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Første kvartal 2020 
 
1. Konsernstruktur 

 
Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Viken 
fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er i hovedsak lokalisert i Viken fylke, med 
morselskapets hovedkontor på Rånåsfoss i Nes kommune. 
 
I 2020 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 prosent 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. 10 
prosent av selskapet Otovo AS som i hovedsak leverer solcelleløsninger til private husholdninger. Det 
er i 2019 investert i Becour AS hvor vi eier 6,5 prosent samt 25 prosent i Green H2 Norway AS. 
 
Konsernets nye strategi er under utrulling og oppfølging av de nye virksomhetsområdene vil i løpet av 
2020 komme på plass.   
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2. Hovedpunkter første kvartal 2020 

 
• Det har i første kvartal ikke vært personskader. Sykefraværet i første kvartal 2020 var 3,2 % 

korttid og 1,8 % lang tid, totalt 5,0 % (2,4 % korttid og 4,4 % lang tid, totalt 6,8 % samme 
periode i fjor). 
 

• Konsernresultat etter skatt i første kvartal 2020 var 45 millioner kroner, mot 46 millioner kroner for 
samme periode 2019.  
 

• Produksjonsvolumet for vannkraftvirksomheten i første kvartal 2020 var 656 GWh, 90 GWh høyere 
enn samme periode 2019.  
 

• Salgsvolumet for varmevirksomheten i første kvartal 2020 var 72 GWh, 10 GWh lavere enn samme 
periode 2019. 

 
• Gjennomsnittlig markedspris på kraft (NO1) første kvartal 2020 var 154 NOK/MWh mot 469 

NOK/MWh for samme periode i 2019. Konsernets oppnådde salgspris utgjorde 249 NOK/MWh mot 
424 NOK/MWh for samme periode i 2019.  
 

• Konsernet oppnådde en EBITDA margin på ca. 51 % for første kvartal 2020, mot en EBITDA margin 
på ca. 61 % for samme periode i 2019. 

 
• Konsernet hadde i første kvartal en negativ kontantstrøm fra drift på 100 millioner kroner etter 

betalte skatter på 174 millioner kroner. Dette er 415 millioner kroner lavere enn første kvartal 
2019. Den negative kontantstrømmen, sammenlignet med samme periode 2019, forklares 
hovedsakelig med betydelig lavere priser i 2020 som følge av: 

• En ekstrem nedbørsrik, vindfull og mild vinter kombinert med redusert utvekslingskapasitet fra 
Sør-Norge samt at 

• Koronaviruset har ført til ytterligere prispress på grunn av forbruksnedgang og betydelig lavere 
priser på CO2, kull og gass.  

 
• Det er i første kvartal 2020 investert til sammen 53 millioner kroner i anlegg og driftsmidler (47 

millioner kroner i kraftverksprosjekter og 6 millioner kroner i fjernvarmeinvesteringer). 
 
• Konsernet har 19 millioner kroner lavere samlede driftskostnader første kvartal 2020 enn for 

samme periode i 2019. Dette forklares i hovedsak med lavere energi- og overføringskostnader. 
 

• Til tross for betydelig nedgang i kraftpriser er resultat etter skatt bedre enn forventet, hovedsakelig 
på grunn av skattemessige effekter. 

 
• Konsernet har gode rutiner rundt håndtering av operativ drift i forhold til koronaviruset. Samtidig 

skaper utbruddet usikkerhet rundt den videre markedsmessige utviklingen.   
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Nøkkeltall 
 

 
 
 
  

Resultat:

Driftsinntekter 211 314 1 112

Driftskostnader 133 152 540

Driftsresultat 78 162 573

EBITDA 107 191 689

Resultat etter skatt (majoritet) 45 46 194

Balanse:

Totalkapital 6 112 6 182 6 159

Rentebærende gjeld 1 610 1 789 1 628

Netto gjeld 1 206 990 1 055

Tilgjengelig likviditet 1 275 1 699 1 426

Engasjert kapital (gjennomsnitt) 3 864 3 780 3 811

Kontantstrøm

Kontantstrøm fra drift -100 315 581

Investering i driftsmidler 53 46 235

Utbetalt utbytte til eier etter fjorårets resultat 0 0 160

Nøkkeltall:

Soliditet 44 % 42 % 43 %

EBITDA-margin 50,7 % 60,7 % 61,9 %

Rentedekningsgrad 6,2 12,5 11,2

Egenkapitalrentabilitet 1,7 % 1,9 % 7,4 %

Avkastning på engasjert kapital (før skatt) 2,1 % 4,3 % 15,5 %

Netto gjeld/EBITDA(12 mnd rullerende) 2,0 1,4 1,5

FFO(12 mnd. rullerende) 174 290 326

Produksjonsvolum Vannkraft (GWh) 656 566 2 393

Salgsvolum Fjernvarme (GWh) 72 82 209

Kraftpris NO1 vannkraft (NOK/MWh) 154 469 387

Oppnådd salgspris vannkraft (NOK/MWh) 249 424 367

Beløp i millioner kroner 2019Q1-2019Q1-2020
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3. Kommentarer til kvartalsregnskapet  
 
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 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.  
 
Utbruddet av koronaviruset i første kvartal 2020 har gitt mer usikre markedsutsikter. Konsernets 
finansielle evne er god, men lavere kontantstrøm i 2020 gir noen utfordringer både på kort og lang 
sikt. Konsernet anser likevel at den finansielle situasjonen er under kontroll. 
 
Resultat 

Konsernets samlede driftsinntekter første kvartal 2020 
var 211 millioner kroner, 103 millioner kroner lavere 
enn samme periode i 2019.  
 

EBITDA første kvartal 2020 på 107 millioner kroner er 

84 millioner kroner lavere enn samme periode i 2019. 

 

Dekningsbidraget er redusert med 82 millioner kroner 

mot tilsvarende periode forrige år. 

Dette skyldes hovedsakelig lavere pris som delvis er 

motvektet av økt volum i vannkraftssegmentet.  

Lønn og personalkostnader første kvartal 2020 var 22 

millioner kroner, 1 million kroner lavere enn 

tilsvarende periode forrige år. Reduksjonen forklares i hovedsak ved forventning om lavere 

pensjonskostnad knyttet til den lukkede ytelsesordningen.  

 
Andre driftskostnader første kvartal 2020 er 3 millioner kroner høyere enn tilsvarende periode forrige 
år. Dette skyldes høyere kostnader til drift og vedlikehold på anlegg.  
 
Regnskapsmessige avskrivninger første kvartal 2020 på 29 millioner kroner er lik samme periode 
forrige år. 
 
Andel resultat tilknyttede selskap første kvartal 2020 var minus 2 millioner kroner, 1 millioner kroner 
lavere enn tilsvarende periode forrige år.  
  
Netto finans første kvartal 2020 er på minus 9 millioner kroner, 1 millioner kroner lavere enn i samme 
periode i 2019.  
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Skattekostnaden for første kvartal 2020 er beregnet til 22 millioner kroner, en reduksjon på 80 
millioner kroner i forhold til samme periode 2019. Av skattekostnaden kan 6 millioner kroner henføres 
til skatt på grunnrenteinntekt og de resterende 16 millioner kroner til alminnelig inntektsskatt. 
Endringen i skattekostnaden forklares i hovedsak ved betydelig lavere grunnrenteskatt som følge av 
nedgangen i kraftpriser, samt lavere inntektsskatt som følge av lavere resultat. 
 
Konsernets resultat etter skatt første kvartal 2020 var 45 millioner kroner, 1 millioner kroner lavere 
enn samme periode i 2019. 
 
Balanse 

Konsernets totalkapital er pr. 31.03.20 på 6 112 millioner kroner, 47 millioner kroner lavere enn ved 
årsskiftet (31.12.19).  
 
Konsernets egenkapital pr. 31.03.20 på 2 696 millioner kroner gir en egenkapitalandel på 44 prosent, 

1 prosentpoeng høyere enn ved årsskiftet (31.12.19).  

 

Netto gjeld pr. 31.03.20 er på 1 206 millioner kroner, en økning på 216 millioner kroner i forhold til 

tilsvarende periode forrige år. Tilgjengelig likviditet har i tilsvarende periode blitt redusert med 424 

millioner kroner til 1 275 millioner kroner. Konsernet har en solid finansiell stilling pr. 31.3.20 og 

arbeider videre med å realisere nye investeringer i fornybar energi.  

 

Kontantstrøm 

Konsernets kontantstrøm fra drift første kvartal 2020 var minus 100 millioner kroner, en reduksjon på 
415 millioner kroner i forhold til samme periode i 2019. Endringen forklares i hovedsak med betydelig 
lavere priser i første kvartal 2020.  
 
Konsernets netto kontantstrøm første kvartal 2020 var på minus 66 millioner kroner. Dette skyldes 
hovedsakelig utbetalinger til betalte skatter og investeringer i anleggene. Realisering av 
pengemarkedsfond har gitt positivt bidrag på netto kontantstrøm. 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 har første kvartal 

2020 et godt resultat til tross for lave 

kraftpriser. Høy produksjon har kompensert 

for noe av inntektsbortfallet ved lave priser.  

 

Driftsinntekter i første kvartal 2020 var 159 millioner kroner, 79 millioner kroner lavere enn samme 

periode i fjor.  

 

EBITDA i første kvartal 2020 var 105 millioner kroner, 74 millioner kroner lavere enn samme periode i 

fjor. Endringen i EBITDA forklares ved at dekningsbidraget er redusert med 72 millioner kroner. 

Endringen i dekningsbidrag skyldes i hovedsak lavere oppnådd pris og høyere volum enn for samme 

periode i 2019.  

 

Lønn og personalkostnader første kvartal 2020 var 8 millioner kroner, 1 million kroner lavere enn 

tilsvarende periode forrige år. 

 

Andre driftskostnader første kvartal 2020 var 33 millioner kroner, 3 millioner kroner høyere enn 

tilsvarende periode forrige år. 

 

Regnskapsmessige avskrivninger første kvartal 2020 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 Viken fylke. Virksomheten omfatter 

produksjon og salg av fjernvarme og 

fjernkjøling til næringsvirksomhet og 

boligselskaper. Virksomhetsområdet leverer i 

dag fjernvarme fra varmesentraler i Lillestrøm, 

Lørenskog, Skedsmokorset, Sørumsand og 

Årnes. 

 

Resultatet for fjernvarmevirksomheten er i 

første kvartal preget av lave salgspriser og 

salgsvolum.  

 

Driftsinntekter i første kvartal 2020 var 53 millioner kroner, 24 millioner kroner lavere enn samme 

periode i fjor.  

 

EBITDA i første kvartal 2020 var 15 millioner kroner, 12 millioner kroner lavere enn tilsvarende 

periode i fjor. Endring i EBITDA forklares ved at dekningsbidraget er redusert med 11 millioner kroner 

som følge av lavere energipris og salgsvolum. 

 

Lønn og personalkostnader første kvartal 2020 var 3 millioner kroner, samme nivå som tilsvarende 

periode forrige år.  

 

Andre driftskostnader første kvartal 2020 var 10 millioner kroner, 1 million kroner høyere enn 

tilsvarende periode forrige år. 

 

Regnskapsmessige avskrivninger første kvartal 2019 er 1 millioner kroner høyere enn tilsvarende 

periode forrige år. 
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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.  

 
I løpet av første kvartal 2020 har avkastningen 
fra eiendomsfondene vært som forventet. 
Resultat fra tilknyttede selskaper (TS), er 
negativt.  
 
Resultatandel TS er redusert med 1 million 
kroner mot fjoråret.  

 
Netto finans er redusert med 3 millioner kroner mot fjoråret som følge av høyere verdiendringer og 
utbytter fra investeringer samme periode i fjor. 
 
 

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 første kvartal 2020 var 6 

millioner kroner, samme nivå som tilsvarende 

periode forrige år. 

 

EBITDA i første kvartal 2020 var minus 12 

millioner kroner, 3 millioner kroner bedre enn 

samme periode i fjor. Endringen i EBITDA 

forklares i hovedsak ved 2 millioner kroner i 

reduserte driftskostnader som følge av lavere 

honorar fremmedtjenester og 1 millioner kroner i reduserte 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. 
  
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. Utbruddet av koronaviruset i Q1 
2020 skaper usikkerhet knyttet til flere faktorer, blant annet kraftprisutviklingen. Konsernet har 
inngått sikringskontrakter for 2020 som vil redusere effekten av lavere priser. Lavere kraftpriser vil 
likevel medføre reduksjon i kontantstrømmen, som i sin tur vil kunne påvirke i hvilket omfang 
konsernet kan realisere de strategiske målene som er skissert. Konsernet har god kontroll på 
likviditeten og sammen med store uutnyttede kredittrammer gjør dette konsernet godt rustet i en 
uoversiktlig situasjon. Konsernet har også etablert gode rutiner for å sikre den operasjonelle driften i 
den situasjonen konsernet befinner seg i som følge av koronaviruset.    
  
Konsernets solide finansielle stilling og høy kompetanse legger grunnlaget for en forventning om god 
avkastning fra dagens virksomhet og mulighet for å kontinuerlig gjøre investeringer i de nye 
forretningsområdene.  
 
 
 
 
 
Rånåsfoss, 28. april 2020 

 

Styret i Akershus Energi AS   
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Balanse - Akershus Energi Konsern

Beløp i millioner kroner 31.03.20 31.03.19 31.12.19

Immaterielle eiendeler 222           225           233           

Varige driftsmidler 4 602        4 463        4 572        

Finansielle anleggsmidler (inklusive derivater) 653           619           652           

Sum anleggsmidler 5 477         5 307         5 457         

Varelager og fordringer 80            76            107           

Finansielle plasseringer og derivater 483           683           458           

Kontanter og bankinnskudd 72            116           138           

Sum omløpsmidler 635            875            702            

Sum eiendeler 6 112         6 182         6 159         

Egenkapital 2 696        2 576        2 632        

Avsetning for forpliktelser 1 443        1 332        1 369        

Langsiktig gjeld (inklusive derivater) 1 572        1 579        1 571        

Kortsiktig gjeld (inklusive derivater) 402           695           587           

Sum gjeld og egenkapital 6 112         6 182         6 159         
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Noter til regnskapet 
 
Rammeverk og vesentlige regnskapsprinsipper 

 
Konsernregnskapet for Akershus Energi er avsluttet pr. 31.03.20, og er utarbeidet etter internasjonale 
regnskapsprinsipper (IFRS – International Financial Reporting Standards). Konsernregnskapet omfatter 
Akershus Energi AS med datterselskaper og tilknyttede selskaper. Delårsregnskapet 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. 
 
Konsernet har implementert IFRS 9 og sikringsbokføring. Konsernet benytter finansielle derivater for å 
sikre eksponeringen mot kraftpris-, rente- og valutarisiko. Grunneiererstatninger er også ansett å ha 
en økonomisk samvariasjon med derivater og kraftprisnivåer og inngår som en del av 
sikringsbokføringen. Alle kontraktsinngåelser av finansielle derivater gjøres som et ledd i konsernet 
sikringsstrategi. Sikringsstrategien utføres i samsvar med vedtatte retningslinjer. Konsernet benytter 
sikringsbokføring når kriteriene for et sikringsforhold er etablert i tråd med reglene i IFRS 9. Derivater 
som benyttes som sikringsinstrumenter innregnes til virkelig verdi den dagen kontrakten inngås og 
måles deretter til virkelig verdi med verdiendringer over totalresultatet i den grad sikringen er effektiv. 
Ved hver regnskapsavslutning blir det foretatt en beregning av effektiviteten og all ineffektivitet blir 
resultatført over resultat. Den effektive delen av verdiendringene på sikringsinstrumentet resirkuleres 
over resultatregnskapet når det sikrede objektet påvirker resultatregnskapet. 
 
Ved utarbeidelsen av delårsrapport, ved 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 (2019). 
Rapporten gir ikke informasjon i samme omfang som et årsregnskap, og må derfor sees i 
sammenheng med konsernets årsregnskap for 2019. 
 

IFRS 16 er implementert fra 2019. Konsernet må på tiltredelsesdato for en leieavtale innregne 

forpliktelsen til nåverdien av fremtidige leiebetalinger og en tilsvarende eiendel som gjenspeiler retten 

til å anvende den underliggende eiendelen i leieperioden (bruksretteiendelen). Konsernet må vise 

rentekostnader på leieforpliktelsen og avskrivningskostnad på bruksretteiendelen separat i 
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resultatregnskapet. Effekten på konsernets resultatregnskap er marginal og vi rapporterer således ikke 

justerte resultatstørrelser. 

Konsernregnskapet for 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 halvårlig og årlig.  
 
Transaksjoner med nærstående parter 

 
Det er i 2020 enda ikke vedtatt utbytte til Viken fylkeskommune.  
 
Fakturerte premier og tilskudd til konsernets pensjonsordning i Viken pensjonskasse innbetales 
løpende gjennom året.  
 

Skatt 

 
Ved beregning av skattekostnaden er det benyttet vedtatte skattesatser 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) 

    
  

31.03.2020 Vannkraf t F jernvarme 
Grø nn 

inf rastruktur
Øvrig Eliminering Ko nsern

Driftsinntekter, eksterne 157,2        52,8          -               -               0,0            209,9        

Driftsinntekter, andre segment 1,4            0,1            -               5,6            -6,1          1,0            

Energikostnad/vareforbruk 13,2          25,0          -               -0,0          0,0            38,2          

Lønn og personalkostnader 8,2            3,5            -               10,3          0,0            22,0          

Av- og nedskrivninger 21,1          7,2            -               0,6            0,1            28,9          

Andre driftskostnader 32,6          9,6            0,0            7,4            -5,8          43,7          

Driftsresultat 83,6         7,6           -0,0          -12,7        -0,3          78,1         

Resultatandel TS -               -               -2,2           -               -               -2,2          

Finansinntekter 4,9            0,0            4,7            1,6            -1,8          9,4            

Finanskostnader 2,3            3,2            0,3            14,0          -1,8          17,9          

Skatt 25,3          1,0            0,6            -5,1          -0,0          21,8          

Resultat etter skatt 60,9         3,4           1,5            -20,0        -0,3          45,6         

Resultat etter skatt (majoritetsandel) 60,9         2,3           1,5            -20,0        -0,3          44,4         
-               

Eiendeler 4 498,2     834,2        575,1         3 447,9     -3 243,3    6 112,2     

Gjeld 1 962,7     507,2        57,3          1 878,3     -989,3       3 416,1     
-               -               -               -               -               -               

Investeringer 47,0          5,7            -               -               -               52,7          

Soliditet (%) 56,4 % 39,2 % 90,0 % 45,5 % - 52,9 %

EBITDA 1) 104,7        14,8          -0,0           -12,2         -               107,0        

EBITDA-margin 1) 66,0 % 28,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,7 %

Produksjon-og salgsvolum (GWh) 656           72             -               -               -               780           

31.03.2019 Vannkraf t F jernvarme 
Grø nn 

inf rastruktur
Øvrig Eliminering Ko nsern

Driftsinntekter, eksterne 235,9        76,9          -               -               -0,0          312,8        

Driftsinntekter, andre segment 2,0            0,3            -               5,6            -6,2          1,7            

Energikostnad/vareforbruk 21,0          38,3          -               0,0            -0,0          59,4          

Lønn og personalkostnader 9,5            3,0            -               10,9          0,0            23,4          

Av- og nedskrivninger 22,0          6,5            -               0,4            -               28,9          

Andre driftskostnader 28,9          8,5            0,3            9,4            -6,2          40,9          

Driftsresultat 156,5       20,8         -0,3          -15,1        -0,0          161,8       

Resultatandel TS -               -               -1,4           -               -               -1,4          

Finansinntekter 5,8            0,0            7,5            4,0            -2,3          15,1          

Finanskostnader 9,3            2,6            0,2            12,2          -1,3          23,0          

Skatt 101,6        4,0            0,6            -5,0          -0,0          101,2        

Resultat etter skatt 51,4         14,2         5,1            -18,4        -1,0          51,3         

Resultat etter skatt(majoritets andel) 51,4         9,5           5,1            -18,4        -1,0          46,6         
-               

Eiendeler 3 992,2     809,1        556,4         3 851,6     -3 026,9    6 182,4     

Gjeld 1 732,3     486,3        63,2          2 102,7     -778,3       3 606,2     

Investeringer 40,3          5,9            -               0,0            -               36,4          

Soliditet (%) 56,6 % 39,9 % 88,6 % 45,4 % - 41,7 %

EBITDA 1) 178,5        27,3          -0,3           -14,7         -0,0          190,8        

EBITDA-margin 1) 75,0 % 35,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 60,7 %

Produksjon-og salgsvolum (GWh) 566           82             -               -               -               650           
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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 
• Netto finans: 

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