfor viktig at vi tilpasser 

virksomheten slik at vi tåler endringer både i 

produksjonsvolum og pris. 

Akershus Energi har også i 2016 gjennomført tiltak for å redusere kostnader, effektivisere driften og 

diversifisere virksomheten. Tiltakene har blant annet bestått av en betydelig kostnadsreduksjon på mange 

områder, nedbemanning, nye IKT-systemer, ytterligere investeringer i eiendommer og datasenter, og 

etablering av nye tjenester rettet mot fjernvarmekundene. Vi ser at tiltakene virker, og vi gleder oss blant 

annet over en sterk resultatforbedring i fjernvarmevirksomheten. 

Akershus Energi er opptatt av å skape verdier, og å vedlikeholde de anleggene vi har høstet av i snart 

hundre år. Dette gjøres gjennom bygging av nye kraftverk og rehabilitering av de gamle. Til grunn for 

slike investeringsbeslutninger ligger forventninger om en akseptabel avkastning, basert på investerings- 

og driftskostnader, prisprognoser, og rammebetingelser som blant annet skatt. Når myndighetene også i 

2016 økte grunnrenteskatten, bidrar de ikke til rammebetingelser som inviterer til investeringer. Vi 

fullførte i 2016 rehabiliteringen av Rånåsfoss, et prosjekt til 800 millioner kroner. Den 

investeringsbeslutningen ble tatt i 2008, med helt andre forutsetninger enn de vi ser i dag. I 2016 valgte 

Akershus Energi å ikke investere i et nytt kraftverk i Nedre Otta, etter at konsesjon ble tildelt tidligere på 

året.  

Vår fornybare vannkraft har vært kilden til industrisatsingen i Norge, og blir ikke mindre viktig når 

arbeidsplassene i petroleumsnæringen forsvinner. Vannkraften er også viktig i overgangen fra fossil til 

fornybar energi i blant annet transportsektoren. Skal det fortsatt bygges ny fornybar energi, og skal den 

bli tatt i bruk, må vi ha tilfredsstillende rammebetingelser som stimulerer til lønnsom næringsutvikling. 

 

Rånåsfoss 26. april 2017 

Jørn Myhrer 

Konsernsjef 
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Årsrapport 2016 – Akershus Energi 

Årsberetning 2016 

Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus 

fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er i hovedsak lokalisert i Akershus fylke, med 

morselskapets hovedkontor på Rånåsfoss i Sørum kommune. 

Konsernet har som strategi å investere i stor- og småskala vannkraft, fjernvarmeinfrastruktur, og 

eiendom og infrastrkturi årene fremover. 

I årsregnskapet for 2016 er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn da det etter styrets oppfatning 

ikke er forhold som tilsier noe annet. 

Konsernstruktur 

Konsernregnskapet for Akershus Energi for 2016 er utarbeidet etter internasjonale regnskapsprinsipper 

(IFRS), med sammenlignbare resultattall for 2015 og balansetall for 2015 og 2014. 

I forbindelse med utarbeidelsen av årsregnskap for 2016 og anvendelsen av konsernets 

regnskapsprinsipper har ledelsen utøvd skjønn og benyttet estimater og forutsetninger som grunnlag for 

regnskapsposter. Prinsippanvendelse og beregningsmetoder er de samme som ble benyttet i siste 

årsregnskap (2015). 

Selskaper hvor konsernet har kontroll (normalt en eierandel på 50 prosent eller mer) innarbeides i 

konsernregnskapet som datterselskap. Selskaper med 

en eierandel mellom 20 prosent og 50 prosent tas i 

utgangspunktet inn i konsernregnskapet som tilknyttede 

selskap etter egenkapitalmetoden. Deleid virksomhet 

innenfor vannkraftproduksjon er medtatt i 

konsernregnskapet i henhold til IFRS 11 som felles 

kontrollert drift, hvor konsernets andel av resultat- og 

balanseposter er innarbeidet i konsernregnskapet. 

Vannkraftvirksomheten som drives gjennom de heleide 

datterselskapene Akershus Energi Vannkraft AS, 

Glomma Kraftproduksjon AS, Halden Kraftproduksjon 

AS, Skien Kraftproduksjon AS, Lågen og Øvre Glomma 

Kraftproduksjon AS og Øvre Hallingdal Kraftproduksjon 

AS er det klart største virksomhetsområdet i konsernet 

med en samlet produksjon på 2 380 GWh i 2016. 

Konsernet har en ren regional satsing på fjernvarme gjennom det 100 prosent eide datterselskapet 

Akershus Energi Varme AS. Fjernvarmevirksomheten har varmesentraler i Lillestrøm, Lørenskog, Årnes, 

Sørumsand og Skedsmokorset i ordinær drift, og det er fortsatt pågående prosjekter knyttet til videre 

utbygging av rørnett for distribusjon av varme og kjøling. Salgsvolum i fjernvarmevirksomheten var i 

2016 på 157 GWh. 

Konsernet bygger opp et nytt forretningsområde innenfor eiendom og infrastruktur. Det nye området har 

vært under oppbygging i 2016, og investeringene er strukturert i en egen investeringsportefølje. Dette er 

en del av konsernets prosess med diversifisering, og for å skape nye inntektsområder som er uavhengige 

av kraftprisutviklingen. Investeringene foretas hovedsakelig i datasenter, industribygg og eiendomsfond.  

Konsernet har ikke hatt egne forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016, men har bidratt til FoU-arbeid 

gjennom vår bransjeorganisasjon Energi Norge.  
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Årsrapport 2016 – Akershus Energi 

Arbeidsmiljø og personale 

 

Sykefraværet i hele konsernet var i 2016 4,5 prosent, gjennomsnitt de siste fem årene er 3,4 prosent.  

Konsernets HMS-gruppe som består av verneombud, tillitsvalgte og representanter fra ledelsen har i løpet 

av året hatt fire samlinger. Dette er fora hvor ulike HMS-utfordringer blir drøftet. I tillegg er det lagt opp 

til gjensidig oppdatering i forhold til saker som skjer i de ulike verneområdene.    

Konsernet har i løpet av 2016 ikke hatt personskade med fravær.  

Etter at vi økte fokus på rapport om uønsket hendelse (RUH) og håndtering av disse, har vi hatt en jevn 

økning i antall registrerte saker. 2015 var første året vi så en nedgang i antall innrapporterte RUH. Det er 

ytterligere nedgang i innrapporteringer for 2016. Dette mener vi kan ha en sammenheng med 

ferdigstillelse av store prosjekter som f.eks. Rånåsfoss III. Vi ser samtidig at antall sikker jobb analyser 

øker. Disse tiltakene bidrar til at risiko oppdages, tiltak iverksettes samt at ansatte blir mer reflekterte og 

bevisste på hva som kan føre til risikosituasjoner i arbeidsdagen.  

Akershus Energi har rutine for granskinger av uønskede hendelser som er nært knyttet opp mot systemet 

for håndtering av RUH. Der hvor det blir registrert saker med alvorlig eller kritisk risikopotensiale skal det 

gjennomføres gransking. I løpet av året er det gjennomført tre granskinger av hendelser i Akershus 

Energi. Gransking av sakene ble gjennomført i henhold til vedtatt prosedyre og hendelsesforløp, og 

årsaker og forslag til tiltak er presentert for konsernledelsen. 

Konsernet praktiserer likestilling mellom menn og kvinner, men ingen spesielle tiltak er iverksatt i 2016. 

Den 31.12.16 er kvinneandelen i konsernet 17,3 prosent, for ledere 11 prosent, og i konsernledelsen 14 

prosent. 

Innen drift av vannkraft- og fjernvarmeanlegg har vi per i dag kun mannlige ansatte. De fleste kvinnene i 

vår virksomhet er tilsatt i administrative stillinger. Når det gjelder personaladministrasjon er målet å ta 

vare på den enkelte på best mulig måte innenfor de rammene konsernet rår over, uavhengig av ansattes 

kjønn, etniske bakgrunn, funksjonshemming med videre. 

 

Kvinneandelen i Akershus Energi AS er 44 prosent ved utgangen av 2016. Kvinneandelen i morselskapets 

styre er 29 prosent. 
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Årsrapport 2016 – Akershus Energi 

Ytre miljø 

God miljøstyring er en del av Akershus Energis samfunnsansvar. Vår virksomhet er basert på forvaltning 

og utnyttelse av naturressurser gjennom vår kraftproduksjon i forskjellige vassdrag og gjennom vår 

produksjon av fjernvarme. Vårt 

mål er å produsere fornybar 

energi på en bærekraftig måte og 

å gi et positivt bidrag i arbeidet 

for å redusere klimautslipp. I 

vannkraftproduksjonen benyttes 

ikke innsatsfaktorer som i 

vesentlig grad påvirker miljøet. 

Ved kraftstasjonene blir 

betydelige mengder avfall samlet 

inn fra vassdragene og vi legger 

til rette for friluftsliv og 

sportsfiske. Gjennom den daglige 

driften av kraftstasjonene har vi 

rutiner for å unngå utslipp til 

vann, grunn og luft, og vi sørger 

for at avfall blir håndtert på en god og forskriftsmessig måte.   

Akershus Energi eier og drifter flere fjernvarmesentraler. De permanente fjernvarmeanleggene blir fyrt 

med flis eller pellets som grunnlast. Som spiss- og reservelast ved de store anleggene i Lørenskog og 

Lillestrøm brukes bioolje. Vårt største fjernvarmeanlegg på Lillestrøm utnytter flere forskjellige lokale, 

fornybare energikilder. Fra Lørenskog og Lillestrøm leverer vi 100 prosent fornybar energi. 

Oppsummering av miljø- og klimaregnskapet for 2016 fremkommer i konsernets Rapport for 

samfunnsansvar på side 14 denne årsberetningen. 

Resultat, investeringer, finansiering og likviditet 

Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet for 2016 et rettvisende bilde av konsernets og Akershus Energi 

AS eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Styret anser resultatet for 2016 som godt. Det har 

ikke inntruffet ytterligere forhold etter regnskapsårets slutt som er av vesentlig betydning for å vurdere 

foretakets stilling og resultat. 

Akershus Energi AS 

Regnskapet avlegges etter Forenklet IFRS.  

En vesentlig del av morselskapets salgsinntekter er fra salg av tjenester til de øvrige konsernselskapene i 

henhold til etablerte avtaler, og de konserninterne salgsinntektene utgjør 25,8 millioner kroner i 2016. 

Årets resultat etter skatt er 485,3 millioner kroner i 2016, mot 11,6 millioner kroner i 2015, og 

resultatendringen forklares i hovedsak ved høyere inntektsført konsernbidrag/utbytte i 2016 enn i 2015.  

Samlede driftskostnader i 2016 var 60,3 millioner kroner, 2,5 millioner kroner høyere enn i 2015. 

Hensyntatt inntektsført planendring i 2016 på 5 millioner kroner (overgang fra ytelsespensjon til 

innskuddspensjon) er kostnadsøkningen på 7,5 millioner kroner og forklares i hovedsak ved økte honorar 

fremmede tjenester, generell økning i andre driftskostnader samt økte lønnskostnader. 

Netto finansposter i 2016 er 523,9 millioner kroner mot 49,3 millioner kroner i 2015. Korrigert for 

inntektsført konsernbidrag/utbytte er finansresultatet for 2016 redusert med 34 millioner kroner i forhold 

til forrige år, og endringen forklares i hovedsak med lavere interne renteinntekter som følge av 
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konvertering av utlån til egenkapital i 2016. Endringen i kapitalstrukturen ved at interne utlån ble 

konvertert til egenkapital medfører at likviditet vil tilflyte selskapet gjennom konsernbidrag og utbytter 

fremover. 

Akershus Energi AS har en netto kontantstrøm fra 

driftsaktiviteter i 2016 på 33,5 millioner kroner, 66,9 

millioner kroner lavere enn i 2015. Netto kontantstrøm 

fra investeringsaktiviteter er i 2016 på 11,9 millioner 

kroner og omfatter i hovedsak positivt bidrag fra 

nedbetaling av lån konsernselskap og negativt bidrag 

ved investering i TS og datterselskap. Netto 

kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter i 2016 på 

253,7 millioner kroner forklares ved netto låneopptak og 

utbetalt utbytte til eier. 

Selskapets totalkapital var pr. 31.12.16 på 3 555 

millioner kroner, en økning på 573 millioner kroner fra 

forrige årsskifte (31.12.15), som forklares i hovedsak 

ved økte mottatte konsernbidrag og økt ekstern 

opplåning til finansiering av nytt investeringsområde.  

Selskapet har pr. 31.12.16 en soliditet på 44 prosent 

mot 43 prosent pr. 31.12.15. 

Konsern 

Konsernets årsresultat etter skatt for 2016 var 85 

millioner kroner, en reduksjon på 44 millioner kroner i 

forhold til 2015. Resultatendringen forklares i all 

hovedsak ved høyere salgsinntekter, høyere urealisert 

tap på finansielle kraftkontrakter og valutakontrakter, 

lavere kostnadsnivå hensyntatt planendring pensjon 

samt økt skattekostnad. Korrigert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter er 

konsernets årsresultat etter skatt for 2016 på 138 millioner kroner, 10 millioner kroner høyere enn i 

2015. 

Konsernresultatet etter IFRS er i stor grad påvirket av urealiserte verdiendringer på finansielle kontrakter 

(kraftkontrakter og valuta). Dette er poster som ikke har noen kontantstrømeffekt, og konsernet har høyt 

fokus på kontantstrøm fra drift, som både i 2016 og 2015 viser betydelige positive verdier.  

Konsernets samlede driftsinntekter for 2016 var 719 millioner kroner, som er 11 millioner kroner høyere 

enn i 2015. Verdiendringer på finansielle kraftkontrakter og valutaterminkontrakter klassifiseres som en 

del av driftsinntektene, og korrigert for urealiserte verdiendringer er samlede driftsinntekter i 2016 på 

805 millioner kroner, mot 710 millioner kroner i 2015, primært som følge av høyere kraftpriser og økte 

inntekter fra fjernvarmevirksomheten. 

Lønns- og personalkostnader i 2016 var 97 millioner kroner, 9 millioner kroner høyere enn i 2015. I 2016 

er det avsatt kostnader til nedbemanningstiltak på 12 millioner kroner. Korrigert for avsetning til disse er 

årets lønnskostnader 3 millioner kroner lavere enn i fjor og skyldes i hovesak redusert antall ansatte 

gjennom året.   

Som følge av overgang fra ytelsesbasert pensjonsordning til innskuddsbasert pensjonsordning på alle 

ansatte under 55 år, viser regnskapet i 2016 en effekt av dette på 13 millioner kroner som resultatført 

planendring pensjon.  
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Av- og nedskrivninger var i 2016 på 100 millioner kroner, mot 135 millioner kroner i 2015. Av- og 

nedskrivninger i 2015 inkluderer en nedskrivning av to av konsernets vannkraftanlegg med til sammen 29 

millioner kroner. Korrigert for nedskrivninger i 2015 er avskrivningene i 2016 ca. 6 millioner lavere i 

hovedsak som følge av endret restlevetid ved årets begynnelse.  

Andre driftskostnader var i 2016 på 152 millioner kroner, en økning på 3 millioner kroner i forhold til 

forrige år. I årets kostnad ligger det tap på driftsmidler på 5 millioner kroner. Korrigert for disse kan 

nedgangen forklares med lavere driftskostnader generelt og god kostnadsoppfølging.  

Resultatlinjen Verdiendringer og andre (tap)/gevinster – netto viser en kostnad i 2016 på 25 millioner 

kroner som kan henføres til endring i beregnet forpliktelse for grunneiererstatning. 

Konsernet hadde i 2016 netto 

finansposter på -33 millioner 

kroner, en økning på 5 millioner 

kroner i forhold til 2015. 

Resultatnedgangen skyldes i 

hovedsak lavere aktiverte 

låneutgifter. 

Beregnet skattekostnad for 2016 

på 147 millioner kroner er 24 

millioner kroner høyere enn for 

2015. Som følge av økte resultater 

er den betalbare skatten høyere 

enn fjoråret, dette sammen med 

en reduksjon av utsatt skatt på 

grunnrenteinntekt gir i hovedsak 

endringen mot fjoråret.  

Konsernet hadde i 2016 en netto 

positiv kontantstrøm fra driftsaktiviteter på 368 millioner kroner, etter betalte skatter og renter på 

henholdsvis 53 millioner kroner og 53 millioner kroner. Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter var i 2015 

på 198 millioner kroner, og endringen fra 2015 til 2016 forklares i hovedsak med høyere kraftpriser og 

lavere betalte skatter.  

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var i 2016 på -307 millioner kroner, og forklares med 

anleggsinvesteringer innen vannkraft og fjernvarme samt oppbygging av det nye forretningsområdet med 

investeringer i aksjer og andeler innenfor eiendom. 

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter i 2016 var 254 millioner kroner, og forklares med netto 

låneopptak (363 millioner kroner) og utbetaling av utbytte til eier (109 millioner kroner). 

Konsernet hadde pr. 31.12.16 en likvidbeholdning (bankinnskudd) på 451 millioner kroner, finansielle 

omløpsmidler (inklusive derivater) på 37 millioner kroner og kortsiktig gjeld på 429 millioner kroner.  

Konsernets egenkapitalandel var pr. 31.12.16 på 43 prosent, mot 46 prosent pr. 31.12.15. 
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Finansiell risiko og økonomiske resultater 

Konsernets resultatutvikling er tett koblet til utviklingen i de fundamentale forholdene i kraftmarkedet 

som nedbør, import/eksport, forbruk m.m. Konsernet har en rullerende flerårig horisont hvor man 

fokuserer på rammer for håndtering av eget produsert volum gjennom hel- og deleide kraftverk. 

Konsernets håndtering av de samlede likvider, låneporteføljer og valutarisiko vil også ha betydning for 

resultatutviklingen. Dette styres gjennom definerte rammer for rentesikring og valutasikring, samt 

rammer for plassering av finansielle aktiva. 

Konsernet har etablert interne systemer og rutiner som sikrer en forsvarlig håndtering av selskapenes 

disposisjoner innen krafthandels- og finansområdet. Det er en egen Risk Manager funksjon i konsernet. 

Risk Manager har som oppgave å foreta en uavhengig rapportering av konsernets samlede risiko. Det er 

videre etablert en Total Risiko gruppe i konsernet som har løpende fokus på den totale risikoen i 

konsernet og effekten av ulike ageringer i forretningsområdene innenfor handelsvirksomhet og 

investeringsaktiviteter. Gruppen ledes av konsernsjef. 

For en nærmere beskrivelse 

av konsernets risiko henvises 

til note 3 til 

konsernregnskapet. 

Det er et organisatorisk skille 

mellom front-office og back-

office/Risk Manager 

funksjonen. Det rapporteres 

løpende gjennom året internt 

og til selskapenes styrer.  

Akershus Energi Vannkraft 

AS har en definert 

risikostrategi som skal bidra 

til å sikre omsetning av egen 

kraftproduksjon innenfor en 

valgt risikoprofil. Strategien 

danner utgangspunkt for operative retningslinjer for kjøp og salg av kraft i det fysiske og finansielle 

engrosmarkedet. Det har vært gjennomført en prosess i 2016 hvor denne strategien er oppdatert. 

Produksjonsporteføljen forvaltes etter definerte rammer hvor det er fokus på styring av pris- og 

volumrisiko, samt risiko knyttet til grunnrentebeskatningen. 

Akershus Energi AS har en definert risikostrategi for håndteringen av låneporteføljen og konsernets 

valutarisiko. Denne strategien danner operative retningslinjer for forvaltning av konsernets rente- og 

valutaporteføljer innenfor en definert overordnet risikoramme. Gjennom de definerte rammene styrer 

selskapet den markedsrisiko, kredittrisiko, valutarisiko og likviditetsrisiko som konsernet kan ta innenfor 

en moderat risikoprofil. 

Styret mener at man gjennom etablerte rammer og kontrollrutiner danner grunnlaget for å skape gode 

resultater fra underliggende virksomhet fremover. Resultatet for 2016 er høyere enn resultatmålet fra den 

underliggende virksomheten. Dette skyldes i all hovedsak sikring av kraftpriser, samt forventede effekter 

av planlagte kostnadsreduksjoner. 

Styret vurderer situasjonen i kraftmarkedet som utfordrende fremover, og bedriften vil fortsette arbeidet 

med å tilpasse seg en periode med lavere kraftpriser både på kostnads- og inntektsside. Konsernet har i 

2016 gjennomført en rekke tiltak. Programmet for å redusere kostnadene er videreført gjennom året, og 

den ytelsesbaserte pensjonsordningen er lukket og erstattet med innskuddspensjon for alle ansatte under 
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55 år. Dette vil gi mer forutsigbare pensjonskostnader fremover. Konsernet jobber også med å få etablert 

andre inntjeningsområder i konsernet som kan bidra til diversifisering av konsernets risiko og som kan gi 

god avkastning fremover. Satsingen på datasenter og industrieiendom, med Bulk Eiendom som partner, 

er ett tiltak i denne prosessen, og konsernet vil jobbe videre med dette og andre prosjekter for å etablere 

nye inntjeningsområder. 

Alle omstillingtiltak som er gjennomført i konsernet, spesielt de siste tre årene, har gitt meget viktige 

effekter for å skape tilfredsstillende avkastning for eier fremover. Konsernet har nå en ny struktur for 

forretningsområder som er forventet å gi resultater og kontantstrømmer fremover som ligger noe i 

underkant av nivået i 2016. Dette gir muligheter for å skape tilfredsstillende avkastning for eier i et 

marked fremover hvor konsernet forventer kraftpriser på dagens nivåer. 

Disponering av årets resultat 

Årets resultat i Akershus Energi AS utgjør 485,3 millioner kroner for 2016, og styret foreslår følgende 

disponering av årsresultatet: 

- Avsettes til utbytte:    115,0 millioner kroner 

- Overføres til annen egenkapital:  370,3 millioner kroner 

- Sum:       485,3 millioner kroner  

Årets utbytte er vurdert som forsvarlig ut i fra selskapets avkastning, totalrisiko, likviditetssituasjon, 

fremtidige investeringsplaner og betalingsforpliktelser. Grunnlaget for årets utbytte må etter styrets 

vurdering ses ut i fra resultatene fra konsernets underliggende virksomheter. 

Vannkraft 

Virksomhetsområdet er organisert i selskapet Akershus Energi Vannkraft AS med 5 heleide 

produksjonsselskaper som produserer vannkraft i 9 heleide og 10 deleide kraftverk. 

Produksjonsselskapenes kraftproduksjon selges løpende til Akershus Energi Vannkraft AS til noterte 

markedspriser. I tillegg til kraftproduksjon omfatter virksomhetsområdet også forvaltning av konsernets 

samlede produksjonsportefølje av vannkraft fra egne og deleide kraftverk, med fysisk og finansiell 

krafthandel via den nordiske el-børsen Nord Pool Spot og Nasdaq.  

Kraftproduksjonen i Akershus Energi Vannkrafts 5 produksjonsselskaper var i 2016 2 380 GWh, som er 1 

GWh lavere enn middelproduksjon. I 2015 ble det totalt produsert 2 532 GWh. Gjennomsnittlig spotpris 

på kraft i 2016 var 243 kr/MWh (omregnet fra Euro – områdepris Oslo) mot 177 kr/MWh i 2015. 

Gjennomsnittlig salgspris var i 2016 273 kr/MWh mot 231 kr/MWh i 2015.  

Driftsinntekter for 2016 var 595 millioner kroner, en reduksjon på 15 millioner kroner i forhold til 2015. 

Korrigert for urealiserte verdiendringer var det en økning på 70 millioner kroner. Det var i 2016 noe 

lavere kraftproduksjon i forhold til 2015. På den andre siden trakk betydelig høyere spotpris i 

kraftmarkedet og svakere kronekurs opp inntektene. Oppgang i kraftprisene har samtidig redusert 

inntekter fra finansielle kraftsikringskontrakter med 54 millioner kroner i forhold til fjoråret. Driftsresultat 

for 2016 var 265 millioner kroner, som er 39 millioner kroner lavere enn 2015. Resultat etter skatt for 

2016 var 99 millioner kroner, en nedgang på 38 millioner kroner fra året før. 

Investering i varige driftsmidler på 149 millioner kroner omfatter, foruten løpende aktivitet, 

byggekostnader på nytt Rånåsfoss III kraftverk, rehabilitering av Klosterfoss kraftverk, nytt 

kontrollanlegg i kraftverkene Bingsfoss og Nes, samt rehabiliteringer i Øvre Vinstra kraftverk og 

Harpefossen kraftverk. Nytt Rånåsfoss III kraftverk, nytt kontrollanlegg i kraftverkene Bingsfoss og Nes er 

nå sluttført. 

I Akershus Energi Vannkraft pågår det flere utredninger om optimalisering av tilgjengelige vannressurser.  



12 

 

Årsrapport 2016 – Akershus Energi 

Ved Rånåsfoss I kraftverk er byggearbeidene for det nye kraftverket, Rånåsfoss III som erstatter 

Rånåsfoss I avsluttet. Prosjektet hadde en totalkostnad på 799 millioner Kroner. Byggearbeidene startet 

høsten 2010 og ble ferdigstilt høsten i 2016. Oppgraderingen av anlegget forventes å øke midlere 

årsproduksjon med 60 GWh.  

En større tilstandskontroll av 

aggregatene i Klosterfoss 

kraftverk ble gjennomført i 

2009. På bakgrunn av dette 

fattet styret vedtak om å 

gjennomføre rehabilitering og 

oppgradering av anleggets 

produksjonskapasitet. 

Konsesjon for gjennomføring 

av tiltaket ble gitt i 2012 og 

prosjektet ble gjennomført i 

perioden 2014 – 2016.  

Via vår 25 prosent andel i 

Opplandskraft DA er det 

utredet nye 

vannkraftprosjekter. I den 

forbindelse er det gitt konsesjon for Nedre Otta med en forventet produksjon på ca. 300 GWh. Prosjektet 

ble i 2016 besluttet gjennomført utenfor Opplandskraft DA og uten deltagelse fra Lågen og Øvre Glomma 

Kraftproduksjon. Tolga ligger til endelig behandling hos OED.  

Usta kraftverk skal i perioden 2019 – 2020 oppgradere turbinene og skifte ut generatorene. Dette gir 

både en økt ytelse og en årlig merproduksjon på ca 17 GWh.  

Gjennom vår 25 prosent andel i NGK Utbygging AS investeres det innen småskala vannkraft. Selskapet 

har en portefølje av utbyggingsprosjekter på ca. 300 GWh.  

Fjernvarme 

Strategien for virksomhetsområdet legger hovedfokus på satsing på fjernvarme og fjernkjøling rundt de 

store anleggene i Skedsmo og Lørenskog.  

Driftsinntektene i 2016 ble på 124 millioner kroner, en økning på 26 millioner kroner i forhold til 2015. 

Økningen forklares hovedsakelig med at salgsvolumet økte med 23 GWh og varmeprisen med 7 øre/kWh. 

Det ble tilknyttet 20 nye kunder i 2016. 

Energikostnaden i 2016 på 38 millioner kroner har gått opp med 6 millioner kroner i forhold til 2015 som 

følge av høyere produsert volum. 
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Driftsresultatet i 2016 ble 30 millioner 

kroner. Det er en økning på 22 millioner 

kroner fra 2015. Som følge av overgang 

fra ytelsesbasert pensjonsordning til 

innskuddsbasert pensjonsordning på alle 

ansatte under 55 år viser regnskapet i 

2016 en effekt av dette på 3 millioner 

kroner som resultatført planendring 

pensjon. Øvrige lønns- og 

personalkostnader og andre 

driftskostnader har holdt seg på omtrent 

på samme nivå som i 2015. Resultat etter 

skatt i 2016 ble 20 millioner kroner som er 

en økning på 21 millioner kroner.  

Det er i 2016 investert tilsammen 14 

millioner kroner i driftsmidler, knyttet til 

videreutbygging av infrastruktur. 

Fjernvarme sitt årsresultat for 2016 på 20 

millioner kroner etter skatt, og et EBITDA 

på i overkant av 50 millioner kroner, viser 

at virksomheten nærmer seg en 

tilfredsstillende lønnsomhet, etter 

omfattende omstilling de siste årene. 

Eiendom og 

Infrastruktur 

Eiendom og Infrastruktur ble eget 

virksomhetsområde fra 2015. Dette legger 

til rette for økt inntjening fra andre 

områder som ikke har eksponering mot 

kraftpriser. Det nye forretningsområdet er 

i en oppbyggingsfase og samles i det 100 prosent eide datterselskapet Akershus Energi Infrastruktur AS.  

Konsernet innledet i 2014 et industrielt samarbeid med Bulk Eiendom AS og investeringene sammen med 

Bulk er sentrale i Akershus Energi sin industrielle satsing og utvikling av nye forretningsområder som 

diversifiserer virksomheten. Samarbeidet har så langt resultert i 50 prosent eierskap i OS-IX Eiendom 

Holding AS der det arbeides med utvikling av datasenterløsninger basert på norsk vannkraft. I tillegg eier 

vi selskapet AE Bulk Co-Invest AS sammen med Bulk der vi i 2016 har samlet aksjene i Terrabulk AS 

samt en eierandel på 25 prosent i selskapet Berger Terminal Invest I AS. 

Konsernet har også tegnet seg for investering i eiendomsfond, som en del av nytt forretningsområde, på 

inntil 300 millioner kroner, med en lav risikoprofil og forventning om stabil direkteavkastning. 

Investeringene ble gjennomført i siste del av 2016 og første del av 2017. 
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Redegjørelse om foretaksstyring 

Konsernet har etablert en egen beskrivelse av retningslinjer for foretaksstyring. Prinsippene er i all 

hovedsak basert på anbefaling fra Oslo Børs sitt utvalg og anbefaling fra og føringer fra regnskapsloven. 

Det er styrets vurdering at konsernets prinsipper og retningslinjer for styring av virksomheten er 

overholdt i 2016. Styret etablerte et revisjonsutvalg i 2011, som har 4-6 møter i året. Revisjonsutvalget 

gjennomførte 5 møter i løpet av 2016. Det er gjennomført 2 eiermøter i 2016 hvor styreleder på vegne av 

styret, konsernsjef og representanter fra eieren deltar. Redegjørelse om foretaksstyring er tilgjengelig på 

konsernets hjemmesider www.akershusenergi.no. 

Rapport om samfunnsansvar 

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) har høyeste prioritet i selskapet. Vår HMS-leder skal bidra til at 

internkontrollsystemet blir fulgt opp, og til et kontinuerlig forbedringsarbeid når det gjelder helse, miljø og 

sikkerhet.  

Våre etiske retningslinjer gjelder for alle ansatte i konsernet. Grunnverdiene i vår etikk handler om 

sikkerhet, lederskap, lojalitet, ansvar, kvalitet og nøkternhet. Våre felles verdier setter standard for 

holdninger og handlinger. Vi ønsker å videreføre og styrke et positivt arbeidsmiljø.  

Selskapet har et internkontroll- og fullmaktsystem som gir klare rammer for hva ansatte kan gjøre, og 

har løpende, uavhengig kontroll for overholdelse av fullmaktsrammene. 

Konsernet er tilknyttet norsk arbeidsgiverforening, og det er flere arbeidstakerorganisasjoner representert 

i virksomheten.   

Helse og sikkerhet  

Akershus Energi har i sin strategi forankret høyt fokus på HMS for å sikre et godt arbeidsmiljø, og i tillegg 

et mål om null skader. For å holde kontinuerlig fokus på HMS og arbeidsmiljø er det lagt opp til at HMS 

skal være første punkt på alle møter som avholdes i konsernet. 

Konsernet har i løpet av 2016 ikke hatt personskade med fravær blant våre ansatte. Det er registrert én 

alvorlig personskade i ett av bygge-/vedlikeholdsprosjektene der Akershus Energi står som 

oppdragsgiver. Dette oppsto i forbindelse med rehabilitering av Klosterfoss kraftstasjon i Skien 

kraftproduksjon. Hendelsen inntraff i forbindelse med rengjøring av en malersprøyte og førte til at en 

ansatt hos en underleverandør måtte amputere en finger. 

Det omfattende Rånåsfoss III-prosjektet, som har pågått over seks år og som ble ferdigstilt i 2016, forløp 

uten store og alvorlige skader. 

Sykefraværet i Akershus Energi har vært på et lavt nivå i mange år og vi har et mål om å være under 3,0 

prosent. Dette er et ambisiøst mål, men også en klar indikasjon på at Akershus Energi tar helse, miljø og 

sikkerhet på alvor. 

Arbeidsgiver og arbeidstakere har et felles ansvar for å skape og opprettholde et godt faglig, sosialt og 

trivelig arbeidsmiljø. Imidlertid påhviler det arbeidsgiver et større ansvar og en plikt til å gjennomføre 

systematiske tiltak for å unngå skader, ulykker, yrkessykdom, slitasje og andre arbeidsmiljørelaterte 

problemer. Vi har innarbeidet rutiner som skal tilfredsstille kravene til et systematisk HMS-arbeid. 

I januar hvert år blir det satt opp årsplaner for tiltak innen HMS og beredskap.  

I tillegg blir måltall for styringsparametere fastsatt. Dette gjelder blant annet antall rapport uønsket 

hendelse (RUH), antall sikker jobb-analyser (SJA) som skal gjennomføres, og antall vernerunder. 

Det blir gjennomført vernerunder hvert kvartal i alle produksjonsanlegg. 

http://www.akershusenergi.no/
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Vi har kontinuerlig fokus på oppfølging av den enkelte som er syk i tett samarbeid med linjeleder, fastlege 

og NAV. 

Sikring og beredskap 

Kraftbransjen er en viktig samfunnsressurs som må sikres mot uønskede situasjoner. Klimaet er i 

forandring og vi vil i framtiden oppleve mer ekstremvær. Samtidig lever vi i et samfunn i stadig utvikling 

og våre anlegg kan være mulig objekt for terror. 

Vi må ta høyde for at uventede hendelser kan skje og være godt rustet for å takle slike hendelser 

samtidig som vi gjør vårt beste for at slikt ikke skal skje. Vi har involvert våre egne ansatte i dette 

arbeidet og vi samarbeider med statlige organer og flere andre energiaktører om dette. 

Akershus Energi har høyt fokus på beredskap og krisehåndtering. I 2016 ble det gjennomført stabsøvelse 

i Akershus Energi Varme og i Akershus Energi. Det ble også gjennomført en stabsøvelse som omhandlet 

varsling.  

Akershus Energi har et kontinuerlig fokus på sikring av personell og fysisk sikring av anlegg. Det er i 2016 

gjennomført en rekke Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS). 

Akershus Energi har en egen sikkerhetspolicy for IKT-virksomheten. Formålet er blant annet å beskytte 

informasjon og datasystemer, og å sikre konfidensialitet (informasjonslekkasje), integritet, tilgjengelighet 

og sikkerhet for bedriften og de ansatte. Det er også egen policy, og prosedyrer, for dokumenthåndtering. 

Ytre miljø 

Konsernet skal produsere fornybar energi på en bærekraftig måte, og gi et positivt bidrag i arbeidet med 

å redusere klimautslipp. I vannkraftproduksjonen benyttes ikke innsatsfaktorer som i vesentlig grad 

påvirker miljøet, og ved kraftstasjonene blir betydelige mengder avfall samlet inn fra vassdragene. Det 

legges også til rette for friluftsliv og sportsfiske. Gjennom den daglige driften av kraftstasjonene er det 

etablert rutiner for å unngå utslipp til vann, grunn, og luft, og at avfall blir håndtert på en god og 

forskriftsmessig måte. 

Akershus Energi eier og drifter sju fjernvarmesentraler, som alle blir fyrt med flis eller pellets som 

grunnlast. For produksjon av spiss- og reservelast ved de store anleggene i Lørenskog og Lillestrøm 

brukes bioolje. Fra de store anleggene i Lillestrøm og Lørenskog leveres det 100 prosent fornybar energi, 

mens det i midlertidige og mindre anlegg blir brukt noe fossil olje og naturgass. 

Produksjon 

Akershus Energi hadde i 2016 en produksjon i egne og deleide vannkraftverk på 2 380 GWh. Dette var 

152 GWh lavere enn i 2015. Salg av fjernvarme/-kjøling var 157 GWh i 2016, en økning på 23 GWh fra 

året før. 

Vannkraft  
 

GWh 

Glomma 
  

929,4 

Halden 
  

82,3 

Skien 
  

219,3 

Lågen og Øvre Glomma 
 

789,6 

Øvre Hallingdal 
 

359,1 

Sum Akershus Energi Vannkraft 2 379,7 
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Varme   GWh 

Fjernvarme  
  

146,9 

Fjernkjøling  
  

9,8 

Sum Akershus Energi Varme 156,7 

Positive tilskudd 

For beregning av CO2 reduksjon er NVE’s varedeklarasjon for strøm 2015 lagt til grunn. 

Akershus Energi Vannkraft (2 380 GWh) (1.) 1 211 420 tonn CO2 

Akershus Energi Varme ( 157 GWh) (2.) 79 913 tonn CO2 

Forbruk (konsern - Heleide) 

Elektrisitet  42 380 MWh 

Diesel  22 994 liter 

Bensin  3 362 liter 

Fyringsolje  89 781 liter 

Biofyringsolje 1 484 459 liter 

LPG  32 000 kg 

Deponigass  0 m3 

Biobrensel / Flis 40 504 tonn 

Utslipp til luft (konsern- Heleide) 

Utslippene er beregnet i henhold til pkt 3, side 18. 

CO2 
   

Elforbruk  21571,5 Tonn 

Transport  69,5 Tonn 

Varmeproduksjon (- el) 339 Tonn 

Totalt   21 980 Tonn 

NOX    

Transport 
 

158 kg 

Varmeproduksjon 44 637,9 kg 

Totalt   44 795,9 kg 

SO2    

Transport  4,2 kg 

Varmeproduksjon  5860,4 kg 

Totalt  5864,6 kg 



17 

 

Årsrapport 2016 – Akershus Energi 

Avfall (konsern - Heleide) 

Restavfall 
 

62 380 kg 

Sortert avfall 1 220 kg 

   Papir 
 

8 610 kg 

   Plast 
 

2 280 kg 

   Metall 
 

70 179 kg 

   Glass 
 

0 kg 

   Trevirke  11 380 kg 

   EE  44 190 kg 

   Aske 186 000 kg 

 Farlig 

avfall 
 

67 104 kg 

Totalt    409 153 kg 

 

Fotnoter 

1.  NVE’s varedeklarasjon for strøm 2015 er lagt til grunn. For el uten opprinnelsesgarantier settes utslipp 

lik 509 tonn CO2/GWh. I 2015 ble NVE’s varedeklarasjon for strøm 2014 benyttet hvilket med en faktor på 

493 tonn CO2/GWh. Det forutsettes at elproduksjonen erstatter elekrisitet uten opprinnelsesgarantier. 

(Mye brukt er også en Europeisk elmiks med utslipp på 374,6 tonn CO2/GWh. Kilde: Eurelectric 2010, 

Power Statistics – 2010 Edition.) 

2.  Det forutsettes at varme- og kjøleproduksjon erstatter forbruk og dermed frigir el basert på NVE’s 

varedeklarasjon for strøm 2015, utslipp tilsvarende 509 tonn CO2/GWh. 

3.  Dette er et forenklet klimaregnskap hvor det ikke er tatt hensyn til utslipp ved produksjon og 

transport. Kilde: Norsk Energi 2006, Miljøregnskap for naturgass. Følgende utslipsverdier er benyttet: 

 

 

  

    kg CO2/kg g CO2/kWh g NOx/kg mg NOx/kWh 

LPG  3 234 3 230,00 

Bilbensin  3,13 257 9,96 700,00 

Dieselolje  3,17 265 6,85 2000,00 

Lett fyringsolje 3,17 265 3 250,00 

El   307   

El med opprinnelsesgaranti 0   

Flis  0 0 1 250,00 

Bioolje  0 0 3 250,00 

Deponigass  0 Alternativvet er fakling med større utslipp 
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Etikk og antikorrupsjon 

Som ytre ramme har Akershus Energi AS nedfelt i sine rutiner at konsernet skal opptre i samsvar med 

god forretningsskikk i gjennomføring av anskaffelser. Med god forretningsskikk mener vi blant annet at: 

 Vi skal opptre i samsvar med gjeldende lover. 

 At vi skal likebehandle tilbydere, samt behandle de på en respektfull måte. 

 Og at vi skal opptre med god margin i forhold til hva som er rett og galt. Anskaffelsesreglene har 

mange gråsoner og vi har som prinsipp at vi skal være på rett side med god margin.  

Akershus Energi har som 

hovedregel at det skal være 

konkurranse om anskaffelser så 

langt det er mulig. Videre 

krever vi at leverandørene er 

lovlige firma som kan 

dokumentere at de ikke har 

restanser hos 

skattemyndighetene. For å 

ivareta arbeidstakerrettigheter 

og sosiale forhold stilles det 

krav om at leverandørene 

signerer egenerklæringer som 

sikrer Akershus Energi rett til 

innsyn og sanksjoner i tilfelle 

brudd. 

I innkjøpspolicyen er det 

definert klare retningslinjer for 

hva som er akseptabel 

opptreden og relasjoner mellom 

ansatte og våre leverandører. 

Disse, sammen med dokumentkontroll i anskaffelser, utgjør våre viktigste virkemidler mot korrupsjon.  

Akershus Energi har stort fokus på å sikre at sosial dumping ikke foregår på våre anlegg. Det er et eget 

styringssystem innenfor området, og en faggruppe som skal ha kompetanse på feltet. 

Medarbeidere og organisasjon 

Akershus Energi skal være en god arbeidsplass og det jobbes systematisk med ledelse, 

kompetanseutvikling og arbeidsmiljø. I 2016 ble det gjennomført fem ledersamlinger med fokus på 

endringsledelse.  

Det gjennomføres årlig flere allmøter og to formaliserte samtaler mellom leder og ansatt. Basert på 

tilbakemeldinger blir det iverksatt tiltak som kan styrke arbeidsmiljøet ytterligere.  

Ved utgangen av 2016 er kvinneandelen i Akershus Energi på 17 prosent. 

Akershus Energi er medlem i Energi Norge hvor vi er representert i flere utvalg. Vi er også medlem i 

Norsk Bioenergiforening (NoBio), og Norsk Fjernvarmeforening. 
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Økonomisk samfunnsbidrag

 

Verdiskapningsregnskap

Beløp i mill.kr 2016 2015 2014

Driftsinnntekter 804,0 710,0 816,0

Energikostnader/driftskostnader -226,7 -188,3 -192,6

Brutto verdiskapning 577,3 521,7 623,4

Kapitalslit (av- og nedskrivninger) -100,5 -134,8 -143,0

Netto verdiskapning 476,8 386,9 480,4

Netto finansposter (eksklusiv rentekostnader) 2,2 15,0 68,2

Sum verdier til fordeling 479,0 401,9 548,6

Fordeling av verdier

Ansatte

Brutto lønn og sosiale kostnader 88,1 91,5 89,5

Forskuddstrekk (skatt) -22,0 -22,4 -21,2

Arbeidsgiveravgift -10,2 -10,7 -11,2

Fordelt til ansatte 55,9 58,4 57,1

Långivere

Rentekostnader 53,2 53,5 44,4

Fordelt til långivere 53,2 53,5 44,4

Offentlige myndigheter

Inntektsskatt (alminnelig- og grunnrenteinntekt) 169,5 107,8 168,4

Forskuddstrekk (ansatte) 22,0 22,4 21,2

Arbeidsgiveravgift 10,2 10,7 11,2

Eiendomsskatt og konsesjonsavgift 34,7 36,3 35,8

Fordelt til offentlige myndigheter 236,4 177,2 236,6

Eier

Avsatt utbytte 115,0 109,0 130,0

Fordelt til eier 115,0 109,0 130,0

Verdiskapning tilført virksomheten 18,5 3,8 80,5

Verdiskapningsregnskapet viser årets verdiskapning i konsernet og fordelingen av denne verdiskapningen på 

interessentgruppene ansatte, långivere, offentlige myndigheter og eiere. Verdiskapningen tar utgangspunkt i 

konsernets resultatregnskap justert for urealiserte verdiendringer på kraftkontrakter, valutakontrakter og 

rentebytteavtaler.
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FoU og kunnskapsformidling 

Akershus Energi har 

ingen egen FoU-

virksomhet, men deltar 

i CenBio som ledes av 

NMBU og Sintef 

Energiforskning. 

Bedriften bidrar også til 

FoU-arbeid gjennom 

Energi Norge. Vi bidrar 

til forskning på 

hydrogen ved å 

tilrettelegge en arena 

for dette i Akershus 

EnergiPark.  

Miljøutfordringene er 

viktige for Akershus 

Energi. Dette tar vi tak i 

blant annet ved å ha et 

tilbud til 

ungdomsskoleelever og 

elever i videregående skoler. Skolebesøkene bidrar til dypere forståelse av utfordringene rundt energi, 

klima og miljø.  

Årlig inviterer vi tiendeklassinger i fylket til skolebesøk på Rånåsfoss. Om lag 7000 elever i Akershus har 

en opplevelsesrik dag i Energiforum som er vårt informasjons- og dokumentasjonssenter. Vi har 

kontinuerlig evaluering av opplegget og tilbakemeldingene fra lærere og elever er svært gode. 

Skolebesøkene bidrar til dypere forståelse av utfordringene rundt energi, klima og miljø. Barn og unge er 

fremtidig arbeidskraft, og vi tenker langsiktig også i forhold til rekruttering gjennom dette prosjektet.  

I tillegg til skolebesøk på Rånåsfoss har vi også et opplegg for videregående skoler i Akershus EnergiPark i 

Lillestrøm som besøkes av 2500 elever årlig. Elevene får lære om lokal, fornybar energiproduksjon og 

bevisstgjøres om utfordringer knyttet til energi, klima og miljø. Dette opplegget er utarbeidet i samarbeid 

med lærere i den videregående skolen. 
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Utsikter fremover 
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Resultatregnskap konsern

2016 2015

Salgsinntekter 5 793                   695                   

Urealisert verdiendring finansielle kontrakter 12,25 -86                    -1                      

Andre driftsinntekter 5 11                     14                     

Sum driftsinntekter 719                  708                  

Energi- og overføringskostnader 5 -97                    -79                    

Lønn og personalkostnader 5,19,22 -97                    -88                    

Resultatført planendring pensjon 19 13                     -                        

Av- og nedskrivninger 5,6,7,8,9 -100                  -135                  

Verdiendringer og andre (tap)/gevinster-netto 5,20,21 -25                    22                     

Andre driftskostnader 5,23 -152                  -149                  

Driftsresultat 261                  280                  

Andel resultat i tilknyttede selskaper 5,10,29 4                      1                      

Finansinntekter 24 22                     22                     

Finanskostnader 24 -55                    -51                    

Netto finansposter -33                  -28                  

Resultat før skattekostnad 232                  252                  

Skattekostnad 18 -147                  -123                  

Årsresultat 85                    129                  

Tilordnet:

Aksjonærer 85                     129                   

Resultat pr. aksje (kr pr. aksje) 26 425,33           645,50           

Totalresultat

2016 2015

Årsresultat 85                     129                   

Poster som ikke vil bli resirkulert over resultatet:

Estimatavvik pensjon, før skatt 19 3                       55                     

Beregnet skatt estimatavvik pensjon -1                      -14                    

Totalresultat (etter skatt) 87                    170                  

Tilordnet:

Aksjonærer 87                     170                   

Beløp i millioner kroner
1. januar - 31. desember

      1. januar - 31. desember

Konsernregnskap Akershus Energi 2016

Beløp i millioner kroner Noter
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Kontantstrømoppstilling

2016 2015

Kontantstrøm fra driftsaktiviteter

Kontantstrøm fra drift 473               392               

Betalte renter -53                -54                

Betalte skatter -53                -140              

Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter 368              198              

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Investering i varige driftsmidler 5,6 -164              -259              

Salg av varige driftsmidler og TS-andeler 6,10 1                   8                   

Investering i tilknyttede selskap og andre aksjer 10 -145              -8                  

Mottatte renter 1                   5                   

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -307             -254             

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Opptak av ny gjeld 17 300               100               

Nedbetaling av gjeld -37                -40                

Netto opptak av kortsiktig gjeld 100               

Utbetalt utbytte til selskapets aksjonærer 27 -109              -130              

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 254              -70               

Periodens netto kontantstrøm 315              -127             

Kontanter og bankinnskudd 1. januar 15 136               263               

Kontanter og bankinnskudd 31. desember 15 451               136               

Endring i kontanter og bankinnskudd 315              -127             

Kontantstrøm fra drift:

Resultat før skatt 232               252               

Av- og nedskrivninger 100               135               

Gevinst ved salg av driftsmidler 3                   -                    

Resultatandel tilknyttede selskap -4                  1                   

Endring pensjonsforpliktelse -4                  12                 

Verdiendringer uten kontantstrømseffekt 94                 -30                

Netto finansposter 54                 48                 

Endring arbeidskapital:

Endring varelager og fordringer -19                25                 

Endring gjeld 18                 -50                

Kontantstrøm fra drift 473              392              

     1. januar - 31. desember

Konsernregnskap Akershus Energi 2016

Beløp i millioner kroner Noter
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Endring i konsernets egenkapital

A ksje- A nnen Sum

kapital egenkapital egenkapital

Egenkapital 31.12.14 200               265              1 837           2 302           

Årets resultat 129               129               

Utvidet resultat 41                 41                 

Utbetalt utbytte -130              -130              

Egenkapitalkorreksjon -1                  -1                  

Egenkapital 31.12.15 200               265              1 876           2 341           

Årets resultat 85                 85                 

Utvidet resultat 2                   2                   

Utbetalt utbytte -109              -109              

Egenkapital 31.12.16 200               265              1 855           2 320           

Alle aksjer har lik stemmerett, og samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Det er ikke etablert noen opsjonsordning i selskapet, og selskapet har ingen beholdning av egne     

aksjer.

Konsernregnskap Akershus Energi 2016

Beløp i millioner kroner Overkurs

Morselskapets aksjekapital på kr 199 846 000 er fordelt på 199 846 aksjer, hver pålydende kr 1 000.
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Note 1 Generell informasjon 

Akershus Energi AS med datterselskap er et energikonsern med virksomhet innenfor områdene 

produksjon og salg av elektrisk energi basert på vannkraft, og produksjon og distribusjon av miljøvennlig 

fjernvarme. Den største delen av virksomheten de siste årene har vært produksjon og salg av elektrisk 

energi basert på vannkraft. Konsernet har i tillegg bygd ut og satt i drift flere fjernvarmeanlegg, og har en 

målsetting om fortsatt utbygging og vekst innenfor fjernvarmevirksomheten de kommende årene. 

Konsernet bygger opp et nytt forretningsområde innen eiendom og infrastruktur. Det nye området har 

vært under oppbygging i 2016, og investeringene er strukturet i en egen investeringsportefølje. Dette er 

en del av konsernets prosess med diversifisering, å skape nye inntektsområder som er uavhengige av 

kraftprisutviklingen. Investeringene foretas hovedsakelig i datasenter, industribygg og eiendomsfond. 

Konsernets partner på denne satsningen er Bulk Infrastructure. 

Produksjon av vannkraft skjer gjennom egne kraftverk i Glommavassdraget, Haldenvassdraget og 

Skiensvassdraget. I tillegg har konsernet eierandeler i kraftverk i Glomma- og Lågenvassdraget og 

Hallingdalsvassdraget. Fjernvarmevirksomheten er lokalisert til Akershus fylke. 

Morselskapet Akershus Energi AS eies 100 prosent av Akershus fylkeskommune. Konsernets hovedkontor 

ligger på Rånåsfoss i Sørum kommune. 

Akershus Energi AS har obligasjonslån notert på Oslo Børs. 

Konsernregnskapet for 2016 ble vedtatt av styret 26.04.2017. 

Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene 

Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av 

konsernregnskapet. Disse prinsippene er benyttet på samme måte i alle perioder som er presentert, 

dersom ikke annet fremgår av beskrivelsen.  

2.1 Basisprinsipper 

Konsernregnskapet til Akershus Energi AS er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting 

Standards (IFRS) og fortolkninger fra IFRIC som fastsatt av EU. 

Konsernregnskapet er utarbeidet basert på historisk kost prinsippet med følgende modifikasjoner:  

Finansielle derivater og finansielle eiendeler og forpliktelser er vurdert til virkelig verdi over resultatet. 

Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av 

selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i høy grad inneholder slike 

skjønnsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er 

vesentlige for konsernregnskapet, er beskrevet i note 4. 

a) Standarder og fortolkninger som er trådt i kraft i 2016 og som konsernet har implementert: 

Ingen vesentlige virkninger for konsernregnskapet for 2016. 

b) Standarder og fortolkninger som ikke er trådt i kraft, hvor konsernet ikke har valgt tidlig anvendelse: 

IFRS 9 – Finansielle instrumenter. Skal erstatte deler av IAS 39. IFRS 9 introduserer nye krav til 

klassifisering og måling av finansielle eiendeler og forpliktelser, og vil sannsynligvis påvirke konsernets 

regnskapsføring av finansielle instrumenter. Dersom effekten av standarden medfører at konsernet kan 

benytte seg av sikringsbokføring vil dette gi vesentlige effekter på regnskapet. Konsernet bokfører i dag 

urealiserte verdiendringer på kraftkontrakter, valutakontrakter og rentesikringsinstrumenter over 

resultatregnskapet. Påvirkning av resultatregnskapet 2016, dersom sikringsbokføring hadde vært 

implementert, ville vært 86 millioner kroner (urealiserte kraft og valutakontrakter) økt driftsinntekter 

samt reduserte finansinntekter med 18 millioner kroner (urealiserte rentesikringsinstrumenter). 
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Implementeringsfrist for standarden er satt til 01.01.2018 og konsernet fortsetter arbeidet med å vurdere 

adgangen til sikringsbokføring og å konkludere på den regnskapsmessige behandlingen.  

IFRS 15 – Inntekter fra kontrakter med kunder. IFRS 15 erstatter alle eksisterende standarder og 

fortolkninger for inntektsføring. Kjerneprinsippet i IFRS 15 er at inntekter innregnes for å reflektere 

overføringen av avtalte varer eller tjenester til kunder, og da til et beløp som gjenspeiler vederlaget 

selskapet forventer å ha rett til i bytte for disse varene eller tjenestene. Standarden gjelder med noen få 

unntak, alle inntektsbringende kontrakter med kunder og inneholder en modell for innregning og måling 

av salg av enkelte ikke-finansielle eiendeler (f. eks. salg av eiendom, anlegg og utstyr). Konsernet 

vurderer også klargjøringene i IFRS 15 utgitt av IASB i april 2016 og vil følge opp eventuelle ytterligere 

endringer til standarden.  

Standarden skal implementeres enten ved bruk av full retrospektiv eller modifisert retrospektiv metode. 

Standarden har regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2018. Implementeringen av IFRS 15 forventes 

ikke å medføre vesentlige endringer for konsernet. Konsernet vil fortsette å analysere virkningene av 

standarden i 2017. 

IFRS 16 – Leasingavtaler. IFRS 16 Leases erstatter eksisterende IFRS-standard for leieavtaler, IAS 17 

Leieavtaler. IFRS 16 angir prinsipper for innregning, måling, presentasjon og opplysninger om leieavtaler 

for begge parter i en leieavtale, dvs. kunden (leietager) og utleier. Den nye standarden krever at leietager 

innregner eiendeler og forpliktelser for de fleste leieavtaler, noe som er en vesentlig endring fra dagens 

prinsipper. For utleier viderefører IFRS 16 i det alt vesentlige eksisterende prinsipper i IAS 17. 

Standarden forventes å ha regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2019 og skal implementeres enten ved 

bruk av full retrospektiv eller modifisert retrospektiv metode. Foreløpige beregninger viser dersom 

standarden hadde blitt implementert 31.12.16 ville effektene på konsernregnskapet være  ca. 15 millioner 

kroner høyere eiendeler og forpliktelser knyttet til leiekontrakter. EBITDA vil øke med ca. 1 million kroner 

i året. Konsernet vil fortsette arbeidet med å analyse virkningene av standarden i 2017 og frem til 

implementeringstidspunktet 

2.2 Konsolideringsprinsipper 

Konsernregnskapet viser samlet økonomisk resultat og balanse for Akershus Energi AS og 

datterselskaper. 

2.2.1 Datterselskaper 

Datterselskaper er alle enheter som konsernet har kontroll over. Et foretak vurderes å være kontrollert av 

konsernet når konsernet er eksponert for eller har rettigheter til variabel avkastning fra sitt engasjement i 

vedkommende foretak, og har mulighet til å påvirke denne avkastningen gjennom sin makt over 

foretaket. Dersom konsernet har flertallet av stemmerettighetene i et foretak, er foretaket presumptivt et 

datterselskap i konsernet. For å underbygge denne presumsjonen og der konsernet ikke innehar flertallet 

av stemmerettighetene, vurderer konsernet alle relevante fakta og omstendigheter, for å evaluere 

hvorvidt konsernet har kontroll over foretaket det er investert i. Herunder vurderes blant annet eierandel, 

stemmeandel, eierstruktur og relative styrkeforhold, samt opsjoner kontrollert av konsernet og 

aksjonæravtaler eller andre avtaler. Vurderingene gjøres for hver investering. Konsernet foretar en 

revurdering om det kontrollerer eller ikke kontrollerer et foretak når fakta og omstendigheter indikerer at 

det foreligger endringer i et eller flere av kontrollelementene. Datterselskaper blir konsolidert fra det 

tidspunkt kontroll er overført til konsernet og blir utelatt fra konsolidering når kontroll opphører  

Oppkjøpsmetoden benyttes for regnskapsføring ved kjøp av datterselskaper. Anskaffelseskost ved 

oppkjøp måles til virkelig verdi av eiendeler som ytes som vederlag ved kjøpet, egenkapitalinstrumenter 

som utstedes og pådratte forpliktelser ved overføring av kontroll. Direkte kostnader forbundet med 

oppkjøpet resultatføres. Identifiserbare oppkjøpte eiendeler, overtatt gjeld og betingede forpliktelser 

overtatt eller pådratt regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, uavhengig av eventuelle 
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ikke kontrollerende interesser. Anskaffelseskost som overstiger virkelig verdi av identifiserbare netto 

eiendeler i datterselskapet balanseføres som goodwill. Hvis anskaffelseskost er lavere enn virkelig verdi 

av netto eiendeler i datterselskapet, resultatføres differansen på oppkjøpstidspunktet (se note 2.5). 

Balanseførte merverdier avskrives over forventet resterende brukstid. Goodwill avskrives ikke, men 

verditestes årlig, og nedskrives ved identifisert verdifall. 

Konserninterne transaksjoner, mellomværender og urealisert fortjeneste mellom konsernselskaper er 

eliminert i konsernregnskapet. Urealiserte tap elimineres, men vurderes som en indikator på verdifall i 

forhold til nedskrivning av den overførte eiendelen. Regnskapsprinsipper i datterselskaper endres når 

dette er nødvendig for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. 

2.2.2 Felleskontrollerte ordninger 

En felleskontrollert ordning er der to eller flere parter har felles kontroll basert på en kontraktsmessig 

avtale, og hvor det er enstemmighet mellom partene når det gjelder beslutninger om driftsmessige 

aktiviteter. 

En felleskontrollert ordning er enten en felles kontrollert driftsordning eller en felleskontrollert virksomhet. 

En felleskontrollert driftsordning er en ordning der partene som har felles kontroll over ordningen har 

rettigheter med hensyn til eiendeler og plikter med hensyn til forpliktelser som er knyttet til ordningen. 

For felleskontrollerte driftsordninger innregnes konsernets andel av eiendeler, forpliktelser, inntekter og 

kostnader på de respektive resultat- og balanselinjene i konsernregnskapet. 

En felleskontrollert virksomhet er en ordning der partene som har felles kontroll over ordningen, har 

rettigheter til ordningens nettoeiendeler. Konsernets andel i felleskontrollerte virksomheter innregnes i 

konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden. 

2.2.3 Andel i deleide verk 

Konsernet har eierandeler i kraftverk med delt eierskap. Konsernet disponerer selv sin andel av den 

produserte kraften i disse anleggene, og dekker sin andel av driftskostnadene. Konsernets andel i deleide 

kraftverk er behandlet som felles kontrollert driftsordning i konsernregnskapet. 

2.2.4 Tilknyttede selskaper 

Tilknyttede selskaper er enheter der konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll. Betydelig 

innflytelse foreligger normalt for investeringer der konsernet har mellom 20 prosent og 50 prosent av 

stemmeberettiget kapital. Investeringer i tilknyttede selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. 

På kjøpstidspunktet regnskapsføres investering i tilknyttede selskaper til anskaffelseskost. 

Anskaffelseskost som overstiger virkelig verdi på identifiserte netto eiendeler i det tilknyttede selskapet 

behandles som goodwill. Balanseført verdi av investeringer i tilknyttede selskap inkluderer goodwill 

identifisert på oppkjøpstidspunktet, redusert med eventuelle senere nedskrivninger (se note 2.5). 

Konsernets andel av over- eller underskudd i tilknyttede selskaper samt av- og nedskrivning på 

identifiserte merverdier på oppkjøpstidspunktet resultatføres og føres mot balanseført verdi av 

investeringene sammen med andel av ikke resultatførte egenkapitalendringer. Konsernet resultatfører 

ikke andel av underskudd hvis dette medfører at balanseført verdi av investeringen blir negativ (inklusive 

usikrede fordringer på enheten), med mindre konsernet har påtatt seg forpliktelser eller avgitt garantier 

for det tilknyttede selskapets forpliktelser. 

Konsernets andel av urealisert fortjeneste på transaksjoner mellom konsernet og dets tilknyttede 

selskaper elimineres. Det samme gjelder for urealiserte tap med mindre transaksjonen tilsier en 

nedskrivning av den overførte eiendelen. Regnskapsprinsipper i de tilknyttede selskaper omarbeides for å 

oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. 

Gevinster og tap ved utvanning av eierandeler i tilknyttede selskaper resultatføres.  
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2.3 Omregning av utenlandsk valuta 

2.3.1 Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta 

Regnskapet til de enkelte enheter i konsernet måles i den valuta som i hovedsak benyttes i det 

økonomiske området der enheten opererer (funksjonell valuta).  

Konsernregnskapet er presentert i norske kroner som er både den funksjonelle valutaen og 

presentasjonsvalutaen for konsernet og morselskapet.  

2.3.2 Transaksjoner og balanseposter 

Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til funksjonell valuta basert på dagskurs på 

transaksjonstidspunktet. Ved slutten av hver rapporteringsperiode omregnes monetære poster i 

utenlandsk valuta til sluttkurs, ikke-monetære poster måles til historisk kost omregnet på 

transaksjonstidspunktet og ikke-monetære poster i utenlandsk valuta som måles til virkelig verdi 

omregnes til valutakursene som gjaldt på tidspunktet for beregning av virkelig verdi. Valutakursendringer 

resultatføres løpende i regnskapsperioden. 

2.4 Varige driftsmidler 

Varige driftsmidler regnskapsføres til anskaffelseskost med fradrag for akkumulerte av- og nedskrivinger. 

Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmidlet.  

Påkostninger legges til driftsmidlenes balanseførte verdi eller balanseføres separat når det er sannsynlig 

at fremtidige økonomiske fordeler tilknyttet påkostningen vil tilflyte konsernet, og utgiften kan måles 

pålitelig. Større periodiske vedlikeholdsarbeider balanseføres, og avskrives over tiden fram til neste 

periodiske vedlikehold. Resterende balanseført verdi på tidligere periodisk vedlikehold fjernes fra 

balansen. 

Øvrige reparasjons- og vedlikeholdskostnader resultatføres løpende i den perioden utgiftene pådras.  

Låneutgifter som påløper under konstruksjon av driftsmidler balanseføres fram til eiendelen er klar til 

bruk. Andre låneutgifter kostnadsføres. 

Varige driftsmidler avskrives etter den lineære metode. 

Driftsmidlenes utnyttbare levetid, samt restverdi, vurderes på hver balansedag og endres ved avvik 

mellom beste estimat på balansedagen og tidligere anvendt levetid og restverdivurdering. 

Anlegg under utførelse er klassifisert som varig driftsmiddel og er oppført til kost inntil tilvirkning eller 

utvikling er ferdigstilt. Anlegg under utførelse blir ikke avskrevet før det varige driftsmidlet er tilgjengelig 

for bruk. 

Når balanseført verdi på et driftsmiddel er høyere enn estimert gjenvinnbart beløp (det høyeste av netto 

salgsverdi og bruksverdi), skrives verdien ned til gjenvinnbart beløp (note 2.6). 

Gevinst og tap ved salg av et varig driftsmiddel resultatføres og utgjør forskjellen mellom driftsmidlets 

netto salgspris og balanseført verdi.  

2.5 Immaterielle eiendeler 

2.5.1 Fallrettigheter 

Fallrettigheter er balanseført til historisk anskaffelseskost. I henhold til gjeldende bestemmelser om 

hjemfallsrett, er fallrettigheter ansett å være tidsubegrensede eiendeler, og avskrives derfor ikke. 

Eiendelen er gjenstand for en årlig nedskrivningstest. 
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2.5.2 Goodwill 

Goodwill er forskjellen mellom anskaffelseskost ved kjøp av virksomhet og virkelig verdi av konsernets 

andel av netto identifiserbare eiendeler i den oppkjøpte virksomheten på oppkjøpstidspunktet. Goodwill 

ved oppkjøp av datterselskap er klassifisert som immateriell eiendel. Goodwill testes årlig for verdifall og 

balanseføres til anskaffelseskost med fradrag for akkumulerte nedskrivninger. Nedskrivning på goodwill 

reverseres ikke. Goodwill ved kjøp av andel i et tilknyttet selskap er inkludert i investeringen i det 

tilknyttede selskapet, og testes for nedskrivning som en del av balanseført verdi på investeringen. Gevinst 

eller tap ved salg av en virksomhet inkluderer balanseført verdi av goodwill vedrørende den solgte 

virksomheten. 

Ved testing av behov for nedskrivning av goodwill, blir denne allokert til aktuelle 

kontantstrømgenererende enheter. Allokeringen skjer til de kontantstrømgenererende enheter eller 

grupper av kontantstrømgenererende enheter som forventes å få fordeler av oppkjøpet. 

2.5.3 Grunneierrettigheter 

Rettigheten til å nyttiggjøre seg grunn er balanseført som en immateriell eiendel. Grunneierrettigheter er 

oppført i balansen til verdien på tidspunktet for ervervet av rettighetene. Rettighetene til å gjøre bruk av 

grunnen vurderes som evigvarende, og avskrives derfor ikke. Eiendelen er gjenstand for en årlig 

nedskrivningstest. 

2.5.4 Andre immaterielle eiendeler 

Dette omfatter bl.a. konsesjoner, som avskrives over gjenværende konsesjonsperiode. 

2.5.5 Elsertifikater 

Elsertifikater er vurdert å falle inn under definisjonen av offentlig støtte etter IAS 20 Regnskapsføring av 

offentlig tilskudd og opplysninger om offentlig støtte og er i regnskapet behandlet som et driftstilskudd 

betinget av egen produsert kraft. Det vurderes å være rimelig sikkert at Akershus Energi oppfyller 

vilkårene for tilskuddet samt at tilskuddet vil bli mottatt, derfor innregnes sertifikatene til virkelig verdi på 

produksjonstidspunktet som andre inntekter i resultatregnskapet. Eiendelen presenteres som en fordring i 

balansen inntil sertifikatene tildeles. Ved tildeling blir sertifikatene klassifisert som immateriell eiendel. 

Dersom det går mer enn en regnskapsperiode før Elsertifikatene mottas vurderes fordringen til den 

laveste av virkelig verdi på produksjonstidspunktet og netto realisasjonsverdi der verdiendringen føres 

som en justering av andre inntekter.  

2.6 Verdifall på ikke-finansielle eiendeler 

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler med udefinert utnyttbar levetid, som for eksempel tomter, 

avskrives ikke. Nedskrivning vurderes årlig eller oftere dersom det forekommer hendelser som indikerer 

et mulig verdifall. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler som avskrives vurderes for verdifall når 

det foreligger indikatorer på at fremtidig inntjening ikke kan forsvare eiendelens balanseførte verdi. 

En nedskrivning resultatføres med forskjellen mellom balanseført verdi og beregnet gjenvinnbart beløp. 

Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi med fradrag av salgskostnader og bruksverdi. Ved 

vurdering av verdifall, grupperes anleggsmidlene på det laveste nivået der det er mulig å skille ut 

uavhengige kontantstrømmer (kontantstrømgenererende enheter). Ved hver rapporteringsdato vurderes 

mulighetene for reversering av tidligere nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler (unntatt goodwill). 

2.7 Finansielle eiendeler og forpliktelser 

Konsernet klassifiserer finansielle eiendeler og forpliktelser i følgende kategorier: 

  (a)  Finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi over resultatet (2.7.1) 

  (b)  Utlån og fordringer (2.7.2) 
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  (c)  Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg (2.7.3) 

  (d)  Finansielle forpliktelser til amortisert kost (2.7.4) 

Klassifiseringen avhenger av hensikten med instrumentet. Ledelsen klassifiserer finansielle eiendeler og 

forpliktelser ved anskaffelse og gjør en ny vurdering av denne klassifiseringen ved hver 

rapporteringsdato. 

2.7.1 Finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi over resultatet 

Finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi over resultatet er finansielle instrumenter holdt for 

handelsformål. Et finansielt instrument klassifiseres i denne kategorien dersom det primært er anskaffet 

med henblikk på å gi fortjeneste fra kortsiktige prissvingninger. Alle derivater klassifiseres som holdt for 

handelsformål. Derivater er presentert på egne linjer i balansen. Derivater med positiv verdi presenteres 

som eiendeler og derivater med negativ verdi presenteres som forpliktelser. Derivater som er eiendeler og 

derivater som er forpliktelser presenteres brutto i balansen så langt det ikke foreligger juridisk rett til 

motregning, og slik motregningsrett faktisk vil bli benyttet. Eiendeler i denne kategorien klassifiseres som 

omløpsmiddel eller anleggsmiddel hvis de forventes å bli realisert henholdsvis innen eller senere enn 12 

måneder etter balansedagen. Tilsvarende kriterier benyttes for klassifisering av forpliktelser i denne 

kategorien som kortsiktig eller langsiktig gjeld. 

2.7.2 Utlån og fordringer 

Utlån og fordringer er ikke-derivate finansielle eiendeler med faste eller bestembare betalinger som ikke 

omsettes i et aktivt marked. De klassifiseres som omløpsmiddel, med mindre de forfaller mer enn 12 

måneder etter balansedagen. I så fall klassifiseres de som anleggsmiddel. 

2.7.3 Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg 

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg er ikke-derivate finansielle eiendeler som man velger å plassere i 

denne kategorien eller som ikke er klassifisert i noen annen kategori. De inkluderes i anleggsmidler så 

sant ledelsen ikke har til hensikt å selge investeringen innen 12 måneder fra balansedagen. 

2.7.4 Finansielle forpliktelser til amortisert kost 

Finansielle forpliktelser måles ved første gangs innregning til virkelig verdi tillagt direkte henførbare 

transaksjonskostnader. I senere perioder måles finansielle forpliktelser til amortisert kost ved bruk av 

effektiv rente metode. 

2.7.5 Regnskapsføring og måling 

Kjøp og salg av finansielle eiendeler og forpliktelser regnskapsføres på transaksjonstidspunktet. Alle 

finansielle instrumenter som ikke regnskapsføres til virkelig verdi over resultatet balanseføres første gang 

til virkelig verdi pluss transaksjonskostnader. Finansielle eiendeler og forpliktelser som føres til virkelig 

verdi over resultatet regnskapsføres ved anskaffelsen til virkelig verdi, og transaksjonskostnader 

resultatføres. Finansielle eiendeler fraregnes i balansen når rettighetene til å motta kontantstrømmer fra 

investeringen opphører, eller når disse rettighetene er blitt overført og konsernet i hovedsak har overført 

all risiko og hele gevinstpotensialet ved eierskapet. Finansielle forpliktelser fraregnes balansen når plikten 

angitt i kontrakten er oppfylt, kansellert eller utløpt. Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg og 

finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi over resultatet vurderes til virkelig verdi etter første 

gangs balanseføring. Utlån og fordringer og finansielle forpliktelser til amortisert kost vurderes til 

amortisert kost ved bruk av effektiv rente metode. 

Realiserte og urealiserte gevinster og tap fra endringer i kraftderivater og valutaderivater klassifisert som 

”finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi over resultatet” presenteres som driftsinntekt. 

Gevinster og tap knyttet til endring i virkelig verdi på grunneiererstatninger inkluderes på egen linje som 

driftskostnad.  Realiserte og urealiserte gevinster og tap inkludert renteinntekt og utbytte knyttet til 
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øvrige finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet presenteres i resultatregnskapet som netto 

finansposter i den perioden de oppstår.  

Renter på utlån og fordringer beregnet etter effektiv rente metoden føres over resultatet under 

finansinntekter. Utbytte på aksjer klassifisert som tilgjengelig for salg føres over resultatet under 

finansinntekter når konsernets rett til utbyttet er fastslått. 

Virkelig verdi av børsnoterte investeringer er basert på gjeldende kjøpskurs. Hvis markedet for 

verdipapiret ikke er aktivt eller hvis verdipapiret ikke er børsnotert, bruker konsernet 

verdsettelsesteknikker for å fastsette den virkelige verdien. Disse omfatter anvendelse av informasjon fra 

nylig gjennomførte transaksjoner til markedsvilkår, henvisning til andre instrumenter som i vesentlig grad 

er like, bruk av diskontert kontantstrøm og opsjonsmodeller. Teknikkene vektlegger markedsinformasjon i 

størst mulig grad og i minst mulig grad selskapsspesifikk informasjon. 

På hver balansedag vurderer konsernet om det finnes objektive indikatorer som tyder på verdiforringelse 

av enkelte eiendeler eller grupper av finansielle eiendeler. For aksjer klassifisert som tilgjengelig for salg, 

vil et betydelig eller langvarig fall i virkelig verdi under anskaffelseskost være en indikator på at aksjen er 

verdiforringet.  

Nedskrivningstest på kundefordringer beskrives i note 2.10. 

2.8 Derivater og sikring 

Konsernet benytter derivater knyttet til kraftpriser og valuta (euro) for å sikre fremtidig salgsinntekt. 

Konsernet benytter ikke regnskapsmessig sikringsbokføring under IFRS, og endring i virkelig verdi på 

derivater inngått for økonomisk sikring av fremtidig salgsinntekt resultatføres under driftsinntekter. 

Realiserte gevinster på derivater klassifiseres som salgsinntekt. 

2.9 Varer 

Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Anskaffelseskost beregnes 

ved bruk av først-inn, først-ut metoden (FIFO). 

2.10 Kundefordringer og andre fordringer 

Kundefordringer måles ved første gangs balanseføring til virkelig verdi. Ved senere måling vurderes 

kundefordringer til amortisert kost fastsatt ved bruk av effektiv rente metoden, fratrukket avsetning for 

tap. Avsetning for tap regnskapsføres når det foreligger objektive indikatorer for at konsernet ikke vil 

motta oppgjør i samsvar med opprinnelige betingelser. Vesentlige økonomiske problemer hos kunden, 

sannsynligheten for at kunden vil gå konkurs eller gjennomgå økonomisk restrukturering, og utsettelser 

og mangler ved betalinger anses som indikatorer på at kundefordringer må nedskrives. Avsetningen 

utgjør forskjellen mellom pålydende og gjenvinnbart beløp, som er nåverdien av forventede 

kontantstrømmer, diskontert med opprinnelig effektiv rente. 

2.11 Kontanter og bankinnskudd 

Kontanter og bankinnskudd omfatter bankinnskudd, andre kortsiktige, lett omsettelige investeringer med 

maksimum tre måneders opprinnelig løpetid og trekk på kassekreditt. I balansen er kassekreditt inkludert 

i lån under kortsiktig gjeld. 

2.12 Aksjekapital og overkurs 

Aksjekapital og overkurs er klassifisert som innskutt egenkapital. 

2.13 Leverandørgjeld 

Leverandørgjeld måles til virkelig verdi ved første gangs balanseføring. Ved senere måling vurderes 

leverandørgjeld til amortisert kost fastsatt ved bruk av effektiv rente metoden. 
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2.14 Lån 

Lån regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling av lånet finner sted, med fradrag for 

transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder regnskapsføres lån til amortisert kost beregnet ved bruk 

av effektiv rente metoden. Forskjellen mellom det utbetalte lånebeløpet (fratrukket 

transaksjonskostnader) og innløsningsverdien resultatføres over lånets løpetid. 

Lån klassifiseres som kortsiktig gjeld med mindre det foreligger en ubetinget rett til å utsette betaling av 

gjelden i mer enn 12 måneder fra balansedato. 

Første års avdrag på langsiktige gjeldsposter klassifiseres som annen kortsiktig gjeld. 

2.15 Skatt 

2.15.1 Alminnelig inntektsskatt 

Skattekostnaden på alminnelig inntekt består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt.  

Betalbar skatt beregnes i samsvar med gjeldende skattebestemmelser og skattesatser på balansedagen. I 

tillegg beregnes det utsatt skatt på alle midlertidige forskjeller mellom skattemessige og 

regnskapsmessige verdier på eiendeler og gjeld, ved bruk av gjeldsmetoden. Utsatt skatt beregnes ikke 

på goodwill. Dersom utsatt skatt oppstår ved første gangs balanseføring av en gjeld eller eiendel i en 

transaksjon, som ikke er en foretaksintegrasjon, og som på transaksjonstidspunktet verken påvirker 

regnskaps- eller skattemessig resultat, blir den ikke balanseført. Utsatt skatt fastsettes ved bruk av 

skattesatser og skatteregler som er vedtatt eller i det alt vesentlige er vedtatt på balansedagen, og som 

antas å skulle benyttes når den utsatte skattefordelen realiseres eller når den utsatte skatten gjøres opp. 

Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattbar inntekt vil foreligge, og 

at de midlertidige forskjellene kan fratrekkes 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 reversering av de midlertidige 

forskjellene, og det er sannsynlig at de ikke vil bli reversert i overskuelig fremtid. 

Utsatt skattefordel og utsatt skatteforpliktelse knyttet til alminnelig inntektsskatt presenteres netto 

dersom konsernet har rett til å motregne de innregnede beløp. 

2.15.2 Særregler for skattlegging av kraftforetak 

Utover alminnelig inntektsskatt belastes kraftproduksjonsvirksomheten med eiendomsskatt, 

naturressursskatt og grunnrenteskatt. 

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 per kWh. 

Naturressursskatten avregnes krone for krone mot alminnelig inntektsskatt. Naturressursskatt som ikke 

kan avregnes mot alminnelig inntektsskatt balanseføres med tillegg av renter dersom det er sannsynlig at 

den vil kunne utlignes i senere år. Ikke utlignet naturressursskatt klassifiseres som en rentebærende 

fordring i balansen. I den grad naturressursskatt blir konstatert og være en endelig kostnad vil kostnaden 

anses å være en ordinær driftskostnad da den er inntektsuavhengig. 

Grunnrenteskatten utgjør 33 prosent (34,3 prosent gjeldende fra og med 2017) av kraftstasjonenes 

normerte resultat utover beregnet friinntekt. Skattekostnad knyttet til grunnrenteskatt består av betalbar 

skatt og endring i utsatt skatt. Gevinst og tap ved salg av varige driftsmidler inngår ved beregning av 

grunnrenteinntekt. Negativ grunnrenteinntekt inngår som en del av grunnlaget for beregning av utsatt 

skatt/skattefordel i grunnrentebeskatningen sammen med utsatt skatt/skattefordel knyttet til midlertidige 

forskjeller vedrørende driftsmidler i kraftproduksjonen. Negativ grunnrenteinntekt per kraftverk beregnet 

fra og med inntektsåret 2007 kan samordnes med positiv grunnrenteinntekt for andre kraftverk skatteyter 

eier. Dersom beregningen av grunnrenteinntekt etter samordning blir negativ, kan skatteverdien av den 
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negative grunnrenteinntekten kreves utbetalt. For kraftverkene innenfor Akershus Energi konsern foretas 

det samordning av eventuelle negative posisjoner mot positiv grunnrenteinntekt innenfor det enkelte 

selskap. 

Nedre grense for beregning av grunnrenteskatt er samlet påstemplet ytelse på 10.000 kVA på 

kraftverkets generatorer.  

Utsatt skattefordel og utsatt skatteforpliktelse vedrørende grunnrenteinntekt presenteres netto dersom 

konsernet har rett til å motregne de innregnede beløp. Utsatte skatteposisjoner knyttet til alminnelig 

inntekt utlignes ikke mot utsatte skatteposisjoner knyttet til skatt på grunnrenteinntekt. 

Kraftproduksjonsvirksomhet belastes også med en eiendomsskatt som utgjør inntil 0,7 prosent av 

beregnet takstverdi. Alminnelig inntektsskatt og grunnrenteskatt resultatføres som ordinære skatter. 

Eiendomsskatt resultatføres som en driftskostnad. 

2.16 Pensjon 

Det er i konsernselskapene etablert en ytelsesbasert tjenestepensjonsordning i Akershus interkommunale 

pensjonskasse. En ytelsesbasert pensjonsordning (ytelsesplan) er en pensjonsordning som definerer en 

pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonsutbetalingen er normalt avhengig 

av en eller flere faktorer slik som alder, antall år i selskapet og lønn. I tillegg er det i konsernselskapene 

etablert en ordning med avtalefestet pensjon (AFP – offentlig ordning) som gir de ansatte rett til å gå av 

med førtidspensjon. Alle ytelsesbaserte ordninger (ytelsesplaner) finansieres gjennom innbetalinger fra 

selskapene og de ansatte. 

Den etablerte pensjonsordningen i konsernet er omfattet av overføringsavtalen for offentlige 

pensjonsordninger som gir ansatte rett til å videreføre opptjente rettigheter ved overgang til annen 

virksomhet som faller inn under denne overføringsavtalen. Ansatte som slutter og går over i annen 

virksomhet som faller utenfor overføringsavtalen, får med seg opptjente rettigheter i form av fripolise. 

Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de definerte ytelsene på 

balansedatoen minus virkelig verdi av pensjonsmidlene. Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en 

uavhengig aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsmetode. Nåverdien av de definerte ytelsene 

bestemmes ved å diskontere estimerte fremtidige utbetalinger med markedsrenten på obligasjoner med 

fortrinnsrett (OMF). 

Estimatavvik som skyldes ny informasjon eller endringer i de aktuarmessige forutsetningene føres mot 

totalresultat i den perioden de oppstår. 

Endringer i pensjonsplanens ytelser (planendring) kostnadsføres eller inntektsføres løpende i 

resultatregnskapet. 

Det ble etablert en ny innskuddsbasert pensjonsordning i konsernet med virkning fra og med 01.01.15, 

og innskuddsordningen er obligatorisk for alle nyansatte fra og med 01.01.15. Selskapets innbetalte 

tilskudd til den etablerte innskuddsordningen kostnadsføres som pensjonskostnad. 

Alle ansatte under 55 år ble pr. 31.12.2016 overført til innskuddspensjonsordningen. Den ytelsesbaserte 

tjenestepensjonsordningen er nå lukket for nye medlemmer. Den regnskapsmessige effekten av 

overgangen er klassifisert som planendring pensjon i årsregnskapet. 

2.17 Konsesjonskraft og grunneiererstatninger 

2.17.1 Konsesjonskraft 

Konsesjonskraft skal i utgangspunktet sikre kommunene elektrisk kraft til en rimelig pris. Akershus Energi 

konsernet har som offentlig kraftforetak evigvarende konsesjoner, og har forpliktelser til å levere 

konsesjonskraft tilsvarende et avtalt volum. Levering av konsesjonskraft inntektsføres løpende i henhold 

til fastsatt konsesjonskraftpris. For enkelte konsesjonskraftavtaler er det inngått avtale om finansielt 
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oppgjør, hvor Akershus Energi faktureres forskjellen mellom spotpris og konsesjonskraftprisen. Beregnet 

forpliktelse knyttet til salg av konsesjonskraft til en pris lavere enn spotpris, samt finansiell forpliktelse for 

konsesjonskraft som gjøres opp finansielt balanseføres ikke. Forpliktelse for konsesjonskraft som gjøres 

opp finansielt er beregnet og spesifisert i note 20. 

2.17.2 Grunneiererstatninger 

Konsernet har pådratt seg forpliktelser til å yte grunneiererstatninger. Den delen av 

grunneiererstatningene som er knyttet opp mot kraftpriser er vurdert å være en finansiell forpliktelse som 

skal vurderes til virkelig verdi med resultatføring av verdiendringene. Den delen av erstatningene som er 

knyttet opp mot konsumprisindeksen, er henført til kategorien finansielle forpliktelser til amortisert kost. 

Forpliktelsen er vurdert å være evigvarende.  

Deler av grunneiererstatningene ytes i form av frikraft og gjøres opp finansielt. Den finansielle 

forpliktelsen som oppstår her vurderes til virkelig verdi med resultatføring av verdiendringene.  

2.18 Avsetninger 

Konsernet regnskapsfører avsetninger for miljømessige utbedringer, restrukturering og rettslige krav når 

det eksisterer en juridisk eller selvpålagt forpliktelse som følge av tidligere hendelser, det er 

sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen vil komme til oppgjør i form av en overføring av økonomiske 

ressurser, og forpliktelsens størrelse kan estimeres med tilstrekkelig grad av pålitelighet.  

I tilfeller hvor det foreligger flere forpliktelser av samme natur, fastsettes sannsynligheten for at 

forpliktelsen vil komme til oppgjør ved å vurdere gruppen under ett. Avsetning for gruppen 

regnskapsføres selv om sannsynligheten for oppgjør knyttet til gruppens enkeltelementer kan være lav. 

Avsetninger måles til nåverdien av forventede utbetalinger for å innfri forpliktelsen. Det benyttes en 

diskonteringssats før skatt som reflekterer nåværende markedssituasjon og risiko spesifikk for 

forpliktelsen. Økningen i forpliktelsen som følge av endret tidsverdi føres som finanskostnad. 

Konsesjonsavgift er vurdert å falle inn under bestemmelsen i IAS 37 om gjensidig uoppfylte kontrakter. 

Konsesjonsavgift er vurdert som en løpende ytelse, det er derfor ikke balanseført noen forpliktelse.  

2.19 Inntektsføring 

Inntekter fra salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for 

merverdiavgift, rabatter og avslag. Konserninternt salg elimineres i konsernregnskapet. 

Salgsinntekten resultatføres når inntekten kan måles pålitelig, og det er sannsynlig at de økonomiske 

fordelene knyttet til transaksjonen vil tilflyte konsernet. Konsernet baserer estimatene for inntektsføring 

på historikk, vurdering av type kunde og transaksjon samt eventuelle forhold knyttet til den enkelte 

transaksjon. 

Konsernets kraftproduksjon selges via den nordiske el-børsen Nasdaq og ved bilaterale kontrakter. 

Produsert/levert volum multiplisert med oppnådd salgspris inntektsføres i regnskapet. I tillegg til fysisk 

handel med kraft foretas det også handel i finansielle kraftkontrakter (futures, forwards og opsjoner) som 

ledd i økonomisk sikring av egen produksjonsportefølje.  

Realiserte sikringseffekter (kraftkontrakter og valuta) medtas som en del av salgsinntektene. I tillegg til 

forvaltning av egen kraftproduksjon drives det i konsernet også en egen tradingaktivitet med kjøp og salg 

av finansielle kraftkontrakter. Regnskapsmessig vurderes finansielle kraftkontrakter til virkelig verdi, og 

verdiendringer resultatføres som en del av salgsinntektene. 

Utbytteinntekter fra andre enn datterselskap og tilknyttede selskap resultatføres når rett til å motta 

betaling oppstår. 
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2.20 Leieavtaler 

Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap fortsatt ligger hos utleier, 

klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetaling ved operasjonelle avtaler (med fradrag for 

eventuelle økonomiske insentiver fra utleier) kostnadsføres lineært over leieperioden. 

2.21 Utbytte 

Utbyttebetalinger til selskapets aksjonærer klassifiseres som gjeld fra og med det tidspunkt utbyttet er 

fastsatt av generalforsamlingen. 

2.22 Offentlige tilskudd 

Offentlige investeringstilskudd behandles regnskapsmessig som en reduksjon av balanseført verdi på de 

aktuelle driftsmidlene. 

2.23 Investeringseiendom 

Konsernet eier investeringseiendom gjennom tilknyttede selskaper. Ved innarbeidelse av resultatandel fra 

tilknyttede selskap benyttes kostmetoden. 

Note 3 Finansiell risikostyring 

3.1 Finansielle risikofaktorer 

Konsernets hovedvirksomhet er produksjon og salg av kraft. Deler av produksjonen prissikres gjennom 

finansielle kraftkontrakter. Kraften omsettes i Euro og alt veksles til norske kroner. Deler av 

valutastrømmen sikres ved inngåelse av finansielle valutakontrakter i henhold til risikostrategi vedtatt av 

styret. I tillegg drives frittstående handelsaktivitet (trading) med begrenset posisjonstaking innenfor 

valuta og kraftderivater. Konsernets aktiviteter medfører ulike typer risiko: 

 Markedsrisiko 

 Kredittrisiko 

 Operasjonell risiko 

Alle disse typer risiko medfører potensiale for økonomisk tap. Under gitte omstendigheter kan økonomiske 

tap også gi likviditetsutfordringer, og dette omtales som likviditetsrisiko. 

Akershus Energi har operative retningslinjer for forvaltning av konsernets eksponering i finans- og 

kraftmarkedet. De operative retningslinjene er forankret i overordnede risikorammer vedtatt av styret. 

Den frittstående handelen innenfor valuta og kraftderivater styres ved hjelp av Value at Risk–metoden 

(VaR). Handelsaktiviteten inndeles i definerte porteføljer, hvor hver portefølje får tildelt en tapsramme 

som er en maksimalgrense for årlig tap. VaR-metoden benyttes for å styre markedsrisiko slik at 

tapsrammen ikke overskrides. VaR er et risikomål som beskriver potensielt tap over en gitt periode og 

med et gitt konfidensnivå. Normalt settes VaR perioden til den tid det tar å lukke porteføljens posisjoner. 

Akershus Energi handler normalt i likvide finansielle markeder der lukkeperioden kan settes til et døgn. 

Konfidensnivå i VaR beregningen har det siste året vært på 95 prosent. I rammene for handelen er det 

satt som krav at VaR alltid skal holdes innenfor en viss andel av tapsrammen. Denne andelen avhenger 

av hvor stort tapspotensial som er knyttet til øvrige risikoer utenom VaR, som kredittrisiko, operasjonell 

risiko eller ekstrem markedsrisiko. Pr. 31.12.16 var det ingen åpne tradingposisjoner. 

Konsernets Risk Manager skal gi en uavhengig oversikt over konsernets samlede risiko. Det er også 

etablert en Total Risiko Gruppe som har løpende fokus på den totale risikoen i konsernet og effekten av 

ulike ageringer innenfor forretningsområdene, både innenfor handelsvirksomhet og 

investeringsaktiviteter. 
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Back Office funksjonen står for uavhengig registrering og oppgjør for finansiell handel. Middle Office 

funksjonen er ansvarlig for overvåkning av rammeoverholdelse og uavhengig rapportering fra 

porteføljene.  

Det er ikke benyttet regnskapsmessig sikringsbokføring i konsernregnskapet selv om finansielle 

instrumenter er inngått med økonomisk sikringsformål. 

3.2 Markedsrisiko 

Konsernets viktigste eksponeringer for markedsrisiko er: 

3.2.1 Kraftpris  

Produksjonen selges hovedsakelig til referert Nord Pool spotpris for Oslo. Inntekt fra fysisk kraftsalg 

svekkes ved lav kraftpris. En vanlig sikringsstrategi innebærer å selge kraft finansielt til fast pris, slik at 

resultatet på de finansielle instrumentene virker i motsatt retning av inntekten fra fysisk salg. De 

finansielle instrumentene skal gi positive resultater ved lave priser. Derved vil høye priser gi tap på 

finansielle instrumenter brukt i økonomisk sikring av kraftsalgsinntektene. 

En sensitivitetsberegning med kraftprisøkning på 10 EUR/MWh i forhold til markedspris for alle produkter 

hvor konsernet hadde posisjoner ved årsskiftet, gir en negativ resultateffekt etter skatt på de finansielle 

kraftkontraktene på 86 millioner kroner. 

Om kraftprisene faller fram mot levering vil resultateffekt fra de finansielle kraftkontraktene være 

tilsvarende positive. All sikring er gjort ved bruk av såkalte lineære instrumenter. Derved oppnås en 

symmetri, slik at en prisnedgang på 1 EUR/MWh gir like stor resultateffekt som en tilsvarende 

prisoppgang. 

Posisjonene pr. 31.12.16 er representative for en normal situasjon.  

3.2.2 Valutakurs EUR-NOK 

Kraftprisen for våre salg kvoteres i EUR/MWh. Høy verdi på EUR gir høy verdi på våre inntekter målt i 

NOK. Normalt valutasikres en andel av neste 1 - 5 års kraftsalg gjennom forhåndssalg av EUR til et fast 

kursforhold EUR/NOK, ved hjelp av terminkontrakter. På den måten vil styrket verdi på EUR (svekket 

NOK) gi tap på de finansielle instrumentene brukt i valutasikring.  

En stresstest av kursforholdet NOK/EUR beregnet med en økning i forholdet NOK/EUR på 0,50, viser at 

resultateffekten på de finansielle valutakontraktene konsernet hadde pr. 31.12.16 er negativ med 46 

millioner kroner etter skatt. Om valutakursen beveger seg som i sensitivitetsanalysen så vil den negative 

resultateffekten fra de finansielle derivater motsvares av positiv resultateffekt på salg av fysisk 

produksjon i kommende perioder. Om valutakursene beveger seg motsatt av hva som er vist i 

stresstesten, vil resultateffekten være tilsvarende positiv.  

All valutasikring er gjort ved bruk av lineære instrumenter. Derved oppnås en symmetri, slik at en 

kursoppgang og kursnedgang av samme størrelse gir resultateffekt av samme størrelse, men med 

motsatt fortegn. 

3.2.3 Renter 

I noen grad anvendes også finansielle derivater for styring av renterisiko i gjelds- og 

plasseringsporteføljer. I de aktuelle avtaler er Akershus Energi forpliktet til å betale en fast rente. 

Samtidig mottar selskapet en flytende rente. Disse rentebytteavtalene gir positiv kontantstrøm når 

rentene stiger og negativ kontantstrøm når rentene går ned. Hensikten er å nøytralisere effekten av at 

låneporteføljen får økte rentekostnader ved stigende rente, og bidra til forutsigbarhet og reduksjon av 

risiko knyttet til rentekostnadene. 

Konsernet har i sin portefølje av rentebytteavtaler også avtaler som er inngått for å sikre renten knyttet 

til fremtidige forventede låneopptak. 
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En sensitivitetsanalyse hvor alle NIBOR-renter er redusert med 1 prosentpoeng gir en negativ 

verdiendring på rentebytteavtalene på 11,0 millioner kroner etter skatt. At selskapet samtidig vil tjene på 

lavere rentekostnader på andre lån er ikke hensyntatt i analysen. 

3.3 Kredittrisiko 

Kredittrisiko oppstår i hovedsak som følge av konsernets plassering av overskuddslikviditet i finansielle 

aktiva. Det er gitt retningslinjer for konsernets samlede kredittvektede eksponering samt at det er 

definert krav til kredittkvalitet og det er definert en maksimal eksponering pr. debitor. 

All handel i standard kraftderivater cleares gjennom Nasdaq. Det er motpartsrisiko knyttet til alle 

finansielle instrumenter. Konsernets motpartsrisiko kan oppsummeres for de ulike klasser som følger: 

 

Det er ingen ytterligere sikkerhet for disse motpartene. Fordringer er eksklusive fordringer på offentlige 

myndigheter. 

3.4 Likviditetsrisiko 

Konsernets likviditetsrisiko er knyttet til at løpende innbetalinger ikke samsvarer med forfallstidspunkt på 

løpende forpliktelser. Konsernet følger dette opp ved månedlig å utarbeide prognoser som viser forventet 

likviditetsutvikling for de nærmeste 12 måneder. Prognosene har forholdsvis høy detaljeringsgrad. I 

tillegg utarbeides prognoser for de neste 5 årene på et mer aggregert nivå. 

Forfallsanalyse av finansielle forpliktelser viser de gjenværende kontraktsmessige forfallene, delt inn i 

tidsperioder.  Det er udiskonterte kontantstrømmer som er med i oppstillingen, det vil si at for et lån er 

både renter og avdrag tatt med. 

Det er også likviditetsrisiko knyttet til sikkerhetsstillelse for marginkrav ovenfor Nasdaq.  

F o retakets F o retakets F o retakets 

ekspo nering ekspo nering ekspo nering

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014

(mill.kr) (mill.kr) (mill.kr)

Finansielle kraftkontrakter Nasdaq 56,3            265,7          231,8          Clearinghus. Vurderes 

som svært god.

Finansielle 

valutakontrakter

Store nordiske banker 4,7             -                 -                 S&P rating A+ og bedre. 

Vurderes som svært god.

Rentederivater (swaper) Store nordiske banker
0,5             -                 -                 

S&P rating A+ og bedre. 

Vurderes som svært god.

Bankinnskudd DNB, SEB og Nordea 450,8          135,9          263,1          S&P rating AA-. Vurderes 

som svært god.

Fordringer Kundefordringer og andre korte 

fordringer

62,1            60,2            72,1            Diverse kunder/ 

fordringshavere.

Klasse M o tpart Kredit tkvalitet
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3.5 Risiko knyttet til egenkapitalforvaltning 

Konsernet har utviklet en analysemodell for å vurdere om konsernets risiko står i samsvar med 

konsernets evne til å bære risikoen. Egenkapital og forventede fremtidige kontantstrømmer definerer 

konsernets brutto tilgjengelige risikokapital. Ved å trekke inn utbytte- og investeringsforpliktelser 

beregnes netto tilgjengelig risikokapital. På regelmessig basis utarbeides en rapport som sammenstiller 

netto tilgjengelig risikokapital med konsernets faktiske risiko. Modellen brukes som beslutningsgrunnlag 

for vurderinger omkring egenkapitalen og for vurderinger omkring risikostyringsstrategier. 

Egenkapital i forhold til netto lån: 

Konsernets økonomiske stilling anses som solid. Likvidbeholdningen er i hovedsak tenkt å dekke 

kortsiktige forpliktelser, og konsernets egenkapital er pr. i dag i hovedsak knyttet opp mot 

anleggsmidlene i balansen.  

 

  

Tabellene nedenfor viser verdier for henholdsvis 2016, 2015 og 2014 (beløp i mill.kr)

2016 Innt il 1 mnd 1 -  3 mnd 3 -  12 mnd 1 -  5 år Over 5 år

Lån (renter og avdrag) 2,4            25,7          42,6          890,9        778,9        

Leverandørgjeld/kortsiktig gjeld 26,2          32,5          10,8          -               -               

Derivater med negativ verdi 8,2            40,3          43,0          1,4            -               

Grunnerstatninger 0,2            0,4            1,8            7,5            *)

Konsesjonskraftforpliktelse 0,2            0,4            1,7            5,5            *)

2015 Innt il 1 mnd 1 -  3 mnd 3 -  12 mnd 1 -  5 år Over 5 år

Lån (renter og avdrag) 7,4            30,8          44,8          298,0        1 113,0     

Leverandørgjeld/kortsiktig gjeld 6,5            8,4            11,2          -               -               

Derivater med negativ verdi 3,6            4,7            61,1          128,2        -               

Grunnerstatninger 0,1            0,3            1,2            7,2            *)

Konsesjonskraftforpliktelse -               -               -               4,1            *)

2014 Innt il 1 mnd 1 -  3 mnd 3 -  12 mnd 1 -  5 år Over 5 år

Lån (renter og avdrag) 9,1            31,5          44,9          297,7        1 013,0     

Leverandørgjeld/kortsiktig gjeld 52,7          24,7          16,8          -               -               

Derivater med negativ verdi 1,1            6,2            31,0          165,5        -               

Grunnerstatninger 0,2            0,4            1,7            7,9            *)

Konsesjonskraftforpliktelse 0,3            0,6            2,5            12,1          *)

*) Konsesjoner, og  forpliktelsene, er evigvarende. Konsesjonsforpliktelse er ikke balanseført.

B elø p i mill.kr 2016 2015 2014

Total rentebærende gjeld 1 601,6           1 239,0           1 179,3           

-  kontanter og bankinnskudd 450,8             135,9             263,1             

-  finansielle plasseringer 0,1                 0,1                 0,3                 

= Netto rentebærende gjeld 1 150,7           1 103,0           915,9             

+ Sum egenkapital 2 320,0           2 341,0           2 302,3           

= Sum rentebærende gjeld og egenkapital 3 470,7           3 444,0           3 218,2           

Gearing (%) 33,2 % 32,0 % 28,5 %

Finansielle plasseringer omfatter kortsiktige finansplasseringer som raskt kan konverteres til 

likvider.
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3.6 Konsernets kapitalstyring 

Akershus Energi har etablert en strategi for kapitalstyring for å sikre at konsernet har tilfredsstillende 

finansiell fleksibilitet på kort og lang sikt, og at konsernet kan opprettholde en høy kredittverdighet. 

Konsernets investeringsaktiviteter innen vannkraft og fjernvarme skaper økt behov for ekstern 

finansiering. En økt gjeldsbelastning vil medføre en større usikkerhet knyttet til konsernets fremtidige 

resultater. Det er derfor blant annet vedtatt følgende overordnede føringer for konsernets risikostrategi: 

-  Konsernets risiko skal begrenses slik at det er minimal sannsynlighet for å måtte avhende 

produksjonsmidler. 

-  Konsernets gjeld må stå i forhold til den del av vår kontantstrøm som er sikker nok til å defineres som 

lånbar. 

-  Konsernets tilgjengelige likviditet skal styres slik at det skal være lav sannsynlighet for 

likviditetsproblemer. 

For å sikre tilstrekkelig likviditet til å gjennomføre planlagte aktiviteter fremover er det pr. 31.12.16 

etablert lånefasiliteter og trekkrettigheter i bank på til sammen 750 millioner kroner. 

Det er etablert en utbyttemodell som sikrer konsernet forutsigbarhet for utbytter til eier. 

3.7 Vurdering av virkelige verdier 

For verdipapirer og kraftkontrakter med omsetningskurser pr. 31.12.16 brukes dette som grunnlag for 

beregning av virkelig verdi. For obligasjoner, gjeld (kun noteopplysninger), grunnerstatningsforpliktelser 

og andre renteinstrumenter brukes anerkjente verdsettelsesmetoder for beregning av verdien pr. 

31.12.16. Forutsetningene i metoden er norske og europeiske renter (både bid og ask) pr. 31.12.16, i 

tillegg til swapspreader (kredittrisiko) knyttet til de enkelte verdipapirene. 

For valutaterminkontrakter brukes verdisetting basert på verdier fastsatt av store norske eller 

internasjonale banker.  

For kraftkontrakter som ikke er notert på Nasdaq er markedspris basert på estimat/anslag fra ekstern 

megler. 

Note 4 Viktige skjønnsmessige vurderinger og anvendelse av 

regnskapsprinsipper 

Ved utarbeidelse av konsernregnskapet og anvendelse av konsernets regnskapsprinsipper må selskapets 

ledelse anvende skjønn, foreta estimater og gjøre forutsetninger som påvirker poster i resultat, balanse 

og noter. Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende og er basert på historisk erfaring 

og andre faktorer, inklusive kompetanse fra fagmiljø i konsernet og forventninger om fremtidige 

hendelser som anses å være sannsynlige under nåværende omstendigheter. 

Konsernet utarbeider estimater basert på forutsetninger om fremtiden og tilgjengelig informasjon på 

tidspunktet for regnskapsavleggelse. De regnskapsestimater som følger av dette vil pr. definisjon sjelden 

være fullt ut i samsvar med det endelige utfallet. Estimater og antakelser/forutsetninger som 

representerer en betydelig risiko for vesentlige endringer i balanseført verdi på eiendeler og gjeld i løpet 

av neste regnskapsår, drøftes nedenfor. 

4.1 Pensjoner 

Balanseført verdi på pensjonsforpliktelsen er nåverdien av de definerte ytelsene på balansedatoen 

fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidlene. Nåverdien av de definerte ytelsene bestemmes ved å 

diskontere estimerte fremtidige utbetalinger med en rentesats beregnet med utgangspunkt i langsiktig 

rente på obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) i den samme valuta som ytelsene vil bli betalt i og med en 

løpetid som er tilnærmet den samme som løpetiden for den relaterte pensjonsforpliktelsen.   
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4.2 Grunneiererstatninger 

Konsernet har pådratt seg forpliktelser til å yte grunneiererstatninger. Den delen av erstatningene som er 

knyttet opp mot kraftpriser er vurdert å være en finansiell forpliktelse som skal vurderes til virkelig verdi 

etter IAS 39 med føring av verdiendring over resultatet. Beregningen av den finansielle forpliktelsen er 

basert på forwardpriser (i Euro) på kraft samt observerbare renter (i Euro området). 

4.3 Varige driftsmidler 

Årlige avskrivninger og balanseført verdi på driftsmidler vil være påvirket av avskrivningsperioden. 

Konsernet foretar årlige vurderinger av forventet gjenværende brukstid og utrangeringsverdi som legges 

til grunn for regnskapsmessige avskrivninger.  

Ved indikasjoner på mulig verdifall på varige driftsmidler foretas det en beregning av gjenvinnbart beløp 

(det høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi) for de aktuelle eiendelene, og dersom estimert 

gjenvinnbart beløp er lavere enn eiendelens balanseførte verdi foretas det en nedskrivning av balanseført 

verdi til gjenvinnbart beløp.  

4.4 Utsatt skattefordel 

Balanseføring av utsatt skattefordel er underlagt skjønnsmessige vurderinger, og balanseføring foretas i 

den grad det er vurdert som sannsynlig at det i fremtiden vil være tilstrekkelige inntekter for utnyttelse 

av denne. Konsernet balansefører også utsatt skattefordel på negativ fremførbar grunnrenteinntekt som 

forventes å kunne utnyttes innenfor den kommende 5-årsperioden. Den beregnede skattefordelen vil 

være påvirket av fremtidige kraftpriser, og beregningene er basert på erfaringer og beste tilgjengelige 

estimat. 

Note 5 Segmentinformasjon 

Driftssegmenter identifiseres basert på den rapportering konsernledelsen (øverste beslutningstager) 

bruker når de gjør vurdering av prestasjoner og lønnsomhet på et strategisk nivå. 

Den løpende rapporteringen til konsernledelsen (øverste beslutningstager) gjennom året er basert på 

regnskapstall utarbeidet etter Forskrift om Forenklet IFRS 2014 på selskapsnivå, som konsolideres og 

rapporteres etter IFRS (internasjonale regnskapsprinsipper) på konsernnivå. Segmentinformasjon i 

tabellene nedenfor er basert på samme rapporteringsformat som rapporteringen til konsernledelsen 

(øverste beslutningstager). 

Konsernets virksomhet drives innenfor følgende driftssegmenter: 

 Vannkraft  

 Fjernvarme 

 Eiendom og infrastruktur 

 Øvrig 

Konsernet har med virkning fra og med 2015 endret sammensetningen av driftssegmenter. De tidligere 

driftssegmentene Vannkraft – Produksjon og Vannkraft – Krafthandel er slått sammen til driftssegmentet 

Vannkraft.  

Vannkraft: Virksomhetsområdet er organisert i selskapet Akershus Energi Vannkraft AS med 5 heleide 

produksjonsselskaper som produserer vannkraft i 9 heleide og 10 deleide kraftverk. 

Produksjonsselskapenes kraftproduksjon selges løpende til Akershus Energi Vannkraft AS til noterte 

markedspriser. I tillegg til kraftproduksjon omfatter også virksomhetsområdet forvaltning av konsernets 

samlede produksjonsportefølje av vannkraft fra egne og deleide kraftverk, med fysisk og finansiell 

krafthandel via den nordiske el-børsen Nord Pool Spot og Nasdaq. I tillegg drives det også noe 

tradingvirksomhet innenfor definerte rammer, samt salg av opprinnelsesgarantier. Inntektene fra salg av 
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kraft er i Euro, og valutaterminkontrakter benyttes innenfor definerte rammer for sikring av fremtidig 

kontantstrøm i norske kroner.  

Fjernvarme: For driftssegmentet Fjernvarme er planlagte investeringer i fjernvarmesentraler i hovedsak 

gjennomført. Virksomhetsområdet er nå i en normal driftsfase, med produksjon og distribusjon av 

miljøvennlig fjernvarme og kjøling som i stor grad er basert på biobrensel. Salget av fjernvarme og 

kjøling er i stor grad til større institusjonelle kunder og offentlig virksomhet. Det vil også i tiden fremover 

være investeringer knyttet til videre utbygging av rørnett for distribusjon av fjernvarme og kjøling. 

Driftssegmentet har nå varmesentraler i ordinær drift i Lillestrøm, Lørenskog, Årnes, Sørumsand og 

Skedsmokorset.  

Eiendom og infrastruktur: Eiendom og Infrastruktur er etablert som et eget virksomhetsområde fra og 

med 2015. Investeringene foretas hovedsakelig i datasenter, industribygg og eiendomsfond. Konsernets 

partner på denne satsningen er Bulk Infrastructure. 

Øvrig - Området Øvrig omfatter i all hovedsak morselskapet Akershus Energi AS.  

Eliminering viser beløp for transaksjoner/mellomværender som er eliminert mellom de enkelte 

driftssegmentene.  

Hele konsernets virksomhet drives i Norge. Det er ikke etablert noen rapportering eller styring av 

konsernets virksomhet etter geografisk struktur.  

2016

B elø p i mill.kr Vannkraft F jernvarme 
Eiendo m o g 

infrastruktur
Øvrig Eliminering Ko nsern

Driftsinntekter, eksterne  1) 584,9        122,7        -               -               -               707,6        

Herav urealiserte verdiendringer  2) -85,6         -               -               -               -               -85,6         

Driftsinntekter, andre segment 10,6          0,8            -               27,3          -27,6         11,1          

Energikostnad/vareforbruk 58,4          38,2          -               -               -               96,6          

Lønn og personalkostnader 39,2          12,4          -               31,9          0,0            83,5          

Av- og nedskrivninger 77,1          21,9          -               1,1            0,3            100,5        

Verdiendringer,(tap)/gevinster netto 25,2          -               -               -               -               25,2          

Andre driftskostnader 131,0        21,1          0,3            27,3          -28,0         151,6        

Driftsresultat 264,5       30,0         -0,3          -33,0        0,1           261,3       

Resultatandel tilknyttede selskap 6,0            -               -1,9          -               -               4,1            

Årsresultat 99,3         20,4         1,7           485,3       -521,7      84,9         

Sum eiendeler 4 116,3    750,5       173,5       3 555,3    -3 136,0   5 459,6    

Herav tilknyttede selskap 20,5          114,3        134,7        

Investering i varige driftsmidler 148,8        13,9          -               1,0            -               163,7        

Antall ansatte 37             11             27             75             

1) Av eksterne driftsinnteker i 2016 er 56 % til en enkelt kunde, Hafslund Hedging AS.
2) Av urealiserte verdiendringer i 2016 knytter 113 millioner kroner seg til realiserte sikringsgevinster
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2015

B elø p i mill.kr Vannkraft F jernvarme 
Eiendo m o g 

infrastruktur
Øvrig Eliminering Ko nsern

Driftsinntekter, eksterne  1) 596,9        96,9          -               1,6            -               695,4        

Herav urealiserte verdiendringer -1,4          -               -               -               -               -1,4          

Driftsinntekter, andre segment 13,2          1,5            -               24,6          -26,4         12,9          

Energikostnad/vareforbruk 47,4          31,6          -               -               -               79,0          

Lønn og personalkostnader 36,9          15,0          -               35,7          -               87,6          

Av- og nedskrivninger 110,9        22,9          -               1,0            -               134,8        

Verdiendringer,(tap)/gevinster netto -22,2         -               -               -               -               -22,2         

Andre driftskostnader 133,0        21,3          -               21,1          -26,4         149,0        

Driftsresultat 304,0       7,6           -               -31,6        -               280,1       

Resultatandel tilknyttede selskap 0,1            -               0,4            -               -               0,5            

Årsresultat 137,4       -1,0          0,4           11,6         -19,3        129,1       

Sum eiendeler 4 497,9    832,9       40,5         2 941,3    -3 174,6   5 138,0    

Herav tilknyttede selskap 14,2          40,5          54,7          

Investering i varige driftsmidler 248,2        11,4          -               -               -               259,6        

Antall ansatte 42             14             25             81             

1) Av eksterne driftsinnteker i 2015 er 49 % til en enkelt kunde, Hafslund Hedging AS.
2) Av urealiserte verdiendringer i 2015 knytter 167 millioner kroner seg til realiserte sikringsgevinster

2014

B elø p i mill.kr Vannkraft F jernvarme 
Eiendo m o g 

infrastruktur
Øvrig Eliminering Ko nsern

Sum eiendeler 4 320,7    876,2       41,6         3 074,7    -3 198,7   5 114,4    

Herav tilknyttede selskap 2,9            41,7          44,6          

Investering i varige driftsmidler 299,7        16,8          -               -               -               316,5        

Antall ansatte 42             14             23             79             
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Note 6 Varige driftsmidler 

 

Vannkraft F jernvarme M askiner B ygninger

anlegg anlegg o g utstyr o g to mter

Pr. 31.12.14

Anskaffelseskost 2 617,8     683,0        24,5          219,0        3 544,3     

Akkumulerte avskrivninger -473,5       -109,1       -18,2         -27,8         -628,6       

Akkumulerte nedskrivninger -23,9         -27,6         -               -7,9          -59,4         

Balanseført verdi 31.12.14 2 120,4    546,3       6,3           183,3       2 856,3    

Balanseført verdi anlegg under 

utførelse 31.12.14
464,8        21,5          -               -               486,3        

Regnskapsåret 2015

Balanseført verdi 31.12.14 2 120,3     546,3        6,4            183,3        2 856,3     

Investeringer 212,2        10,6          1,9            0,7            225,5        

Avgang 1,4            -1,4          -0,0          -0,5          -0,5          

Avskrevet -51,9         -18,8         -1,6          -3,8          -76,0         

Nedskrevet -29,0         -               -               -               -29,0         

Balanseført verdi 31.12.15 2 253,0    536,7       6,7           179,8       2 976,2    

Pr. 31.12.15

Anskaffelseskost 2 830,1     692,2        24,9          218,8        3 766,0     

Akkumulerte avskrivninger -495,2       -128,9       -18,3         -31,1         -673,5       

Akkumulerte nedskrivninger -81,8         -26,6         -               -7,9          -116,4       

Balanseført verdi 31.12.15 2 253,1    536,7       6,6           179,8       2 976,2    

Regnskapsåret 2016

Balanseført verdi 31.12.15 2 253,0     536,7        6,7            179,8        2 976,2     

Investeringer 116,3        13,4          1,9            0,5            132,1        

Avgang -               -0,4          -0,2          -0,0          -0,6          

Avskrevet -51,4         -18,6         -1,5          -3,4          -74,8         

Nedskrevet -               -               -               -               

Balanseført verdi 31.12.16 2 317,9    531,1       7,0           176,9       3 032,9    

Pr. 31.12.16

Anskaffelseskost 2 946,4     705,1        26,3          219,4        3 897,1     

Akkumulerte avskrivninger -546,6       -147,5       -19,8         -34,6         -748,3       

Akkumulerte nedskrivninger -81,7         -26,3         -               -7,9          -115,9       

Balanseført verdi 31.12.16 2 318,1    531,4       6,6           176,9       3 032,9    

Balanseført verdi anlegg under 

utførelse 31.12.16
11,0          22,7          0,7            -               34,4          

- Vannkraftanlegg og reguleringer: 0,7% -   2,5%

- Fjernvarmeanlegg: 2,0% - 20,0%

- Maskiner og utstyr 5,0% - 33,3%

- Andre bygninger 0%    -  4,0%

B elø p i mill.kr Sum

Anlegg under utførelse og tomter avskrives ikke. Varige driftsmidler avskrives lineært over forventet 

utnyttbar levetid med følgende avskrivningssatser:
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Note 7 Immaterielle eiendeler 

  

Det er mottatt følgende offentlige investeringstilskudd:

- 2016:     12,4 mill.kr (fjernvarme)

- 2015:     2,8 mill.kr (fjernvarme)

- 2014:     2,5 mill.kr (fjernvarme)

I tilknytning til utarbeidelse av årsregnskapet for 2016 er det foretatt en gjennomgang og 

oppdatering av forventet gjenværende brukstid for varige driftsmidler, og avskrivninger på 

eksisterende driftsmidler vil reduseres med omtrent 0,2 millioner kroner i året for konsernet. 

Det er i 2016 aktivert låneutgifter på tilsammen 4,4 mill.kr knyttet til egne investeringsprosjekter, 

hvorav 4,2 mill.kr i vannkraft (rentesats 4,2%-4,4%) og 0,2 mill.kr i fjernvarme                            

(rentesats 4,1%-4,2%).

Mottatte offentlige investeringstilskudd er ført som reduksjon av balanseført verdi på de aktuelle 

driftsmidlene.

F all- Grunn-

rett igheter rett igheter

Pr. 31.12.14

Anskaffelseskost 32,4            59,1            121,9          17,1            230,5          

Akkumulerte avskrivninger -                 -                 -                 -6,6            -6,6            

Balanseført verdi 31.12.14 32,4           59,1           121,9         10,5           223,9         

Regnskapsåret 2015

Balanseført verdi 31.12.14 32,4            59,1            121,9          10,5            223,9          

Tilgang -                 -                 1,0             3,2             4,2             

Avgang -                 -                 -                 -                 -                 

Årets avskrivninger -                 -                 -                 -0,7            -0,7            

Balanseført verdi 31.12.15 32,4           59,1           122,9         13,0           227,4         

Pr. 31.12.15

Anskaffelseskost 32,4            59,1            122,9          20,3            234,7          

Akkumulerte avskrivninger -                 -                 -                 -7,3            -7,3            

Balanseført verdi 31.12.15 32,4           59,1           122,9         13,0           227,4         

Regnskapsåret 2016

Balanseført verdi 31.12.15 32,4            59,1            122,9          13,0            227,4          

Tilgang -                 -                 -                 0,9             0,9             

Avgang -                 -                 -                 -                 -                 

Årets avskrivninger -                 -                 -                 -0,6            -0,6            

Balanseført verdi 31.12.16 32,4           59,1           122,9         13,3           227,7         

Pr. 31.12.16

Anskaffelseskost 32,4            59,1            122,9          21,2            235,6          

Akkumulerte avskrivninger -                 -                 -                 -8,0            -8,0            

Balanseført verdi 31.12.16 32,4           59,1           122,9         13,3           227,7         

B elø p i mill.kr

Andre immaterielle eiendeler avskrives lineært over forventet utnyttbar brukstid, som i hovedsak vil være 

konsesjonsperioden på 25 år.

I andre immaterielle eiendeler er det i 2016 innregnet tildelte elsertifikater og hele tilgangen tilskrives 

dette.

Go o dwill A ndre Sum
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Note 8 Testing for verdifall  

Det er foretatt testing for verdifall på fysiske eiendeler hvor det foreligger indikasjoner på verdifall, og på 

immaterielle eiendeler. 

 

Det er i tilknytning til utarbeidelse av årsregnskapet for 2016 foretatt en verdivurdering og beregning av 

gjenvinnbart beløp for de enkelte vannkraft- og fjernvarmeanleggene, som er vurdert å være laveste nivå 

for kontantgenererende enhet. 

Beregning av gjenvinnbart beløp er gjort ved å neddiskontere forventede fremtidige kontantstrømmer 

knyttet til de enkelte anleggene. De benyttede kontantstrømmene er basert på ledelsens beste estimat. 

For den kommende 5 års perioden er kontantstrømmene basert på vedtatte prognoser. For årene etter 

prognoseperioden og fram til 2052 er det beregnet årlige kontantstrømmer basert på virksomhetenes 

forretningsplaner. 

Ved neddiskontering er det benyttet en rente tilsvarende en nominell rente før skatt på 7,0 prosent - 7,5 

prosent. 

Gjennomførte beregninger for de enkelte anleggene viser at det ikke er grunnlag for ytterligere 

nedskrivninger i 2016.  

Balanseført goodwill innenfor fjernvarmevirksomheten er knyttet til anleggene på Lillestrøm og Årnes hvor 

det ikke er identifisert noe verdifall eller nedskrivningsbehov.  

Dersom diskonteringsrenten (realrente etter skatt) økes til 5,5 % etter skatt (0,9 % økning) synker 

verdien av fjernvarmeanleggene med om lag 150 mill.kr. uten at porteføljen eller enkelte anlegg har et 

nedskrivingsbehov. Dersom de langsiktige kraftprisene synker ned til et realprisnivå på 20 EUR/Mwh 

synker verdiene av fjernvarmeanleggene med om lag 220 mill.kr, uten at det medfører et 

nedskrivingsbehov. 

Dersom diskonteringsrenten (realrente etter skatt) økes til 5,0 % før skatt (0,7 % økning) synker verdien 

av kraftanleggene med om lag 1,1 mrd.kr. uten at porteføljen som helhet har et nedskrivingsbehov. To 

enkeltstående kraftanlegg vil da være i nedskrivingsposisjon og nedskrivingene vil utgjøre ca. 11 mill. kr. 

Dersom de langsiktige kraftprisene synker ned til et realprisnivå på 20 EUR/Mwh synker verdiene av 

kraftanleggene med om lag 3,3 mrd.kr. Fire enkeltstående kraftanlegg vil da være i nedskrivingsposisjon 

og nedskrivingene vil utgjøre ca. 215 mill. kr. 

 

  

Konsernet har balanseført goodwill innenfor fjernvarmevirksomheten med:

B elø p i mill.kr 31.12.16 31.12.15 31.12.14

Fjernvarmeanlegg Lillestrøm 23,8             23,8             23,8             

Fjernvarmeanlegg Årnes 8,6               8,6               8,6               

Sum Akershus Energi Varme AS 32,4             32,4             32,4             
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Note 9 Andeler deleide verk  

 

A nskaffelses F o rretnings- Eierandel

t idspunkt ko nto r

Kraftanlegg

Opplandskraft 1954 Lillehammer 25 %

Uste-Nes 1959 Oslo 14 %

Reguleringsforeninger

Glommens og Laagens Brukseierforening 1918 Lillehammer 7 %

Glommens Brukseierforening 1918 Lillehammer 15 %

Haldenvassdragets Brukseierforening 2003 Halden 59 %

Øst-Telemarkens Brukseierforening 2003 Skien 5 %

Andel av resultat- og balanseposter innregnet i konsernregnskapet

2016

B elø p i mill.kr Opplandskraft Uste-N es Øvrige Sum

Driftsinntekter 3,7                 4,2                 -                    7,9                 

Energikjøp/overføring -11,4              -5,2                -                    -16,6              

Lønn og personalkostnader -                    -1,2                -                    -1,2                

Av- og nedskrivninger -19,5              -5,5                -                    -25,0              

Andre driftskostnader -32,1              -9,1                -6,3                -47,5              

Driftsresultat -59,3             -16,8             -6,3               -82,4             

Finansinntekter 0,2                 -                    -                    0,2                 

Finanskostnader 0,0                 -                    -                    0,0                 

Resultat før skatt -59,1             -16,8             -6,3               -82,2             

Anleggsmidler 1 092,6           295,3             13,5               1 401,3           

Omløpsmidler 12,0               -                    -                    12,0               

Sum eiendeler 1 104,5         295,3            13,5              1 413,3         

Avsetning for forpliktelser 9,4                 -                    -                    9,4                 

Kortsiktig gjeld 18,9               0,2                 -                    19,1               

Sum forpliktelser og gjeld 28,3              0,2                -                    28,5              

Investering i anleggsmidler 25,6               1,1                 0,2                 26,9               

Konsernets andeler i deleide kraftverk er vurdert å være felleskontrollert drift, og konsernets 

andel av andel av resultat- og balanseposter tas inn på de respektive linjene i 

konsernregnskapet.

Konsernets andel av produsert kraft i de deleide kraftverkene tas inn, og forvaltes, som en del av 

konsernets øvrige produksjonsportefølje. Således er inntektene ikke en del av tabellen under.



50 

 

Årsrapport 2016 – Akershus Energi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

B elø p i mill.kr Opplandskraft Uste-N es Øvrige Sum

Driftsinntekter 8,5                 4,1                 -                    12,6               

Energikjøp/overføring -9,8                -5,3                -                    -15,1              

Lønn og personalkostnader -                    -1,2                -                    -1,2                

Av- og nedskrivninger -22,8              -6,3                -                    -29,1              

Andre driftskostnader -27,1              -9,6                -6,5                -43,2              

Driftsresultat -51,2             -18,3             -6,5               -76,0             

Finansinntekter 0,1                 -                    -                    0,1                 

Finanskostnader -                    -                    -                    -                    

Resultat før skatt -51,1             -18,3             -6,5               -75,9             

Anleggsmidler 1 087,6           299,7             13,3               1 400,6           

Omløpsmidler 6,9                 -                    -                    6,9                 

Sum eiendeler 1 094,5         299,7            13,3              1 407,5         

Avsetning for forpliktelser 10,7               -                    -                    10,7               

Kortsiktig gjeld 1,9                 4,8                 -                    6,7                 

Sum forpliktelser og gjeld 12,6              4,8                -                    17,4              

Investering i anleggsmidler 28,8               5,0                 0,7                 34,5               

2014

B elø p i mill.kr Opplandskraft Uste-N es Øvrige Sum

Anleggsmidler 1 087,3           300,9             12,7               1 400,9           

Omløpsmidler 8,1                 -                    -                    8,1                 

Sum eiendeler 1 095,4         300,9            12,7              1 409,0         

Avsetning for forpliktelser 15,4               -                    -                    15,4               

Kortsiktig gjeld 8,3                 8,8                 -                    17,1               

Sum forpliktelser og gjeld 23,7              8,8                -                    32,5              

Investering i anleggsmidler 27,9               8,5                 0,1                 36,5               
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Note 10 Investering i tilknyttede selskap  

 

 

 

 

 

B elø p i mill.kr 2016 2015 2014

Balanseført verdi 01.01 50,6           44,6           75,7           

Tilgang 79,2            7,0             41,7            

Avgang (salg) -                 -                 -68,8          

Resultatandel 4,1             0,5             -3,3            

Av- og nedskrivning merverdi -                 -                 -0,2            

Egenkapitalføring -                 -1,6            -0,5            

Balanseført verdi 31.12 133,9         50,6           44,6           

Hvorav balanseført merverdi pr. 31.12 -                 -                 -                 

Regnskapsinformasjon - tilknyttede selskap

Eierandel Eiendeler F o rpliktelser Inntekter Å rets resultat

2016

NGK Utbygging AS 25,0% 103,0          13,7            36,1            24,1            

OS-IX Eiendom Holding AS 50,0% 145,0          3,1             -                 1,0             

AE Bulk Co-Invest AS 50,0% 87,8            0,0             -                 -0,6            

2015

NGK Utbygging AS 25,0% 62,4            22,2            7,7             0,4             

Hynor Lillestrøm AS 19,0% 2,8             2,1             2,2             0,1             

HMG9 Holding AS 50,0% 82,1            1,2             -                 1,1             

2014

NGK Utbygging AS 25,0% 22,2            10,4            3,1             -3,2            

Hynor Lillestrøm AS 19,0% 3,0             2,4             3,1             -0,2            

HMG9 Holding AS 50,0% 78,9            -                 -                 -                 

Oppgitte tall (100 %) fra tilknyttede selskap for 2016 er hentet fra foreløpige årsregnskap for de 

respektive selskap.

100% basis
B elø p i mill.kr

Transaksjoner og mellomværende med tilknyttede selskap

R ente- M o ttatt Langsikt ig Ko rtsit ig 

inntekter utbytte fo rdring gjeld

2016

Eierskap i Terrabulk AS(50 %) er benyttet som tingsinnskudd i AE Bulk & Co-invest AS.

2015

Ingen transaksjoner og mellomværende med tilknyttede selskap i 2015

2014

Ingen transaksjoner og mellomværende med tilknyttede selskap i 2014

B elø p i mill.kr
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Note 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser etter kategori 

 

 

 

 

 

 

Eiendeler 31.12.16

Utlån o g Eiendeler t il Eiendeler 

B elø p i mill.kr fo rdringer virkelig verdi t ilgjengelig Sum

o ver resultatet fo r salg

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg -                  -                  15,0             15,0             

Derivater -                  56,7             -                  56,7             

Finansielle eiendeler til virkelig verdi -                  59,3             -                  59,3             

Kundefordringer og andre fordringer 62,1             -                  -                  62,1             

Kontanter og bankinnskudd 450,8            -                  -                  450,8            

Sum 513,0           116,0           15,0             643,9           

Forpliktelser 31.12.16

F o rpliktelser A ndre

B elø p i mill.kr t il v irkelig verdi f inansielle Sum

o ver resultat fo rpliktelser

Lån inklusive 1. års avdrag -                  1 501,6         1 501,6         

Derivater 92,3             -                  92,3             

Leverandørgjeld/annen kortsiktig gjeld -                  88,3             88,3             

Sum 92,3             1 589,9        1 682,2        

Eiendeler 31.12.15

Utlån o g Eiendeler t il Eiendeler 

B elø p i mill.kr fo rdringer virkelig verdi t ilgjengelig Sum

o ver resultatet fo r salg

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg -                  -                  8,5               8,5               

Derivater -                  265,7            -                  265,7            

Finansielle eiendeler til virkelig verdi -                  0,1               -                  0,1               

Kundefordringer og andre fordringer 60,2             -                  -                  60,2             

Kontanter og bankinnskudd 135,9            -                  -                  135,9            

Sum 196,1           265,8           8,5               470,4           

Forpliktelser 31.12.15

F o rpliktelser A ndre

B elø p i mill.kr t il v irkelig verdi f inansielle Sum

o ver resultat fo rpliktelser

Lån inklusive 1. års avdrag -                  1 238,9         1 238,9         

Derivater 231,0            -                  231,0            

Leverandørgjeld/annen kortsiktig gjeld -                  63,7             63,7             

Sum 231,0           1 302,6        1 533,6        
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Eiendeler 31.12.14

Utlån o g Eiendeler t il Eiendeler 

B elø p i mill.kr fo rdringer virkelig verdi t ilgjengelig Sum

o ver resultatet fo r salg

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg -                  -                  7,7               7,7               

Derivater -                  231,8            -                  231,8            

Finansielle eiendeler til virkelig verdi -                  0,3               -                  0,3               

Kundefordringer og andre fordringer 72,1             -                  -                  72,1             

Kontanter og bankinnskudd 263,1            -                  -                  263,1            

Sum 335,2           232,1           7,7               575,0           

Forpliktelser 31.12.14

F o rpliktelser A ndre

B elø p i mill.kr t il v irkelig verdi f inansielle Sum

o ver resultat fo rpliktelser

Lån inklusive 1. års avdrag -                  1 179,3         1 179,3         

Derivater 203,8            -                  203,8            

Leverandørgjeld/annen kortsiktig gjeld -                  94,2             94,2             

Sum 203,8           1 273,5        1 477,3        

Virkelig verdi hierarki

- Nivå 1: Notert pris i et aktivt marked.

- Nivå 2:

- Nivå 3:

2016

B elø p i mill.kr N ivå 1 N ivå 2 N ivå 3 Sum

-               56,7          -               56,7          

 - Verdipapirer holdt for handelsformål 0,1            -               59,2          59,3          

-               -               -               -               

 - Egenkapitalinstrumenter -               -               15,0          15,0          

Sum eiendeler 0,1           56,7         74,2         131,0       

 - Derivater holdt for handelsformål -               92,3          -               92,3          

 

Sum forpliktelser -               92,3         -               92,3         

Konsernet klassifiserer virkelig verdi målinger ved å bruke et virkelig verdi hierarki som reflekterer 

usikkerheten ved data lagt til grunn for verdiberegningene. Virkelig verdi hierarki har følgenden nivåer:

Verdsettelse basert på andre observerbare faktorer, enten direkte (pris) eller indirekte 

(utledet fra priser), enn notert pris (brukt i nivå 1) for eiendelen eller forpliktelsen.

Verdsettelse basert på faktorer som ikke er hentet fra observerbare markeder (ikke 

observerbare forutsetninger).

Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat:

 - Derivater holdt for handelsformål

 - Gjeldsinstrumenter holdt for handelsformål

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg:

Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over 

resultat:
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2015

B elø p i mill.kr N ivå 1 N ivå 2 N ivå 3 Sum

-               265,7        -               265,7        

 - Verdipapirer holdt for handelsformål 0,1            -               -               0,1            

-               -               -               -               

 - Egenkapitalinstrumenter -               -               8,5            8,5            

Sum eiendeler 0,1           265,7       8,5           274,3       

 - Derivater holdt for handelsformål -               231,0        -               231,0        

 

Sum forpliktelser -               231,0       -               231,0       

2014

B elø p i mill.kr N ivå 1 N ivå 2 N ivå 3 Sum

-               231,8        -               231,8        

 - Verdipapirer holdt for handelsformål 0,3            -               -               0,3            

-               -               -               -               

 - Egenkapitalinstrumenter -               -               7,7            7,7            

Sum eiendeler 0,3           231,8       7,7           239,8       

 - Derivater holdt for handelsformål -               203,8        -               203,8        

 

Sum forpliktelser -               203,8       -               203,8       

Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat:

 - Derivater holdt for handelsformål

 - Gjeldsinstrumenter holdt for handelsformål

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg:

Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over 

resultat:

Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat:

 - Derivater holdt for handelsformål

 - Gjeldsinstrumenter holdt for handelsformål

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg:

Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over 

resultat:
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Note 12 Derivater 

 

Note 13 Kundefordringer og andre fordringer 

  

2016 2015 2014

Eiendeler F o rpliktelse Eiendeler F o rpliktelse Eiendeler F o rpliktelse

Renteswapavtaler 0,5               14,3             -                  31,5             -                  41,7             

Valutaterminkontrakter 4,7               74,5             -                  197,6           -                  162,1           

Finansielle kraftkontrakter 56,7             4,0               265,6           1,9               231,8           -                  

Sum balanseførte verdier 61,9             92,8             265,6           231,0           231,8           203,8           

Herav langsiktig 37,5             47,8             28,6             167,0           136,6           165,5           

Herav kortsiktig 24,4             45,0             237,0           64,0             95,2             38,3             

a) Valutaterminkontrakter

b) Renteswapavtaler

c) Finansielle kraftkontrakter

Pr. 31.12.16 varierte den faste renten fra 2,28 %-3,70 % (31.12.15: 3,23 %-4,03 % og 31.12.14: 3,23 %-4,03 %). De 

flytende rentesatsene er NIBOR og NIBOR med påslag. 

Den nominelle verdien på utestående finansielle kraftkontrakter pr. 31.12.16 er 52,3 mill.kr (31.12.15: 265,6 mill.kr og 

31.12.14: 231,6 mill.kr). Forhåndssolgt kraft pr. 31.12.16 er til sammenx 1 256 GWh (31.12.15: 1 360 GWh og 31.12.14: 2 

332 GWh).

B elø p i mill.kr 

Konsernet benytter ikke sikringsbokføring, og kontraktene er klassifisert som kortsiktige/langsiktige eiendeler og forpliktelser. 

Derivatene er bruttoført i balansen.

Den maksimale eksponering for kredittrisiko på rapporteringstidspunktet er virkelig verdi av derivater klassifisert som 

eiendeler i balansen.

Nominelt beløp utestående på valutaterminkontrakter pr. 31.12.16 er 1 090,4 mill.kr (31.12.15: 1 515,0 mill.kr og 2014: 1 

536,2 mill.kr). Pr. 31.12.16 er det inngått valutaterminkontrakter på til sammen 120,0 mill.Euro.

Den nominelle hovedstolen på utestående renteswapavtaler pr. 31.12.16 er 850,0 mill.kr (31.12.15: 600,0 mill.kr og 31.12.14: 

600,0 mill.kr).

B elø p i mill.kr 2016 2015 2014

Kundefordringer 44,3             35,1             43,2               

Påløpt inntekt/forskuddsbetalt kostnad 11,1             7,7               10,5               

Andel deleide verk 12,0             6,9               8,1                 

Andre fordringer 6,0               18,4             20,9               

Sum kundefordringer og andre fordringer 73,3             68,0             82,7              

Langsiktig utlån -                  -                  -                    

Totale fordringer 73,3             68,0             82,7              

B elø p i mill.kr 2016 2015 2014

Inntil 3 måneder 1,5 5,0 0,4

Mer enn 3 måneder 0,2 0,0 -                    

Sum 1,7 5,0 0,4

Kundefordringer som har forfalt til betaling, og hvor forfall ligger mindre enn 6 måneder tilbake i 

tid er ikke ansett å ha falt i verdi. Pr. 31.12.16 utgjør forfalte kundefordringer 1,7 mill.kr (2015: 

5,0 mill.kr og 2014: 0,4 mill.kr). Disse fordringene relaterer seg til større uavhengige kunder. 

Aldersfordelingen på disse fordringene er som følger:

Det er gjort en individuell tapsvurdering av kundefordringer og andre fordringer. 

Kundefordringene er hovedsakelig mot store institusjonelle virksomheter innenfor 

energibransjen, og det er ikke vurdert å være noen risiko for tap på disse fordringene. Det er 

derfor lagt til grunn at bokført verdi er lik virkelig verdi.
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Note 14 Varebeholdning 

Innenfor fjernvarmevirksomheten er det pr. 31.12.16 en varebeholdning bestående av innkjøpte råvarer 

(fyringsolje og biobrensel) med balanseført verdi på 3,5 mill.kr (31.12.15: 3,6 mill.kr og 31.12.14 3,5 

mill.kr). Beholdningen er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi (laveste 

verdis prinsipp). 

Note 15 Bankinnskudd 

 

Note 16 Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld  

 

  

B elø p i mill.kr 2016 2015 2014

Bankinnskudd             450,8             135,9             263,1 

Av samlede bankinnskudd utgjør bundne beløp følgende:

B elø p i mill.kr 2016 2015 2014

Skattetrekkskonto                5,7                9,0                8,9 

Depotkonto DNB                3,6              22,4              30,0 

Sum bundne beløp                9,3              31,4              38,9 

Det er etablert konsernkontoordning for Akershus Energi konsernet. Innestående på 

konsernkonto presenteres som bankinnskudd i morselskapet. I de øvrige 

konsernselskapene balanseføres saldo på bankkonto som inngår i 

konsernkontoordningen som konserninternt mellomværende.

Innestående beløp på depotkonto i DNB gjelder sikkerhetsstillelser for spothandel på 

NordPool og regulerkraftoppgjør mot Statnett.

Fra mars 2016 var ikke lenger bankgaranti en gyldig sikkerhetsstillelse overfor Nasdaq 

som følge av nye EU-direktiver. Det stilles nå sikkerhet på en bankkonto hos Nasdaq. 

B elø p i mill.kr 2016 2015 2014

Leverandørgjeld 29,1             33,2             60,9             

Offentlige trekk og avgifter 30,7             20,0             15,5             

1. års avdrag på langsiktig gjeld 28,5             37,3             40,9             

Påløpte kostnader 23,2             48,2             57,2             

Skyldig lønn og feriepenger 9,6               8,7               9,4               

Annen kortsiktig gjeld 53,3             26,4             33,7             

Sum leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 174,4           173,8           217,6           

Kortsiktig gjeld til nærstående parter (note 29) -                  -                  8,8               



57 

 

Årsrapport 2016 – Akershus Energi 

Note 17 Lån 

 

Langsiktig gjeld (eksklusiv 1. års avdrag)

B elø p i mill.kr 2016 2015 2014

Banklån 590,0          590,0        490,0          

Obligasjonslån 883,1          611,6        648,5          

Sum lån 1 473,1      1 201,6    1 138,5      

Avdragsprofil: 

Å r 2017 2018 2019 2020 2021 D eretter

Avdrag 28,5            28,5            163,6        9,0             309,0          963,0          

Banklån

N o minelt F o rfall R ente

belø p år

NIB 500,0          2022-2025 1,94 %

NIB 90,0            2019-2029 2,02 %

Sum 590,0         

Obligasjonslån

F o rfall B elø p

2018 47,8            

2019 163,8          

2021 300,0          

2023 400,0          

Sum 911,6         

4,42 %

Obligasjonslån på 61 mill.kr er sikret med pant i konsernets vannkraftanlegg med bokført verdi pr. 31.12.16 

på 1 378 mill.kr (31.12.15: 1 384 mill.kr og 31.12.14: 792 mill.kr).

Det er knyttet covenants til obligasjonslån på tilsammen 550 mill.kr. I tillegg er det knyttet covernants til 

låneopptak på 590 mill.kr. i NIB. I henhold til covenants skal ikke Akershus Energi stille eller opprettholde pant 

eller annen form for sikkerhet i noen av sine nåværende eller fremtidige eiendeler eller øvrige aktiva. Det er 

forutsatt at rentebærende gjeld i datterselskap og pantsettelser ikke skal utgjøre mer enn 10 % av konsernets 

samlede eiendeler. Inkludert pantsettelser i tilknytning til obligasjonslån med fylkeskommunal garanti utgjør 

denne grensen 12,5 %. Lånene har også tilknyttet betingelser om at bokført egenkapital skal være minimum 

30 % av totalkapitalen pr 31.12. Årsregnskapet skal sendes banken senest 180 dager etter 31.12. Konsernet 

er pr 31.12. ikke i brudd med noen av de ovennevnte covenants.

Konsernet er eksponert for renteendringer, og obligasjonslån og lån fra Nordiska Investeringsbanken (NIB) er 

basert på følgende reprisingsstruktur (nominelle beløp):

Obligasjonslån på 150 mill.kr tatt opp i 2012 og obligasjonslån på 400 mill.kr tatt opp i 2013 er til fast rente. I 

2016 er det tatt opp ett nytt obligasjonslån på 300 mill. kr. For de øvrige lånene er det flytende rente.

Långiver

1,75 %

1,90 % - 4,40 % 

R ente 2014R ente 2015

1,05 %

Oppstillingen viser de ulike obligasjonslånene med forfallstidspunkt og kupongrente (i nominelle beløp):

1,25 % - 4,40 % 

4,42 %

R ente 2016

0,95 %

1,15 % - 4,40 % 

4,42 %

1,98 %
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B elø p i mill.kr 2016 2015 2014

6 måneder eller mindre 890,0          661,8        516,9          

6-12 måneder 13,8            27,2          11,6            

Mer enn 12 måneder 597,8          550,0        650,8          

Sum 1 501,6      1 239,0    1 179,3      

2016 2015 2014 2016 2015 2014

Obligasjonslån 911,6          649,0        689,3          965,3          692,8          767,8        

Andre lån 590,0          590,0        490,0          590,0          590,0          490,0        

Sum 1 501,6      1 239,0    1 179,3      1 555,3      1 282,8      1 257,8    

B ank R amme B enyttet

DNB 750,0          100,0          

Sum 750,0          100,0          

I tillegg ble det i 2014 inngått en langsiktig låneavtale med Nordiska Investeringsbanken (NIB) på 90 mill.kr. 

Lånets løpetid er 15 år, med avdragsbetaling etter 5 år med like store årlige avdrag. Lånets reprisingsrisiko er 

medtatt i ovenstående tabell.

Det er inngått en låneavtale med Nordiska Investeringsbanken (NIB) på 500 mill.kr over 5 år. Pr. 31.12.16 var 

det trukket 500 mill.kr på dette lånet, klassifisert som langsiktig gjeld i balansen.

Konsernet har etablert følgende trekkrettigheter:

Virkelig verdiB alansefø rt  verdi

Balanseført verdi av alle konsernets lån er i norske kroner.

Lånenes virkelige verdi er beregnet med utgangspunkt i ligningskurser pr. 31.12. henholdsvis 2016, 2015 og 

2014 hvor kursene er beregnet ut fra kredittrisiko og gjenværende løpetid på lånene.

Balanseført verdi og virkelig verdi på langsiktige lån:

B elø p i mill.kr

Etablert trekkrettighet er benyttet pr. 31.12.16. Benyttet trekkrettighet pr. 31.12.15 var 0 mill.kr og pr. 

31.12.14 0 mill.kr. Det er trukket 100 mill. kr. som forfaller til betaling i 2017.

Konsernet har etablert renteswaper for totalt 850 mill.kr. Renteswapene har en løpetid på 3 - 59 måneder.
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Note 18 Utsatt skatt og skattekostnad 

Utsatt skatt beregnes med utgangspunkt i midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og 

skattemessige balanseverdier og på fremførbart underskudd. Ved beregningen av utsatt skatt for 

alminnelig inntekt er gjeldende nominell skattesats benyttet. I tillegg er det for kraftverk som er 

underlagt grunnrentebeskatning beregnet utsatt skatt på midlertidige forskjeller mellom 

regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier på driftsmidler som benyttes i kraftproduksjon og på 

negativ fremførbar grunnrenteinntekt. Ved beregning av utsatt skatt på grunnrenteinntekt er gjeldende 

nominell skattesats benyttet. Pr. 31.12.16 er det ved beregning av utsatt skatt på midlertidige forskjeller 

benyttet faktiske skattesatser gjeldende fra og med 2017, henholdsvis 24 prosent for alminnelig inntekt 

og 34,3 prosent for grunnrenteinntekt. Balanseføring av utsatt skattefordel foretas bare i den utstrekning 

det er sannsynlig at fordelen vil bli realisert i fremtiden. For negativ fremførbar grunnrenteinntekt 

balanseføres det utsatt skattefordel på den delen som forventes å reversere innenfor den kommende 5 

års perioden. Den delen av beregnet naturressursskatt som ikke kan utlignes mot alminnelig 

overskuddsskatt blir fremført og balanseført som forskuddsbetalt skatt dersom det er sannsynlig at denne 

vil kunne utlignes i kommende år.  

Balanseført utsatt skatteforpliktelse og utsatt skattefordel innenfor samme skatteregime nettoføres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

01.01.16 Å rsesultat T o talresultat 31.12.16

i perio den i perio den ,

Alminnelig inntekt

Driftsmidler 462,1         18,7          -               480,9        

Finansielle kontrakter 9,1             -16,6         -               -7,5          

Avsetning forpliktelser -55,1          -5,3          0,7            -59,7         

Andre forskjeller -1,3           0,5            -               -0,9          

Fremførbart underskudd -                -               -               -               

Fremførbart rentefradrag -                -               -               -               

Netto utsatt skatt alminnelig inntekt 414,8        -2,7          0,7           412,8       

Grunnrenteinntekt

Driftsmidler 487,5         43,7          531,2        

Fremførbar grunnrenteinntekt -                -               

Netto utsatt skatt grunnrenteinntekt 487,5        43,7         -               531,2       

Netto utsatt skatteforpliktelse 902,3        41,0         0,7           944,0       

Herav balanseført utsatt skattefordel

Herav balanseført utsatt skatt forpliktelse 902,3         944,0        

B elø p i mill.kr
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2015

01.01.15 Å rsesultat T o talresultat 31.12.15

i perio den i perio den ,

Alminnelig inntekt

Driftsmidler 443,8         18,3          -               462,1        

Finansielle kontrakter 7,5             1,6            -               9,1            

Avsetning forpliktelser -47,7          -21,2         13,7          -55,1         

Andre forskjeller -1,8           0,5            -               -1,3          

Fremførbart underskudd -0,2           0,2            -               -               

Fremførbart rentefradrag -1,1           1,1            -               -               

Netto utsatt skatt alminnelig inntekt 400,4        0,6           13,7         414,8       

Grunnrenteinntekt

Driftsmidler 427,1         60,4          487,5        

Fremførbar grunnrenteinntekt -                -               

Netto utsatt skatt grunnrenteinntekt 427,1        60,4         -               487,5       

Netto utsatt skatteforpliktelse 827,5        61,0         13,7         902,3       

Herav balanseført utsatt skattefordel

Herav balanseført utsatt skatt forpliktelse 827,5         902,3        

2014

01.01.14 Å rsesultat T o talresultat 31.12.14

i perio den i perio den ,

Alminnelig inntekt

Driftsmidler 423,9         19,9          -               443,8        

Finansielle kontrakter 38,1           -30,6         -               7,5            

Avsetning forpliktelser -39,3          -1,1          -7,3          -47,7         

Andre forskjeller -3,0           1,2            -               -1,8          

Fremførbart underskudd -0,1           -0,1          -               -0,2          

Fremførbart rentefradrag -                -1,1          -               -1,1          

Netto utsatt skatt alminnelig inntekt 419,6        -11,8        -7,3          400,4       

Grunnrenteinntekt

Driftsmidler 410,7         16,4          427,1        

Fremførbar grunnrenteinntekt -                -               -               

Netto utsatt skatt grunnrenteinntekt 410,7        16,4         -               427,1       

Netto utsatt skatteforpliktelse 830,3        4,5           -7,3          827,5       

Herav balanseført utsatt skattefordel

Herav balanseført utsatt skatt forpliktelse 830,3         827,5        

B elø p i mill.kr

B elø p i mill.kr
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B elø p i mill.kr 2016 2015

Årets skattekostnad:

Betalbar skatt på alminnelig inntekt 44,8             36,2             

Betalbar skatt på grunnrenteinntekt 61,1             34,1             

Til gode skatt på grunnrenteinntekt -0,2              -14,3            

Endring utsatt skatt alminnelig inntekt -2,1              0,6               

Endring utsatt skatt grunnrenteinntekt 43,7             60,4             

Beregnet naturressursskatt 31,2             31,3             

Fradrag naturressursskatt som utlignes -31,2            -31,3            

For mye/lite avsatt skatt tidligere år -0,1              6,0               

Årets skattekostnad 147,2           123,1           

Avstemming:

Resultat før skattekostnad 232,1            252,2            

Skatt beregnet med 25 % (27 % i 2015). 58,0             68,1             

Permanente forskjeller 1,8               0,8               

Endring av skattesats 25% til 24% (27% til 25% i 2015) -17,1            -32,1            

Skatt på grunnrenteinntekt 104,6            80,2             

For mye/lite beregnet skatt tidligere år -0,1              6,0               

Årets skattekostnad 147,2           123,1           

Effektiv skattesats 63,4 % 48,8 %

Naturressursskatt

Gjennomsnittlig produksjon siste 7 år (GWh) 2 401           2 408           

Skattesats - øre pr. kWh 1,3               1,3               

Beregnet naturressursskatt (mill.kr) 31,2             31,2             

Balanseført betalbar skatt består av:

B elø p i mill.kr 2016 2015

Betalbar skatt

Betalbar skatt på alminnelig inntekt 44,8             36,2             

Betalbar skatt på grunnrenteinntekt 61,1             34,1             

Avsetninger 3,4               -                  

Ikke utlignet naturressursskatt -                  1,4               

Balanseført betalbar skatt 109,3           71,7             

Balanseført skattefordring består av:

B elø p i mill.kr 2016 2015

Fordringer på skatt:

Naturressursskatt til uligning senere år -                  1,4               

Til gode skatt på grunnrenteinntekt 0,2               14,3             

Balanseført betalbar skatt 0,2               15,7             

Balanseført fordring skatt er medtatt som andre fordringer, jfr. Note 13 - 

Kundefordringer og andre fordringer.
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Note 19 Pensjon 

Konsernselskapene er pliktig til å ha en tjenestepensjonsordning, og alle ansatte i Akershus Energi AS og 

datterselskaper omfattes av samme ytelsesbaserte tjenestepensjonsordning som er organisert gjennom 

Akershus interkommunale pensjonskasse. Denne ordningen gir (inklusiv ytelser fra Folketrygden) en rett 

til estimert pensjon på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget (begrenset oppad til 12G, og før 

levealdersjustering) fra og med fylte 67 år. I tillegg til ordinær alderspensjon omfatter denne ordningen 

også ektefelle-, uføre- og barnepensjon. Etablert tjenestepensjonsordning gjennom Akershus 

interkommunale pensjonskasse er en sikret ordning, og tilskudd til ordningen finansieres ved 

innbetalinger fra selskapene og de ansatte (2 prosent). 

I tillegg til tjenestepensjonsordningen er det i konsernselskapene etablert en ordning med avtalefestet 

pensjon (AFP – offentlig ordning) i henhold til tariffavtaler mellom sentrale organisasjoner, som gir 

anledning til å gå av med pensjon fra og med fylte 62 år. Den etablerte AFP-ordningen er en usikret 

ordning, som finansieres over drift. Konsernet er tilsluttet AFP-ordningen som er en kollektiv 

pensjonsordning som er finansiert av arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og staten. 

Regnskapsmessig er ordningen å anse som en ytelsesbasert flerforetaksordning. Da det ikke er mulig å 

identifisere det enkeltes foretaks andel av ordningens underliggende økonomiske stilling og resultat med 

tilstrekkelig grad av pålitelighet, må ordningen regnskapsføres som en innskuddsordning. Dette 

innebærer at forpliktelser fra AFP-ordningen ikke er balanseført.  Premier til ordningen kostnadsføres når 

de påløper. 

Regnskapsførte pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser for både den sikrede 

tjenestepensjonsordningen gjennom Akershus interkommunale pensjonskasse og den usikrede AFP-

ordningen er basert på beregninger foretatt av uavhengig aktuar. I aktuarberegning av konsernets 

pensjonsforpliktelser for 2016 er markedsrenten på obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) benyttet som 

diskonteringsrente da denne etter konsernets vurdering gir et best mulig estimat på konsernets 

balanseførte pensjonsforpliktelser. 

Årets pensjonskostnad (inklusive finansposter) er klassifisert som lønn og personalkostnader under 

driftsresultat. Aktuarberegnet estimatavvik for etablerte pensjonsordninger føres i totalresultat. 

Med virkning fra og med 01.01.15 ble det etablert en ny innskuddsbasert pensjonsordning som er 

obligatorisk for nyansatte fra og med 2015. Det er inngått avtale med en ekstern leverandør om 

administrering av den nye innskuddsordningen. Selskapets innbetalte tilskudd til den etablerte 

innskuddsordningen vil bli kostnadsført som pensjonskostnad. Det vises til note 2.16. 

Tilskudd/premie til konsernets pensjonsordning for 2017 forventes å bli 11 millioner kroner. 

Årets tilskudd til innskuddsordningen utgjør 1,2 millioner kroner og er ført som pensjonskostnad. 



63 

 

Årsrapport 2016 – Akershus Energi 

 

B elø p i mill.kr 31.12.16 31.12.15 31.12.14

Balanseført forpliktelse:

Nåverdi opptjent pensjonsforpliktelse 323,9             313,3                 339,8             

Pensjonsmidler -298,0            -280,0                -263,4            

Netto balanseført pensjonsforpliktelse 25,9              33,3                  76,4              

B elø p i mill.kr 

Endringer i brutto pensjonsforpliktelse:

Brutto pensjonsforpliktelse ved årets begynnelse 313,3             339,8                 318,9             

Planendring -13,3              -                        -30,3              

Nåverdi pensjonsopptjening 9,0                 11,6                   11,2               

Rentekostnad 8,8                 7,7                     11,5               

Aktuarielt tap (gevinst) 13,3               -36,3                  38,5               

Omkostninger 1,0                 0,8                     -0,2                

Utbetalinger -8,3                -10,3                  -9,8                

Brutto pensjonsforpliktelse ved årets slutt 323,9            313,3                339,8            

Endring i pensjonsmidler:

Pensjonsmidler ved årets begynnelse 280,0             263,4                 234,7             

Forventet avkastning 7,7                 6,0                     9,5                 

Aktuarielt (tap) gevinst 15,8               13,2                   13,6               

Omkostninger -1,3                -1,4                    -1,3                

Innbetalt premie/tilskudd 4,2                 9,0                     16,7               

Utbetalinger -8,3                -10,3                  -9,8                

Pensjonsmidler ved årets slutt 298,0            280,0                263,4            

Balanseført forpliktelse ved årets slutt 25,8              33,3                  76,4              

2016 2015 2014

Årets pensjonsopptjening 9,0                 11,6                   11,2               

Administrasjonskostnader 0,9                 0,6                     0,5                 

Øvrige kostnader 0,4                 1,7                     1,8                 

Resultatført planendring -13,3              -                        -30,3              

Pensjonskostnad -2,9               13,9                  -16,8             

Rentekostnad 8,8                 7,7                     11,5               

Forventet avkastning på pensjonsmidler -7,7                -6,0                    -9,5                

Omkostninger 0,7                 1,1                     1,1                 

Netto finanskostnad 1,8                2,9                    3,1                

Årets pensjonskostnad -1,2               16,7                  -13,7             

Årets tilskudd innskuddsordning 1,2                 0,5                     -                    

Totale pensjonskostnader 0,0                17,2                  -13,7             
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D isko nteringsrente Lø nnsvekst

-1 % +1 %

Økning (+)/reduksjon (-) i brutto 

pensjonsfopliktelse pr. 31.12.16
+18,5 % +0,9 %

Økning (+)/reduksjon (-) i periodens opptjening i 

2016
+18,6 % +5,0 %

Fordeling av pensjonsmidler: 31.12.16 31.12.15 31.12.14

Norske rentepapirer 48 % 40 % 40 %

Utenlandske rentepapirer 4 % 7 % 7 %

Utlån 4 % 7 % 10 %

Utenlandske aksjer 15 % 15 % 15 %

Norske aksjer 9 % 9 % 9 %

Eiendom og infrastruktur 15 % 16 % 11 %

Annet 6 % 7 % 8 %

Medlemsstatus:

Antall aktive 61                  77                      79                  

Antall pensjonister og oppsatte rettigheter 562                582                    555                

Økonomiske forutsetninger: 2016 2015 2014

Diskonteringsrente 2,60 % 2,70 % 2,30 %

Forventet avkastning på pensjonsmidler 2,60 % 2,70 % 2,30 %

Forventet årlig lønnsvekst 2,50 % 2,50 % 2,75 %

Forventet årlig regulering av pensjoner 1,48 % 1,48 % 1,73 %

Forventet årlig G-regulering 2,25 % 2,25 % 2,50 %

Dødelighetstabell K2013 K2013 K2013

Sensitivitetsanalyse
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Note 20 Andre avsetninger for forpliktelser 

20.1 Grunneiererstatninger 

Konsernet har pådratt seg forpliktelser til å yte grunneiererstatninger. Den delen av erstatningene som er 

knyttet opp mot kraftpriser er vurdert å være en finansiell forpliktelse som skal vurderes til virkelig verdi 

med føring av verdiendring over resultatet. Forpliktelsen er vurdert å være evigvarende.  

Deler av grunneiererstatningene ytes i form av frikraft og gjøres opp finansielt. Den finansielle 

forpliktelsen som oppstår her vurderes til virkelig verdi med resultatføring av verdiendringene.  

 

20.2 Konsesjonskraftforpliktelse 

For konsesjonskraft med finansielt oppgjør beregnes det en forpliktelse lik differansen mellom nåverdien 

(neddiskontert med norsk rente) av forventet konsesjonskraftpris (NOK) multiplisert med 

konsesjonskraftvolumet, og nåverdien (neddiskontert med Euro rente) av konsesjonskraftvolumet priset 

til forwardpriser i Euro på beregningstidspunktet de 10 neste årene og en terminalverdi (evigvarende 

kontantstrømmer). Omregning fra Euro til norske kroner er gjort med balansedagens valutakurs. For 

forwardpriser (i Euro) på kraft er det benyttet noterte priser på Nasdaq de første 5 årene og estimerte 

priser fra ekstern megler de resterende årene. Konsesjonskraftforpliktelsen er ikke balanseført. 

 

 

 

  

Grunneier- Øvrig Sum andre

erstatninger avsetninger

fo r fo rpliktelser

Balanse 31.12.14 197,5           16,4             213,9           

Endring 2015 -22,5            -4,6              -27,1            

Balanse 31.12.15 175,0           11,8             186,8           

Endring 2016 25,2             10,5             35,7             

Balanse 31.12.16 200,3           22,3             222,5           

B elø p i mill.kr

Økningen i beregnet forpliktelse grunneiererstatninger forklares i stor grad ved 

forventet høyere kraftpris.

For regnskapsåret 2016 har konsernet avsatt i regnskapet for gjennomførte 

nedbemanningstiltak. Avtaler er inngått med de ansatte og avsetningen for 2016 er på 

11,7 millioner kroner. Avsetningen reverseres mot utbetaling de neste seks årene.

B elø p i mil.kr B rutto Skatt N etto

Beregnet konsesjonskraftforpliktelse 31.12.14 392,3           -105,9         286,4           

Verdiendring 2015 -181,8          53,3             -128,5          

Beregnet konsesjonskraftforpliktelse 31.12.15 210,5           -52,6           157,9           

Verdiendring 2016 73,6             -15,6            58,0             

Beregnet konsesjonskraftforpliktelse 31.12.16 284,1           -68,2           215,9           

Økningen i beregnet konsesjonskraftforpliktelse fra 2015 til 2016 forklares i stor grad ved forventet 

høyere kraftpris.
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Note 21 Verdiendringer og andre (tap)/gevinster – netto 

 

Note 22 Lønn og personalkostnader 

 

  

B elø p i mill.kr 2016 2015 2014

Verdiendring beregnet forpliktelse grunneiererstatninger -25,2            22,5             -36,9            

Garantiprovisjon - finansiell krafthandel -                  -0,2              -0,3              

Verdiendringer og andre (tap)/gevinster - netto -25,2           22,3             -37,2           

Negativ verdiendring på beregnet forpliktelse grunneiererstatning i 2016 forklares 

primært ved forventet høyere kraftpris.

B elø p i mill.kr 2016 2015

Lønn 74,2            64,3            

Arbeidsgiveravgift 10,8            9,3             

Pensjonskostnader 0,0             17,2            

Lønn og personalkostnader deleide verk 1,2             1,2             

Andre lønn og personalkostnader 4,0             2,9             

Aktiverte egne investeringsarbeider -6,6            -7,3            

Sum lønn og personalkostnader 83,5           87,6           

Antall årsverk (pr. 31.12) 75 81

Lønn og godtgjørelse til ledende personer og styre i 2016 utgjør følgende:

P ensjo ns- N atural-

ko stnad ytelser

Ledende ansatte:

Jørn Myhrer, konsernsjef 2 011          219             12              2 242          

Tom Flattum, produksjonsdirektør 1 508          270             15              1 793          

Frank Sagvik, direktør fjernvarme 1 355          125             12              1 492          

Eskil Lunde Jensen, økonomidirektør 1 612          125             12              1 749          

Sum ledende ansatte 6 486         739            51              7 276         

Styret: H o no rar

Einar Schiefloe (styreleder) 251             

Tron Erik Hovind (nestleder) 99              

Anne Strømmen Lycke 107             

Rolf Jarle Aaberg 86              

Line Alfarrustad 86              

Bjørnar Petersen 86              

Knut Asbjørn Pedersen 86              

Sum (beløp i hele 1 000 kr) 801            

Oppgitt pensjonskostnad for ledende ansatte omfatter årets pensjonsopptjening (servicekost 

eksklusiv effekten av estimatavvik, avkastning og rentekostnad) med tillegg av eventuelle 

planendringer som blir ubetinget i løpet av regnskapsåret. Pensjonskostnaden er beregnet av 

uavhengig aktuar. De ledende ansatte som har innskuddsordninger årets innskudd medtatt i 

pensjonskostnad.

 Lø nn/  

styreho no rar 
SumB elø p i hele 1 000 kr
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Det er ikke etablert noen bonusordning eller opsjonsordning for ledende ansatte i Akershus Energi 

konsernet, og konsernselskapene har ikke ytet lån eller sikkerhetsstillelse for ledende ansatte. For 

konsernsjef er det inngått avtale om etterlønn tilsvarende 18 måneders grunnlønn i tillegg til lønn i 

oppsigelsestiden. Utover dette er det ikke etablert noen ordning med sluttvederlag for ledende ansatte i 

konsernet. 

Ledende ansatte i Akershus Energi konsernet er omfattet av samme pensjonsordninger som øvrige 

ansatte i konsernselskapene. Den ene ordningen er en ytelsesbasert ordning som gir en estimert pensjon 

på 66 prosent (inkludert folketrygdens ytelser) av pensjonsgrunnlag inntil 12G fra og med fylte 67 år. Den 

etablerte pensjonsordningen omfatter også ektefelle-, uføre- og barnepensjon. Den andre ordningen er en 

ren innskuddsbasert pensjonsordning hvor det er inngått avtale med en ekstern leverandør om 

administrering av den nye innskuddsordningen. Konsernsjef er eneste ledende ansatte som vil stå i den 

ytelsesbaserte ordningen fra 01.01.2017. 

For konsernsjef er det inngått avtale om rett til å gå av med førtidspensjon tilsvarende 66 prosent av lønn 

fra og med fylte 62 år. Fra fylte 67 år har konsernsjef rett til ordinær alderspensjon med 66 prosent av 

lønn begrenset oppad til 12G. I tillegg er ledende ansatte i konsernet omfattet av samme AFP-ordning 

(offentlig ordning) som øvrige ansatte, som gir rett til å gå av med førtidspensjon fra og med fylte 62 år. 

Bortsett fra styremedlemmer valgt av ansatte er det ikke utbetalt noe lønn eller godtgjørelse til styrets 

medlemmer for utført arbeid for konsernselskapene. 

 

Lønn og godtgjørelse til ledende personer og styre i 2015 utgjør følgende:

P ensjo ns- N atural-

ko stnad ytelser

Ledende ansatte:

Jørn Myhrer, konsernsjef 2 043          213             11              2 267          

Tom Flattum, produksjonsdirektør 1 479          296             13              1 788          

Frank Sagvik, direktør fjernvarme 1 325          208             10              1 543          

Eskil Lunde Jensen, økonomidirektør 1 559          163             11              1 733          

Sum ledende ansatte 6 406         880            45              7 331         

Styret: H o no rar

Einar Schiefloe (styreleder) 247             

Tron Erik Hovind (nestleder) 112             

Kjell Bendiksen 48              

Cathrin Bretzeg 42              

Anne Strømmen Lycke 85              

Rolf Jarle Aaberg 52              

Line Alfarrustad 43              

Bjørnar Petersen 85              

Knut Asbjørn Pedersen 85              

Liv-Ella Radford (varamedlem) 5                

Sum (beløp i hele 1 000 kr) 804            

Oppgitt pensjonskostnad for ledende ansatte omfatter årets pensjonsopptjening (servicekost 

eksklusiv effekten av estimatavvik, avkastning og rentekostnad) med tillegg av eventuelle 

planendringer som blir ubetinget i løpet av regnskapsåret. Pensjonskostnaden er beregnet av 

uavhengig aktuar. I tillegg er årets innskudd til innskuddsordningen til de ledende ansatte 

som gikk over til dette fra og med 01.07.2015 medtatt i pensjonskostnad.

 Lø nn/  

styreho no rar 
SumB elø p i hele 1 000 kr
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Note 23 Andre driftskostnader 

 

Note 24 Finansinntekter og –kostnader 

 

B elø p i mill.kr 2016 2015

Andel driftskostnader deleide verk 36,6             36,7             

Eiendomsskatt 31,6             33,2             

Drift og vedlikehold 36,2             38,2             

Erstatninger og konsesjonsavgift 5,5               5,1               

Honorarer, fremmede tjenester 13,3             12,4             

Reguleringskostnader 6,3               6,5               

Tap ved avgang driftsmidler 4,8               -                  

Andre driftskostnader 17,2             16,8             

Sum andre driftskostnader 151,6           149,0           

Honorar til revisor (beløp i mill.kr): 2016 2015

Revisjon 1) 1,0               0,9               

Andre attestasjonsoppgaver 0,1               0,1               

1) Lovbestemt revisjon som skal godkjennes av generalforsamlingen.

   Beløp er eksklusiv merververdiavgift.

B elø p i mill.kr 2016 2015

Finansinntekter

Renteinntekter bankinnskudd og plasseringer til virkelig 

verdi over resultatet
1,0               4,4               

Andre renteinntekter 0,2               0,2               

Gevinst finansplasseringer til virkelig verdi over resultatet 17,8             10,2             

Gevinst valutaposter 2,3               7,5               

Andre finansinntekter 0,8               0,1               

Sum finansinntekter 22,1             22,4             

Finanskostnader

Rentekostnader obligasjonslån 26,4             26,0             

Andre rentekostnader 27,1             27,4             

Aktiverte låneutgifter -4,4              -14,7            

Tap på finansplasseringer til virkelig verdi over resultatet -                  0,0               

Tap valutaposter 2,9               5,9               

Andre finanskostnader 3,2               6,2               

Sum finanskostnader 55,3             50,8             

Netto finansposter -33,2           -28,4           

Gevinst og tap på valutaposter kan henføres til verdiregulering på bankinnskudd, fordringer og gjeld. 

Verdiendring på inngåtte renteswap-avtaler er ført som Gevinst/Tap på finansplasseringer til virkelig verdi 

over resultatet.

Rentekostnader på obligasjonslån er beregnet ved bruk av effektiv rente metode, og inkluderer amortiserte 

etableringskostnader med 0,3 mill.kr i 2016.

Andre finanskostnader i 2016 inkluderer provisjon og gebyrer knyttet til etablerte trekkrettigheter.
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Note 25 Netto valutagevinster/(tap) 

 

 

Note 26 Resultat pr. aksje 

Resultat pr. aksje er beregnet ved å dele den delen av årsresultatet som er tilordnet selskapets 

aksjonærer med et veid gjennomsnitt av antall utstedte aksjer gjennom året. 

Det har ikke vært noen endring i antall aksjer i løpet av 2016, 2015 og 2014, og selskapet har ingen 

beholdning av egne aksjer. 

Utvannet resultat pr. aksje er ikke beregnet da det ikke eksisterer potensielle aksjer som kan medføre 

utvanning. 

 

 

Note 27 Utbytte pr. aksje 

Utbetalt utbytte til morselskapets aksjonærer i 2016 var 109 mill.kr (kr 545,42 pr. aksje), i 2015 130 

mill.kr (kr 650,66 pr. aksje) og i 2014 170 mill.kr (kr 850,66 pr. aksje).  

Foreslått utbytte for regnskapsåret 2016 er 115 mill.kr (kr 575,44 pr. aksje). Vedtaket fattes på ordinær 

generalforsamling som forventes avholdt i mai/juni 2017. Foreslått utbytte for regnskapsåret 2016 er ikke 

reflektert i konsernregnskapet for 2016. 

Note 28 Foretaksintegrasjon 

Det har i 2016 ikke vært gjennomført noen foretaksintegrasjon i konsernet. 

 

  

B elø p i mill.kr 2016 2015

Salgsinntekter:

- Realisert resultat på terminkontrakter 45,2              32,4             

- Verdiendring på terminkontrakter (urealisert) -127,7           35,5             

Finansposter:

- Netto valutaresultat -0,6              1,7               

Sum -83,1           69,6             

Valutaposter knyttet til salget (valutaterminkontrakter) er klassifisert som en 

del av driftsinntektene, mens de øvrige valutapostene (finansiell trading og 

kursregulering av bankinnskudd og fordringer/gjeld) er klassifisert og 

presentert under finansposter.

Valutadifferanser (gevinst/tap) er inntektsført/kostnadsført i resultatregnskapet 

under følgende linjer:

2016 2015

Årsresultat tilordnet selskapets aksjonærer (mill.kr) 85                129              

Veid gjennomsnittlig antall aksjer 199 846        199 846        

Resultat pr. aksje (kr pr. aksje) 425,33         645,50         
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Note 29 Nærstående parter 

Konsernet har definert følgende nærstående parter: 

 Akershus fylkeskommune (eier) 

 Tilknyttede selskap (NGK Utbygging AS, AE Bulk Co-Invest AS og OS-IX Eiendom Holding AS) – se 

note 10 Investering i tilknyttede selskap 

 Deleide verk (Opplandskraft DA og Uste-Nes anleggene) – se note 9 Andeler i deleide verk 

 Akershus interkommunale pensjonskasse – se note 19 Pensjon 

 Ledende ansatte – se note 22 Lønn og personalkostnader 

 Utbetalt utbytte til Akershus fylkeskommune var 109 mill.kr i 2016, 130 mill.kr i 2015 og 170 

mill.kr i 2014. 

 Konsernets etablerte pensjonsordning er i Akershus interkommunale pensjonskasse. 

Konsernets innbetalte tilskudd og premier i 2016 utgjør 4,2 mill.kr. 

I tillegg har konsernet pr. 31.12.16 et samlet kapitalinnskudd i pensjonskassen på 11,7 mill.kr. 

Dette kapitalinnskuddet er endret med 7,2 mill.kr. i 2016. 

 

Note 30 Ikke-balanseførte forpliktelser 

 

 

 

 

 

 

 

  

B elø p i mill.kr 2016 2015 2014

- Kortsiktig fordring 0,6               -                  -                  

- Kortsiktig gjeld 0,1               4,8               8,8               

I tillegg til ovenstående har konsernet følgende transaksjoner/ 

mellomværender med nærstående parter:

a) Investeringsforpliktelser

B elø p i mill.kr 2016 2015 2014

Varige driftsmidler -                      74,8                 296,5                

b) Operasjonelle leieavtaler - forpliktelser hvor et selskap i konsernet er leietaker.

Fremtidige samlede minimumsbetalinger knyttet til uoppsigelige leieavtaler er som følger:

B elø p i mill.kr 2016 2015 2014

Forfall innen 5 år 1,5                   1,5                   1,5                   

Forfall senere enn 5 år 2,4                   2,7                   3,0                   

Inngåtte kontakter pr. balansedagen for investeringer som ikke er medtatt i årsregnskapet 

er som følger:
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Note 31 Konsernselskaper 

 

 

Note 32 Betingede utfall og hendelser etter balansedagen 

I tilknytning til kraftverket Øvre Vinstra, som eies av Opplandskraft DA, har Opplandskraft DA ervervet 

ca. 45 % av fallrettighetene som utnyttes i kraftproduksjonen. Resterende fallrettigheter leies fra 

Statskog. Leieforholdet er regulert i avtale mellom Opplandskraft DA og Statskog (opprinnelig staten ved 

Landbruksdepartementet) av 7. september 1955. Avtalen har etter sin ordlyd en varighet på 80 år fra 

1955. Det har oppstått en tvist om leieforholdets varighet mellom partene. Statskog har som følge av 

dette fremsatt et krav om at uenigheten skal behandles ved voldgift. Partene er i kontakt med sikte på å 

oppnå en minnelig løsning. Dersom forhandlingene ikke fører frem, vil en eventuell 

voldgiftsrettsbehandling tidligst finne sted høsten 2017. Selskapet er av den oppfatning at man har en 

god sak. 

Det ikke har vært hendelser etter balansedagen med betydning for regnskapet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Følgende selskaper inngår i konsernregnskapet:

F o rretnings- Eierandel

ko nto r

Morselskap:

Akershus Energi AS (morselskap) Sørum

Datterselskap:

Akershus Energi Vannkraft AS Sørum 100 %

Akershus Energi Infrastruktur AS Sørum 100 %

Glomma Kraftproduksjon AS Sørum 100 %

Halden Kraftproduksjon AS Sørum 100 %

Skien Kraftproduksjon AS Sørum 100 %

Lågen og Øvre Glomma Kraftproduksjon AS Sørum 100 %

Øvre Hallingdal Kraftproduksjon AS Sørum 100 %

Akershus Energi Varme AS Sørum 100 %

Tilknyttede selskap:

NGK Utbygging AS Oslo 25 %

OS-IX Eiendom Holding AS Oslo 50 %

AE Bulk Co-Invest AS Oslo 50 %
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Årsregnskap 2016 

Akershus Energi AS 

Org. Nr. 976 542 606 
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2016 2015

Andre driftsinntekter 3,17 27 260              26 233              

Sum driftsinntekter 27 260            26 233            

Lønn og personalkostnader 4 36 929              35 657              

Resultatført planendring pensjon 4 -4 992               -                        

Av- og nedskrivninger 9 1 072                1 028                

Andre driftskostnader 6,17 27 282              21 101              

Sum driftskostnader 60 292            57 786            

Driftsresultat -33 033           -31 553           

Finansinntekter 7,17 581 916            110 155            

Finanskostnader 7,17 58 040              60 883              

Netto finansposter 523 876          49 272            

Resultat før skattekostnad 490 844          17 719            

Skattekostnad 8 5 580                6 158                

Årsresultat 485 264          11 561            

Totalresultat

2016 2015

Årsresultat 485 264            11 561              

Poster som ikke vil bli resirkulert over resultatet:

Estimatavvik pensjon, før skatt 2 004                17 975              

Beregnet skatt estimatavvik pensjon -481                  -4 494               

Totalresultat (etter skatt) 486 787          25 042            

Beløp i millioner kroner
1. januar - 31. desember

      1. januar - 31. desember

 Akershus Energi AS

Beløp i 1000 NOK Noter

Resultatregnskap
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2016 2015

Kontantstrøm fra driftsaktiviteter

Kontantstrøm fra drift 33 451          128 151        

Betalte skatter -                    -27 808         

Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter 33 451         100 343      

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Investering i varige driftsmidler -1 009           -                    

Salg av varige driftsmidler og TS-andeler 1 760            1 775            

Investering i tilknyttede selskap og andre aksjer -337 175       -637              

Langsiktig utlån 348 270        -150 000       

Salg av aksjer/andeler -                    190               

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 11 846         -148 672     

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Opptak av ny gjeld 300 000        100 000        

Nedbetaling av gjeld -37 350         -40 320         

Netto opptak av kortsiktig gjeld 100 000        -                    

Utbetalt utbytte -109 000       -130 000       

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 253 650      -70 320       

Periodens netto kontantstrøm 298 946      -118 649     

Kontanter og bankinnskudd 1. januar 104 350        222 999        

Kontanter og bankinnskudd 31. desember 403 296        104 350        

Endring i kontanter og bankinnskudd 298 946      -118 649     

Kontantstrøm fra drift:

Resultat før skatt 490 844        17 719          

Av- og nedskrivninger 1 072            1 028            

Gevinst/tap ved salg av driftsmidler -1 328           -1 309           

Gevinst realiserte investeringer og plasseringer -16 406         -10 147         

Endring konsernkonto 241 170        14 207          

Endring pensjonsforpliktelse -2 216           1 022            

Netto finansposter 324               349               

Endring arbeidskapital:

Endring fordringer -532 534       106 750        

Endring gjeld -147 475       -1 468           

Kontantstrøm fra drift 33 451         128 151      

     1. januar - 31. desember

 Akershus Energi AS

Beløp i 1000 NOK Noter

Kontantstrømoppstilling
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Endring i egenkapital

A ksje- A nnen Sum

kapital egenkapital egenkapital

Egenkapital 31.12.14 199 846        264 984       935 220          1 400 049   

Årets resultat -                      -                     11 561              11 561          

Utvidet resultat -                      -                     13 481              13 481          

Utbetalt utbytte -                      -                     -130 000           -130 000       

Avsatt utbytte -                      -                     -109 000           -109 000       

Egenkapital 31.12.15 199 846        264 984       721 262          1 186 092   

Årets resultat -                      -                     485 264            485 264        

Utvidet resultat -                      -                     1 523                1 523            

Avsatt utbytte -                      -                     -115 000           -115 000       

Egenkapital 31.12.16 199 846        264 984       1 093 049       1 557 879   

Selskapet har forretningskontor på Rånåsfoss i Sørum kommune.

Alle aksjer har lik stemmerett.

Samtlige aksjer eies av Akershus Fylkeskommune.

 Akershus Energi AS

Beløp i 1000 NOK Overkurs

Selskapets aksjekapital på kr 199 846 000 er fordelt på 199 846 aksjer, hver pålydende kr 1 000.
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Note 1 Regnskapsprinsipper 

Regnskapet for Akershus Energi AS er utarbeidet i samsvar med Forskrift om forenklet anvendelse IFRS 

2014.  

1.1 Inntektsføring og kostnadsføring 

Inntekter fra salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for 

merverdiavgift, rabatter og avslag. Salgsinntekten resultatføres når inntekten kan måles pålitelig, og det 

er sannsynlig at de økonomiske fordelene knyttet til transaksjonen vil tilflyte selskapet.  

Gevinst og tap ved salg av varige driftsmidler resultatføres og utgjør forskjellen mellom driftsmidlets 

netto salgspris og balanseført verdi.  

1.2 Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld 

Eiendeler som ikke forventes å realiseres eller selges/forbrukes i egen driftssyklus, ikke holdes for 

salg/omsetning, ikke forventes å være realisert innen tolv måneder etter rapporteringsperioden og som 

ikke er kontanter eller kontantekvivalenter klassifiseres som anleggsmiddel. Øvrige eiendeler er 

klassifisert som omløpsmidler. Tilsvarende prinsipp er anvendt ved klassifisering av langsiktig og 

kortsiktig gjeld. 

1.3 Datterselskaper og tilknyttede selskaper 

Investering i datterselskaper og tilknyttede selskaper regnskapsføres til anskaffelseskost.  

1.4 Finansielle plasseringer og investeringer 

Plassering av overskuddslikviditet i obligasjoner, sertifikater og aksjer er klassifisert som omløpsmidler. 

Eiendeler klassifisert som markedsbaserte finansielle omløpsmidler som inngår i en handelsportefølje 

vurderes til markedsverdi, med løpende resultatføring av verdiendringer. 

1.5 Fordringer 

Kundefordringer måles ved første gangs balanseføring til virkelig verdi. Ved senere måling vurderes 

kundefordringer til amortisert kost fastsatt ved bruk av effektiv rente metoden, fratrukket avsetning for 

tap. Avsetning for tap utgjør forskjellen mellom pålydende og gjenvinnbart beløp, som er nåverdien av 

forventede kontantstrømmer, diskontert med opprinnelig effektiv rente. 

1.6 Varige driftsmidler og avskrivninger 

Varige driftsmidler regnskapsføres til anskaffelseskost med fradrag for akkumulerte av- og nedskrivinger. 

Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmidlet.  

Påkostninger legges til driftsmidlenes balanseførte verdi eller balanseføres separat når det er sannsynlig 

at fremtidige økonomiske fordeler tilknyttet påkostningen vil tilflyte selskapet, og utgiften kan måles 

pålitelig.  

Større periodiske vedlikeholdsarbeider balanseføres, og avskrives over tiden fram til neste periodiske 

vedlikehold. Resterende balanseført verdi på tidligere periodisk vedlikehold fjernes fra balansen. 

Øvrige reparasjons- og vedlikeholdskostnader resultatføres løpende i den perioden utgiftene pådras.  

Låneutgifter som påløper under konstruksjon av driftsmidler balanseføres fram til eiendelen er klar til 

bruk. Andre låneutgifter kostnadsføres. 

Varige driftsmidler avskrives etter den lineære metode. 

Driftsmidlenes utnyttbare levetid, samt restverdi, vurderes på hver balansedag og endres ved avvik 

mellom beste estimat på balansedagen og tidligere anvendt levetid og restverdivurdering. 
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Anlegg under utførelse er klassifisert som varig driftsmiddel og er oppført til kost inntil tilvirkning eller 

utvikling er ferdigstilt. Anlegg under utførelse blir ikke avskrevet før det varige driftsmidlet er tilgjengelig 

for bruk. 

Når balanseført verdi på et driftsmiddel er høyere enn estimert gjenvinnbart beløp (det høyeste av netto 

salgsverdi og bruksverdi), skrives verdien ned til gjenvinnbart beløp. 

Gevinst og tap ved salg av et varig driftsmiddel resultatføres og utgjør forskjellen mellom driftsmidlets 

netto salgspris og balanseført verdi.  

Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap fortsatt ligger hos utleier, 

klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetaling ved operasjonelle avtaler (med fradrag for 

eventuelle økonomiske insentiver fra utleier) kostnadsføres lineært over leieperioden.  

1.7 Immaterielle eiendeler 

Utgifter til immaterielle eiendeler balanseføres i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. 

Dette innebærer at slike utgifter balanseføres når det anses som sannsynlig at de fremtidige økonomiske 

fordelene knyttet til eiendelen vil tilflyte selskapet og anskaffelseskost kan måles pålitelig. Balanseførte 

immaterielle eiendeler med begrenset levetid avskrives lineært over forventet levetid. 

1.8 Vedlikehold 

Løpende vedlikehold kostnadsføres når det påløper. Større periodisk vedlikehold balanseføres og avskrives 

over tiden frem til neste vedlikehold. Påkostninger som øker anleggsmidlenes fremtidige inntjeningsevne 

eller levetid aktiveres. 

1.9 Valuta 

Transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til den funksjonelle valutaen ved bruk av 

transaksjonskursen, og balanseposter i fremmed valuta regnes om til den funksjonelle valutaen ved bruk 

av balansedagens kurs. Valutagevinster og -tap som oppstår ved betaling av slike transaksjoner, og ved 

omregning av pengeposter (eiendeler og gjeld) i utenlandsk valuta med balansedagens kurs, 

resultatføres. 

1.10 Betingede utfall - forpliktelser 

En avsetning innregnes dersom selskapet har en eksisterende plikt, det er sannsynlig at det blir betaling 

og at forpliktelsen kan måles pålitelig. 

1.11 Utbytte og konsernbidrag 

Utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper regnskapsføres i avsetningsåret som finansinntekt i den 

grad dette ikke anses å være tilbakebetaling av kapital. Avsatt konsernbidrag fra/til annet konsernselskap 

regnskapsføres i avsetningsperioden.  

1.12 Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelse 

Det er i selskapet etablert en ytelsesbasert tjenestepensjonsordning i Akershus interkommunale 

pensjonskasse. En ytelsesbasert pensjonsordning (ytelsesplan) er en pensjonsordning som definerer en 

pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonsutbetalingen er normalt avhengig 

av en eller flere faktorer slik som alder, antall år i selskapet og lønn. I tillegg er det i selskapet etablert en 

ordning med avtalefestet pensjon (AFP – offentlig ordning) som gir de ansatte rett til å gå av med 

førtidspensjon. Alle ytelsesbaserte ordninger (ytelsesplaner) finansieres gjennom innbetalinger fra 

selskapene og de ansatte. 

Den etablerte pensjonsordningen i selskapet er omfattet av overføringsavtalen for offentlige 

pensjonsordninger som gir ansatte rett til å videreføre opptjente rettigheter ved overgang til annen 
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virksomhet som faller inn under denne overføringsavtalen. Ansatte som slutter og går over i annen 

virksomhet som faller utenfor overføringsavtalen, får med seg opptjente rettigheter i form av fripolise. 

Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de definerte ytelsene på 

balansedatoen minus virkelig verdi av pensjonsmidlene. Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en 

uavhengig aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsmetode. Nåverdien av de definerte ytelsene 

bestemmes ved å diskontere estimerte fremtidige utbetalinger med markedsrenten på obligasjoner med 

fortrinnsrett (OMF). 

Estimatavvik som skyldes ny informasjon eller endringer i de aktuarmessige forutsetningene føres mot 

totalresultat i den perioden de oppstår. 

Endringer i pensjonsplanens ytelser (planendring) kostnadsføres eller inntektsføres løpende i 

resultatregnskapet. 

Det ble etablert en ny innskuddsbasert pensjonsordning i selskapet med virkning fra og med 01.01.15, og 

denne innskuddsordningen er obligatorisk for alle nyansatte fra og med 01.01.15. Det er inngått avtale 

med en ekstern leverandør om administrering av den nye innskuddsordningen. Selskapets innbetalte 

tilskudd til den etablerte innskuddsordningen vil bli kostnadsført som pensjonskostnad. 

Alle ansatte under 55 år ble pr. 31.12.2016 overført til innskuddspensjonsordningen. Den 

regnskapsmessige effekten er klassifisert som planendring pensjon i årsregnskapet.  

1.13 Skatter 

Alminnelig inntektsskatt beregnes etter de ordinære skattereglene. Skattekostnaden i resultatregnskapet 

består av betalbar skatt på årets resultat og endring i utsatt skatt (skatteforpliktelse/skattefordel). 

Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat. Utsatt skatt beregnes på grunnlag 

av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier på balanseposter samt 

fremførbart underskudd. Balanseføring av utsatt skattefordel foretas bare i den utstrekning det er 

sannsynlig at fordelen vil blir realisert i fremtiden. 

Note 2 Finansiell markedsrisiko 

Det legges vekt på at Akershus Energi skal ha en risikoprofil tilpasset konsernets mål og strategier. 

2.1 Finansiell risiko 

Det er på konsernnivå definert mål og rammer for samlet markeds-, kreditt- og likviditetsrisiko. De 

strategier og rammer for styring og oppfølging av den finansielle risikoen i konsernet gjelder også for 

selskapet. 

2.2 Markedsrisiko 

Finansstrategien fastlegger rammer for sikring av fremtidige rentekostnader knyttet til langsiktig 

finansiering. I tillegg til å tilpasse rentestrukturen for hvert enkelt lån benyttes også renteswapper for 

sikring av renten på langsiktig finansiering. Overskuddslikviditet styres gjennom konsernkontosystemet 

med flytende rente. 

2.3 Likviditetsrisiko 

Selskapet påtar seg likviditetsrisiko ved at løpetiden på finansielle forpliktelser ikke samsvarer med 

kontantstrømmen som eiendelene genererer. I tillegg er det etablert garantiavtaler for å sikre stabile 

rammevilkår for driften. 
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2.4 Kredittrisiko 

Selskapet påtar seg kredittrisiko hovedsakelig gjennom plassering av overskuddslikviditet hos utstedere 

av verdipapirer og i norske banker. Rammer for total kredittrisiko er nedfelt i finansstrategien, og 

kredittrisikoen begrenses ved at avtaler inngås med solide og anerkjente motparter. 

Note 3 Andre driftsinntekter 

 

Note 4 Lønn og personalkostnader 

 

 

 

 

B elø p i hele 1 000 kr 2016 2015

Leieinntekter 108              137              

Gevinst ved salg av driftsmidler 1 328            1 309            

Konserninternt salg 25 765          24 637          

Andre driftsinntekter 59                150              

Sum driftsinntekter 27 260         26 233         

Ytelser til ledende personer og styre

Lø nn/ P ensjo ns- N atural- Samlet

ho no rar ko stnad ytelser go dtgjø relse

Ledende ansatte:

Jørn Myhrer, konsernsjef 2 011         219             12              2 242        

Eskil Lunde Jensen, økonomidirektør 1 612         125            12              1 749        

Sum ledende ansatte 3 623        344           24             3 991        

B elø p i hele 1 000 kr

Styret  2016: H o no rar

Einar Schiefloe (styreleder) 251            

Tron Erik Hovind (nestleder) 99              

Anne Strømmen Lycke 107            

Rolf Jarle Aaberg 86              

Bjørnar Petersen 86              

Knut Asbjørn Pedersen 86              

Line Alfarrustad 86              

Sum (beløp i hele 1 000 kr) 801           
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Note 5 Pensjon 

Akershus Energi AS ansatte omfattes av følgende pensjonsordninger: 

 Tjenestepensjon 

 Avtalefestet pensjon (AFP – offentlig ordning) 

 Fastsatte ordninger for førtidspensjon utover AFP 

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har 

pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven. De etablerte pensjonsordningene er 

ytelsesplaner, og beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader er foretatt av uavhengig 

aktuar. IAS 19 er lagt til grunn for innregning. 

Etablert tjenestepensjonsordning i Akershus interkommunale pensjonskasse er en sikret ordning som 

omfatter ordinær alders-, ektefelle-, uføre- og barnepensjon. Tilskudd til denne ordningen finansieres ved 

innbetalinger fra ansatte og fra selskapet. 

Det er etablert en ordning med ordinær avtalefestet pensjon (AFP – offentlig ordning) i henhold til 

tariffavtaler mellom sentrale organisasjoner som åpner for avgang med pensjon fra og med fylte 62 år. 

Dette er en usikret ordning som dekkes over driften. Utførte aktuarberegninger er basert på 

forutsetningen om at AFP-ordningen ikke avvikles. 

I aktuarberegning av selskapets pensjonsforpliktelser er markedsrenten på obligasjoner med fortrinnsrett 

(OMF) benyttet som diskonteringsrente da denne renten etter selskapets vurdering gir et best mulig 

estimat på selskapets balanseførte pensjonsforpliktelse.  

Årets pensjonskostnad (inklusive finansposter) er klassifisert som lønn og personalkostnader under 

driftsresultat. I aktuarberegningene er det innarbeidet oppdaterte levetidstabeller (K2013). 

Det er med virkning fra og med 01.01.15 etablert en ny innskuddsordning i konsernet. Det vises til note 1 

for en beskrivelse av dette. Årets tilskudd til innskuddsordningen utgjør kr 557 621 og er ført som 

pensjonskostnad. 

Alle ansatte under 55 år ble pr. 31.12.2016 overført til innskuddspensjonsordningen. Den 

regnskapsmessige effekten er klassifisert som planendring pensjon i årsregnskapet. 

 

Styrehonorarer inkluderer honorarer for revisjonsutvalg.

Bortsett fra ansattvalgte styremedlemmer er det ikke utbetalt noen lønn eller godtgjørelse (utover 

styrehonorar) til styrets medlemmer for utført arbeid for selskapet.

Det er ikke etablert noen bonusordning eller opsjonsordning for ledene ansatte i Akershus Energi AS, 

og selskapet har ikke ytet lån eller sikkerhetsstillelser for ledende ansatte. Det er heller ikke etablert 

noen generell ordning med sluttvederlag for ledende ansatte. For konsernsjef er det inngått avtale 

om etterlønn tilsvarende 18 måneders grunnlønn i tillegg til lønn i oppsigelsestiden.

Ledende ansatte i Akershus Energi AS er omfattet av samme pensjonsordning som øvrige ansatte. Se 

note 1 og note 5. 
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B elø p i hele 1 000 kr 2016 2015

Årets pensjonskostnad

Årets pensjonsopptjening 3 578            3 902            

Administrasjonskostnader 409              216              

Arbeidsgiveravgift 515              581              

Tilskudd fra ansatte -335             -386             

Resultatført planendring -4 992          -                  

Pensjonskostnad -824            4 699           

Rentekostnad 5 482            4 695            

Forventet avkastning på pensjonsmidler -5 099          -4 033          

Forvaltningskostnader 168              358              

Arbeidsgiveravgift 78                144              

Netto finanskostnad 629              1 164           

Sum årets pensjonskostnad -195            5 863           

Årets tilskudd innskuddsordning 558              229              

Total pensjonskostnad 363              6 091           

Pensjonsforpliktelse 31.12.16 31.12.15

Brutto pensjonsforpliktelse 205 695        196 099        

Pensjonsmidler -197 536       -184 242       

Arbeidsgiveravgift 1 150            1 672            

Netto pensjonsforpliktelse 31.12 9 309           13 529         

Netto pensjonsforpliktelse 01.01 13 529          30 482          

Årets pensjonskostnad -195             5 863            

Innbetalt premie/tilskudd (inkl. arbeidsgiveravgift) -2 021          -4 841          

Estimatavvik -2 004          -17 975         

Netto pensjonsforpliktelse 31.12 9 309           13 529         

Antall aktive 22                27                

Antall pensjonister/oppsatte rettigheter 472              500              

Økonomiske forutsetninger 2016 2015

Diskonteringsrente 2,60 % 2,70 %

Avkastning pensjonsmidler 2,60 % 2,70 %

Forventet lønnsregulering 2,50 % 2,50 %

Forventet fremtidig regulering av pensjon 1,48 % 1,48 %

Forventet G-regulering 2,25 % 2,25 %
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Note 6 Andre driftskostnader 

 

Note 7 Finansposter 

  

B elø p i hele 1 000 kr 2016 2015

Eiendomsskatt 2                  2                  

Drift og vedlikehold 5 651            3 573            

Honorarer, fremmede tjenester 8 358            5 879            

Forsikring 255              252              

Kontorhold, lokaler 2 068            2 681            

Reise, diett, bilgodtgjørelse 134              243              

IKT-kostnader 6 289            4 647            

Andre driftskostnader 2 306            1 988            

Konserninterne tjenester 2 219            1 836            

Sum andre driftskostnader 27 282         21 101         

Honorar til revisor (beløp i 1 000 kr) 2016 2015

Revisjon 1) 391              358              

Beløp er eksklusiv merverdiavgift.

1) I sin helhet lovbestemt revisjon som skal godkjennes av generalforsamlingen.

B elø p i hele 1 000 kr 2016 2015

Finansinntekter

Renteinntekter bankinnskudd 921              4 233            

Andre renteinntekter -                  7                  

Renteinntekter konsernselskap 28 451          69 174          

Konsernbidrag/utbytte 534 704        26 562          

Gevinst finansplasseringer 17 789          10 159          

Andre finansinntekter 51                20                

Sum finansinntekter 581 916       110 155       

Finanskostnader

Rentekostnader innlån 53 138          53 403          

Rentekostnader konsernselskap 1 259            3 729            

Tap finansplasseringer -                  41                

Amortisering lånekostnader 324              317              

Andre finanskostnader 3 319            3 393            

Sum finanskostnader 58 040         60 883         

Netto finansposter 523 876       49 272         
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Note 8 Skatt 

Utsatt skatt er beregnet med utgangspunkt i midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og 

skattemessige balanseverdier og fremførbart underskudd. Ved beregningen av utsatt skatt på alminnelig 

inntekt benyttes gjeldende nominell skattesats. Ved beregning av utsatt skatt på midlertidige forskjeller 

pr. 31.12.16 er det benyttet vedtatte skattesatser gjeldende fra og med 2017, med 24 % for alminnelig 

inntekt. Effekten på beregnet utsatt skatt som følge av endret skattesats er medtatt i årets 

skattekostnad. Utsatt skattefordel og utsatt skatteforpliktelse nettoføres i balansen i den grad det 

foreligger anledning til det. 

 

 

 

  

Midlertidige forskjeller 31.12.16 31.12.15

Varige driftsmidler -2 884          -2 952          

Finansielle kontrakter -13 750         -31 537         

Amortisering lånekostnader 2 385            2 094            

Pensjonsforpliktelser -9 309          -13 529         

Avsetninger GRS -1 380          -                  

Gevinst- og tapskonto 1 063            -                  

Sum midlertidige forskjeller -23 875       -45 924       

Utsatt skattefordel alminnelig inntekt -5 730         -11 481       

Beregning betalbar skatt 2016 2015

Årets resultat før skatt 490 844        17 720          

Permanente forskjeller -469 559       456              

Endring midlertidige forskjeller -22 048         -26 996         

Estimatavvik pensjon ført over utvidet resultat 2 004            17 975          

Grunnlag betalbar skatt 1 241            9 155            

Betalbar skatt alminnelig inntekt 310              2 472            

Beregnet skatt på avgitt konsernbidrag -                  -2 472          

Beregnet betalbar skatt alminnelig inntekt 310              -                  

Årets skattekostnad

Betalbar skatt alminnelig inntekt 310              2 472            

Endring utsatt skatt 5 751            8 207            

Utsatt skatt på estimatavvik pensjon over utvidet resultat -481             -4 494          

For mye/lite beregnet skatt forrige år -                  -27               

Årets skattekostnad 5 580           6 158           

Avstemming

Beregnet skatt på årets resultat 122 711        4 784            

Beregnet skatt på permanente forskjeller -117 390       123              

Beregnet effekt utsatt skatt endring skattesats 239              918              

Beregnet effekt utsatt skatt endring skattesats estimatavvik 20                360              

For mye/lite beregnet skatt forrige år -                  -27               

Beregnet skattekostnad 5 580           6 158           

          B elø p i hele 1 000 kr
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Note 9 Varige driftsmidler 

 

 

Note 10 Datterselskap 

 

 

Note 11 Tilknyttede selskap 

 

 

 

  

B elø p i hele 1 000 kr
 M askiner/  

inventar 

 B ygg o g    

anlegg 

 T o mter/ grunn-

eiendo mmer 
SUM

Anskaffelseskost 31.12.15 10 151          32 854          1 625            44 630          

Tilgang 2016 1 009            -                  -                  1 009            

Avgang 2016 -432             -432             

Anskaffelseskost 31.12.16 11 160         32 422         1 625           45 207         

Akkumulert avskrevet 31.12.15 9 215            13 997          -                  23 212          

Av- og nedskrivninger 2016 505              567              -                  1 072            

Akkumulert avskrevet 31.12.16 9 720           14 564         -                  24 284         

Bokført verdi 31.12.16 1 440           17 858         1 625           20 923         

Avskrivingstid 3-8 år 5-48 år - -                  

Avskrivingsplan Lineær Lineær - -                  

F o rretn. Stemme

ko nto r andel

Akershus Energi Vannkraft AS Sørum 100 % 100 %

Akershus Energi Infrastruktur AS Sørum 100 % 100 %

Akershus Energi Varme AS Sørum 100 % 100 %

Egenkapital R esultat B alansefø rt

31.12.16 2016 verdi

Akershus Energi Vannkraft AS 2 039 654 232 235 1 750 023

Akershus Energi Infrastruktur AS 301 646 1 675 300 030

Akershus Energi Varme AS 615 796 20 361 579 360

Sum aksjer i datterselskap 2 629 413

Selskap Eierandel 

B elø p i hele 1 000 kr

F o rretn. Stemme

ko nto r andel

OS-IX Eiendom Holding AS Oslo 50,0 % 50,0 %

Egenkapital R esultat B alansefø rt

31.12.16 2016 verdi

OS-IX Eiendom Holding AS 141 905 1 016            71 636

Sum balanseført verdi 71 636

Selskap Eierandel 

B elø p i hele 1 000 kr
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Note 12 Finansielle anleggsmidler 

 

Finansielle anleggsmidler pr 31.12.16 inkluderer et kapitalinnskudd i Akershus 

interkommunale pensjonskasse på TNOK 11 654. 

  

Note 13 Andre kortsiktige fordringer 

 

 

Note 14 Kortsiktige plasseringer 

 

 

Note 15 Betalingsmidler 

Selskapets samlede bankinnskudd pr 31.12.16 er TNOK 403 296. Av dette er TNOK 1 935 bundet på 

konto for skattetrekksmidler. 

Det er etablert en konsernkontoordning for Akershus Energi konsernet, og saldo på bankkonti som inngår 

i denne konsernkontoordningen er medtatt som bankinnskudd i morselskapet Akershus Energi AS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B elø p i hele 1 000 kr 31.12.16 31.12.15

Langsiktig utlån konsernselskap 0 1 678 270

Investering i datterselskap 2 629 413 999 383

Andre finansielle anleggsmidler 11 698 4 553

Finansielle anleggsmidler 2 641 111 2 682 206

B elø p i hele 1 000 kr 31.12.16 31.12.15

Kortsiktig fordring konsernselskap 409 441 117 333

Tilgode merverdiavgift 982 841

Forskuddsbetalte kostnader 1 376 2 100

Andre kortsiktige fordringer 24 23

Sum andre kortsiktige fordringer 411 823 120 297

B elø p i hele 1 000 kr A nsk.ko st M arkedsverdi

Rentefond 4                  4                  

Aksjer 67                67                

Sum 71                71                
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Note 16 Lån 

 

 

 

Note 17 Derivater 

 

 

Annen Langsiktig gjeld

B elø p i hele 1 000 kr 31.12.16 31.12.15

Obligasjonslån 911 640 648 990

Nordiska Investeringsbanken 590 000 590 000

Amortisering lånekostnader -2 385 -2 094

1.års avdrag -28 520 -37 340

Sum langsiktig gjeld 1 470 735 1 199 556

Gjennomsnittlig lånerente i 2016 er 3,70 % (4,02 % i 2015).

Det ble i 2013 tatt opp et nytt obligasjonslån på 400 mill.kr med løpetid på 10 år og fast 

rente, tilrettelagt av Artic Securities. Det er for dette lånet, og for obligasjonslån på 150 

mill.kr tatt opp i 2012 knyttet lånebetingelser (convenants).  Foretatte beregninger 

viser at det ikke er brudd på disse lånebetingelsene pr. 31.12.16.

Avdragsprofil:

2017 2018 2019 2020 2021 D eretter Sum

28 520          28 520          163 600        9 000            309 000        963 000        1 501 640     

Kortsiktig lån

B elø p i hele 1 000 kr 31.12.16 31.12.15

DNB trekkrettighet 100 000 0

1.års avdrag 28 520 37 340

Sum lån 128 520 37 340

Selskapet har benyttet seg av trekkrettigheten i DNB i 2016. Ved årsskifte er det 

trukket 100 mill. kr., av rammen på 750 milll. kr., som skal nedbetales i 2017. Lånene 

er klassifisert som kortsiktig lån sammen med 1. års avdrag på langsiktig gjeld, totalt 

128,52 mill. kr. 

Eiendeler 31.12.16

B elø p i hele 1 000 kr 31.12.16 31.12.15

Finansielle rentekontrakter - langsiktig 523              -                  

Sum 523              -                  

Forpliktelser 31.12.16

B elø p i hele 1 000 kr 31.12.16 31.12.15

Finansielle rentekontrakter - langsiktig 14 274 31 537

Sum 14 274 31 537

B elø p i hele 1 000 kr 31.12.16 31.12.15

Endring verdi rentekontrakter 17 787 10 147

Urealisert verdiendring finansielle kontrakter 17 787 10 147

Det benyttes renteswapper for sikring av renten på langsiktig finansiering. Endring 

i verdien innregnes over resultat som finansinntekt eller -kostnad.



88 

 

Årsrapport 2016 – Akershus Energi 

Note 18 Annen kortsiktig gjeld 

 

Note 19 Nærstående parter 

Selskapets nærstående parter er vurdert å være: 

Konsernselskap: 

-  Akershus Energi Varme AS (100%)  

-  Akershus Energi Infrastruktur AS (100%) 

-  Akershus Energi Vannkraft AS (100%) 

-  Glomma Kraftproduksjon AS (100%) 

-  Halden Kraftproduksjon AS (100%) 

-  Skien Kraftproduksjon AS (100%) 

-  Lågen og Øvre Glomma Kraftproduksjon AS (100%) 

-  Øvre Hallingdal Kraftproduksjon AS (100%) 

Transaksjoner og mellomværende med andre konsernselskap fremgår av tabell nedenfor.  

Det vises til note 10 Datterselskap. 

Tilknyttede selskap  

Det vises også til note 11 Tilknyttede selskap OS-IX Eiendom Holding AS. 

Selskapet har ingen transaksjoner eller mellomværende med tilknyttede selskaper utover i innbetalt 

aksjeinnskudd. 

Akershus interkommunale pensjonskasse 

Selskapets etablerte tjenestepensjonsordning er i Akershus interkommunale pensjonskasse. 

Selskapet innbetalte tilskudd og premier i 2016 utgjør TNOK 1 772. I tillegg har selskapet pr. 31.12.16 et 

samlet kapitalinnskudd i pensjonskasssen på 11,7 mill.kr. 

B elø p i hele 1 000 kr 31.12.16 31.12.15

Avsetning lønn og feriepenger 3 544 3 133

Påløpte renter 12 274 12 192

Kortsiktig gjeld konsernselskap 237 120 384 804

Avsatt utbytte 115 000 109 000

Periodiserte kostnader 520 226

Sum annen kortsiktig gjeld 368 458 509 355
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Transaksjoner og mellomværende med andre konsernselskap:

B elø p i hele 1 000 kr 2016 2015

Driftsinntekter 25 765 24 637

Driftskostnader 2 219 1 836

Finansinntekter 28 451 69 174

Finanskostnader 1 259 3 729

31.12.16 31.12.15

Ansvarlig lån 0 499 970

Andre langsiktige lån 0 1 178 300

Kundefordringer 208 363

Andre kortsiktige fordringer 409 441 117 333

Sum eiendeler 409 649 1 795 966

Leverandørgjeld 20 17

Annen kortsiktig gjeld 237 120 384 804

Sum gjeld 237 140 384 821

D rif ts- D rif ts- F inans- F inans-

inntekter ko stnader inntekter ko stnader

D atterselskap:

Akershus Energi Varme AS 3 572           250              5 651           156              

Akershus Energi Infrastruktur AS -                  -                  82                156              

Akershus Energi Vannkraft AS 10 321         1 542           624              534              

Glomma Kraftproduksjon AS 5 984           427              14 199         89                

Skien Kraftproduksjon AS 1 574           -                  223              -                  

Halden  Kraftproduksjon AS 1 420           -                  809              173              

Lågen og Øvre Glomma  Kraftproduksjon AS 2 048           -                  5 419           -                  

Øvre Hallingdal  Kraftproduksjon AS 846              -                  1 444            151              

Sum 25 765        2 219          28 451        1 259          

Kunde- A ndre Ko nsern-

fo rdringer ko rtsikt ige bidrag/

fo rdringer utbytte

D atterselskap:

Akershus Energi Varme AS -                  701              23 070

Akershus Energi Infrastruktur AS -                  -                  64

Akershus Energi Vannkraft AS -                  89 905         261 570        

Glomma Kraftproduksjon AS 208              15 816         -                  

Skien Kraftproduksjon AS -                  4 855           -                  

Halden  Kraftproduksjon AS -                  13 460         -                  

Sum 208             124 737      284 704      

B elø p i hele 1 000 kr

B elø p i hele 1 000 kr

Andre kortsiktige fordringer og annen kortsiktig gjeld til konsernselskap omfatter i 

hovedsak fordring på avsatt konsernbidrag samt mellomværende knyttet til etablert 

konsernkontoordning.
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Note 20 Resultat pr aksje 

 

 

Note 21 Andre avsetninger for forpliktelser 

 

  

Leverandø r- A nnen

gjeld ko rtsikt ig

gjeld

D atterselskap:

Akershus Energi Infrastruktur AS -                  198 301        

Akershus Energi Vannkraft AS -                  1                 

Glomma Kraftproduksjon AS 20                37                

Lågen og Øvre Glomma  Kraftproduksjon AS -                  32 131         

Øvre Hallingdal  Kraftproduksjon AS -                  6 650            

Sum 20               237 120      

Av annen kortsiktig gjeld på TNOK 237 120 er TNOK 237 082 knyttet til etablert 

konsernkontoordning.

B elø p i hele 1 000 kr

Av andre kortsiktige fordringer på TNOK 124 737 er TNOK 124 672 knyttet til etablert 

konsernkontoordning. 

B elø p i hele 1 000 kr 2016 2015

Årsresultat tilordnet selskapets aksjonær 485 265 11 561

Veid gjennomsnitt antall aksjer 199 846 199 846

Resultat pr. aksje 2,4 0,1

Resultat pr. aksje er beregnet ved å dele den delen av årsresultatet som 

er tilordnet selskapets aksjonærer med et veid gjennomsnitt av antall 

utstedte aksjer gjennom året.

Øvrig Sum andre

avsetninger

fo r fo rpliktelser

Balanse 31.12.15 -                  -                  

Endring 2016 1 380            1 380            

Balanse 31.12.16 1 380           1 380           

B elø p i hele 1 000 kr

For regnskapsåret 2016 har selskapet avsatt i regnskapet for 

bemanningstilpasninger. Avtaler er inngått med de ansatte og 

avsetningen for 2016 er på 1,4 millioner kroner. Avsetningen reverseres 

mot utbetalinger de neste fire årene.
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Erklæring fra styret og konsernsjef 

Vi erklærer etter beste overbevisning at: 

Konsernregnskapet for Akershus Energi for 2016 er utarbeidet i samsvar med IFRS som fastsatt av EU, 

med krav til tilleggsopplysninger som følger av regnskapsloven, samt at årsregnskapet for morselskapet 

Akershus Energi AS for 2016 er avlagt i samsvar med Forskrift om forenklet IFRS 2014 og at 

regnskapsopplysningene gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle 

stilling og resultat som helhet, samt at årsberetningen for 2016 gir en rettvisende oversikt over 

utviklingen, resultatet og stillingen til foretaket og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest 

sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer foretakene står ovenfor. 
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Revisjonsberetning 
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