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Resultatet for 2020 ble sterkt preget av kraftprisenes utvikling gjennom året 
samtidig som gode sikringskontrakter har dempet effekten av prissvingningene. 

Konsernet har tidligere forventet at den positive hydrologiske 
balansen også skulle påvirke kraftprisene negativt inn i 2021 
og dermed føre til et svakere resultat i ytterligere ett år. 
Starten på 2021 har derimot vært kald og tørr som har ført 
til en rask normalisering av kraftprisene og redusert den 
hydrologiske balansen vesentlig. Konsernets forventning til 
årets resultat har derfor steget tilsvarende. Den pågående 
pandemien har vist seg å ha liten påvirkning på kraftprisene 
og utgjør derfor en miindre usikkerhetsfaktor i dette 
bildet. Samtidig påvirker den de samfunnsøkonomiske 
forutsetningene som valutarisiko og markedsrenter. 

Konsernet er godt rustet til å håndtere disse svingningene 
i kraftpriser, med en sterk finansiell evne og flere 
forretningsområder som skal levere avkastning. Diversifisering 
av forretningsområder og porteføljen har stått sentralt i 2020 
gjennom strategiske partnerskap og investeringer. Konsernet 
har som ambisjon å bidra til å realisere 25 % av det estimerte 
økte behovet for ny fornybar energi i vår region mot 2030 ved 
hjelp av strategiske partnerskap. Det første grønne finansielle 
rammeverket for konsernet ble utarbeidet i desember 2020 
og benyttet til å hente to langsiktige grønne obligasjonslån 
notert på Oslo Børs sin ESG liste, nettopp for å bidra til 
konsernets videre ambisjoner om utvikling av ny fornybar 
energi. 

Investeringen i Odal Vindkraftverk AS er konsernets første 
strategiske investering innenfor storskala vindkraft. I 
desember ble en 15 prosent eierandel i selskapet solgt til 
Cloudberry Clean Energy som sammen med KLP og Akershus 
Energi bidrar til en langsiktig og kompetent eiergruppe. 

Vindkraftverket vil bidra årlig med 526 GWh ny fornybar 
energiproduksjon fra 2022, og anleggsarbeidet ligger på plan.     

Konsernet eier også 25 prosent av Opplandskraft DA som er i 
gang med utbygging av Tolga kraftverk, et vannkraftverk med 
3 turbiner som årlig vil produsere totalt 205 GWh ny fornybar 
energi når det står ferdig i løpet av første halvår 2021. 
Prosjektet nærmer seg klart for prøvedrift og ligger dermed 
foran plan. Det arbeides samtidig med analyser for å finne 
optimaliserings- og effektiviseringsløsninger for de anlegg 
konsernet har i drift med hensikt å kunne øke produksjonen. 

Konsernet, sammen med Østfold Energi, gikk i november 
inn på eiersiden i Solgrid AS som har ambisjon om å utvikle, 
eie og drifte bakkemonterte solkraftanlegg i industriell skala. 
Selskapet har flere prosjekter under utvikling, både i Norge og 
Sverige. Første prosjekt er Varberg sør for Göteborg i Sverge 
med en planlagt installert effekt på 4 MW og skal være i drift 
i løpet av første halvår av 2021. Investeringen er neste ledd 
i konsernets eksisterende satsing på solenergi som anses å 
være en viktig del av løsningen for å dekke behovet for mer 
fornybar energiproduksjon. 

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 har etablert gode 
rutiner for å sikre den operasjonelle driften i den situasjonen 
konsernet befinner seg i som følge av pandemien. I 2021 skal 
vi i tillegg sammen med bransjen inngå et HMS-løfte for å 
bredde fokuset på HMS ytterligere.

Fremtidsutsikter
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• I april gikk konsernet inn som 33,4 % eier i selskapet 
Solenergi FUSen AS som leverer anlegg med solcellepa-
neler til tak og fasade på næringsbygg og større eien-
dommer. I tillegg har konsernet etablert Soleie AS, som 
skal eie, leie ut og drifte tilsvarende anlegg.

• Konsernet gikk i september inn som 16,7 % eier i Nor-
disk Energikontroll AS sammen med Eidsiva Bioenergi. 
Nordisk Energikontroll er totalentreprenør på varme- og 
kjøleanlegg og sikrer et viktig supplement til konsernets 
fjernvarmevirksomhet gjennom muligheten til å levere 
skreddersydde energiløsninger. Sammen med Eidsiva 
Bioenergi har konsernet også etablert Svalun AS som 
skal eie, leie ut og drifte tilsvarende anlegg. 

• I november gikk konsernet inn som eier i Solgrid AS 
med en eierandel på 22,68 %. Selskapets ambisjon er å 
utvikle solkraftverk i industriell skala i Norge og Sverige.

• Det har så langt i år vært tre personskader, en med 
fravær og to uten fravær. Sykefraværet var 2,3 % korttid 
og 0,4 % langtids, totalt 2,7 % (1,6 % korttid og 1,4 % 
langtids, totalt 3,0 % tilsvarende periode forrige år).

• Konsernresultat etter skatt var 69 millioner kroner mot 
194 millioner kroner tilsvarende periode forrige år. 

• Produksjonsvolumet for vannkraftvirksomheten var 
2 548 GWh, 165 GWh høyere enn tilsvarende periode 
forrige år. 

• Salgsvolumet for varmevirksomheten var 187 GWh, 22 
GWh lavere enn tilsvarende periode forrige år.

• Gjennomsnittlig markedspris på kraft (NO1) var 98 NOK/
MWh mot 387 NOK/MWh for tilsvarende periode forrige 
år. Konsernets oppnådde salgspris utgjorde 177 NOK/
MWh mot 367 NOK/MWh for tilsvarende periode forrige 
år. 

• EBITDA margin for konsernet ble 38 % mot 62 % for 
tilsvarende periode forrige år.

• Konsernet hadde en negativ kontantstrøm fra drift på 
130 millioner kroner etter betalte skatter på 324 mil-
lioner kroner. Dette er 711 millioner kroner lavere enn 
tilsvarende periode forrige år. Reduksjon i kontantstrøm 
forklares hovedsakelig med betydelig lavere priser i 
2020 som følge av en vinter preget av høye tempe-
raturer, mye nedbør og vind samt positiv hydrologisk ba-
lanse. I tillegg har utvekslingskapasiteten fra Sør-Norge 
vært redusert store deler av året.

• Konsernet har overtatt konsesjon for bygging av Odal 
Vindkraftverk og igangsatt prosjektet sammen med KLP 
i løpet av andre kvartal 2020. I desember kom Cloud-
berry Clean Energy inn på eiersiden. Vindkraftverket skal 
stå ferdig i desember 2021 med en antatt årsproduksjon 
på 526 GWh. Konsernets eierandel er pr desember 43,5 
% i Odal Vindkraftverk AS. 

Hovedpunkter 2020
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• Lillestrøm kommune og konsernet inngikk i mai en 
opsjonsavtale for kjøp av tomt i Lillestrøm sentrum som 
er planlagt utnyttet til å bygge et regionalt kompetanse-
senter for energiløsninger. 

• Det er utført investeringer på til sammen 227 millioner 
kroner, hvorav 179 millioner kroner i vannkraftprosjekter 
og 48 millioner kroner i fjernvarmeinvesteringer.

• Konsernet utarbeidet i desember et grønt finansielt 
rammeverk som ble benyttet til å utstede to obliga-
sjonslån på til sammen 900 millioner kroner. Obliga-
sjonslånene er notert på Oslo Børs sin ESG liste.

• Det har nylig blitt gjennomført en årlig verdivurdering av 
konsernet. Arbeidet har lagt til grunn ulike verdivurde-
ringsmetoder og scenarioanalyser, og et midtpunkt av 
disse analysene indikerer en verdi på 11,0 milliarder kro-
ner for 100 prosent av den verdijusterte egenkapitalen i 
Akershus Energi. Dette gir en verdiøkning på 2,1 milliar-
der i forhold til verdien pr 31.12.2019. Pareto Securities 
har gjennomført vurderingen. 

• Ratingselskapet Scope har nylig fortatt en kredittrating 
av konsernet og gitt en rating på BBB. Scope endrer 
utsikten på ratingen fra Stable til Negative som følge av 
usikkerhet rundt kraftprisens utvikling fremover. Det er 
konsernets målsetting å holde ratingen på dette nivået 
(BBB) i årene fremover, også i en fase med investeringer 
i eksisterende og nye områder.

• Konsernet har tidligere forventet at den positive hydro-
logiske balansen fra 2020 også skulle påvirke kraftpri-
sene negativt inn i 2021 og dermed føre til et svakere 
resultat i ytterligere ett år. Starten på 2021 har derimot 
vært kald og tørr som har ført til en rask normalisering 
av kraftprisene og redusert den hydrologiske balansen 
vesentlig. Konsernets forventning til årets resultat har 
derfor steget tilsvarende. 
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Finansielle nøkkeltall

Definisjon nøkkeltall

EBITDA: Driftsresultat + av- og nedskrivninger 

EBITDA-margin (%): EBITDA / Driftsinntekter

Netto gjeld: Rentebærende gjeld - kontanter og bank-
innskudd - kortsiktige pengeplasseringer
 
Engasjert kapital: Egenkapital korrigert for urealiserte
verdiendringer + netto gjeld

Avkastning på engasjert kapital: Resultat før skatt +/- 
nettom rentekostnader på netto gjeld +/- urealiserte 
verdiendringer

Rentedekningsgrad: Resultat før skatt + rentekostnader 
/rentekostnader

Egenkapitalrentabilitet (%): Resultat etter skatt / gjen-
nomsnittlig egenkapital korrigert for urealiserte verdi-
endringer

FFO (funds from operations): EBITDA + netto finans - 
betalbar skatt

Netto finans: Renteinntekter (bankinnskudd + kortsik-
tige plasseringer) - rentekostnader (lån) + utbytte fra 
finansielle investeringer

Beløp i millioner kroner 2020 2019 2018

Resultat:

Driftsinntekter 601 1 112 1 091

Driftskostnader 497 540 517

Driftsresultat 104 573 574

EBITDA 226 689 686

Resultat etter skatt (majoritet) 69 194 189

Balanse:

Totalkapital 6 629 6 159 6 043

Rentebærende gjeld 2 499 1 628 1 765

Netto gjeld 1 691 1 055 1 197

Tilgjengelig likviditet 1 677 1 426 1 447

Engasjert kapital (gjennomsnitt) 4 035 3 811 3 830

Kontantstrøm

Kontantstrøm fra drift -130 581 193

Investering i driftsmidler 227 235 138

Utbetalt utbytte til eier etter fjorårets resultat 160 160 140

Nøkkeltall:

Soliditet 37 % 43 % 41 %

EBITDA-margin 37,7 % 61,9 % 62,9 %

Rentedekningsgrad 2,7 11,2 11,8

Egenkapitalrentabilitet 2,4 % 7,4 % 7,1 %

Avkastning på engasjert kapital (før skatt) 3,0 % 15,5 % 16,2 %

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

FFO(12 mnd. rullerende) -126 326 437

Produksjonsvolum Vannkraft (GWh) 2 548 2 393 2 350

Salgsvolum Fjernvarme (GWh) 187 209 198

Kraftpris NO1 vannkraft (NOK/MWh) 98 387 419

Oppnådd salgspris vannkraft (NOK/MWh) 177 367 361

Nøkkeltall
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Finansiell risiko
Konsernets resultatutvikling er tett knyttet til utviklingen i de 
fundamentale forholdene i kraftmarkedet som nedbør, im-
port/eksport, forbruk m.m. I 2020, har disse utviklet seg på en 
måte som markedet knapt har sett tidligere med kraftpriser i 
vårt hovedområde nær null i perioder. Uten gode sikringsstra-
tegier, hadde konsernets tap vært betydelig, og utviklingen i 
kraftprisene har derfor blitt fulgt nøye.  

Beslutningsgrunnlaget for sikringsaktivitetene har vært drevet 
av konsernets behov for risikoreduksjon og forutsigbarhet 
for å sikre kontantstrømmer og øke avkastning på konser-
nets investeringer. Konsernet har derfor flerårige planer for å 
håndtere risiko knyttet til kraftpris, produksjonsvolum og va-
lutakurs. Konsernet vil også fremover fokusere på sikringssalg 
av kraft og valuta. Gjennom investeringer i grønn infrastruktur, 
eiendom og strategisk satsning på annen kraftproduksjon, er 
virksomheten diversifisert til områder som ikke har lik ekspo-
nering mot utviklingen i kraftpriser.

Den pågående pandemien har vist seg å ha liten påvirkning 
på kraftprisene og utgjør derfor en svært liten risikofaktor 
i prisutviklingen. Det har likevel vært knyttet usikkerhet til 
kraftprisen i 2021 på grunn av stor positiv hydrologisk balanse 
som kunne føre til et svakere resultat i ytterligere ett år. Star-
ten på 2021 har derimot vært kald og tørr som har ført til en 

rask normalisering av kraftprisene og redusert den hydro-
logiske balansen vesentlig. Konsernets forventning til årets 
resultat har derfor steget tilsvarende. 

Resultat 
Konsernets årsresultat etter skatt for 2020 var 69 millioner 
kroner, en reduksjon på 125 millioner kroner i forhold til 2019. 
Årsresultatet er i vesentlig grad preget av de lave kraftprisene 
i 2020 som følge av våtår, hydrologisk overskudd samt redu-
sert utvekslingskapasitet til Europa.

Konsernets samlede driftsinntekter for 2020 var 601 millioner 
kroner, som er 511 millioner kroner lavere enn i 2019, primært 
som følge lave oppnådde kraftpriser. 

EBITDA 2020 på 226 millioner kroner er 463 millioner kroner 
lavere enn forrige år. 

Dekningsbidraget er redusert med 462 millioner kroner mot 
forrige år. Dette skyldes hovedsakelig reduserte inntekter 
som følge av lave oppnådde kraftpriser. 

Lønn og personalkostnader i 2020 ble 84 millioner kroner, 
14 million kroner lavere enn 2019. Dette skyldes i hovedsak 
avsetning for individuelle tidligpensjonsavtaler i 2019. 

Resultatet for 2020 er sterkt preget av markedsprisene på kraft som har vært 
historisk lave på grunn av en ekstremt nedbørsrik, vindfull og mild vinter 
kombinert med redusert utvekslingskapasitet fra Sør-Norge.

Kommentarer til regnskapet

Konsern
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Andre driftskostnader i 2020 er 12 millioner kroner høye-
re enn 2019. Dette skyldes økte kostnader til reparasjon og 
vedlikehold av anlegg samt høyere eiendomsskatt og regule-
ringskostnader.

Regnskapsmessige avskrivninger 2020 er 7 millioner kroner 
høyere enn 2019. Dette skyldes i hovedsak forkortet avskriv-
ningstid på anleggsmidler i fjernvarme.

Andel resultat tilknyttede selskap 2020 var minus 19 millioner 
kroner, 17 millioner kroner lavere enn forrige år. Dette skyldes 
svake resultater fra NGK Utbygging AS med -10 millioner kro-
ner og OS-IX med -9 millioner kroner. 

Netto finans i 2020 er på minus 9 millioner kroner mot minus 
23 millioner kroner i 2019. Endringen forklares i hovedsak 
med gevinster ved salg av aksjer, lavere verdiendringer på 
eiendomsaksjene samt reduserte rentekostnader på lån.

Skattekostnaden i 2020 er beregnet til 12 millioner kroner, 
en reduksjon på 338 millioner kroner i forhold til 2019. Av 
skattekostnaden kan -6 millioner kroner henføres til skatt på 
grunnrenteinntekt og de resterende 18 millioner kroner til al-
minnelig inntektsskatt. Endringen i skattekostnaden forklares 
i hovedsak ved nedgang i alminnelig inntektsskatt og grunn-
renteskatt som følge av lave kraftpriser. 

Balanse pr 31.12.2020
Konsernets totalkapital er pr. 31.12.20 på 6 629 millioner kro-
ner, 470 millioner kroner høyere enn pr. 31.12.19. 

Konsernets egenkapital pr. 31.12.20 på 2 431 millioner kroner 
gir en egenkapitalandel på 36,7 prosent, som er 6 prosent 
lavere enn pr. 31.12.19. Dette skyldes i hovedsak at konsernet 
har benyttet pengemarkedsfond samt tatt opp ny gjeld. Utbe-
talt utbytte for 2019 på 160 millioner kroner er utbetalt i juni 
måned (2020). 

Netto gjeld pr. 31.12.20 er på 1 691 millioner kroner, en økning 
på 636 millioner kroner i forhold til forrige år. Tilgjengelig likvi-
ditet har i 2020 økt med 251 millioner kroner til 1 677 millio-
ner kroner. Konsernet har en solid finansiell stilling pr. 31.12.20 
og god evne til å realisere nye investeringer i fornybar energi. 
 
Kontantstrøm
Konsernets kontantstrøm fra drift i 2020 var -130 millioner 
kroner, en reduksjon på 711 millioner kroner i forhold til 2019. 
Endringen forklares i hovedsak med lave oppnådde kraftpri-
ser. 

Konsernets netto kontantstrøm i 2020 var på 670 millioner 
kroner. Konsernet har innløst pengemarkedsfond, solgt eien-
domsfond og tatt opp ny gjeld i 2020. Dette har blitt benyttet 
til å betale skatter, utbytte og investeringer i driftsmidler og 
aksjer. Konsernet likvide situasjon 31.12.2020 er svært tilfreds-
stillende etter betaling av våre forpliktelser. 
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I tillegg til kraftproduksjon omfatter virksomhetsområdet 
også forvaltning av konsernets samlede produksjonsporte-
følje 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 kontant-
strøm i norske kroner.

2020 har vært preget av lave kraftpriser som følge av våtår, 
hydrologisk overskudd samt redusert utvekslingskapasitet til 
Europa. Dette bærer nøkkeltallene preg av.

Resultat etter skatt for 2020 var 130 millioner kroner, en 
reduksjon på 107 millioner kroner fra året før.

Driftsinntekter for 2020 var 471 millioner kroner, en reduksjon 
på 447 millioner kroner i forhold til 2019. 

EBITDA i 2020 var 257 millioner kroner, 433 millioner kro-
ner lavere enn samme periode i fjor. Endringen i EBITDA 
forklares ved at dekningsbidraget er økt med 34 millioner 
kroner. Endringen i dekningsbidrag skyldes i hovedsak lavere 
oppnådd kraftpris. 

Lønn og personalkostnader i 2020 var 31 millioner kroner, 
2 millioner kroner lavere enn forrige år som følge av lavere 
pensjonskostnader og høyere andel aktiverte investeringsar-
beider.

Andre driftskostnader i 2020 var 135 millioner kroner, 12 mil-
lioner kroner høyere enn tilsvarende periode forrige år. Dette 
skyldes i hovedsak økte reparasjon og vedlikeholdskostnader 
anlegg samt eiendomsskatt.

Kommentarer til regnskapet - virksomhetsområder

Vannkraft
Virksomhetsområdet produserer vannkraft fra 9 heleide 
og 10 deleide kraftverk. 
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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.

Resultat etter skatt for 2020 var -15 millioner kroner, en 
reduksjon på 33 millioner kroner fra året før.

Driftsinntektene i 2020 ble på 134 millioner kroner, en 
reduksjon på 64 millioner kroner i forhold til 2019. Reduksjon 
forklares hovedsakelig med at salgsvolumet ble redusert 
med 22 GWh og varmeprisen redusert med 24,9 øre/kWh. 
Det ble startet opp 23 nye kundesentraler i 2020.

EBITDA i 2020 var 25 millioner kroner, 35 millioner kroner 
lavere enn i 2019. 

Dekningsbidraget er redusert med 38 millioner kroner som i 
hovedsak skyldes lavere salgsvolum og lavere pris. 

Lønn og personalkostnader i 2020 var 13 millioner kroner, 
omtrent på samme nivå som 2019. 

Andre driftskostnader i 2020 var 35 millioner kroner, 4 
million kroner lavere enn 2019 på grunn av reduserte 
reparasjon og vedlikeholdskostnader anlegg samt generell 
nedgang andre driftskostnader.

Regnskapsmessige avskrivninger i 2020 var 35 millioner 
kroner, 9 millioner kroner høyere enn 2019. 7 millioner kroner 
skyldes nedskrivning av anleggsmidler i forbindelse med 
endring restlevetid, mens resten er som følge av ferdigstilte 
prosjekter som avskrives.

Det arbeides med en lønnsomhetsanalyse av alle fjernvar-
menettene, men spesielt i de områdene som har hatt og 
forventes å ha høy vekst fremover. Fokus er blant annet på å 
identifisere potensiale for flere fornybare grunnlastkilder for 
å redusere produksjonskostnadene og å øke installert effekt.

Kommentarer til regnskapet - virksomhetsområder

Fjernvarme
Virksomhetsområdet omfatter konsernets fjernvarmesatsing gjennom 
datterselskapet Akershus Energi Varme AS (66,67 %) og er lokalisert i 
Viken fylke.
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Resultat etter skatt for 2020 var 12 millioner kroner.

Driftskostnadene for året endte på 11 millioner kroner, hvor-
av 10 millioner kroner er andre driftskostnader knyttet til 
honorar fremmedtjenester.  

Netto finans endte på 22 millioner kroner hvorav det ve-
sentligste knytter seg til gevinster knyttet til nedsalg i Odal 
Vindkraftverk AS.

Virksomhetsområdet drives gjennom det heleide datterselskapet Aker-
shus Energi Vind AS som eier 43,5 prosent av Odal Vindkraftverk AS. Vind-
kraftverket skal stå ferdig i februar 2022. 

Kommentarer til regnskapet - virksomhetsområder

Vind
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Selskapet har eierandeler i solkraft samt sol på tak og fasade 
gjennom Solgrid AS, Otovo AS, Soleie AS og Solenergi FUSen 
AS.

Resultat etter skatt for 2020 var -0,3 millioner kroner.

Driftskostnadene for året endte på 0,6 millioner kroner, 
som i det vesentlige knytter seg til tjenester internt for 
igangsettelse av drift.

Andel resultat tilknyttet selskap ble 0,3 millioner kroner, 
hvorav 0,4 millioner kroner er andel fra Solenergi FUSen AS 
og -0,1 millioner kroner er knyttet til andel Solgrid AS.

Kommentarer til regnskapet - virksomhetsområder

Sol
Virksomhetsområdet er etablert mot slutten av 2020 og ligger under 
det heleide datterselskapet Akershus Energi Sol AS. 
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Innen ny fornybar er Nordisk Energikontroll AS og Svalun AS 
nye investeringer i 2020 og disse skal bygge og investere i 
lokale energiløsninger til offentlige og private bygg. I tillegg er 
Energihuset Lillestrøm AS etablert som skal stå for utvikling 
og bygging av et regionalt kompetansesenter for energi i 
Lillestrøm.

Virksomhetsområdet Grønn infrastruktur har i 2020 levert 
resultat etter skatt på 2 millioner kroner mot 20 millioner 
kroner i 2019.

Resultatandel tilknyttet selskap er redusert med 7 millioner 
kroner mot fjoråret. Dette skyldes negativt resultatbidrag fra 
OS-IX på 9 millioner kroner i 2020 mot negativt 2 millioner 
kroner i 2019.

Netto finans er redusert med 8 millioner kroner mot fjoråret. 
Endringen forklares med at eiendomsfondene har levert 16 
millioner kroner i avkastning i 2020, 8 millioner kroner lavere 
enn i 2019.
 

Kommentarer til kvartalsregnskapet - virksomhetsområder

Ny fornybar og infrastruktur
Virksomhetsområdet består av konsernets investeringer i eiendomsaksjer, 
datasenter, hydrogen og annen ny fornybar virksomhet
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I dette selskapet ligger det i tillegg til rene morselskap-/
konsernfunksjoner også en del fellesfunksjoner for konsernet 
som viderefaktureres de respektive konsernselskapene.

Driftsinntekter på 28 millioner kroner er 2 million kroner 
høyere enn tilsvarende periode forrige år.

EBITDA på minus 42 millioner kroner er 16 millioner 
kroner mindre negativt enn tilsvarende periode forrige år. 
Endringen i EBITDA forklares i hovedsak med lavere lønn og 
personalkostnader. 

Øvrig består av morselskapet Akershus Energi AS.

Kommentarer til regnskapet - virksomhetsområder

Øvrig
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Årsregnskap 2020
Akershus Energi AS
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Resultatregnskap BalanseResultatregnskap - Akershus Energi konsern

Beløp i millioner  kroner Note 2020 2019  

Salgsinntekter 5 591 1 102
Andre driftsinntekter 5 10 10
Sum driftsinntekter 601 1 112

Energi- og overføringskostnader 5 108 158
Lønn og personalkostnader 5,19,21 84 98
Resultatført planendring pensjon 19 0 -3
Av- og nedskrivninger 5,6,7,8,9 123 116
Annen driftskostnad 5,22 182 170
Sum driftskostnader 497 540

Driftsresultat 104 573

Andel resultat i tilknyttede selskaper 5,10,29 -19 -1

Finansinntekter 23 45 44
Finanskostnader 23 53 67
Netto finansposter -9 -23

Resultat før skattekostnad 76 549

Skattekostnad 18 12 350

Årsresultat 64 200

Tilordnet:
Aksjonærer 69 194
Ikke kontrollerende interesser -5 6

Resutat pr. aksje (kr pr. aksje) 25 344,9 969,2

Totalresultat
Årsresultat 64 200
Estimatavvik pensjon, før skatt 19 -7 27
Beregnet skatt estimatavvik pensjon 2 -7
Endring sikringsreserve 11 -133 172
Skattekostnad sikringsreserve 29 -38
Totalresultat -46 354

Tilordnet
Aksjonærer -40 348
Ikke kontrollerende interesser -6 6

1

Balanse - Akershus Energi konsern

Beløp i millioner  kroner Note 2020 2019  2018 

Eiendeler
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler 7,8 221 233 239
Varige driftsmidler 5,6,8 3 122 3 090 3 017
Andel deleide verk 9 1 553 1 483 1 410
Investering i tilknyttet selskap 10 493 179 177
Derivater og finansielle anleggsmidler 11,12 294 473 502
Sum anleggsmidler 5 683 5 457 5 344

Omløpsmidler
Varebeholdning 4 4 4 5
Kundefordringer og andre fordringer 13 129 103 127
Derivater og finansielle eiendeler 11,12 5 458 480
Bankinnskudd 15 808 138 87
Sum omløpsmidler 946 702 699

Sum eiendeler 6 629 6 159 6 043

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Innskutt egenkapital 465 465 465
Annen egenkapital 1 760 1 956 1 768

Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer 2 225 2 421 2 233

Ikke kontrollerende interesser 206 212 216

Sum egenkapital 2 431 2 632 2 449

Langsiktig gjeld
Pensjoner og lignende forpliktelser 19 0 0 9
Utsatt skatt 18 1 062 1 075 1 007
Andre avsetninger for forpliktelser 20 354 292 219
Lån 17 2 162 1 571 1 579
Derivater 11,12 9 2 11
Sum langsiktig gjeld 3 587 2 940 2 824

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 16 539 256 402
Betalbar skattegjeld 18 36 327 348
Derivater 11,12 37 4 20
Sum kortsiktig gjeld 611 587 769

Sum gjeld 4 198 3 527 3 594

Sum egenkapital og gjeld 6 629 6 159 6 043

2
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Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstilling - Akershus Energi konsern

Kontantstrøm fra driftsaktiviteter

Kontantstrøm fra drift 243                         982                           

Betalte renter -49                          -53                           

Betalte skatter -324                        -348                         

Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter -130                       581                          

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Investering i varige driftsmidler 5,6 -227                        -235                          

Salg av varige driftsmidler og TS-andeler 6,10 274                         -                               

Investering i tilknyttede selskap og andre aksjer 10 -414                        -46                           

Plasseringer 435                         28                             

Mottatte renter 0                             4                               

Mottatte utbytter fra tilknyttede selskap og andre aksjer 17                            26                             

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 85                          -223                        

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Opptak av ny gjeld 17 900                         -                               

Nedbetaling av gjeld 17 -9                           -163                          

Opptak/nedbetaling av kortsiktig gjeld -17                          26                             

Utbetalt utbytte til selskapets aksjonærer 27 -160                        -160                          

Kontantinnskudd fra ikke kontrollerende interesser -                             -11                             

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 715                        -308                        

Periodens netto kontantstrøm 670                        50                           

Kontanter og bankinnskudd 1. januar 15 138                          87                             

Kontanter og bankinnskudd 31. desember 15 808                         138                            

Endring i kontanter og bankinnskudd 670                        50                           

Kontantstrøm fra drift:

Resultat før skatt 76                           548                           

Av- og nedskrivninger 123                          116                            

Verdiendringer uten kontantstrømseffekt -2                            185                            

Netto finansposter 52                           37                             

Andre poster -15                          -15                            

Endring arbeidskapital:

Endring varelager og fordringer 13                            119                            

Endring gjeld 16 -4                            -8                             

Kontantstrøm fra drift 243                        982                         

Konsernregnskap Akershus Energi 2020

Beløp i millioner kroner Noter 2020 2019
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Endringer i egenkapitalEndring egenkapital 2020 - Akershus Energi konsern

Beløp i millioner kroner
Aksje-    Annen  Sikrings-  Egenkap. selskap-  Ikke kontr.  Sum  
kapital  Overkurs  egenkapital  reserve  ets aksjonær  interesser  egenkapital  

Egenkapital 31.12.2018 200 265 1 870 -102 2 233 216 2 449

Årets resultat 0 0 194 0 194 6 200
Utvidet resultat 0 0 20 134 154 0 154
Utbetalt utbytte 0 0 -160 0 -160 -11 -171

Egenkapital 31.12.2019 200 265 1 924 32 2 421 212 2 632

Årets resultat 0 0 69 0 69 -5 64
Utvidet resultat 0 0 -5 -104 -109 0 -110
Utbetalt utbytte 0 0 -160 0 -160 0 -160
Tilgang minoritet 0 0 0 0 0 330 330
Avgang minoritet 0 0 2 0 2 -330 -328
Egenkapitalkorreksjon 0 0 2 0 2 0 2

Egenkapital 31.12.2020 200 265 1 832 -72 2 225 206 2 431

Morselskapets aksjekapital på kr 199 846 000 er fordelt på 199 846 aksjer, hver pålydende kr 1 000.
Alle aksjer har lik stemmerett, og samtlige aksjer eies av Viken fylkeskommune.
Sikringsreserve er poster som vil reverseres over utvidet resultat.
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Noter til regnskapet

Rammeverk og vesentlige regnskapsprinsipper
Konsernregnskapet for Akershus Energi er avsluttet pr. 30.09.20, og er utarbeidet 
etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS – International Financial Reporting 
Standards). Konsernregnskapet omfatter Akershus Energi AS med datterselskaper og 
tilknyttede selskaper. Delårsregnskapet for 2020 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 benytter IFRS 9 og sikringsbokføring hvor finansielle derivater handles for å sikre 
og redusere 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.

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 resultatregnskapet. Effekten 
på konsernets resultatregnskap er marginal og vi rapporterer således ikke justerte 
resultatstørrelser.

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.

Konsernregnskapet for 2020 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. 
Beregnet fremtidig forpliktelse for konsesjonskraft utgjør følgende (før skatt):
Pr. 31.12.19: 631 millioner kroner
Pr. 30.06.20: 636 millioner kroner
Pr. 31.12.20: 1 424 millioner kroner

Transaksjoner med nærstående parter
Det er i 2020 utbetalt utbytte til Viken fylkeskommune med 160 millioner kroner. 

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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Spesifikasjoner driftsegment

2020

Beløp i mill.kr
Vannkraft Fjernvarme 2) Vind Sol Grønn infrastruktur Øvrig Eliminering Konsern

Driftsinntekter, eksterne 1) 458,4                         132,4                         -                                  -                                  -                                  -                                  0,0                              590,8                         

Driftsinntekter, andre segment 12,7                           1,4                              -                                  -                                  -                                  28,0                           -32,0                          10,0                           

Energikostnad/vareforbruk 48,7                           59,6                           0,1                              -                                  -                                  -0,0                            -                                  108,5                         

Lønn og personalkostnader 30,6                           13,3                           0,6                              -                                  -                                  39,2                           -                                  83,8                           

Av- og nedskrivninger 84,8                           35,2                           -                                  -                                  -                                  2,6                              0,3                              122,8                         

Andre driftskostnader 134,9                         35,3                           10,0                           0,6                              2,2                              31,0                           -31,9                          182,1                         

Driftsresultat 172,2                         -9,7                            -10,8                          -0,6                            -2,2                            -44,9                          -0,4                            103,6                         

Resultatandel tilknyttede selskap -10,3                          -                                  -                                  0,3                              -9,0                            -                                  -                                  -19,0                          

Finansinntekter 6,6                              0,2                              22,0                           0,0                              16,5                           151,1                         -151,7                        44,7                           

Finanskostnader 6,3                              10,1                           0,4                              0,0                              0,5                              40,2                           -4,2                            53,3                           

Skatt 32,5                           -4,3                            -1,3                            -0,1                            3,3                              0,8                              -18,7                          12,3                           

Årsresultat 129,6                         -15,3                          12,1                           -0,3                            1,6                              65,1                           -129,2                       63,7                           

Årsresultat (majoritets andel) 129,6                         -10,2                          12,1                           -0,3                            1,6                              65,1                           -129,2                       68,8                           

Sum eiendeler 4 587,2                      821,0                         299,1                         74,9                           714,3                         4 339,6                      -4 206,8                    6 629,2                      

Herav tilknyttede selskap 28,8                           -                                  297,0                         34,4                           132,8                         -                                  -                                  493,0                         

Sum forpliktelser 2 166,2                      510,5                         264,8                         12,1                           10,4                           2 762,4                      -1 528,1                    4 198,4                      

Investering i varige driftsmidler 179,3                         47,6                           -                                  -                                  -                                  0,3                              -                                  227,2                         

Antall ansatte 30                               13                               2                                 -                                  -                                  29                               74                               

1) Av eksterne driftsinnteker i 2020 vannkraft er 30 % til en enkelt kunde, Fortum Hedging AS.
2) Kontantstrøm fra drift 2020 var 42,2 mill. kr., og periodens netto kontantstrøm var -21,7 mill. kr. 
2) Det ble ikke utdelt utbytte i 2020. 

2019

Beløp i mill.kr
Vannkraft Fjernvarme 2) Grønn infrastruktur Øvrig Eliminering Konsern

Driftsinntekter, eksterne 1) 905,9                         196,3                         -                                  -                                  -0,0                            1 102,1                      

Driftsinntekter, andre segment 12,0                           1,1                              -                                  26,0                           -28,8                          10,3                           

Energikostnad/vareforbruk 73,0                           84,8                           -                                  -0,0                            -0,0                            157,8                         

Lønn og personalkostnader 32,8                           12,9                           -                                  49,8                           -                                  95,5                           

Av- og nedskrivninger 87,8                           26,3                           -                                  1,7                              0,3                              116,1                         

Andre driftskostnader 122,5                         38,9                           0,2                              34,7                           -26,2                          170,1                         

Driftsresultat 601,8                         34,5                           -0,2                            -60,1                          -3,0                            573,0                         

Resultatandel tilknyttede selskap 1,2                              -                                  -1,7                            -                                  -                                  -0,5                            

Finansinntekter 9,8                              0,2                              24,9                           15,6                           -6,5                            44,0                           

Finanskostnader 12,3                           11,7                           0,9                              48,9                           -6,5                            67,3                           

Skatt 363,1                         5,1                              1,9                              -3,3                            -17,1                          349,6                         

Årsresultat 237,4                         17,9                           20,2                           -90,0                          14,1                           199,6                         

Årsresultat (majoritets andel) 237,4                         12,0                           20,2                           -90,0                          14,1                           193,7                         

Sum eiendeler 4 385,5                      834,2                         594,2                         3 352,4                      -3 007,1                    6 159,2                      

Herav tilknyttede selskap 47,9                           141,1                         189,0                         

Sum forpliktelser 1 940,3                      507,2                         67,8                           1 586,6                      -575,0                       3 526,9                      

Investering i varige driftsmidler 201,0                         33,7                           -                                  0,8                              -                                  235,4                         

Antall ansatte 29                               15                               25                               69                               

1) Av eksterne driftsinnteker i 2019 er 60 % til en enkelt kunde, Hafslund Hedging AS.
2) Kontantstrøm fra drift 2019 var 86,7 mill. kr., og periodens netto kontantstrøm var 20,6 mill. kr. 
2) Utbytte utbetalt i 2019 var kr. 32 mill. kr. 
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I 2020 har konsernets virksomhet bestått av produksjon og 
omsetning av elektrisk energi basert på vannkraft, samt pro-
duksjon og levering av fjernvarme og fjernkjøling. I tillegg har 
konsernet en portefølje hovedsakelig bestående av eie-rande-
ler i datasenter, industrieiendom og sol samt anskaffet konse-
sjon for utbygging av konsernets første vindkraftverk.

Vannkraft
Vannkraftvirksomheten drives gjennom datterselskapene 
Akershus Energi Vannkraft AS (100 %), Glomma Kraftpro-
duk-sjon AS (100 %), Halden Kraftproduksjon AS (100 %), Skien 
Kraftproduksjon AS (100 %), Lågen og Øvre Glomma Kraft-pro-
duksjon AS (100 %) og Øvre Hallingdal Kraftproduksjon AS (100 
%). I tillegg har konsernet en eierandel på 25 prosent i selska-
pet NGK Utbygging AS som utvikler og bygger ut små-kraftverk. 

Vind
Akershus Energi Vind AS (100 %) kjøpte i april 2020 Odal 
Vindkraftverk AS (opprinnelig Songkjølen Wind Farm DA) som 
eies 43,5 prosent. Odal Vindkraftverk AS innehar konsesjon for 
utbygging av 34 vindmøller i Nord-Odal kommune som skal stå 
ferdig i desember 2021. 

Varme
Konsernets fjernvarmevirksomhet drives gjennom dattersel-
skapet Akershus Energi Varme AS (66,67 %). 

Sol 
Akershus Energi Sol AS (100 %) ble etablert mot slutten av 
2020 som eget virksomhetsområde. Konsernets solinvesterin-
ger er samlet under dette forretningsområdet og inneholder 
eierandeler i Solgrid AS (22,7 %) som skal bygge og drifte 
storskala solparker, Solenergi FUSen AS (33,4 %) som installe-
rer solanlegg på tak og fasade til større bygg, Soleie AS (100 %) 
som skal eie og drifte solanlegg på tak og fasade, samt Otovo 
(9,6 %) som leverer solanlegg til private husholdninger. 

Infrastruktur
Datterselskapet Akershus Energi Infrastruktur AS (100 %) skal 
drive konsernets satsning mot eiendom og grønn infrastruk-tur. 
Virksomhetsområdet består av investeringer i eiendoms-fond 
samt Energihuset Lillestrøm AS (100 %). 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. Selskapet har en eierandel i Becour AS (6,5 %) samt 
25 prosent i Green H2 Norway AS. Konsernet har også i 2020 
gått inn med 16,7 % eierandel i Nordisk Energikontroll AS som 
leverer desentrali-serte energiløsninger for varme og kjøling.

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.

Pr. 31.12.2020



Pausvegen 6, 1927 Rånåsfoss   Telefon: +47 63 82 33 00,    Org. nr: NO 976542606 MVA


	Finansielle nøkkeltall
	Kommentarer til halvårsregnskapet Konsern
	Kommentarer til halvårsregnskapet - virksomhetsområder Vannkraft
	Kommentarer til halvårsregnskapet - virksomhetsområder Fjernvarme
	Kommentarer til halvårsregnskapet - virksomhetsområder Grønn infrastruktur
	Kommentarer til halvårsregnskapet - virksomhetsområder Vind
	Kommentarer til halvårsregnskapet - virksomhetsområder Øvrig
	Noter til regnskapet
	Konsernstruktur

	Til høyre 17: 
	Side 2: 
	Side 3: 

	Til siste side 17: 
	Side 2: 
	Side 3: 

	Til venstre 15: 
	Første side 15: 
	Til venstre 18: 
	Første side 18: 
	Til venstre 14: 
	Side 4: 
	Side 5: 
	Side 6: 
	Side 7: 
	Side 8: 
	Side 9: 
	Side 10: 
	Side 11: 
	Side 12: 
	Side 13: 
	Side 14: 
	Side 15: 
	Side 16: 
	Side 17: 
	Side 18: 
	Side 19: 
	Side 20: 
	Side 21: 

	Første side 14: 
	Side 4: 
	Side 5: 
	Side 6: 
	Side 7: 
	Side 8: 
	Side 9: 
	Side 10: 
	Side 11: 
	Side 12: 
	Side 13: 
	Side 14: 
	Side 15: 
	Side 16: 
	Side 17: 
	Side 18: 
	Side 19: 
	Side 20: 
	Side 21: 

	Til høyre 16: 
	Side 4: 
	Side 5: 
	Side 6: 
	Side 7: 
	Side 8: 
	Side 9: 
	Side 10: 
	Side 11: 
	Side 12: 
	Side 13: 
	Side 14: 
	Side 15: 
	Side 16: 
	Side 17: 
	Side 18: 
	Side 19: 
	Side 20: 
	Side 21: 

	Til siste side 16: 
	Side 4: 
	Side 5: 
	Side 6: 
	Side 7: 
	Side 8: 
	Side 9: 
	Side 10: 
	Side 11: 
	Side 12: 
	Side 13: 
	Side 14: 
	Side 15: 
	Side 16: 
	Side 17: 
	Side 18: 
	Side 19: 
	Side 20: 
	Side 21: 

	Til venstre 19: 
	Første side 19: 
	Til venstre 20: 
	Første side 20: 
	Til venstre 49: 
	Første side 49: 
	Til venstre 52: 
	Første side 52: 


