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Årsregnskapet 2020

Resultat (mkr) 2020 2019

Driftsinntekter 8 254            4 407             

EBITDA 3 202            1 722             

Driftsresultat 1 752            944                

Resultat før skatt 1 887            651                

Årsresultat  1 598            4 982             

Vesentlige engangsposter 431               4 085             

Årsresultat justert for vesentlige engangsposter 1 167            896                
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Utbytte og utbytteplan

• Aksjonæravtalen pkt 7.2:

• Høyt forutsigbart utbytte

• Kvartalsvis utbytte

• Femårsplan

• Kommunikasjon om behov

• Investment grade (BBB+, ny 
rating 23. mars)

• Minimumsutbytte 700 MNOK + kpi

• Aksjelov og øvrig lovgivning

• Fullmakt fra Generalforsamling

• Styret vedtar utbytte basert på 
forrige års balanse

2020: 720 millioner

2023 777 millioner

2021 737 millioner

2022 755 millioner

2019: 650 millioner

* Kpi-regulert med SSBs prognoser. 

+ 300 millioner

2024 786 millioner

2024 802 millioner
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Koronasituasjonen
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HMS
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Nett (Elvia)

• Stabil drift

• Elvia er i rute med hensyn til å ta ut synergier etter fusjonen

• Arbeidet med å etablere kundesenter på Hamar er i gang

• 400 millioner  investert i nettinfrastruktur
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Bredbånd

• Siste fase av implementeringen i Altibox-prosjektet går inn i 
gjennomføringsfasen etter 18 måneders planlegging. Det mest 
kompliserte IT-prosjektet Eidsiva har vært gjennom.

• Økt etterspørsel

• 70.000 fiberkunder ved utgangen av tredje kvartal

• Økt fortetting/markedspenetrasjon gir gode resultater

• Forventning om høyhastighets bredbånd til alle
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Bioenergi

• Første kvartal preget av høye priser og høyt volum. Det ble 
satt rekord i levert makseffekt og i levert volum på 
fjernvarme.

• Eidsiva Bioenergi har i første kvartal satt i gang prøvedrift 
av ny varmesentral i Kongsvinger.

• Ferdigstilt overføringsledningen mellom Hamar og Stange 
(Åkersvika)
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Eidsiva

• Scope Ratings GMBH 
offentliggjorde kredittrating 
av Eidsiva, 
med score BBB+

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

• Det er inngått langsiktig 
leieavtale med utbygger av 
nytt hovedkontor i Hamar.
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Q1 2021 - Resultat

Resultat (tall i millioner kroner) Per Q1 2021

Driftsinntekter 2 717

Driftsresultat 1 028

Resultat før skatt 965

Resultat etter skatt 794
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Bærekraft i Eidsiva og Elvia

• Konsernets fokusområder:

• Klar grønn tale

• Ansvarlig leverandørutfordrer

• Medarbeidere som endringsagenter

• Pådriver for samarbeid

• Konsernets første bærekraftrapport ble publisert 
den 9. april:

• Les mer om hva vi gjør og våre fokusområder 
innen bærekraft på www.eidsiva.no/om-
eidsiva/barekraft/

• Kompetanseløft innen bærekraft for alle 
medarbeidere starter før sommeren

FNs definisjon av bærekraftig utvikling: Utvikling som ivaretar mennesker og samfunn, 
klima og  miljø og det økonomiske perspektivet på en og samme tid.

http://www.eidsiva.no/om-eidsiva/barekraft/


Klassifisert som konfidensielt

Fremtidsutsikter

• En kald vinter og en mer normal hydrologisk situasjon har løftet 
kraftprisene i 2021. Tro på vesentlig bedre resultat i 
produksjonsvirksomhetene i 2021 enn i 2020. 

• I 2022 faller forwardkraftprisen noe tilbake.

• Høyere kraftpris øker nett-tapet i Elvia, som i 2021 svekker inntjeningen. 
Fra 2022 ventes sterkere resultater i nettvirksomheten.

• Integrasjonsarbeidet i Elvia begynner å gi resultater/synergier – som øker 
gradvis.
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Q1 2021 - Nøkkeltall

Resultat Jan-Mar 2021Jan-Mar 2020

Driftsinntekter mkr 2 717           2 682           

EBITDA mkr 1 415           1 419           

Driftsresultat mkr 1 028           1 068           

Resultat etter skatt mkr 794              778              

Kapitalforhold

Totalkapital mkr 46 680         46 541         

Egenkapital mkr 25 003         24 477         

Netto rentebærende gjeld mkr 10 730         10 395         

Egenkapitalandel % 53,6             52,6             

Netto rentebærende gjeld/EBITDA 3,6               4,3               

RoaCE % 4,5               22,2             



Klassifisert som konfidensielt

Resultatdrivere Q1 2021

• Økt kraftpris

• Bedring i Hafslund Eco Vannkraft og 
Eidsiva Bioenergi.

• Økt nett-tapskostnad i Elvia

• Stabil drift – kostnadskontroll og 
synergier i Elvia

• Kundevekst og økt inntekt per kunde i 
Bredbånd

• Salgsgevinst Laje – 10 millioner

Foto: Trond Lillebo, Hamar Arbeiderblad
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Investeringer Q1 2021 – 496 mill
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Takk for oppmerksomheten


