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Halvårsrapport 2019 
 
1. Konsernstruktur 

 
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. 
 
Første halvår 2019 har konsernets virksomhet bestått av produksjon og omsetning av elektrisk energi 
basert på vannkraft, samt produksjon og levering av fjernvarme og fjernkjøling. I tillegg har konsernet 
en portefølje hovedsakelig bestående av eierandeler i datasenter, industrieiendom og sol. 
 
Vannkraftvirksomheten drives gjennom datterselskapene Akershus Energi Vannkraft AS (100 %), 
Glomma Kraftproduksjon AS (100 %), Halden Kraftproduksjon AS (100 %), Skien Kraftproduksjon AS 
(100 %), Lågen og Øvre Glomma Kraftproduksjon AS (100 %) og Øvre Hallingdal Kraftproduksjon AS 
(100 %). I tillegg har konsernet en eierandel på 25 % i selskapet NGK Utbygging AS som utvikler og 
bygger ut småkraftverk.  
 
Konsernets fjernvarmevirksomhet drives gjennom datterselskapet Akershus Energi Varme AS (66,67 
%).  
 
Datterselskapet Akershus Energi Infrastruktur AS (100 %) skal forestå virksomheten knyttet til 
forretningsområdet med hovedsatsning mot eiendom og grønn infrastruktur. Virksomhetsområdet 
består av investeringer i eiendomsfond på 350 millioner kroner. I det industrielle samarbeidet med 
Bulk Eiendom AS eier vi 50 prosent av OS-IX Eiendom Holding AS samt 50 prosent i AE Bulk Co-Invest 
AS som har en eierandel på 25 prosent i selskapet Berger Terminal Invest I AS. I tillegg eier vi ca. 13 
prosent av selskapet Otovo AS som i hovedsak leverer solcelleløsninger til private husholdninger.  
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2. Hovedpunkter 1. halvår 2019 
 
• Det har 1. halvår 2019 ikke vært personskader. Sykefraværet 1. halvår 2019 var 1,8 % korttid og 

2,2 % lang tid, totalt 4 % (første halvår 2018 var 2,3 % korttid og 4,2 % lang tid, totalt 6,5 %). 
 

• Konsernresultat etter skatt 1. halvår 2019 var 113 millioner kroner, mot 90 millioner for samme 
periode 2018. Konsernet er svært godt tilfreds med 1. halvår 2019 som er det beste 
halvårsresultatet på ti år. 
 

• Produksjonsvolumet for vannkraftvirksomheten i 1. halvår 2019 var 1 179 GWh, 29 GWh høyere 
enn samme periode 2018.  
 

• Salgsvolumet for varmevirksomheten i 1. halvår 2019 var 111 GWh, 3 GWh lavere enn samme 
periode i 2018. 

 
• Gjennomsnittlig markedspris på kraft (NO1) 1. halvår 2019 var 414 NOK/MWh. Det er 44 NOK/MWh 

høyere enn samme periode 2018.  
 

• Konsernet oppnådde en EBITDA margin på ca. 63 % for 1. halvår 2019, mot en EBITDA margin på 
ca. 60 % for samme periode i 2018. 

 
• Konsernet hadde 1. halvår 2019 en positiv kontantstrøm fra drift på 374 millioner kroner etter 

betalte skatter på 219 millioner kroner. Den positive kontantstrømmen, sammenlignet med første 
halvår 2018, skyldes hovedsakelig svært god drift samt tilbakebetaling av kontantbaserte 
sikkerhetstillelser knyttet til sikringssalg i vannkraftporteføljen. 
 

• Det er 1. halvår 2019 investert til sammen 112 millioner kroner i anlegg og driftsmidler (96 
millioner kroner på kraftverksprosjekter og 16 millioner kroner på fjernvarmeinvesteringer). 

 
• Konsernet har 12 millioner kroner høyere samlede driftskostnader 1. halvår 2019 enn for 1. halvår 

2018. Dette skyldes hovedsakelig engangskostnader til vindsatsing, noe høyere drift- og 
vedlikeholdskostnader, noe høyere innleie av eksterne samt generell økning i lønnskostnader.  
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Nøkkeltall 
 

 
 
 
  

Resultat:

Driftsinntekter 575 492 1 091

Driftskostnader 182 170 517

Driftsresultat 307 238 574

EBITDA 364 295 686

Resultat etter skatt 113 90 198

Balanse:

Totalkapital 6 043 5 835 6 043

Rentebærende gjeld 1 756 1 798 1 765

Netto gjeld 1 122 1 354 1 197

Tilgjengelig likviditet 1 519 1 295 1 447

Engasjert kapital (gjennomsnitt) 3 792 3 872 3 830

Kontantstrøm

Kontantstrøm fra drift 372 -66 193

Investering i driftsmidler 112 36 138

Utbetalt utbytte til eier etter fjorårets resultat 160 140 140

Nøkkeltall:

Soliditet 41 % 41 % 41 %
EBITDA-margin 63,3 % 59,9 % 62,9 %
Rentedekningsgrad 12,0 9,7 11,8

Egenkapitalrentabilitet 4,3 % 3,4 % 7,1 %

Avkastning på engasjert kapital (før skatt) 8,3 % 6,8 % 16,2 %

Netto gjeld/EBITDA(12 mnd rullerende) 1,5 2,3 1,7

FFO(12 mnd. rullerende) 303 251 299

Produksjonsvolum Vannkraft (GWh) 1 179 1 150 2 346

Salgsvolum Fjernvarme (GWh) 111 114 198

Kraftpris NO1 vannkraft (NOK/MWh) 414 370 419

Oppnådd salgspris vannkraft (NOK/MWh) 392 325 350

Beløp i millioner kroner 20181. halvår 2019 1. halvår 2018



Halvårsrapport 2019 – Akershus Energi Konsern  5 

3. Kommentarer til halvårsregnskapet  
 
Konsern 
Risiko 
Konsernets resultatutvikling er tett knyttet til utviklingen i de fundamentale forholdene i kraftmarkedet 
som nedbør, import/eksport, forbruk m.m. Konsernet har flerårige planer for å håndtere risikoen 
knyttet til variasjoner i kraftpris, produksjonsvolum og valutakurs. Det foretas jevnlig gjennomgang og 
godkjenning av rammer for håndtering av denne risikoen.  
 
Beslutningsgrunnlaget for sikringsaktivitetene har vært drevet av konsernets behov for risikoreduksjon 
og evne til å ta risiko, inkludert forpliktelser som ligger framover i tid i forhold til utbytte til eier, 
vedlikeholdsprosjekter og investeringer. Konsernet vil også fremover fokusere på sikringssalg av kraft 
og valuta. Gjennom investeringer i grønn infrastruktur er virksomheten er diversifisert på områder 
som ikke har eksponering mot utviklingen i kraftpriser. 
 
Konsernets håndtering av likvider og låneporteføljer styres gjennom definerte rammer for rentesikring 
og plasseringer av finansielle aktiva.  
 
Resultat 

Konsernets samlede driftsinntekter 1. halvår 
2019 var 575 millioner kroner, 83 millioner 
kroner høyere enn samme periode i 2018.  
 

EBITDA 1. halvår 2019 på 364 millioner kroner 

er 69 millioner kroner høyere enn tilsvarende 

periode forrige år. 

 

Dekningsbidraget er økt med 80 millioner 

kroner mot tilsvarende periode forrige år. 

Dette skyldes hovedsakelig høyere pris og 

volum og svakere krone i vannkraftsegmentet.  

Lønn og personalkostnader 1. halvår 2019 var 

38 millioner kroner, 2 million kroner høyere 

enn tilsvarende periode forrige år. Økning 

forklares i hovedsak ved generell lønnsvekst.  

 
Andre driftskostnader 1. halvår 2019 er 9 millioner kroner høyere enn tilsvarende periode forrige år. 
Dette skyldes engangskostnader til vindsatsing, økt aktivitet på vedlikeholdsprosjekter anlegg, samt 
høyere kostnader til innleie.  
 
Regnskapsmessige avskrivninger 1. halvår 2019 er 1 millioner kroner høyere enn tilsvarende periode 
forrige år. 
 
Andel resultat tilknyttede selskap 1. halvår 2019 var minus 4 millioner kroner, 17 millioner kroner 
lavere enn tilsvarende periode forrige år. Dette skyldes i hovedsak positiv resultatandel fra AE Bulk Co-
Invest AS på 17 millioner kroner etter salget av Terrabulk AS (eiendommen Brennaveien) i 2018.  
  
Netto finanskostnader 1. halvår 2019 på 9 millioner kroner er 4 millioner kroner lavere enn samme 
periode i 2018. Dette skyldes i hovedsak reduserte rentekostnader og økte inntekter på 
pengeplasseringer. 
 
Skattekostnaden for 1. halvår 2019 er beregnet til 181 millioner kroner, en økning på 32 millioner 
kroner i forhold til 1. halvår i 2018. Av skattekostnaden 1. halvår 2019 kan 117 millioner kroner 
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henføres til skatt på grunnrenteinntekt, og de resterende 64 millioner kroner til alminnelig 
inntektsskatt. Endringen i skattekostnaden forklares i hovedsak ved høyere grunnrenteskatt som følge 
av høyere kraftpriser, samt høyere inntektsskatt som følge av høyere resultat. 
 
Konsernets resultat etter skatt 1. halvår 2019 var 113 millioner kroner, 23 millioner kroner høyere enn 
samme periode i 2018. 
 
Balanse 
Konsernets totalkapital er pr. 30.06.19 på 6 043 millioner kroner, på samme nivå som ved årsskiftet 
(31.12.18).  
 
Konsernets egenkapital pr. 30.06.19 på 2 482 millioner kroner gir en egenkapitalandel på 41 prosent, 

omtrent samme nivå som ved årsskiftet (31.12.18). Utbetalt utbytte for 2018 på 160 millioner kroner 

er utbetalt i juni måned (2019).  

 

Netto gjeld pr. 30.06.19 er på 1 122 millioner kroner, en reduksjon på 232 millioner kroner i forhold til 

tilsvarende periode forrige år. Tilgjengelig likviditet har i tilsvarende periode økt med 224 millioner 

kroner til 1 519 millioner kroner. Konsernet har en solid finansiell stilling pr. 30.6.19 og god evne til å 

realisere nye investeringer i fornybar energi.  

 

Kontantstrøm 
Konsernets kontantstrøm fra drift 1. halvår 2019 var 372 millioner kroner, en økning på  
438 millioner kroner i forhold til samme periode i 2018. Endringen forklares i hovedsak med svært 
godt bidrag fra driften samt tilbakebetaling av kontantbaserte sikkerhetstillelser knyttet til sikringssalg 
i vannkraftporteføljen.  
 
Konsernets netto kontantstrøm 1. halvår 2019 var på minus 39 millioner kroner. Dette skyldes 
hovedsakelig betalte skatter, investeringer i anleggene, utbytte til eier og likvide midler som i perioden 
er plassert over i rentefond. Dette gjenspeiler seg også i endring i nøkkeltallene tilgjengelig likviditet 
og netto gjeld.  
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Virksomhetsområdene 
 
Vannkraft 

Virksomhetsområdet produserer vannkraft fra 

9 heleide og 10 deleide kraftverk. I tillegg til 

kraftproduksjon omfatter virksomhetsområdet 

også forvaltning av konsernets samlede 

produksjonsportefølje av vannkraft fra egne og 

deleide kraftverk. Inntektene fra salg av kraft 

er i Euro, og valutaterminkontrakter benyttes 

innenfor definerte rammer for sikring av 

fremtidig kontantstrøm i norske kroner. 

 

Vannkraftsvirksomheten kan se tilbake på ett 

halvår med svært gode resultater med 

utgangpunkt i høy produksjon, svært gode 

priser og god drift. 

 

Driftsinntekter i 1. halvår 2019 var 467 millioner kroner, 67 millioner kroner høyere enn samme 

periode i fjor.  

 

EBITDA i 1. halvår 2019 var 357 millioner kroner, 76 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. 

Endringen i EBITDA forklares ved at dekningsbidraget er økt med 76 millioner kroner. Endringen i 

dekningsbidrag skyldes høyere pris og volum og svak krone. I tillegg er det positivt bidrag på salg av 

elektriske sertifikater og opprinnelsesgarantier, samt bedre resultat fra sikringsaktivitetene første 

halvår 2019 enn fro første halvår 2018. 

 

Lønn og personalkostnader 1. halvår 2019 var 15 millioner kroner, 1 million kroner høyere enn 

tilsvarende periode forrige år. 

 

Andre driftskostnader 1. halvår 2019 var 59 millioner kroner, samme nivå som tilsvarende periode 

forrige år. 

 

Regnskapsmessige avskrivninger 1. halvår 2019 er 1 millioner kroner lavere enn tilsvarende periode 

forrige år. 
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Fjernvarme 

Virksomhetsområdet omfatter konsernets 

fjernvarmesatsing gjennom datterselskapet 

Akershus Energi Varme AS (66,67 %), og er 

lokalisert i Akershus fylke. Virksomheten 

omfatter produksjon og salg av fjernvarme og 

fjernkjøling som leveres til næringsvirksomhet 

og boligselskaper. Virksomhetsområdet leverer 

i dag fjernvarme fra varmesentraler i 

Lillestrøm, Lørenskog, Skedsmokorset, 

Sørumsand og Årnes. 

 

Fjernvarmevirksomheten kan se tilbake på ett 

halvår med høyt volum, men pressede 

marginer på grunn av høyere brenselspriser.  

 

Driftsinntekter i 1. halvår 2019 var 110 millioner kroner, 17 millioner kroner høyere enn samme 

periode i fjor.  

 

EBITDA i 1. halvår 2019 var 34 millioner kroner, 3 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. 

Endring i EBITDA øker ikke i samme takt som driftsinntektene, dette skyldes i hovedsak økte 

brenselskostnader. 

 

Lønn og personalkostnader 1. halvår 2019 var 5 millioner kroner, samme nivå som tilsvarende periode 

forrige år.  

 

Andre driftskostnader 1. halvår 2019 var 20 millioner kroner, 2 million kroner høyere enn tilsvarende 

periode forrige år. 

 

Regnskapsmessige avskrivninger 1. halvår 2019 er 2 millioner kroner høyere enn tilsvarende periode 

forrige år. 

 

  



Halvårsrapport 2019 – Akershus Energi Konsern  9 

Grønn Infrastruktur 

Virksomhetsområdet består av konsernets 

investeringer i eiendomsaksjer, datasenter 

og solaksjer. Konsernet har en portefølje 

knyttet til grønn infrastruktur på 500 

millioner kroner og forventer ytterligere 

investeringer for å diversifisere dagens 

virksomhet.  

 
1. halvår 2019 har gitt jevnt bidrag fra 
eiendomsfondene, mens resultater fra 
tilknyttede selskaper (TS), og da spesielt 
datasenter, er negativt.  
 
Resultatandel TS er redusert med 17 
millioner kroner mot fjoråret. Dette 

skyldes salget av Terrabulk AS i fjor som ga oss en økt resultatandel TS på 17 millioner kroner. 
 
Netto finans er økt med 4 millioner kroner mot fjoråret som følge av totalt høyere verdiendringer og 
utbytter fra investeringer. 
 
 

Øvrig 

Øvrig består av morselskapet Akershus Energi 

AS. I dette selskapet ligger det i tillegg til rene 

morselskap-/konsernfunksjoner også en del 

fellesfunksjoner for konsernet som 

viderebelastes de respektive 

konsernselskapene. 

 

Driftsinntekter i 1. halvår 2019 var 11 millioner 

kroner, samme nivå som tilsvarende periode 

forrige år. 

 

EBITDA i 1. halvår 2019 var -25 millioner 

kroner, 8 millioner kroner lavere enn samme 

periode i fjor. Endringen i EBITDA forklares i 

hovedsak ved 6 millioner kroner i økte 

driftskostnader og 2 millioner kroner i økte lønn og personalkostnader. 
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4. Fremtidsutsikter for konsernet 
 
Konsernet har hatt, og vil framover ha, et meget høyt fokus på HMS, både i løpende drift og i 
gjennomføring av vedlikeholds- og investeringsprosjekter.  
 
Et svært godt resultat i første halvår i 2019 legger grunnlaget for et tilfredsstillende resultat for året 
som helhet, selv om det er knyttet usikkerhet til kraftprisutviklingen og andre faktorer som har 
betydning for resultatet.  
 
Det er knyttet usikkerhet til det langsiktige nivået på kraftpriser, spesielt etter 2021. Konsernet er 
meget godt rustet til å håndtere svingninger i kraftpriser, med en meget god finansiell evne og flere 
forretningsområder som skal levere god avkastning. 
 
Konsernet vokser på vannkraft, og deltar gjennom sitt 25 prosent eierskap i Opplandskraft i 
utbyggingen av Tolga. Dette vil i 2021 øke konsernets kraftproduksjon med ytterligere 50 GWh. Det 
jobbes også med å finne gode industrielle løsninger i de vassdragene hvor konsernet har anlegg, for å 
optimalisere drift og å hente ut synergier. 
 
Varmevirksomheten viser fortsatt god utvikling. Det er et mål å utvikle selskapet forretningsmessig 
gjennom organisk vekst, mulige oppkjøp, og gjennom effektive driftsløsninger.  
 
I grønn infrastruktur porteføljen jobbes det med utvikling knyttet til eksisterende og nye investeringer. 
Konsernet har en langsiktig investering i datasenter. Her jobbes det sammen med partneren Bulk 
Infrastructure AS med videreutvikling av datasenteret OS-IX.  
 
Konsernet har definert vind som et strategisk og lønnsomt satsingsområde. Det er et mål å 
gjennomføre investering i ett eller flere prosjekter i løpet 2019. 
 
Vekst og investeringer i nye og eksisterende forretningsområder vil i hovedsak gjøres sammen med 
partnere. Dette vil bidra til å utnytte og knytte egen kompetanse og ressurser sammen med nære 
samarbeidspartnere.  
 
Konsernets gode finansielle stilling og gode kompetanse legger grunnlaget for en forventning om god 
avkastning fra dagens virksomhet, og mulighet for å gjøre gode investeringer på nye områder. Dette 
vil bidra til fortsatt god verdiutvikling og gode utbytter for eier i årene framover.  
 
Konsernet vil fremover jobbe med å utvikle strategier og forretningsmodeller for å investere i flere 
fornybare energiformer i regionen. 
 
 
 
 
Lillestrøm, 29. august 2019 

 

Styret i Akershus Energi AS  
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Balanse - Akershus Energi Konsern

Beløp i millioner kroner 30.06.19 30.06.18 31.12.18

Immaterielle eiendeler 225           230           239           

Varige driftsmidler 4 502        4 381        4 426        

Finansielle anleggsmidler (inklusive derivater) 619           655           679           

Sum anleggsmidler 5 346         5 266         5 344         

Varelager og fordringer 16            125           95            

Finansielle plasseringer og derivater 632           425           517           

Kontanter og bankinnskudd 49            19            87            

Sum omløpsmidler 697            569            699            

Sum eiendeler 6 043         5 835         6 043         

Egenkapital 2 482        2 416        2 449        

Avsetning for forpliktelser 1 340        1 202        1 246        

Langsiktig gjeld (inklusive derivater) 1 575        1 718        1 579        

Kortsiktig gjeld (inklusive derivater) 646           500           769           

Sum gjeld og egenkapital 6 043         5 835         6 043         
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Noter til regnskapet 
 
Rammeverk og vesentlige regnskapsprinsipper 

 
Konsernregnskapet for Akershus Energi for 1. halvår 2019 er avsluttet pr. 30.06.19, og er utarbeidet 
etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS – International Financial Reporting Standards). 
Konsernregnskapet omfatter Akershus Energi AS med datterselskaper og tilknyttede selskaper. 
Halvårsregnskapet for 2019 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 om delårsrapportering. 
 
Selskaper hvor konsernet har kontroll innarbeides i konsernregnskapet som datterselskap. Selskaper 
med en eierandel mellom 20 % og 50 % tas i utgangspunktet inn i konsernregnskapet som tilknyttede 
selskap etter egenkapitalmetoden. Eierandeler under 20 % føres til virkelig verdi over resultatet. 
Eierandeler i deleide verk innenfor vannkraftproduksjon er regnskapsført som felleskontrollert 
driftsordning hvor konsernets andel av eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader er medtatt i 
konsernregnskapet. 
 
Ved utarbeidelsen av halvårsregnskapet for 2019, 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 (2018), 
sett bort fra presiseringen om IFRS 16 nedenfor. Halvårsregnskapet gir ikke informasjon i samme 
omfang som et årsregnskap, og må derfor sees i sammenheng med konsernets årsregnskap for 2018. 
 
IFRS 16 er trådt i kraft og har virkning fra og med 1. januar 2019. Konsernet benytter den modifiserte 
retrospektive anvendelsen og har ikke omarbeidet sammenlikningstallene. Standarden vil gi 19 
millioner kroner høyere eiendeler og forpliktelser i forbindelse med implementeringen 1. januar 2019. 
EBITDA vil øke med ca. 1 millioner kroner i året. Effekten på resultatregnskapet 1. halvår 2019 vil ikke 
påvirke våre tall i vesentlig grad, og vi rapporterer således ikke justerte resultatstørrelser. 
 
Konsernregnskapet for 1. halvår 2019 er ikke revidert. 
 
Betydelige poster 

 
Det kan være betydelige svingninger i markedspriser på kraft og valuta, og som et ledd i konsernets 
risikostrategi gjennomføres det økonomisk sikring av fremtidige kontantstrømmer ved bruk av 
finansielle kraftkontrakter og valutaterminkontrakter.  
 
Konsernet har valgt å ikke regnskapsføre (resultat og balanse) beregnet fremtidig 
konsesjonskraftforpliktelse, men å vise dette i note til regnskapet. Beregnet fremtidig forpliktelse for 
konsesjonskraft utgjør følgende (før skatt): 
- Pr. 30.06.18: 292 millioner kroner 
- Pr. 31.12.18: 362 millioner kroner 
- Pr. 30.06.19: 364 millioner kroner 
 
Økning i beregnet forpliktelse 1. halvår 2019 er marginal og skyldes små justeringer på fremtidige 
kraftpriser. 
 
Transaksjoner med nærstående parter 

 
Det er i 1. halvår 2019 vedtatt og utbetalt et utbytte på 160 millioner kroner til Akershus 
fylkeskommune.  
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Fakturerte premier og tilskudd til konsernets pensjonsordning i Akershus fylkeskommunale 
pensjonskasse utgjør 2,2 millioner kroner 1. halvår 2019. I tillegg er det i denne perioden innbetalt et 
kapitalinnskudd til pensjonskassen på 0,7 millioner kroner, og samlet innbetalt kapitalinnskudd utgjør 
13,7 millioner kroner pr. 30.06.19. 
 

Skatt 

 
Ved beregning av skattekostnaden i halvårsregnskapet er det benyttet beste estimat av den veide 
gjennomsnittlige skattesatsen som forventes for hele regnskapsåret. Skattekostnaden i 
resultatregnskapet er beregnet til alminnelig inntektsskatt på årets resultat med tillegg av estimert 
grunnrenteskatt. 
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Spesifikasjon driftssegmenter (beløp i millioner kroner) 

 
  

30.06.2019 Vannkraf t F jernvarme 
Grø nn 

infrastruktur
Øvrig Eliminering Ko nsern

Driftsinntekter, eksterne 462,2        109,1        -               -               0,0            571,3        

Driftsinntekter, andre segment 4,8            0,6            -               11,2          -12,4         4,1            

Energikostnad/vareforbruk 35,4          51,3          -               -0,0          0,0            86,7          

Lønn og personalkostnader 15,5          4,9            -               17,4          -               37,8          

Av- og nedskrivninger 43,7          12,5          -               0,9            0,2            57,2          

Andre driftskostnader 58,9          19,7          0,6            18,5          -10,9         86,7          

Driftsresultat 313,6       21,3         -0,6          -25,6        -1,7          307,0       

Resultatandel TS -               -               -4,3          -               -               -4,3          

Finansinntekter 7,2            0,1            16,7          8,0            -5,1          29,0          

Finanskostnader 10,0          5,3            0,4            24,9          -3,1          37,5          

Skatt 185,6        3,6            1,2            -9,4          -0,0          181,0        

Resultat etter skatt 125,1       12,5         10,0         -33,0        -3,4          113,2       

Resultat etter skatt (majoritetsandel) 125,1       8,4           10,0         -33,0        -3,4          109,1       
-               

Eiendeler 4 189,3     779,6        578,4        3 354,9     -2 859,0    6 043,2     

Gjeld 1 841,3     458,6        201,8        1 456,0     -396,4       3 561,3     

Investeringer 96,0          15,6          -               0,0            -               111,6        

Soliditet (%) 56,0 % 41,2 % 65,1 % 56,6 % - 41,1 %

EBITDA 1) 357,2        33,8          -0,6          -24,7         -1,5          364,2        

EBITDA-margin 1) 76,5 % 30,8 % - - - 63,3 %

Produksjon-og salgsvolum (GWh) 1 179        111           - - - 1 290        

30.06.2018 Vannkraf t F jernvarme 
Grø nn 

infrastruktur
Øvrig Eliminering Ko nsern

Driftsinntekter, eksterne 396,0        93,3          -               -               -0,1          489,3        

Herav urealiserte verdiendringer -               -               -               -               -               -               

Driftsinntekter, andre segment 3,5            0,3            -               11,2          -12,1         2,9            

Energikostnad/vareforbruk 44,5          39,7          -               -               -0,1          84,1          

Lønn og personalkostnader 14,6          5,0            -               16,1          0,0            35,7          

Av- og nedskrivninger 44,8          11,0          -               0,3            -               56,2          

Verdiendringer og andre tap/gevinster -               -               -               -               -               -               

Andre driftskostnader 58,7          17,9          0,7            12,6          -12,1         77,8          

Driftsresultat 236,8       20,0         -0,7          -17,7        -               238,4       

Resultatandel TS -               -               13,0          -               -               13,0          

Finansinntekter 1,7            0,2            12,1          4,4            -1,1          17,2          

Finanskostnader 2,3            4,5            0,3            24,5          -1,1          30,4          

Skatt 148,6        3,6            1,5            -8,7          3,6            148,6        

Resultat etter skatt 87,6         12,0         22,7         -29,1        -3,6          89,5         

Resultat etter skatt (majoritetsandel) 87,6         8,0           22,7         -29,1        -3,6          85,6         
-               

Eiendeler 4 137,8     752,5        540,2        3 361,4     -2 956,8    5 835,0     

Gjeld 1 714,9     424,6        193,3        1 748,2     -661,5       3 419,4     

Investeringer 19,1          16,7          -               0,6            -               36,4          

Soliditet (%) 58,6 % 43,6 % 64,2 % 48,0 % - 41,1 %

EBITDA 1) 281,7        31,0          -0,7          -17,4         -               294,6        

EBITDA-margin 1) 70,5 % 33,1 % - - - 59,9 %

Produksjon-og salgsvolum (GWh) 1 150        114           - - - 1 264        
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Definisjon nøkkeltall: 
 
• EBITDA: 

Driftsresultat + av- og nedskrivninger  
• EBITDA-margin (%): 

EBITDA / Driftsinntekter 
• Netto gjeld: 

Rentebærende gjeld - kontanter og bankinnskudd - kortsiktige pengeplasseringer  
• Engasjert kapital: 

Egenkapital korrigert for urealiserte verdiendringer + netto gjeld 
• Avkastning på engasjert kapital: 

Resultat før skatt +/- netto rentekostnader på netto gjeld +/- urealiserte verdiendringer 
• Rentedekningsgrad: 

Resultat før skatt + rentekostnader / rentekostnader 
• Egenkapitalrentabilitet (%): 

Resultat etter skatt / gjennomsnittlig egenkapital korrigert for urealiserte verdiendringer 
• FFO (funds from operations): 

EBITDA + netto finans - betalbar skatt - investeringer i driftsmidler 
• Netto finans: 

Renteinntekter (bankinnskudd + kortsiktige plasseringer) - rentekostnader (lån) + utbytte fra finansielle investeringer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akershus Energi AS 
Pausvegen 6 

1927 Rånåsfoss 
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