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Generelt 
Eidsivakonsernet har organisert sine virksomheter i virksomhetsområdene nett, bredbånd og bioenergi. 
Konsernet har også en betydelig eierandel i Norges nest største produksjonsselskap Hafslund Eco 
Vannkraft (42,8 prosent). 
 
Eidsiva Energi rapporterer årsregnskap for konsernet i henhold til regnskapsprinsippene International 
Financial Reporting Standards (IFRS). Konsernet legger de samme prinsipper for måling og innregning til 
grunn i sine halvårsregnskaper.  
 
Sammenligningstall fra samme periode i fjor vises i parentes.  
 
 

Viktige hendelser 
  
Pandemien Covid-19 – koronaviruset 
I Eidsiva har antall smittede og ansatte i 
karantene vært svært begrenset så langt.  
 
Eidsiva forvalter samfunnskritisk infrastruktur i 
form av transportnett av strøm, produksjon, 
transport og leveranse av fjernvarme og 
infrastruktur knyttet til bredbåndsleveranser. 
Konsernet har lagt myndighetenes retningslinjer 
for pandemien til grunn i alle deler av konsernet 
i hele perioden. Beredskap, sikkerhet for ansatte 
og omverdenen og kontroll med økonomien har 
vært prioritert.    
 
Pandemien har hatt betydelige praktiske 
konsekvenser i det daglige, men konsernet har 
opprettholdt stabil drift i alle tre 
virksomhetsområdene. Negative effekter av 
pandemien på etterspørselen etter konsernets 
produkter er så langt ubetydelige, og 
datatrafikken i fibernettet har økt vesentlig. 
Konsernet har så langt merket lite til pandemien 
i økonomisk forstand.  
 
Konsernet gjennomfører jevnlig risikoanalyser 
på viktige funksjoner og mener å ha god 
oversikt og kontroll på situasjonen.   
 
På bakgrunn av disse analysene anses fortsatt 
drift som uproblematisk. 
 
Øvrige viktige hendelser  
• Elvia er i rute med hensyn til å ta ut 

synergier etter fusjonen i 2019. 
• Elvia har besluttet overgang til flere viktige 

IT-systemer som muliggjør synergiuttak og 
støtter selskapets IT-strategi. 

• Elvia har besluttet en utvidelse av Heggedal 
transformatorstasjon. Heggedal vil sammen 
med Raa transformatorstasjon inngå i et FoU-
prosjekt for digital stasjon. Heggedal blir 

Elvias første prosjekt med et miljøvennlig 
alternativ til SF6-gass, utslippsfri byggeplass 
og lavkarbon betong. 

• Elvia vant ikke fram i den såkalte Biri-saken i 
Eidsivating lagmannsrett, som gjelder 
kontrollansvaret for tap lidt av nettkunder 
som følge av skader ved svikt i 
strømleveransen etter et trefall som medførte 
overspenning. Saken er anket til høyesterett.  

• Elvia fikk ikke medhold i Skatteklagenemnda 
19. mai om tidspunkt for fradragsføring av 
kostnader for AMS-målere.   

• Det ble satt rekord i levert makseffekt og i 
levert volum på fjernvarme. 

• Ny varmesentral i Kongsvinger er satt i drift. 
• Fjernvarmeforsyning til Stange kommune 

etablert gjennom overføringsledning fra 
Hamar over Åkersvika. 

• Eidsiva Bredbånd oppnådde historisk høy 
omsetning og resultat. 

• Kundeveksten på fiber er i rute og 
markedspenetrasjonen i utbygde felt økende.  

• Konsernets gjenværende 34 prosent andel i 
entreprenørselskapet Laje Nettservice AS ble 
solgt til Ringerikskraft Entreprenør 24. mars. 

• Det er inngått langsiktig leieavtale med 
utbygger av nytt hovedkontor i Hamar.  

• Den årlige verdivurderingen som utføres med 
ekstern uavhengig samarbeidspartner viser 
at konsernets verdier er intakt.  

• Konsernet har innfridd et obligasjonslån på 
600 millioner kroner og førtidig nedbetalt et 
banklån med 1 100 millioner kroner. 

• Det ble i mai trukket opp to nye grønne 
obligasjonslån på til sammen 1 200 millioner 
kroner med løpetider 7 og 10 år.  

• Den Nordiske Investeringsbanken utbetalte i 
mai et nytt 10-års lån på 500 millioner kroner 
for finansiering av nettanlegg i Innlandet. 

• Scope Ratings GMBH offentliggjorde 23. mars 
kredittrating av Eidsiva, med score BBB+.  
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Nøkkeltall    

Resultat  Jan-Jun 2021 Jan-Jun 2020 
Driftsinntekter  mkr 4 356 4 342 
EBITDA mkr 1 721 1 811 
EBITDA-margin % 39,5 41,7 
Driftsresultat mkr 939 1 107 
Resultat før skatt mkr 802 927 
Resultat etter skatt mkr 672 757 
    

Kapitalforhold  30.06.2021 30.06.2020 
Totalkapital mkr 46 219 45 485 
Totalkapitalrentabilitet % 4,7 5,8 
Egenkapital mkr 24 222 23 643 
Egenkapitalrentabilitet 1) % 6,3 33,9 
Sysselsatt kapital mkr 38 556 37 484 
ROACE 1) % 4,1 22,3 
Kontanter og kontantekvivalenter mkr 1 686 2 083 
Netto rentebærende gjeld mkr 12 592 11 711 
Egenkapitalandel % 52,4 52,0 
Netto rentebærende gjeld/EBITDA 1)  3,8 3,8 
EBITDA/renter 1)  7,8 7,1 
    

Andre nøkkeltall  Jan-Jun 2021 Jan-Jun 2020 
Levert energi Nett GWh 12 483 12 083 
Varmesalg Bioenergi GWh 264 215 
    

Andre nøkkeltall  30.06.2021 30.06.2020 
Antall nettkunder  937 000 927 000 
Nettkapital mkr 20 650 19 180 
NVE-effektivitet (distribusjonsnettet) % 111 110 
    
1) Nøkkeltallene under kapitalforhold beregnes for siste tolv måneder, og nøkkeltallene per 
30.06.2020 inkluderer resultatet fra transaksjonen mellom Hafslund Eco og Eidsiva Energi per 
september 2019. 

 
Definisjoner  
  EBITDA: Driftsresultat + avskrivninger og nedskrivninger 
Rentebærende gjeld: Rentebærende gjeld inkluderer verken netto pensjonsforpliktelse eller 

leieforpliktelser (IFRS 16) 
Netto rentebærende gjeld: Rentebærende gjeld ÷ kontanter og kontantekvivalenter 
Totalkapitalrentabilitet: Resultat før skatt videreført virksomhet + rentekostnader siste tolv 

måneder/gjennomsnittlig totalkapital siste tolv måneder 

Egenkapitalrentabilitet: Resultat etter skatt siste tolv måneder/gjennomsnittlig egenkapital siste tolv 
måneder 

Sysselsatt kapital: Bokført egenkapital + netto rentebærende gjeld 
ROACE: (Driftsresultat + gevinst avhendet virksomhet) siste tolv måneder/gjennomsnittlig 

sysselsatt kapital siste tolv måneder 

Netto rentebærende 
gjeld/EBITDA: 

Gjennomsnittlig netto rentebærende gjeld siste tolv måneder/EBITDA siste tolv 
måneder 

EBITDA/Renter: EBITDA siste tolv måneder/Renter siste tolv måneder 
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Sammendrag for første 
halvår 2021 
Koronapandemien tiltok i styrke i starten, men 
utover i halvåret har samfunnet kunnet åpne noe 
mer opp. Virkningen av pandemien på Eidsivas 
drift og økonomi er fortsatt beskjeden.  
 
Kraftpriser og fjernvarmevolum var vesentlig 
høyere enn i første halvår 2020, noe som bidrar 
til å løfte Eidsivas resultater. Elvia får samtidig en 
vesentlig høyere nett-tapskostnad, uten at Elvia 
har valgt å øke tariffene, slik at resultatet etter 
første halvår ble lavere enn fjoråret. 
 
Eidsiva Bredbånd leverer vesentlig økt omsetning 
og resultat i forhold til samme periode i 2020. 
Eidsiva har også oppnådd en salgsgevinst ved 
salget av Laje Nettservice. 
 
Konsernets driftsinntekter per første halvår 2021 
ble 4 356 millioner kroner (4 342 millioner 
kroner).  
 
Konsernets driftsresultat ble 939 millioner kroner 
(1 107 millioner kroner).  
 
Etter netto finanskostnader på -57 millioner 
kroner (-85 millioner kroner) og resultat fra 
tilknyttede selskaper på 10 millioner kroner (-1 
millioner kroner) ble resultat før skattekostnad 
802 millioner kroner (927 millioner kroner). 
 
Skattekostnaden er beregnet med 22 prosent.  
 
Resultat etter skatt per første halvår 2021 ble 
672 millioner kroner (757 millioner kroner). 
 
Risiko 
Når det gjelder koronapandemien opplever 
Eidsiva å ha god oversikt over og kontroll med 
situasjonen internt.  
 
Konkurransedyktige resultater og sikring av 
konsernets finansielle plattform, inkludert 
kredittrating, er prioriterte områder for 
konsernets risikostyring. Scope Ratings 
opprettholdt i mars 2021 kredittratingen på 
BBB+. 
 
Utvikling i langsiktige kraftpriser vil fortsatt være 
sentralt for Eidsivakonsernet da dette i stor grad 
påvirker resultatutviklingen og utbytteevnen fra 
deleide Hafslund Eco Vannkraft. 
 

Som eier av Norges største nettselskap Elvia er 
Eidsiva relativt lite eksponert for 
markedsendringer og mer eksponert for 
endringer i rammebetingelser. Konsernet jobber 
for å oppnå gode og bærekraftige 
rammebetingelser for nettvirksomheten.  
 
Eidsivas lånegjeld gir eksponering for 
renteendringer. Netto eksponering begrenses 
imidlertid av at inntektsrammen i 
nettvirksomheten inkluderer et vesentlig 
renteelement. Konsernet har dessuten begrenset 
gjenværende eksponering ved å sikre renten på 
deler av låneporteføljen.  
 
Operasjonelt er stabil kraftproduksjon og 
leveringssikkerhet de mest sentrale 
risikoelementer. Cybersikkerhet er også en 
risikofaktor konsernet har høyt på agendaen. 
 
Utsiktene framover 
For nettselskapet Elvia forventes det at 
integrasjonen med etablering av felles 
arbeidsprosesser og systemer over de nærmeste 
årene skal gi vesentlige resultatforbedringer. For 
2021 isolert sett forventes det imidlertid at 
resultatet svekkes av en høyere nett-tapskostnad 
på grunn av høyere kraftpris, samtidig som nett-
tariffene holdes stabile. Spesielt ventes det et 
moderat resultat i andre halvår 2021 – også på 
konsernnivå. Over tid vil en slik høyere nett-
tapskostnad på grunn av høyere kraftpris også 
resultere i høyere nettleieinntekter. 
 
Et første halvår med lav vintertemperatur, 
høyere kraftpriser og en god utvikling innenfor 
Bredbånd og Bioenergi legger grunnlag for at 
2021 resultatmessig blir et godt år for disse 
virksomhetsområdene.   
 
I tillegg til å videreutvikle og ytterligere optimere 
virksomhetene, vil Eidsiva arbeide for å utvikle 
ny lønnsom virksomhet basert på de fortrinn vi 
har som en ledende infrastrukturaktør. Utvikling 
av og tilrettelegging for 
batteriproduksjonsvirksomhet i Innlandet kan 
være en slik aktuell mulighet. Eidsiva vil 
tydeliggjøre sin posisjon som et ledende og 
bærekraftig infrastrukturselskap. Dette er vurdert 
som riktig og viktig både finansielt, 
forretningsmessig/industrielt og når det gjelder 
Eidsivas samfunnsoppdrag.   



 

 
Rapport per første halvår 2021 7 

 

Virksomhetsområdene per 
første halvår 2021 
 
Nett 
(tall i millioner kroner) 

Jan-Jun 
2021 

Jan-Jun 
2020 

Driftsinntekter 3 676 3 797 
Brutto dekningsbidrag 2 066 2 370 
EBITDA 1 216 1 587 
Driftsresultat 594 1 024 
   
Antall nettkunder 937 000 927 000 
Levert energi (GWh) 12 483 12 083 
Nettkapital (i mkr) 20 650 19 180 
NVE-effektivitet (d-nett) 111% 110% 

 

 
Nettvirksomheten omfatter cirka 66 000 
kilometer overføringslinjer i konsesjonsområdet i 
Innlandet, Viken og Oslo. Virksomheten er 
monopolbasert og drives økonomisk i henhold til 
rammer gitt av Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) og Direktoratet for 
Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB).  
 
Elvia inntektsfører tariffinntekter som faktureres 
kundene. Tariffene har et relativt høyt variabelt 
ledd og lavt fastledd. Inntektene varierer med 
kundenes forbruk.  
 
Driftsinntektene hittil i år er 3 676 millioner 
kroner (3 797 millioner kroner). Forbruket er 
høyere enn tilsvarende periode i fjor, mens 
tariffene er lavere. 

Innkjøps- og varekostnadene er på 1 611 
millioner kroner (1 427 millioner kroner). 
Økningen kommer av økt nett-tapskostnad med 
333 millioner kroner som skyldes høyere kraftpris 
og forbruk, mens kostnader til overliggende nett 
er redusert med 140 millioner kroner i forhold til 
tilsvarende periode i fjor.  

Personalkostnadene utgjør 395 millioner kroner 
(392 millioner kroner).  

Avskrivningene ble 622 millioner kroner (563 
millioner kroner).  

Andre driftskostnader utgjør 644 millioner kroner 
(582 millioner kroner).  

Driftsresultat per første halvår 2021 er 594 
millioner kroner (1 024 millioner kroner). 
Endringen knytter seg i hovedsak til økt nett-
tapskostnad på grunn av høyere kraftpris. 
 
 
 

Bioenergi 
(tall i millioner kroner) 

Jan-Jun 
2021 

Jan-Jun 
2020 

Driftsinntekter 246 154 
Brutto dekningsbidrag 197 127 
EBITDA 120 58 
Driftsresultat 75 22 
   
Solgt GWh (Bioenergi) 264 215 
 
Bioenergivirksomheten produserer fjernvarme fra 
ni hel- og deleide fjernvarmeanlegg.  
 
Driftsinntektene per første halvår 2021 er 246 
millioner kroner (154 millioner kroner). 
 
Salgsvolumet per første halvår 2021 endte på 
264 GWh (215 GWh).  
 
Økt volum trekker opp omsetningen med 34 
millioner kroner. Nivået på kraftpriser fra første 
kvartal har vedvart utover i andre kvartal. 
Gjennomsnittlig kraftpris har vært cirka 27 
øre/kWh høyere enn samme periode i fjor. 
Høyere energipriser har økt omsetningen med 62 
millioner kroner. Omsetningen fra 
avfallsbehandling på Trehørningen har gått ned 5 
millioner kroner som følge av at 
vedlikeholdsarbeid er gjennomført i andre 
kvartal, mot tredje kvartal i fjor. 
 
Innkjøps- og varekostnadene er 50 millioner 
kroner (27 millioner kroner). Varekostnaden går 
opp 6 millioner kroner som følge av økt 
salgsvolum, mens brenselsmiks og økte priser på 
blant annet bioolje i perioden trekker opp 
varekostnaden med 16 millioner kroner.  
 
Øvrige drifts- og produksjonskostnader går opp 
17 millioner kroner sammenlignet med samme 
periode i fjor. Endringen består blant annet av 
økte avskrivninger med oppstart av ny 
varmesentral i Kongsvinger og nedskrivning av 
restverdiene i den gamle varmesentralen og 
forsering av sommervedlikehold. 
 
Driftsresultat for virksomhetsområdet per første 
halvår 2021 er 75 millioner kroner (22 millioner 
kroner).  
  
 

Bredbånd 
(tall i millioner kroner) 

Jan-Jun 
2021 

Jan-Jun 
2020 

Driftsinntekter 413 360 
Brutto dekningsbidrag 308 281 
EBITDA 196 174 
Driftsresultat 85 73 
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Bredbåndsvirksomheten som består av Eidsiva 
Bredbånd AS og Eidsiva Fiberinvest AS (EFAS) 
hadde driftsinntekter per første halvår 2021 på 
413 millioner kroner (360 millioner kroner). Det 
har vært en økning i driftsinntektene som følge 
av økt antall fiberaksesser og økt gjennomsnittlig 
inntekt per kunde i Eidsiva Bredbånd. 
 
Innkjøps- og varekostnadene utgjorde per første 
halvår 2021 105 millioner kroner (79 millioner 
kroner). Økningen skyldes både økt volum, og at 
Altibox har overtatt noen funksjoner som 
selskapet utførte internt tidligere. 
 
Netto personalkostnader ble 54 millioner kroner 
(50 millioner kroner).  
  
Driftsresultat per første halvår 2021 var på 85 
millioner kroner (73 millioner kroner). Økt 
driftsresultat skyldes økte driftsinntekter i Eidsiva 
Bredbånd samtidig som varekostnader fra Altibox 
er lavere enn forventet og lave i forhold til 
prognosen for året som følge av utsatt migrering 
til Altibox. 
  
 

Morselskapet 
(tall i millioner kroner) 

Jan-Jun 
2021 

Jan-Jun 
2020 

Driftsinntekter 103 110 
EBITDA 189 -9 
Driftsresultat 181 -17 
- herav Hafslund Eco Vannkraft 201 34 

 

 
Resultatandelen fra produksjonsselskapet 
Hafslund Eco Vannkraft inngår i morselskapets 
driftsresultat, men omtales under «Tilknyttet 
virksomhet». I tabellen ovenfor er derfor andelen 
av driftsresultatet fra selskapet spesifisert. 
Resultatandelen inngår i driftsresultatet som 
«Resultatandel tilknyttet selskap» og er 
resultatandel etter skatt. 
 
Administrative fellestjenester, herunder 
regnskap, kapitalforvaltning, IT, personal, HMS, 
sponsing, regional utvikling og eiendom utføres 
av morselskapet i henhold til tjenesteavtaler med 
virksomhetene.  
 
Datterselskapene faktureres for fellestjenester i 
henhold til avtaler basert på armlengdes vilkår. 
Eierkostnader og enkelte felleskostnader bæres 
av morselskapet.  
 
Eltilsynsvirksomheten Elsikkerhet Norge er 
konsolidert inn i morselskapet. 
 

Morselskapet hadde driftsinntekter på 103 
millioner kroner per første halvår 2021 (110 
millioner kroner). Av driftsinntektene kommer 35 
millioner kroner fra Elsikkerhet Norge (28 
millioner kroner).  
 
Driftresultatet i Elsikkerhet Norge ble 3 millioner 
kroner (-2 millioner kroner).  
 
Morselskapet står for finansiering av konsernet. I 
denne forbindelse benyttes enkelte finansielle 
instrumenter. Per første halvår 2021 har 
rentesikringene hatt en positiv utvikling på 17 
millioner kroner (-25 millioner kroner) på 
driftsresultatet.  
 
Konsernets valutalån har en positiv verdiutvikling 
på 5 millioner kroner (-19 millioner kroner) som 
inngår i netto finanskostnader.  
  
 

Tilknyttet virksomhet 
 
Industrielle deleierskap 
Virksomhet som er nært knyttet til konsernets 
formål er klassifisert som tilknyttet selskap under 
driftsresultat og benevnes «Industrielle 
deleierskap». 
 

• 42,8 prosent av Hafslund Eco Vannkraft   
• 35 prosent av Hafslund Ny Energi 
• 33 prosent av Rakkestad Energi 
• 36 prosent av Oplandske Bioenergi 
• 33 prosent av Svalun 

 
Resultatet fra Hafslund Eco Vannkraft og for 
Hafslund Ny Energi per første halvår 2021 inngår 
i konsernresultatet med 201 millioner kroner fra 
Hafslund Eco Vannkraft og -4 millioner kroner fra 
Hafslund Ny Energi.  
 
Resultat av deleierskapet i Hafslund Eco 
Vannkraft har økt vesentlig i forhold til fjoråret, 
som følge av økt kraftpris og produksjonsvolum. 
Negativ effekt av kraftprissikringer demper 
imidlertid resultatøkningen i første halvår 
vesentlig.  
 
Finansielle deleierskap 
Eidsivas 34 prosent aksjepost i Laje Nettservice 
ble solgt i første kvartal 2021, med en gevinst på 
10 millioner kroner.  
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Konsernbalanse 
Konsernet har en totalkapital per 30. juni 2021 
på 46,2 milliarder kroner som er 0,7 milliarder 
kroner høyere enn 30. juni 2020. 
 
Pensjonsordningen for enkelte ansattgrupper er 
under omlegging til innskuddsbasert ordning. 
Økonomiske konsekvenser av omleggingen vil bli 
innarbeidet i regnskap og balanse når denne 
gjennomføres i løpet av andre halvår. 
 
Bokført egenkapital er 24 milliarder kroner og 
utgjør 52 prosent av bokført totalkapital.  
 
Kontantstrøm og likviditet 
Kontantstrømoppstillingen er satt opp etter den 
indirekte metode med utgangspunkt i 
regnskapsmessig resultat før skatt, som justeres 
for resultatposter som ikke har gitt inn- eller 
utbetalinger samt kontantstrømendringer fra 
investerings- og finansieringsposter. 
 
Netto kontantstrømmer fra driften utgjør 
935 millioner kroner. Resultat før skatt på 802 
millioner kroner korrigeres for avskrivninger på 
varige og immaterielle driftsmidler med 782 
millioner kroner, for resultat i tilknyttede 
selskaper med 199 millioner kroner og gevinst 
ved salg av virksomhet på 10 millioner kroner.  
Inn- og utbetalinger fra kunde- og andre 
fordringer samt leverandørgjeld, definert som 
endring i arbeidskapitalen, har gitt en negativ 
likviditetseffekt på 369 millioner kroner.  

 
Positive kontantstrømmer fra driften er 
hovedsakelig benyttet til investeringer i varige 
driftsmidler i konsernets datterselskaper, både 
reinvesterings- og ekspansjonsinvesteringer, på  
1 068 millioner kroner.  
 
Det er mottatt utbytte fra tilknyttede selskaper 
på 119 millioner kroner.  
 
Under året er det betalt utbytte til eiere med 
totalt 362 millioner kroner. 
 
Det er tatt opp 1 700 millioner i nye lån og det er 
innløst og betalt avdrag med 1 757 millioner 
kroner.  
 
Likviditetsbeholdningen per 30. juni 2021 er 
1 686 millioner kroner som er en økning med 722 
millioner kroner siden årsskiftet.   
 
Konsernet har ubenyttede trekkrettigheter på to 
milliarder kroner og en kassakredittramme på 
500 millioner kroner. Per 30. juni 2021 var det 
trukket 1 millioner kroner i datterselskaper av 
kassakredittrammen. Opptrukken kassakreditt er 
klassifisert under linje for kortsiktig lån i 
balansen. 
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Resultatregnskap   

      

     

(tall i millioner kroner) Note  Jan-Jun 
2021 

Jan-Jun 
2020 

Året 
2020 

      
Driftsinntekter  2  4 356 4 342 8 255 
Innkjøps- og varekostnader   -1 765 -1 534 -3 096 
Personalkostnader   -570 -549 -1 068 
Aktivering egne investeringsarbeider   202 204 422 
Av- og nedskrivninger   -782 -705 -1 451 
Annen driftskostnad   -717 -655 -1 419 
Inntekt på investering i tilknyttede selskap 3  199 31 117 
Andre (tap)/gevinster - netto 5  17 -28 -8 
      
Driftsresultat   939 1 107 1 752 
      
Finansinntekter   57 85 135 
Finanskostnader   -204 -264 -456 
Netto finanskostnader 5  -147 -179 -321 
      
Inntekt på investering i tilknyttede selskap 3  10 -1 456 
      
Resultat før skattekostnad   802 927 1 887 
      
Skattekostnad   -129 -197 -289 
      
Resultat etter skatt 672 730 1 598 
      
Avhendet virksomhet 4  0 28 0 
      
Periodens resultat etter skatt   672 757 1 598 
      
      
Utvidet resultat      
Periodens resultat   672 757 1 598 
      
Verdiendring sikringskontrakter   -14 18 20 
Omregningsdifferanser i tilknyttet selskap   -6 14 10 
Sum poster som vil reklassifiseres til resultatet -21 32 30 
      
Endring estimat pensjoner   19 -585 -208 
Sum poster som ikke vil reklassifiseres 
til resultatet 

  
19 -585 -208 

      

Periodens totalresultat   670 204 1 420 
  



 

 
Rapport per første halvår 2021 11 
 

Balanse   

      

Eiendeler     
(tall i millioner kroner) Note  30.06.21 30.06.20 31.12.20 
      

Varige driftsmidler   25 276 24 237 24 936 
Bruksrettseiendel   2 069 2 147 2 169 
Immaterielle eiendeler   1 045 1 054 1 049 
Investeringer i tilknyttede selskaper   11 781 11 744 11 906 
Andre finansielle anleggsmidler 6  2 452 2 540 2 373 
Sum anleggsmidler   42 622 41 722 42 434 
      

Varer   68 69 73 
Kundefordringer og andre fordringer 6  1 842 1 285 1 516 
Derivater   0 9 0 
Kontanter og kontantekvivalenter 6  1 686 2 083 2 408 
Sum omløpsmidler   3 596 3 446 3 997 
Eiendeler holdt for salg   0 317 0 
Sum eiendeler   46 219 45 486 46 430 
      
      
Egenkapital og gjeld     
(tall i millioner kroner) Note  30.06.21 30.06.20 31.12.20 
      

Aksjekapital   1 037 1 037 1 037 
Overkurs   22 767 22 767 22 767 
Opptjent egenkapital 7  332 -239 325 

Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer 24 136 23 565 24 128 
Ikke-kontrollerende eierinteresser   86 78 80 
Sum egenkapital   24 222 23 643 24 209 
      

Lån 5, 6  12 221 10 545 12 480 
Utsatt skatt   2 015 1 669 2 020 
Pensjoner   392 1 070 387 
Derivater 6  89 124 94 
Langsiktig leieforpliktelse 6  2 140 2 206 2 207 
Sum langsiktig gjeld   16 858 15 614 17 189 
      

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 6  2 680 2 376 2 667 
Kortsiktig leieforpliktelse 6  158 150 194 
Derivater 6  40 42 52 
Betalbar skatt   147 365 202 
Lån 5, 6  2 113 3 296 1 919 
Sum kortsiktig gjeld   5 139 6 228 5 033 
Sum gjeld   21 996 21 842 22 222 
Sum gjeld og egenkapital   46 219 45 486 46 430 
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Kontantstrøm    

    

(tall i millioner kroner) Note 
Jan-Jun 

2021 
Jan-Jun 

2020 
    
Resultat før skattekostnad  802 927 
    
Justeringer for:    

Av- og nedskrivninger  782 705 
Gevinst/tap ved salg av varige driftsmidler  -5 0 
Gevinst ved salg av eiendeler tilgjengelig for salg  -10 -8 
Endring i pensjonsforpliktelser  0 11 
Endring i urealisert gevinst/tap på derivater  -17 25 
Endring urealiserte gevinst/tap på andre finansielle eiendeler til 

  
 0 1 

Andel resultat i tilknyttede selskap  -199 -31 
Netto finanskostnader  147 179 

Endring i arbeidskapital og øvrige endringer 1)  -369 27 
    
Kontantstrømmer fra driften  1 131 1 836 
Betalte skatter  -196 -2 
A: Netto kontantstrømmer fra driften  935 1 834 
    
Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler og immaterielle eiendeler  -1 068 -1 338 
Innbetalinger ved salg av anleggsmidler  11 0 
Utbetaling ved kjøp av andre finansielle investeringer  -128 0 
Utbetalinger ved langsiktige utlån   0 -1 
Innbetalinger ved langsiktige fordringer  0 26 
Innbetalinger ved salg av andeler og verdipapirer  37 528 
Innbetalinger av utbytte fra tilknyttede selskaper  119 369 
Endringer i andre investeringer  0 10 
Mottatte finansinntekter  56 75 
B: Netto likviditetsendring fra investeringer  -973 -330 
    
Endring trekk på kassekreditt  -3 -11 
Opptak av nye lån 5 1 700 3 800 
Avdrag på gjeld og andre forpliktelser 5 -1 757 -3 733 
Avdrag på leieforpliktelser  -60 -64 
Betalte renter  -164 -219 
Betalte renter leieforpliktelser  -40 -36 
Utbetalt utbytte til konsernets aksjonærer 7 -362 -650 
C: Netto likviditetsendring fra finansiering  -685 -913 
    
A+B+C: Netto likviditetsendring i perioden  -723 591 
    
Kontanter og bankinnskudd per 01.01.  2 409 1 492 
Kontanter og bankinnskudd per avslutningstidspunkt  1 686 2 083 
    
1) Spesifikasjon av endring i arbeidskapital    
Endring i kundefordringer, varer og andre fordringer  -321 358 
Endring i leverandørgjeld, offentlig gjeld og annen kortsiktig gjeld  -25 -338 
Øvrige endringer  -24 6 
Sum endring arbeidskapital  -369 27 
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Endringer i konsernets egenkapital 
       

(tall i millioner kroner) 
Aksje-
kapital 

Over-
kurs 

Opptjent 
egen-

kapital Sum 

Ikke-
kontroll. 

eier-
interesser 

Sum 
egen-

kapital 
       
Egenkapital per 31.12.2019 1 037 22 767 105 23 909 81 23 990 
       
Periodens resultat:       

Periodens ordinære resultat   760 760 -2 757 
       
Utvidet resultat   -552 -552  -552 
       
Andre endringer:       

Forskjell mellom aksjeverdi og konsernverdi   83 83  83 

Øvrige endringer   16 16  16 
       
Transaksjoner med eierne:       

Vedtatt utbytte   -650 -650  -650 

Egenkapital per 30.06.2020 1 037 22 767 -239 23 565 78 23 643 
       
Egenkapital per 31.12.2020 1 037 22 767 325 24 128 80 24 209 
       
Periodens resultat:       

Periodens ordinære resultat   666 666 6 672 
       
Utvidet resultat   -2 -2  -2 
       
Transaksjoner med eierne:       

Vedtatt utbytte   -657 -657  -657 

Egenkapital per 30.06.2021 1 037 22 767 332 24 136 86 24 222 
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Noter til regnskapet 
 
Note 1 Sammendrag av de vesentligste regnskapsprinsippene 
Konsernregnskapet er utarbeidet i henhold til regnskapsprinsippene i IFRS og består av Eidsiva Energi AS 
med dets datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter. Delårsregnskapet 
avlegges i henhold til IAS 34. Delårsrapporten er ikke gjennomgått av revisor.  
 
Delårsregnskapet gir mindre informasjon enn et årsregnskap, men er avlagt etter de samme 
regnskapsprinsipper og med de samme beregningsmetoder som beskrevet i konsernets årsregnskap og 
må derfor ses i sammenheng med konsernets årsregnskap for 2020, note 2. Det er ikke endret i 
presentasjonen eller tatt i bruk andre standarder som vesentlig påvirker regnskapsrapporteringen eller 
sammenligningen med tidligere år.  
 
Endringer i regnskapsprinsipper og opplysninger 
Konsernet har implementert de endringer i IFRS - rammeverket som er vesentlige for konsernregnskapet 
og har som intensjon å implementere fremtidige relevante endringer på ikrafttredelsetidspunktet. 
  

 
Note 2 Segmentrapportering 
   

(tall i millioner kroner) Jan-Jun 2021 Jan-Jun 2020 

   
Nett 3 676 3 797 
Bioenergi 246 154 
Bredbånd 413 360 
Mor 103 110 
Eliminering -83 -79 
Sum driftsinntekter 4 356 4 342 
   
Nett 594 1 024 
Bioenergi 75 22 
Bredbånd 85 73 
Mor 181 -17 
Eliminering 4 4 
Sum driftsresultat 939 1 107 
 
 
Note 3 Andel resultat i tilknyttet selskap  
Inntekt på investeringer i tilknyttede selskap klassifisert over driften er 199 
millioner kroner per første halvår 2021, og består av Eidsivas resultatandel fra Hafslund Eco Vannkraft AS 
og fra Hafslund Ny Energi.  
 
Inntekt på investeringer i tilknyttede selskaper utgjør 10 millioner kroner per første halvår 2021, og 
består av gevinst etter salg av Eidsivas 34 prosent aksjepost i Laje Nettservice. 
 
 
Note 4 Avhendet virksomhet 
Resultat fra avhendet virksomhet på 28 millioner kroner i sammenlikningstallene per første halvår 2020 
gjelder resultatandelen fra Innlandskraft.  
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Note 5 Rentebærende lån, rente- og valutaderivater 
Rentebærende gjeld utgjør 14 335 millioner kroner. Beløpet inkluderer kortsiktig andel av langsiktig gjeld 
med 2 113 millioner kroner, og opptrukken kassakreditt gjennom konsernkontoavtalen og øvrig avtaler i 
enkeltstående datterselskap med 1 millioner kroner. 
 
På grunn av utviklingen i valutakurs er endring i virkelig verdi på langsiktig lån i utenlandsk valuta 5 
millioner kroner per første halvår 2021, og inngår i netto finanskostnader.  
 
Verdiendring på rentederivater er 17 millioner kroner. Beløpet inngår i rapporteringslinjen «andre 
(tap)/gevinster- netto» som er del av driftsresultatet i resultatregnskapet.  
 
 
Note 6 Finansielle instrumenter 
    

(tall i millioner kroner) 

Finansielle 
eiendeler målt 

til virkelig 
verdi over 
resultatet 

Eiendeler til 
amortisert kost Sum 

Per 30.06.21    
Andre finansielle anleggsmidler 56 2 396 2 452 
Kundefordringer og andre fordringer  1 842 1 842 
Kontanter og kontantekvivalenter  1 686 1 686 
Sum finansielle eiendeler 56 5 924 5 980 
    

(tall i millioner kroner) 

Finansielle 
forpliktelser til 

virkelig verdi 
over resultatet 

Forpliktelser til 
amortisert kost Sum 

Per 30.06.21    
Lån  14 335 14 335 
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld  2 680 2 680 
Leieforpliktelser  2 298 2 298 
Derivater 129  129 
Sum finansielle forpliktelser 129 19 313 19 442 
 
 
Note 7 Utbytte 
Etter aksjonæravtalen for Eidsiva skal utbytte fra og med 2020 vurderes og utbetales kvartalsvis. 
Generalforsamlingen i Eidsiva Energi AS tildeler årlig styret en fullmakt til å dele ut utbytter med 
bakgrunn i selskapets balanse for sist avsluttede regnskapsår. Styret vurderer konsernets finansielle 
stilling før hvert vedtak om utbytte fattes.   
 
I løpet av første halvår 2021 har styret vedtatt utbytte etter fjerde kvartal 2020 med 362 millioner kroner 
som ble utbetalt i mai. Styret har også vedtatt utbytte etter første kvartal 2021 på 295 millioner kroner 
som vil bli utbetalt medio juli 2021. Til sammen er det da vedtatt utbytter med 657 millioner kroner i 
første halvår. 
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Erklæring fra styrets medlemmer og konsernsjef 
Styret og konsernsjef har i dag behandlet og godkjent halvårsrapporten og det konsoliderte 
halvårsregnskapet for Eidsiva Energi per 30. juni 2021. 
 
Vi erklærer etter beste overbevisning at halvårsregnskapet for perioden 1. januar 2021 til 30. juni 2021 
er utarbeidet i samsvar med IAS 34 – Delårsrapportering og at opplysningene i regnskapet gir et 
rettvisende bilde av selskapet og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. 
 
Vi erklærer også, etter beste overbevisning, at halvårsrapporten gir en rettvisende oversikt over 
viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet, samt de mest 
sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode. 
 
 
 

  

Hamar, 8. juli 2021 
Styret i Eidsiva Energi AS 

 
 
 

  

Pål Egil Rønn 
Styreleder 

 Finn Bjørn Ruyter 
Nestleder  Øystein Løseth 

     

Monica Haugan  Toril Benum  Heidi Ulmo 

     

Martin Lutnæs  Per Luneborg  John Renngård 

     

Alf Inge Tunheim    Øistein M. Andresen 
Konsernsjef 
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Finansiell kalender 
 
Rapport per tredje kvartal 2021 27. oktober 2021 
Rapport per fjerde kvartal 2021 17. februar 2022 
Årsrapport 2021 15. april 2022 
Rapport per første kvartal 2022 5. mai 2022 
  
 

 
Investorinformasjon 
 
Informasjon finnes på Eidsivas hjemmeside www.eidsiva.no  
 
Økonomi og finansdirektør Petter Myrvold 
Tlf. 48 26 96 60 
petter.myrvold@eidsiva.no 

http://www.eidsiva.no/
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