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Rapport første kvartal 2022 

Generelt 
Eidsivakonsernet har organisert sine virksomheter i virksomhetsområdene Nett, Bredbånd og 
Bioenergi. Konsernet har også en 42,8 prosent eierandel i Norges nest største produksjonsselskap 
Hafslund Eco Vannkraft. 
 
Eidsiva Energi rapporterer årsregnskap for konsernet i henhold til regnskapsprinsippene International 
Financial Reporting Standards (IFRS). Konsernet legger til grunn de samme prinsipper for måling og 
innregning som i årsregnskapet, og en forutsetning om fortsatt drift. 
 
Denne rapporten etter første kvartal er en forenklet rapportering for informasjonsformål. 
Halvårsrapporten per 30. juni og årsrapporten per 31. desember blir utarbeidet etter IAS 34.  
 
Sammenligningstall fra samme periode i fjor vises i parentes.  
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Rapport første kvartal 2022 

Sammendrag for første kvartal 2022 
Første kvartal 2022 ble en ny periode preget av svært høye kraftpriser. Det som preger resultatet i 
perioden mest, er at Elvia dermed fikk en svært kraftig økning i kostnader til nett-tap og overliggende 
nett. Elvia utsatte med bakgrunn i situasjonen i energimarkedet tarifføkningen som var planlagt ved 
inngangen til året, med den konsekvens at kvartalsresultatet etter IFRS for nettvirksomheten ble 
negativt. Det er viktig å understreke at utsatt tarifføkning ikke innebærer tapte inntekter, men en 
forskyvning av inntekter. Nettariffene ble for øvrig økt fra 1. mai 2022, som vil øke inntjeningen fra 
nettvirksomheten resten av året. 
 
Kraftprisøkningen løfter samtidig resultatene i Hafslund Eco Vannkraft og Eidsiva Bioenergi kraftig, 
selv om produksjonsvolumene er noe lavere enn i første kvartal 2021.  
 
Eidsiva Bredbånd leverer høyere resultat og vesentlig økt omsetning sammenlignet med i første 
kvartal 2021.  
 
Konsernets driftsinntekter for første kvartal 2022 ble 2 624 millioner kroner (2 717 millioner kroner). 
Konsernets driftsresultat ble 189 millioner kroner (1 028 millioner kroner).  
 
Etter netto finanskostnader på 93 millioner kroner (73 millioner kroner) og resultat fra tilknyttede 
selskaper utenfor kjernevirksomhetene på 0 millioner kroner (10 millioner kroner) ble resultat før 
skattekostnad 97 millioner kroner (965 millioner kroner). Skattekostnaden er beregnet med 22 
prosent.  
 
Resultat etter skatt for første kvartal 2022 ble 162 millioner kroner (794 millioner kroner).  
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Nøkkeltall    

    
Resultat  Jan-Mar 2022 Jan-Mar 2021 
    

Driftsinntekter  mkr 2 624 2 717 

EBITDA mkr 554 1 415 

EBITDA-margin % 21,1 52,1 

Driftsresultat mkr 189 1 028 

Resultat før skatt mkr 97 965 

Resultat etter skatt mkr 162 794 

    

Driftsresultat korrigert for mer/mindreinntekt mkr 86 422 

    

Kapitalforhold  31.03.2022 31.03.2021 
    

Totalkapital mkr 49 094 46 680 

Totalkapitalrentabilitet % 0,5 5,0 

Egenkapital mkr 24 151 25 003 

Egenkapitalrentabilitet 1) % 0,0 6,5 

Sysselsatt kapital mkr 40 780 37 435 

ROACE 1) % 0,2 4,5 

Kontanter og kontantekvivalenter mkr 2 446 2 758 

Netto rentebærende gjeld mkr 14 128 10 730 

Egenkapitalandel % 49,2 53,6 

Netto rentebærende gjeld/EBITDA 1)  8,6 3,4 

EBITDA/renter 1)  3,6 7,6 

    

Andre nøkkeltall  Jan-Mar 2022 Jan-Mar 2021 
    

Levert energi Nett GWh 7 800 8 200 

Varmesalg Bioenergi GWh 171 188 

    

Andre nøkkeltall  31.03.2022 31.03.2021 
    

Antall nettkunder  952 000 935 000 

Nettkapital mkr 21 500 20 200 

NVE-effektivitet (distribusjonsnettet) % 104 111 
1) Nøkkeltallene under kapitalforhold beregnes for siste tolv måneder.    
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Definisjoner 

EBITDA Driftsresultat + avskrivninger og nedskrivninger 
Rentebærende gjeld Gjeld som får renteavkastning bokført som en finanskostnad 

med unntak av netto pensjonsforpliktelse og 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 Netto rentebærende gjeld/EBITDA siste tolv måneder 
EBITDA/Renter EBITDA siste tolv måneder/Renter siste tolv måneder 
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Viktige hendelser 

o Svært høy kraftpris har gitt uvanlig høye 
kostnader til overliggende nett og nettap i 
Elvia.  

o Tross disse kostnadsøkningene utsatte Elvia 
planlagt økning av tariffene. 

o Tarifføkningen ble ytterligere utsatt da 
Statnett kunngjorde at forbruksleddet i 
sentralnettstariffen på grunn av store 
flaskehalsinntekter ville bli satt til null fra 
andre kvartal. 

o Strømstøtteordningen for 
husholdningskunder som ble innført fra 
desember 2021 ble utvidet til en støtteandel 
på 80 prosent av pris over 70 øre/kWh og 
deretter forlenget med ett år. I oktober til 
desember 2022 vil støtteandelen være 90 
prosent. 

o Eidsiva Bioenergis tilsvarende 
kompensasjonsordning til 
husholdningskunder forlenges tilsvarende. 
Det er fjernvarmeselskapene som bærer 
denne konsekvensen økonomisk.  

o Eidsiva Bioenergi valgte for første kvartal 
2022 å tilby en tidsavgrenset 
kompensasjonsordning også for 
næringskundene. 

o Kommunestyret i Stange godkjente 28. 
februar overføring av Stange Energis 
virksomhet innen strømnett, vannkraft og 
elsikkerhet til Eidsiva med oppgjør i Eidsiva-

aksjer. Hafslund Eco skyter samtidig inn 
tilsvarende verdier for å opprettholde sitt 
50 prosent eierskap i Eidsiva. 
Generalforsamlingen i Eidsiva Energi 
behandler saken 11. mai 2022. 

o Eidsiva Bredbånd inngikk i mars avtale med 
Alpin Infra om overtagelse av cirka 1500 
kunder og infrastruktur i Hafjell, og skal 
bygge om det coax-baserte nettet til 
fibernett. 

o Det har vært en positiv utvikling i 
skadestatistikken, blant annet med H2-tall 
(skader med og uten fravær per million 
arbeidstimer siste 12 måneder) under 5. I 
Eidsiva Bredbånd var det 1. april over ett år 
siden forrige skade, slik at både H1 og H2 
var null. 

o Eidsiva tok i januar opp tre nye grønne 
obligasjonslån på til sammen 2 milliarder 
kroner med løpetider på 5 og 10 år til gode 
betingelser. 

o Pandemien Covid-19 har hatt liten direkte 
påvirkning på driften av Eidsivas 
virksomheter i første kvartal, utover noe 
forhøyet sykefravær grunnet omikron-
varianten. 

o Krigen i Ukraina skaper økt usikkerhet i 
kapitalmarkedet og kan medføre knapphet 
på råvarer og andre innsatsfaktorer 
fremover.  
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Risiko 
Konkurransedyktige resultater, utbytteevne og 
sikring av konsernets finansielle plattform, 
inkludert kredittrating, er prioriterte områder for 
konsernets risikostyring.  
 
Utvikling i langsiktige kraftpriser vil fortsatt være 
sentralt for Eidsivakonsernet da dette i stor grad 
påvirker resultatutviklingen og utbytteevnen 
over tid. 
 
Som eier av Norges største nettselskap Elvia er 
Eidsiva avhengig av å opprettholde et 
konkurransedyktig kostnadsnivå. Med unntak 
av kraftpris, er Eidsiva som energikonsern over 
tid relativt lite eksponert for markedsendringer 
og mer eksponert for endringer i 
rammebetingelser. Konsernet jobber for å 
oppnå gode og bærekraftige 
rammebetingelser for nettvirksomheten og 
gode løsninger for energisystemet som helhet.  
 
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 leveringssikkerhet og stabil 
energiproduksjon og de mest sentrale 
risikoelementer. Cybersikkerhet er også en 
risikofaktor konsernet har høyt på agendaen. 
Ettervirkningene av koronapandemien og den 
pågående krigen i Ukraina skaper knapphet og 
flaskehalser som påvirker energimarkedene, 
samt leveringstider og tilgang på råmaterialer 
og blant annet elektroniske komponenter. 
Operasjonelt er dette per dato håndterbart, 
men over tid kan dette skape utfordringer for 
prosjekter og kostnadseffektiv utvikling av 
konsernets virksomheter.  

Utsiktene framover 
Norsk energibransje står overfor en situasjon 
med lav magasinfylling, og ekstraordinært høye 
priser på strøm. Samtidig sitter bransjen med 
nøkkelen til å gjennomføre det grønne skiftet – 
som forutsetter elektrifisering av samfunnet og 
økt utnyttelse av fornybare kilder. Dette må skje 
basert på løsninger som er samfunnsmessig 
effektive forsvarlige, og som samtidig oppleves 
som legitime og rettferdige av kundene.   
 
Staten har på kort sikt valgt å etablere en 
strømstøtteordning som skjermer spesielt 
husholdningskundene. Ordningen er utformet 
slik at den i liten grad griper inn i 
markedsmekanismen for kraft, og dermed 
inntektssiden i Eidsivas deleide kraftproduksjon 
gjennom Hafslund Eco Vannkraft. Høye 
strømpriser påvirker også inntektene innen 
fjernvarme, selv om husholdningskundene 
tilgodeses med en prisreduksjon tilsvarende 
statens strømstøtte. Fjernvarmestøtten 
finansieres imidlertid ikke av staten, men av 
fjernvarmeprodusenten selv.  
 
Situasjonen i kraftmarkedet medfører at Elvias 
nettapskostnader fortsatt vil være uvanlig høye, 
og disse vil før eller senere dekkes inn av 
kunden gjennom økt nettleie.  
I nettvirksomheten forventes det at 
integrasjonen med etablering av felles 
arbeidsprosesser og systemer over de 
nærmeste årene skal gi vesentlig effektivisering 
og varige resultatforbedringer, og gi grunnlag 
for å ta tilbake frontposisjonen som Norges 
mest effektive nettselskap. Disse forbedringene 
generelt og utviklingen i påvirkbare 
driftskostnader spesielt er svært viktige for 
Eidsiva, selv om utslagene kvartal for kvartal og 
år for år blir mer nøkterne enn påvirkningen fra 
energimarkedene.    
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I Bredbånd fortsetter kundeveksten og denne 
forventes å bidra positivt til konsernets 
resultatutvikling både i 2022 og fremover.   
 
I tillegg til å videreutvikle og ytterligere optimere 
virksomhetene, vil Eidsiva arbeide for å utvikle 

ny, bærekraftig og lønnsom virksomhet basert 
på de fortrinn vi har som en ledende 
infrastrukturaktør i en situasjon der produksjon 
og forbruk av fornybar energi i Norge forventes 
å stige kraftig.  
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Virksomhetsområdene for første kvartal 2022 
 

Nett 

(tall i millioner kroner) 
Jan-Mar 

2022 
Jan-Mar 

2021 
Driftsinntekter 2 176 2 328 

Brutto dekningsbidrag 374 1 444 

EBITDA -59 997 

Driftsresultat -341 687 
   

Antall nettkunder 952 000 935 000 

Levert energi (GWh) 7 800 8 200 

Nettkapital (i mkr) 21 500 20 200 

NVE-effektivitet (d-nett) 104% 111% 
 

 

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 over 
året med kundenes forbruk.  
 
Driftsinntektene hittil i år er 2 176 millioner kroner 
(2 328 millioner kroner). Forbruket er lavere enn 
tilsvarende periode i fjor, mens tariffene er på 
samme nivå. Tarifføkningen som var planlagt 
ble ikke gjennomført i første kvartal.  

Innkjøps- og varekostnadene er på 1 803 
millioner kroner (885 millioner kroner). Denne 
kostnadsøkningen er hovedårsak til redusert 
resultat i Elvia og for konsernet samlet og 
skyldes i hovedsak at kraftprisene har vært 
vesentlig høyere enn i samme periode i 2021, 
noe som har medført at kostnadene til 
overliggende nett har økt med 507 millioner 

kroner, mens kostnader i forbindelse med 
nettap har økt med 387 millioner kroner.  

Personalkostnadene er på 225 millioner kroner 
(214 millioner kroner).  

Avskrivningene ble 282 millioner kroner (310 
millioner kroner). Nedgangen i avskrivninger 
skyldes forlengede levetider, samt at det i 2021 
ble forsert avskrivninger på grunn av nedkorting 
av levetid på noen IT-systemer. 

Andre driftskostnader utgjør 311 millioner kroner 
(329 millioner kroner). Det er noe økte kostnader 
i forbindelse med drift og vedlikehold av nettet, 
samt høyere energipriser. I tillegg har 
kostnadene til IT økt med 18 millioner kroner, 
noe som i hovedsak skyldes forsinket driftsstart 
for ny plattform. Forsyningsmessig har 2022 
startet bra, og kostnader til beredskap er 18 
millioner lavere enn samme periode i fjor. 
Kostnader til kundekommunikasjon, kampanjer 
og sponsing er 10 millioner lavere.  

Driftsresultatet hittil i år er negativt med 341 
millioner kroner (687 millioner kroner).  

 
 

Bioenergi 

(tall i millioner kroner) 
Jan-Mar 

2022 
Jan-Mar 

2021 
Driftsinntekter 212 175 

Brutto dekningsbidrag 192 136 

EBITDA 144 98 

Driftsresultat 123 79 
   

Solgt GWh 171 188 
 

 
Bioenergivirksomheten produserer fjernvarme 
fra ti hel- og deleide fjernvarmeanlegg. 
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Driftsinntektene for første kvartal 2022 er 212 
millioner kroner (175 millioner kroner). 
 
Salgsvolumet for første kvartal 2022 endte på 
171 GWh (188 GWh). Temperaturen i har vært 
mildere og bidrar isolert sett til å redusere 
fjernvarmevolumet 22 GWh sammenlignet med 
fjoråret. Lavere uttak av energi til fjernvarme 
øker damp og el-produksjonen med 4,5 GWh. 
Strømproduksjonen basert på biovirke (ORC) 
har hatt stabil produksjon i perioden og utgjør 
0,7 GWh av el-produksjonen. 
 
Omsetningen har økt med 37 millioner kroner. 
Kraftpris har vært cirka 100 øre/kWh høyere enn 
tilsvarende periode i fjor. Fjernvarmeprisene 
følger som hovedregel strømprisen. For 
husholdningskunder har det i perioden vært 
strømprisen fratrukket strømstøtte fra staten 
som legges til grunn ved beregning av 
fjernvarmepris. Selskapet har i første kvartal 
dessuten etablert en lignende tidsbegrenset 
kompensasjonsordning for næringskunder. 
Høyere energipriser har tross 
kompensasjonsordningene økt omsetningen 
med 50 millioner kroner. Lavere volum trekker 
ned 18 millioner kroner. Inntekt fra 
avfallsbehandling øker som følge av CO2-avgift 
er inkludert i «gatefee». 
 
Innkjøps- og varekostnadene utgjorde for første 
kvartal 20 millioner kroner (40 millioner kroner). 
Reduksjonen skyldes at en mildere vinter har 
gitt lavere salgsvolum og mindre behov for 
spisslast.  
 
Øvrige drifts- og produksjonskostnader går opp 
10 millioner kroner sammenlignet med i fjor. 
Kraftpriser påvirker kostnader til 
produksjonsstrøm i elkjeler og pumpeenergi, og 
utgjør en tredel av kostnadsveksten. Øvrige 
endringer består blant av økte avskrivninger, 
oppkjøp av fjernvarmeanlegg på Råholt og 
styrket drifts- og prosjektorganisasjon som 
følge av høyt aktivitetsnivå.  

Driftsresultat for virksomhetsområdet for første 
kvartal 2022 er 123 millioner kroner (79 millioner 
kroner). 
 
 

Bredbånd 

(tall i millioner kroner) 
Jan-Mar 

2022 
Jan-Mar 

2021 
Driftsinntekter 230 203 

Brutto dekningsbidrag 162 152 

EBITDA 103 97 

Driftsresultat 44 42 
 

 
Bredbåndsvirksomheten som består av Eidsiva 
Bredbånd AS og Eidsiva Fiberinvest AS (EFAS) 
hadde driftsinntekter per første kvartal 2022 på 
230 millioner kroner (203 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 for første 
kvartal 2022 68 millioner kroner (51 millioner 
kroner). Økningen skyldes både økt volum, og at 
Altibox har overtatt noen funksjoner som Eidsiva 
Bredbånd utførte internt tidligere. 
 
Netto personalkostnader ble 25 millioner kroner 
(25 millioner kroner).  
  
Driftsresultat for første kvartal 2022 var på 44 
millioner kroner (42 millioner kroner). 
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Morselskapet 

(tall i millioner kroner) 
Jan-Mar 

2022 
Jan-Mar 

2021 
Driftsinntekter 38 61 

EBITDA 366 223 

Driftsresultat 362 219 

- herav HEV 391 224 
 

 
Resultatandelen fra produksjonsselskapet 
Hafslund Eco Vannkraft (HEV) inngår i 
morselskapets driftsresultat, men omtales 
under «Tilknyttet virksomhet». I tabellen overfor 
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 i morselskapet. 
 
Morselskapet hadde driftsinntekter på 38 
millioner kroner for første kvartal 2022 (61 
millioner kroner). Av driftsinntektene kommer 17 
millioner kroner fra Elsikkerhet Norge (17 
millioner kroner).  
 
Driftresultatet i Elsikkerhet Norge ble 1 millioner 
kroner (1 millioner kroner).  
 
Morselskapet står for finansiering av konsernet. I 
denne forbindelse benyttes enkelte finansielle 
instrumenter. For første kvartal 2022 har 
rentesikringer hatt en positiv utvikling på 7 

millioner kroner (16 millioner kroner) på 
driftsresultatet.  
 
Konsernets valutalån har en positiv 
verdiutvikling på 2 millioner kroner (6 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». 
 

o 42,8 prosent av Hafslund Eco Vannkraft   

o 35,0 prosent av Hafslund Ny Energi 

o 33,0 prosent av Rakkestad Energi 

o 36,1 prosent av Oplandske Bioenergi 

o 33,3 prosent av Svalun 
 



 

 
15 

Rapport første kvartal 2022 

Resultatet fra Hafslund Eco Vannkraft og for 
Hafslund Ny Energi for første kvartal 2022 inngår 
i konsernresultatet med 391 millioner kroner 
(224 millioner kroner) fra Hafslund Eco 
Vannkraft og -5 millioner kroner (-3 millioner 
kroner) fra Hafslund Ny Energi.  
 
Resultat av deleierskapet i Hafslund Eco 
Vannkraft har økt vesentlig i forhold til fjoråret. 
Kraftprisen har økt vesentlig og dette mer enn 
oppveier at produksjonsvolumet er klart 
redusert og at det var negative verdiendringer 
på sikringskontrakter. 

 
 
Finansielle deleierskap 

o 33,3 prosent av Celtic Norse   

o 20,0 prosent av Prevent Systems 
 
 

Konsernbalanse 

Konsernet har en totalkapital per 31. mars 2022 
på 49,1 milliarder kroner som er 2,4 milliarder 
kroner høyere enn 31. mars 2021. 
 
Bokført egenkapital er 24 milliarder kroner og 
utgjør 49 prosent av bokført totalkapital. 
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Hamar, 11. mai 2022 
Styret i Eidsiva Energi AS 

 
 
 

  

Pål Egil Rønn 
Styreleder 

 
Finn Bjørn Ruyter 

Nestleder 
 Øystein Løseth 

     

Monica Haugan  Toril Benum  Heidi Ulmo 
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Resultatregnskap   

     
(tall I millioner kroner)  Jan-Mar 2022 Jan-Mar 2021 Året 2021 
     
Driftsinntekter   2 624 2 717 8 343 
Innkjøps- og varekostnader  -1 891 -975 -4 196 
Personalkostnader  -313 -303 -1 152 
Aktivering egne investeringsarbeider  109 103 430 
Av- og nedskrivninger  -364 -388 -1 584 
Annen driftskostnad  -368 -364 -1 570 
Inntekt på investering i tilknyttede selskap  386 222 602 
Andre (tap)/gevinster–- netto  7 16 46 
     
Driftsresultat  189 1 028 919 
     
Finansinntekter  43 35 134 
Finanskostnader  -135 -108 -429 
Netto finanskostnader  -93 -73 -295 
     
Inntekt på investering i tilknyttede selskap  -0 10 9 
     
Resultat før skattekostnad  97 965 633 
     
Skattekostnad  66 -171 -1 
     
Periodens resultat etter skatt  162 794 632 
     
     
Utvidet resultat     
Periodens resultat  162 794 632 
     
Verdiendring sikringskontrakter i tilknyttet selskap  -80 2 -83 
Omregningsdifferanser i tilknyttet selskap  -5 -2 -8 
Sum poster som vil reklassifiseres til resultatet  -85 0 -91 
     
Endring estimat knyttet til pensjoner  0 0 232 
Sum poster som ikke vil reklassifiseres til resultatet 0 0 232 
     
Periodens totalresultat  78 794 773 
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Balanse   

     

Eiendeler (tall i millioner kroner)  31.03.2022 31.03.2021 31.12.2021 
     
Varige driftsmidler  26 202 25 060 25 940 
Bruksrettseiendel  3 010 2 100 2 699 
Immaterielle eiendeler  1 095 1 049 1 097 
Investeringer i tilknyttede selskaper  11 797 12 101 11 882 
Andre finansielle anleggsmidler  2 743 2 395 2 718 
Sum anleggsmidler  44 847 42 705 44 337 
     
Varer  84 70 86 
Kundefordringer og andre fordringer  1 717 1 148 1 852 
Kontanter og kontantekvivalenter  2 446 2 758 557 
Sum omløpsmidler  4 247 3 975 2 495 
Sum eiendeler  49 094 46 680 46 832 
     
     
Egenkapital og gjeld (tall i millioner kroner)  31.03.2022 31.03.2021 31.12.2021 
     
Aksjekapital  1 037 1 037 1 037 
Overkurs  22 767 22 767 22 767 
Opptjent egenkapital  250 1 115 177 
Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer 24 054 24 919 23 981 
Ikke-kontrollerende eierinteresser  97 84 93 
Sum egenkapital  24 151 25 003 24 073 
     
Lån  14 604 12 432 12 665 
Utsatt skatt  2 107 2 026 2 109 
Pensjoner  199 392 199 
Derivater  83 85 82 
Langsiktig leieforpliktelse  3 049 2 192 2 735 
Sum langsiktig gjeld  20 042 17 126 17 789 
     
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld  2 639 3 078 2 739 
Kortsiktig leieforpliktelse  201 136 196 
Derivater  10 45 18 
Betalbar skatt  26 179 3 
Lån  2 025 1 112 2 013 
Sum kortsiktig gjeld  4 901 4 551 4 970 
Sum gjeld  24 943 21 678 22 759 
Sum gjeld og egenkapital  49 094 46 680 46 832 
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Finansiell kalender 

Halvårsrapport 2022    23. august 2022     
Forenklet rapport per tredje kvartal 2022  25. oktober 2022  
  
 
 

Investorinformasjon 

Informasjon finnes på Eidsivas hjemmeside www.eidsiva.no  
 
Økonomi- og finansdirektør Petter Myrvold 
Tlf. 482 69 660 
petter.myrvold@eidsiva.no

http://www.eidsiva.no/
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