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Resultatdrivere første halvår 2022 
Eidsivakonsernet har organisert sine virksomheter i virksomhetsområdene Nett, Bredbånd og 
Bioenergi. Konsernet har også en 43,5 prosent eierandel i Norges nest største produksjonsselskap 
Hafslund Eco Vannkraft. Sammenligningstall fra samme periode i fjor vises i parentes.  
 
Første halvår 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 tarifføkningen som var planlagt ved inngangen til året, og økningen som er 
gjennomført 1. mai 2022 er mindre enn økningen i nettap-relaterte kostnader. Konsekvensen er at 
halvårsresultatet etter IFRS for nettvirksomheten ble negativt. Det er viktig å understreke at utsatt 
tarifføkning ikke innebærer tapte inntekter, men en forskyvning av inntekter. Den underliggende 
driften er stabil og god, og om man korrigerer for mindreinntekt i nettvirksomheten, fremkommer et 
svært solid underliggende resultat.   
 
Kraftprisøkningen løfter samtidig resultatene i Hafslund Eco Vannkraft og Eidsiva Bioenergi 
sammenliknet med 2021, selv om produksjonsvolumene er noe lavere enn i første halvår 2021. For 
Eidsiva Bioenergi er halvårsresultatet rekordhøyt. Imidlertid medførte oppgangen i fremtidspriser på 
kraft i juni måned flere hundre millioner kroner i urealiserte mindreverdier på kraftprissikringene i 
Hafslund Eco Vannkraft, noe som begrenser kraftpriseffekten på resultatet på kort sikt.  
 

 
 
Eidsiva Bredbånd leverer et resultat på samme nivå som i første halvår 2021. Omsetningen er økt, 
men varekost til Altibox er høyere enn samme periode i fjor, da det ble gitt en rabatt på grunn av 
forsinket systemintegrasjon.  
 
Konsernets driftsinntekter for første halvår 2022 ble 4 247 millioner kroner (4 356 millioner kroner). 
Konsernets driftsresultat ble -223 millioner kroner (939 millioner kroner).  
 
Etter netto finanskostnader på 188 millioner kroner (147 millioner kroner) ble resultat før skattekostnad 
-411 millioner kroner (802 millioner kroner). Skattekostnaden er beregnet med 22 prosent.  
 
Resultat etter skatt for første halvår 2022 ble -279 millioner kroner (672 millioner kroner).  
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Nøkkeltall    

    
Resultat  Jan-Jun 2022 Jan-Jun 2021 

    

Driftsinntekter  mkr 4 247 4 356 

EBITDA mkr 507 1 721 

EBITDA-margin % 11,9 39,5 

Driftsresultat mkr -223 939 

Resultat før skatt mkr -411 802 

Resultat etter skatt mkr -279 672 

    

Driftsresultat korrigert for mer/mindreinntekt mkr 1 407 786 

    

Kapitalforhold  30.06.2022 30.06.2021 

    

Totalkapital mkr 48 819 46 219 

Totalkapitalrentabilitet % -0,2 4,7 

Egenkapital mkr 24 187 24 223 

Egenkapitalrentabilitet 1) % -1,3 6,3 

Sysselsatt kapital mkr 39 910 38 557 

ROACE 1) % -0,6 4,1 

Kontanter og kontantekvivalenter mkr 1 561 1 686 

Netto rentebærende gjeld mkr 14 162 12 648 

Egenkapitalandel % 49,5 52,4 

Netto rentebærende gjeld/EBITDA 1)  11,0 4,0 

EBITDA/renter 1)  2,6 7,8 

    

Andre nøkkeltall  Jan-Jun 2022 Jan-Jun 2021 

    

Levert energi Nett GWh 12 500 12 483 

Varmesalg Bioenergi GWh 246 264 

    

Andre nøkkeltall  30.06.2022 30.06.2021 

    

Antall nettkunder  960 000 937 000 

Nettkapital mkr 22 500 20 650 

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

    

Definisjoner    

Definisjoner finnes under avsnitt om alternative resultatmål på slutten av denne rapporten. 
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Driftsinntekter 
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Viktige hendelser 

o Svært høy kraftpris har gitt uvanlig høye 
kostnader til overliggende nett og nettap i 
Elvia, selv om Statnett i andre kvartal satte 
forbruksleddet i sentralnettstariffen til null 
på grunn av store flaskehalsinntekter. 

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 september 
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 Stange Energis virksomhet innen strømnett, 
vannkraft og elsikkerhet ble fra 1. juni 
overført til Eidsiva med oppgjør i Eidsiva-
aksjer. Hafslund Eco skjøt samtidig inn 
tilsvarende verdier for å opprettholde 50 
prosent eierskap i Eidsiva. Eidsiva eier etter 
transaksjonene 43,5 prosent i Hafslund Eco 

Vannkraft, 100 prosent av nettselskapet 
Stange Energi Nett 76 prosent av Elsikkerhet 
Norge. 

o Eidsiva Bredbånd vant i mai anbud om å 
bygge mørk fiber til cirka 200 aksesser 
tilhørende Bærum kommune. 

o Eidsiva Bredbånd opplever noe økt 
konkurranse om fiberkundene i Innlandet, 
blant annet fra aktører som tilbyr såkalt 
fast trådløst bredbånd over 5G.  

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. I juni ble Eidsivas første grønne 
banklån på 1 milliard tatt opp med løpetid 
til september 2023. Samtidig ble det inngått 
avtale om to nye bilaterale trekkfasiliteter 
på til sammen 1 milliard kroner med løpetid 
til oktober 2024. 

o Eidsiva har fra juni bærekraftmål i den 
eksisterende syndikerte trekkfasiliteten på 
2,5 milliarder, og i en av de nye bilaterale 
trekkfasilitetene. 

o Ettervirkningene av Pandemien Covid-19 og 
den pågående krigen i Ukraina skaper økt 
usikkerhet i kapitalmarkedet og kan 
medføre knapphet på råvarer og andre 
innsatsfaktorer fremover.
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Bærekraft 
Eidsiva har en sentral rolle i overgangen til et 
lavutslippssamfunn og har som ambisjon å 
være en aktør nordmenn flest forbinder med 
klimaløsninger og elektrifisering. Klima, miljø, 
mennesker og samfunn får stadig større plass i 
vår bevissthet ved siden av de langsiktige 
lønnsomhetskrav Eidsiva lenge har lagt til 
grunn. 
 
Eidsiva er en stor aktør i det norske 
kapitalmarkedet og har i første halvår inkludert 
bærekraftmål i to av sine låneavtaler, som 
omhandler sosiale forhold, klimafotavtrykk og 
deler av Eidsivas bidrag til det grønne skiftet. 
Resultatutvikling for indikatorene første halvår 
2022 vises i tabellen nedenfor, sammenstilt 
med tilsvarende tall for hele fjoråret. 
 
 
 

 30.06.22 31.12.21 
   
Kgt CO2  
(scope 1 og 2) 

31 914 69 580 

   
H2 * 5,2 5,6 
   Nye GWh 
fjernvarme 

3,5 11,8 

 
* Skader per million arbeidstimer inkludert 
leverandører 
 
Konsernets utslipp av CO2 fordeler seg på 
utslippskilder som vist i figuren nedenfor. Siden 
det er første gang Eidsiva utarbeider 
klimaregnskap per halvår finnes ikke 
sammenligningstall for samme periode i fjor. Vi 
har derfor valgt å inkludere tall for hele 2021 
som referanse. 
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De to største CO2-utslippene i Eidsiva kommer 
fra avfallsforbrenning med energigjenvinning 
og nettap (energi som blir borte på veien) fra 
distribusjon av strøm.  
 
Avfallsforbrenning med energigjenvinning er et 
effektivt klimatiltak, og sørger for forsvarlig 
håndtering av avfall som ikke kan eller bør 
materialgjenvinnes. Utslippet fra 
avfallsforbrenning skyldes i hovedsak andelen 
plast i restavfallet. Utslippet kan reduseres 
gjennom reduksjon av mengde plast som 
inngår i restavfallet eller gjennom CO2-fangst, 
men begge deler trenger teknologiutvikling og 
modning. Eidsiva samarbeider med andre 
aktører for å finne egnede løsninger i begge 
disse retningene.  
 
Nettap ved distribusjon av strøm kan begrenses 
ved utjevning av effekttopper i 
strømleveransene og økt utbygging av 
kapasitet i nettet. Jo høyere effekt nettet må 
levere samtidig desto større blir nettapet i 
prosent av distribuert mengde energi. Ett av 
flere tiltak for å jevne ut belastningen i nettet 
over døgnet er endret nettleiemodell som 
incentiverer kundene i ønsket retning. 
 
Scope 1 viser direkte CO2-utslipp knyttet til drift 
av egen virksomhet og fremkommer ved at 

antall liter fossilt drivstoff/fyringsolje, innkjøpt 
mengde SF6 gass og energimengde i råstoff 
som forbrennes for å produsere fjernvarme 
omregnes til CO2. Stolpene fra venstre i 
diagrammet til og med fjernvarmeproduksjon 
(fornybart) inngår i scope 1. 
 
Scope 2 viser indirekte CO2-utslipp fra 
energiforsyning (innkjøpt elektrisitet og 
fjernvarme til eide og leide eiendommer) samt 
nettap som følge av distribusjon av strøm. Disse 
utslippskildene vises i de tre stolpene til høyre i 
figuren. 
 
Åpenhetsloven trådte i kraft 1.juli 2022. Eidsiva 
arbeider målrettet med å implementere tiltak 
for å etterleve lovverket. 
 
Les gjerne mer om målsetninger, arbeid for å 
nå disse og resultater i bærekraftrapporten for 
2021: 
https://www.eidsiva.no/globalassets/dokument
er/finansiell-
informasjon/2022/baerekraftrapport-2021.pdf 
 
Til slutt i denne halvårsrapporten vises det en 
oppdatert tabell over virksomhet som omfattes 
av EU-taksonomien.

https://www.eidsiva.no/globalassets/dokumenter/finansiell-informasjon/2022/baerekraftrapport-2021.pdf
https://www.eidsiva.no/globalassets/dokumenter/finansiell-informasjon/2022/baerekraftrapport-2021.pdf
https://www.eidsiva.no/globalassets/dokumenter/finansiell-informasjon/2022/baerekraftrapport-2021.pdf
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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. Med dagens høye kraftprisnivåer 
skaper også kortsiktige svingninger i 
kraftmarkedet store og uforutsigbare 
svingninger i konsernets resultater – både fra 
produksjonsvirksomhetene og knyttet til nettap i 
strømnettet.  
 
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 
Eidsivas resultater for første halvår 2022 er langt 
lavere enn normalt på grunn av spesielle 
periodiseringseffekter. Den underliggende 
driften er god, og markedene for våre produkter 
er sterke, noe som forventes å gi seg utslag i 
sterkere resultater enn normalt i kommende 
perioder.  
 
Norsk energibransje står overfor en situasjon 
med 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 og forsvarlige, og som samtidig 
oppleves som legitime og rettferdige av 
kundene.   
 
Situasjonen i kraftmarkedet medfører at Elvias 
nettapskostnader fortsatt vil være uvanlig høye, 
og disse kostnadene må etter hvert dekkes inn 
av kunden gjennom økt nettleie. Når det gjelder 
kostnader til overliggende nett (Statnett) som 
også må dekkes inn av kundene gjennom 
nettleia, arbeider Eidsiva for at de store 
flaskehalsinntektene Statnett løpende mottar 
må motregnes sentralnettstariffene løpende og 
fullt ut, og ikke kun delvis som nå. Slik kan vi 
unngå at nettkundene stilles overfor en tariff 
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som i perioder er enda høyere enn de 
underliggende kostnadene.    
 
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.    
 
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 energi og 
telekomaktør i en situasjon der produksjon og 
forbruk av fornybar energi i Norge forventes å 
stige kraftig. 
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Virksomhetsområdene for første halvår 2022 
 

Nett 

(tall i millioner kroner) 
Jan-Jun 

2022 
Jan-Jun 

2021 
Driftsinntekter 3 450 3 676 

Brutto dekningsbidrag 824 2 066 

EBITDA -21 1 216 

Driftsresultat -585 594 

   

Antall nettkunder 960 000 937 000 

Levert energi (GWh) 12 500 12 483 

Nettkapital (i mkr) 22 500 20 650 

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.  
 
Driftsresultatet hittil i år er negativt med 585 
millioner kroner (594 millioner kroner). Den store 
endringen i driftsresultat skyldes i all hovedsak 
at kostnadene til overliggende nett og nettap 
har økt med nærmere 1 milliard kroner, samtidig 
som tariffinntektene er redusert med litt i 
overkant av 200 millioner kroner. Underliggende 
driftsresultat (korrigert for mer-
/mindreinntekter), er positivt med 1 045 
millioner kroner (441 millioner kroner). 
Forbedringen i underliggende driftsresultat på 
cirka 600 millioner kroner skyldes i hovedsak 
høyere inntektsramme, hvor høyere NVE-rente 
og høyere kostnadsgrunnlag er hovedårsakene.  

Driftsinntektene hittil i år er 3 450 millioner 
kroner (3 676 millioner kroner). Tariffene har 
vært på samme nivå frem til og med april, men 
forbruket har vært lavere enn tilsvarende 
periode i fjor. Elvia økte tariffene med virkning 
fra 1. mai. 

Energikjøps- og overføringskostnader er på 
2 626 millioner kroner (1 611 millioner kroner). 
Hovedårsaken til økningen er økte kostnader til 
nettap og overliggende nett grunnet høyere 
kraftpriser enn samme periode i fjor. 
Kostnadene til kjøp av nettap har økt fra 423 
millioner kroner til 1 030 millioner kroner, til tross 
for noe redusert volum. Kostnadene til 
overliggende nett har økt fra 963 millioner 
kroner til 1 322 millioner kroner, selv om Statnetts 
fastledd ble satt ned til 0 med virkning fra 1. 
april. 

Norske strømnettselskaper står midt i en akutt 
og uvanlig situasjon med negative resultat og 
kontantstrøm grunnet høye kostnader til nettap 
og overliggende nett, samtidig som det 
vurderes som problematisk overfor kunde og 
samfunn å øke nettleien tilsvarende økningen i 
tillatt inntekt. Særlig problematisk blir det når 
kostnaden til overliggende nett åpenbart ligger 
høyere enn den underliggende 
samfunnsøkonomiske kostnaden i Statnett, som 
bygger opp høy merinntekt grunnet 
ekstraordinært høye flaskehalsinntekter. Elvia 
jobber for å finne gode løsninger på denne 
tematikken, til det beste for både samfunn, 
kunde og selskap. 
 
Personalkostnadene er på 424 millioner kroner 
(395 millioner kroner). Økningen utover generell 
lønnsvekst skyldes noen flere fast ansatte blant 
annet grunnet oppbygging av kundesenteret 
på Hamar og noe høyere pensjonskostnader. 
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Det er hittil i år aktivert egne arbeider for 201 
millioner kroner (187 millioner kroner). 

Avskrivningene ble 564 millioner kroner (622 
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 623 millioner 
kroner (644 millioner kroner). Det har i første 
halvår vært betydelig lavere kostnader til 
beredskap, hensyntatt internhandel er det brukt 
om lag 31 millioner kroner mindre. Det har også 
vært brukt 8 millioner kroner mindre på 
kundekommunikasjon, kampanjer og sponsing. 
Kostnadene til MAFI (måling, avregning, 
fakturering og innkreving) er redusert med 9 
millioner kroner i forhold, hvor mesteparten 
skyldes tidsforskyvninger innad i året. Innenfor 
drift- og vedlikehold av IKT er kostnadene 22 
millioner kroner høyere enn samme periode i 
fjor. Dette skyldes blant annet forsinket 
driftsstart for ny plattform og andre 
utviklingskostnader. Det er også betydelig 
høyere kostnader innen eiendom, grunnet høye 
kraftpriser og leie av mer lokaler på 
hovedkontoret i Hamar. 

 

 
 

Tabellen nedenfor viser utviklingen i mer-
/mindreinntekt, det vil si forskjellen på hva som 
er fakturert av nettleie og hva inntektsrammen i 
perioden tilsier. Det er lagt til grunn en lineær 
periodisering av inntektsrammen over året.  

(tall i millioner kroner) 
Jan-Jun 

2022 
Jan-Jun 

2021 
Merinntekt 1.1 274 1 187 

Periodens mer-
/mindreinntekt 

-1 630 153 

Renter merinntekt -3 9 

Merinntekt 30.06 -1 359 1 350 
 

  

 
 

Bioenergi 

(tall i millioner kroner) 
Jan-Jun 

2022 
Jan-Jun 

2021 
Driftsinntekter 320 246 

Brutto dekningsbidrag 288 197 

EBITDA 182 120 

Driftsresultat 140 75 

   

Solgt GWh 246 264 
 

 
Bioenergivirksomheten produserer fjernvarme 
fra ti hel- og deleide fjernvarmeanlegg. 
 
Driftsinntektene for første halvår 2022 er 320 
millioner kroner (246 millioner kroner). 
 
Salgsvolumet for første halvår 2022 endte på 
246 GWh (264 GWh). Temperaturen har vært 
mildere og bidrar isolert sett til å redusere 
fjernvarmevolumet 23 GWh sammenlignet med 
fjoråret. Lavere uttak av energi til fjernvarme 
øker damp og el-produksjonen med 5 GWh.  
 
Omsetningen har økt med 73 millioner kroner. 
Kraftpris har vært cirka 108 øre/kWh høyere enn 
tilsvarende periode i fjor, men selskapet har 
fulgt regjeringens kompensasjonsordning for 
strøm og i tillegg etablert en tidsbegrenset 
ordning for også for næringskunder. Høyere 
energipriser har, til tross 
kompensasjonsordningene, økt omsetningen 
med 86 millioner kroner. Lavere volum trekker 
ned 19 millioner kroner. Inntekt fra 
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avfallsbehandling øker som følge av at CO2-
avgift nå er inkludert i «gatefee» fra 
avfallsleverandørene. 
 
Innkjøps- og varekostnadene utgjorde for første 
kvartal 32 millioner kroner (50 millioner kroner). 
Reduksjonen skyldes at en mildere vinter har 
gitt lavere salgsvolum og mindre behov for 
spisslast.  
 
Øvrige drifts- og produksjonskostnader går opp 
26 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 avgifter for 
avfallsforbrenning, økte avskrivninger og styrket 
drifts- og prosjektorganisasjon som følge av 
høyt aktivitetsnivå.  
 
Driftsresultat for virksomhetsområdet for første 
halvår 2022 er 140 millioner kroner (75 millioner 
kroner). 
 

Bredbånd 

(tall i millioner kroner) 
Jan-Jun 

2022 
Jan-Jun 

2021 
Driftsinntekter 457 413 

Brutto dekningsbidrag 325 308 

EBITDA 201 196 

Driftsresultat 82 85 
 

 
Bredbåndsvirksomheten som består av Eidsiva 
Bredbånd AS og Eidsiva Fiberinvest AS (EFAS) 
hadde driftsinntekter per første halvår 2022 på 
457 millioner kroner (413 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 
halvår 2022 132 millioner kroner (105 millioner 
kroner). Økningen skyldes både økt volum, og at 

Altibox har overtatt noen funksjoner som Eidsiva 
Bredbånd utførte internt tidligere. 
 
Netto personalkostnader ble 57 millioner kroner 
(54 millioner kroner).  
  
Driftsresultat for første halvår 2022 var på 82 
millioner kroner (85 millioner kroner). Redusert 
driftsresultat i 2022, skyldes at det var relativt 
lave varekostnader fra Altibox i 
sammenlikningsåret 2021 som følge av utsatt 
migrering til Altibox-systemer. 
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Morselskapet 

(tall i millioner kroner) 
Jan-Jun 

2022 
Jan-Jun 

2021 
Driftsinntekter 93 103 

EBITDA 145 189 

Driftsresultat 136 181 

- herav HEV 194 201 
 

 
Industrielle deleierskap 
Virksomhet som er nært knyttet til konsernets 
formål er klassifisert som tilknyttet selskap 
under driftsresultat og benevnes «Industrielle 
deleierskap». 
 
Resultatandelen fra disse selskapene inngår i 
morselskapets driftsresultat, som 
«Resultatandel tilknyttet selskap» og er 
resultatandel etter skatt. I tabellen overfor er 
andelen av driftsresultatet fra 43,5 prosent av 
Hafslund Eco Vannkraft (HEV) spesifisert. I 
tillegg inngår: 
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 
 
Resultatet fra Hafslund Eco Vannkraft og for 
Hafslund Ny Energi for første halvår 2022 inngår 
i konsernresultatet med 194 millioner kroner (201 
millioner kroner) fra Hafslund Eco Vannkraft og 
-6 millioner kroner (-4 millioner kroner) fra 
Hafslund Ny Energi.  
 

 
Resultatandel fra deleierskapet i Hafslund Eco 
Vannkraft er på tross av vesentlig høyere 
kraftpriser på nivå med fjoråret. Årsaken er 

negative urealiserte verdiendringer på 
sikringskontraktene, og at produksjonsvolumet 
var lavere enn normalt.  
 
Finansielle deleierskap 
o 33,3 prosent av Celtic Norse   
o 20,0 prosent av Prevent Systems 
 
Morselskapets virksomhet 
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.  
 
Morselskapet hadde driftsinntekter på 93 
millioner kroner for første halvår 2022 (103 
millioner kroner). Av driftsinntektene kommer 31 
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millioner kroner fra Elsikkerhet Norge (35 
millioner kroner).  
 
Eltilsynsvirksomheten Elsikkerhet Norge er 
konsolidert i morselskapet. Driftresultatet i 
Elsikkerhet Norge ble -1 millioner kroner (3 
millioner kroner).  
 
Morselskapet står for finansiering av konsernet. I 
denne forbindelse benyttes enkelte finansielle 
instrumenter. For første halvår 2022 har 
rentesikringer hatt en positiv utvikling på 4 
millioner kroner (17 millioner kroner) på 
driftsresultatet.  
 
Konsernets valutalån har en negativ 
verdiutvikling på 3 millioner kroner (5 millioner 
kroner) som inngår i netto finanskostnader. 
 

Konsernbalanse 

Konsernet har en totalkapital per 30. juni 2022 
på 48,8 milliarder kroner som er 2,6 milliarder 
kroner høyere enn 30. juni 2021. 
 
Bokført egenkapital er 24 milliarder kroner og 
utgjør 50 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 
1 031 millioner kroner. Resultat før skatt på -411 
millioner kroner korrigeres for avskrivninger på 
varige og immaterielle driftsmidler med 730 
millioner kroner, for resultat i tilknyttede 
selskaper med 189 millioner kroner.  
 
Inn- og utbetalinger fra kunde- og andre 
fordringer samt leverandørgjeld, definert som 
endring i arbeidskapitalen, har gitt en positiv 
likviditetseffekt på 742 millioner kroner.  
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Positive kontantstrømmer fra driften er 
hovedsakelig benyttet til investeringer i varige 
driftsmidler i konsernets datterselskaper, både 
reinvesterings- og ekspansjonsinvesteringer, på  
1 232 millioner kroner.  
 
Det er mottatt utbytte fra tilknyttede selskaper 
på 553 millioner kroner.  
 
I halvåret er det betalt utbytte til eiere med 
totalt 353 millioner kroner. 
 

Det er tatt opp 3 000 millioner i nye lån og det er 
innløst og betalt avdrag med 1 956 millioner 
kroner.  
Likviditetsbeholdningen per 30. juni 2022 er 1 561 
millioner kroner som er en reduksjon med 125 
millioner kroner siden årsskiftet.   
 
Konsernet har ubenyttede trekkrettigheter på to 
milliarder kroner og en kassakredittramme på 
500 millioner kroner. Per 30. juni 2022 var det 
trukket 0 millioner kroner i datterselskaper av 
kassakredittrammen. Opptrukken kassakreditt 
er klassifisert under linje for kortsiktig lån i 
balansen.

 

  

Hamar, 23. august 2022 
Styret i Eidsiva Energi AS 

 
 
 

  

Pål Egil Rønn 
Styreleder 

 
Finn Bjørn Ruyter 

Nestleder 
 Øystein Løseth 

     

Monica Haugan  Toril Benum  Anita Hager 

     

Martin Lutnæs  Per Luneborg  John Renngård 

     

Alf Inge Tunheim  Lise Merethe Holen Martinsen  Martin Sleire Lundby 

     

    Øistein M. Andresen 
Konsernsjef 
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Resultat-
regnskap og 
balanse 
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Resultatregnskap   

     
(tall i millioner kroner) Note Jan-Jun 2022 Jan-Jun 2021 Året 2021 

     

Driftsinntekter  2 4 247 4 356 8 343 

Innkjøps- og varekostnader  -2 791 -1 765 -4 196 

Personalkostnader  -601 -570 -1 152 

Aktivering egne investeringsarbeider  215 202 430 

Avskrivninger og nedskrivninger  -730 -782 -1 584 

Inntekt på investering i tilknyttede selskap 3 188 199 602 

Andre (tap)/gevinster - netto 4 4 17 46 

Annen driftskostnad  -755 -717 -1 570 

Driftsresultat  -223 939 919 

     

Finansinntekter  88 57 134 

Finanskostnader  -276 -204 -429 

Netto finanskostnader 4 -188 -147 -295 

     

Inntekt på investering i tilknyttede/felleskontrollerte virksomheter 3 -0 10 9 

     

Resultat før skattekostnad  -411 802 633 

     

Skattekostnad  132 -129 -1 

     

Periodens resultat etter skatt  -279 672 632 

     

     

Utvidet resultat     

Periodens resultat etter skatt  -279 672 632 

     

Verdiendring sikringskontrakter i tilknyttet selskap (netto etter skatt) -106 -14 -83 

Omregningsdifferanser i tilknyttet selskap  5 -6 -8 

Sum poster som vil reklassifiseres til resultatet  -100 -21 -91 

     

Endring estimat knyttet til pensjoner (netto etter skatt)  41 19 232 

Sum poster som ikke vil reklassifiseres til resultatet 41 19 232 

     

Periodens totalresultat  -338 670 773 
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Balanse   

     

Eiendeler (tall i millioner kroner) Note 30.06.2022 30.06.2021 31.12.2021 

     

Varige driftsmidler  26 892 25 276 25 940 

Bruksrettseiendel  2 969 2 069 2 699 

Immaterielle eiendeler  1 163 1 045 1 097 

Investeringer i tilknyttede selskaper  11 708 11 782 11 882 

Andre finansielle anleggsmidler 5 2 680 2 452 2 718 

Sum anleggsmidler  45 412 42 623 44 337 

     

Varer  94 68 86 

Kundefordringer og andre fordringer 5 1 752 1 842 1 852 

Kontanter og kontantekvivalenter 5 1 561 1 686 557 

Sum omløpsmidler  3 407 3 596 2 495 

Sum eiendeler  48 819 46 219 46 832 

     

     

Egenkapital og gjeld (tall i millioner kroner) Note 30.06.2022 30.06.2021 31.12.2021 

     

Aksjekapital  1 062 1 037 1 037 

Overkurs  23 834 22 767 22 767 

Opptjent egenkapital 6 -800 333 177 

Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer 24 096 24 137 23 981 

Ikke-kontrollerende eierinteresser  91 86 93 

Sum egenkapital  24 187 24 223 24 073 

     

Lån 4, 5 15 581 12 221 12 665 

Utsatt skatt  2 147 2 015 2 109 

Pensjoner  196 392 199 

Derivater 5 80 89 82 

Langsiktig leieforpliktelse 5 3 014 2 140 2 735 

Sum langsiktig gjeld  21 017 16 858 17 789 

     

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 5 3 213 2 680 2 739 

Kortsiktig leieforpliktelse 5 201 158 196 

Derivater 5 16 40 18 

Betalbar skatt  43 147 3 

Lån 4, 5 143 2 113 2 013 

Sum kortsiktig gjeld  3 615 5 139 4 970 

Sum gjeld  24 632 21 996 22 759 

Sum gjeld og egenkapital  48 819 46 219 46 832 
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Kontantstrøm    

    
(tall i millioner kroner) Note Jan-Jun 2022 Jan-Jun 2021 

    
Resultat før skattekostnad  -411 802 
Justeringer for:    

Av- og nedskrivninger  730 782 
Gevinst/tap ved salg av varige driftsmidler  -2 -5 
Gevinst ved salg av eiendeler tilgjengelig for salg  0 -10 
Endring i urealisert gevinst/tap på derivater  -4 -17 
Andel resultat i tilknyttede selskap  -189 -199 
Netto finanskostnader  188 147 

Endring i arbeidskapital og øvrige endringer 1)  742 -369 
    
Kontantstrømmer fra driften  1 054 1 131 
Betalte skatter  -23 -196 
A: Netto kontantstrømmer fra driften  1 031 935 

    
Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler og immaterielle eiendeler  -1 232 -1 068 
Innbetalinger ved salg av anleggsmidler  3 11 
Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler  -157 0 
Utbetaling ved kjøp av andre finansielle investeringer  0 -128 
Utbetalinger ved langsiktige utlån   -4 0 

Utbetalinger til dekning av investeringer i tilknyttede selskap  -53 0 

Innbetalinger ved salg av andeler og verdipapirer  401 37 
Innbetalinger av utbytte fra tilknyttede selskaper  553 119 
Mottatte finansinntekter  92 56 
B: Netto likviditetsendring fra investeringer  -397 -973 

    
Endring trekk på kassekreditt  -1 -3 
Opptak av nye lån 4 3 000 1 700 
Avdrag på gjeld og andre forpliktelser 4 -1 956 -1 757 
Avdrag på leieforpliktelser  -54 -60 
Betalte renter  -216 -164 
Betalte renter leieforpliktelser  -52 -40 
Utbetalt utbytte til konsernets aksjonærer 6 -353 -362 
C: Netto likviditetsendring fra finansiering  369 -685 

    
A+B+C: Netto likviditetsendring i perioden  1 004 -723 

    
Kontanter og bankinnskudd per 01.01.  557 2 409 
Kontanter og bankinnskudd per avslutningstidspunkt  1 561 1 686 

    
1) Spesifikasjon av endring i arbeidskapital    
Endring i kundefordringer, varer og andre fordringer  510 -321 
Endring i leverandørgjeld, offentlig gjeld og annen kortsiktig gjeld  194 -25 
Øvrige endringer  38 -24 
Sum endring arbeidskapital  742 -369 
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Oppstilling over endringer i egenkapital 
       
(tall i millioner kroner) 

Aksje-
kapital Overkurs 

Opptjent 
egenkapital Sum 

Ikke-kontroll. 
eier-

interesser 
Sum 

egenkapital 
       
Egenkapital per 31.12.2020 1 037 22 767 325 24 129 80 24 209 

       
Periodens resultat:       
Periodens ordinære resultat   666 666 6 672 

       
Utvidet resultat   -2 -2  -2 

       
Andre endringer:       

       
Transaksjoner med eierne:       
Utbytte   -657 -657  -657 
Egenkapital per 30.06.2021 1 037 22 767 332 24 136 86 24 222 

       
Egenkapital per 31.12.2021 1 037 22 767 177 23 981 93 24 073 

       
Periodens resultat:       
Periodens ordinære resultat   -284 -284 5 -279 

       
Utvidet resultat   -59 -59  -59 

       
Andre endringer:       
Kapitalforhøyelse 25 1 067  1 092  1 092 
Øvrige endringer   0 0 -3 -3 

       
Transaksjoner med eierne:       
Utbytte   -633 -633 -4 -637 
Egenkapital per 30.06.2022 1 062 23 834 -800 24 096 91 24 187 
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Noter til 
regnskapet 
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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 2021, 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 
Resultat Januar - Juni 2022    
(tall i millioner kroner) Nett Bioenergi Bredbånd Mor Elim Konsern 

       
Brutto driftsinntekter 3 450 320 457 93 -73 4 247 

- herav salg mellom segmenter 1 0 0 72 -73 0 
       
Varekostnad -2 626 -32 -132 -1 1 -2 791 

Personalkostnad -223 -35 -57 -71 0 -386 

Avskrivninger og nedskrivninger -564 -42 -119 -9 4 -730 

Annen driftskostnad -623 -70 -67 -67 72 -755 

Andre tap/gevinster netto 0 0 0 4 0 4 

Inntekt på investering i tilknyttede selskaper 1 0 0 187 0 188 

Driftsresultat -585 140 82 136 4 -223 

       

       

       

       

       

       

       

 
    



 

 
25 

Rapport første halvår 2022 

Resultat Januar - Juni 2021 
(tall i millioner kroner) Nett Bioenergi Bredbånd Mor Elim Konsern 

       
Brutto driftsinntekter 3 676 246 413 103 -83 4 356 
- herav salg mellom segmenter 0 0 -1 85 -83 0 

       
Varekostnad -1 608 -50 -105 0 -2 -1 765 
Personalkostnad -211 -32 -54 -74 3 -368 
Avskrivninger og nedskrivninger -622 -45 -111 -8 4 -782 
Annen driftskostnad -644 -45 -57 -54 83 -717 
Andre tap/gevinster netto 0 0 0 17 0 17 
Inntekt på investering i tilknyttede selskaper 2 0 0 196 0 199 
Driftsresultat 594 75 85 181 4 939 

       
       

Balanse 30.06.2022    
(tall i millioner kroner) Nett Bioenergi Bredbånd Mor Elim Konsern 

       
Immaterielle eiendeler 939 151 0 42 30 1 163 
Varige driftsmidler 21 786 1 815 2 891 400 0 26 892 
Bruksrettseiendel 1 962 2 989 16 0 2 969 
Investeringer i TS og FKV 33 25 0 11 650 0 11 708 
Finansielle anleggsmidler 530 10 10 45 852 -43 722 2 680 
Omløpsmidler 1 672 401 904 996 -566 3 407 
Sum eiendeler 26 922 2 405 4 794 58 956 -44 258 48 820 

       
Egenkapital 7 362 1 385 2 024 42 869 -29 452 24 188 
Utsatt skatt 1 943 122 85 0 -3 2 147 
Langsiktig gjeld 15 164 624 2 263 15 565 -14 746 18 870 
Kortsiktig gjeld 2 453 274 422 522 -56 3 615 
Sum egenkapital og gjeld 26 922 2 405 4 794 58 956 -44 258 48 820 

       

       

Balanse 30.06.2021    
(tall i millioner kroner) Nett Bioenergi Bredbånd Mor Elim Konsern 

       
Immaterielle eiendeler 942 98 4 54 -53 1 045 
Varige driftsmidler 20 764 1 795 2 694 23 0 25 276 
Bruksrettseiendel 1 338 1 696 33 0 2 069 
Investeringer i TS og FKV 36 22 0 11 725 0 11 782 
Finansielle anleggsmidler 303 10 6 34 314 -32 183 2 452 
Omløpsmidler 1 739 200 644 905 109 3 596 
Sum eiendeler 25 122 2 127 4 044 47 054 -32 127 46 219 

       
Egenkapital 17 112 1 312 1 591 32 245 -28 037 24 223 
Utsatt skatt 1 862 116 94 0 -56 2 015 
Langsiktig gjeld 4 192 635 1 992 12 203 -4 180 14 842 
Kortsiktig gjeld 1 956 63 367 2 606 147 5 139 
Sum egenkapital og gjeld 25 122 2 127 4 044 47 054 -32 127 46 219 
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Note 3 Andel resultat i tilknyttet selskap  
Inntekt på investeringer i tilknyttede selskap klassifisert over driften er 188 
millioner kroner per første halvår 2022, og består av Eidsivas resultatandel fra Hafslund Eco Vannkraft 
AS og fra Hafslund Ny Energi.  
 

Note 4 Rentebærende lån, rente- og 
valutaderivater 
Rentebærende gjeld utgjør 15 723 millioner kroner. Beløpet inkluderer kortsiktig andel av langsiktig 
gjeld med 143 millioner kroner. 
 
Verdiendring på rentederivater er 4 millioner kroner. Beløpet inngår i rapporteringslinjen «andre 
(tap)/gevinster- netto» som er del av driftsresultatet i resultatregnskapet. 

 
Endringer i forpliktelser som oppstår fra finanseringsaktiviteter   

(tall i millioner kroner) 31.12.21 Tilgang Avgang Annet 
Valuta-
endring 30.06.22 

       
Langsiktige lån 12 665 3 000  -87 3 15 581 

Kortsiktige lån 2 012  -1 956 87  143 

Langsiktige leieforpliktelser 2 735 278    3 014 

Kortsiktige leiepforpliktelser 196 5    201 

Forpliktelser som oppstår fra finanseringsaktiviteter 17 608 3 283 -1 956 0 3 18 938 

 

Note 5 Finansielle instrumenter 
    

(tall i millioner kroner) 

Finansielle 
eiendeler målt til 

virkelig verdi over 
resultatet 

Eiendeler til 
amortisert kost Sum 

Per 30.06.22    

Andre finansielle anleggsmidler 56 2 624 2 680 

Kundefordringer og andre fordringer  1 752 1 752 

Kontanter og kontantekvivalenter  1 561 1 561 

Sum finansielle eiendeler 56 5 937 5 993 
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(tall i millioner kroner) 

Finansielle 
forpliktelser til 

virkelig verdi over 
resultatet 

Forpliktelser til 
amortisert kost Sum 

Per 30.06.22    

Lån  15 723 15 723 

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld  3 213 3 213 

Leieforpliktelser  3 215 3 215 

Derivater 96  96 

Sum finansielle forpliktelser 96 22 151 22 247 

 

Note 6 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 2022 har styret vedtatt utbytte etter fjerde kvartal 2021 med 242 millioner 
kroner som ble utbetalt i mai. Styret har også vedtatt utbytte etter første kvartal 2022 på 391 millioner 
kroner som vil bli utbetalt medio juli 2022. Til sammen er det da vedtatt utbytter med 633 millioner 
kroner i første halvår. 
 
Det ble i januar 2022 utbetalt utbytte for tredje kvartal 2021 med 111 millioner. Kontantstrøm av 
utbetalte utbytter for første halvåret 2022 er på 353 millioner. 
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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 2022. 
 
Vi erklærer etter beste overbevisning at halvårsregnskapet for perioden 1. januar 2022 til 30. juni 2022 
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, 23. august 2022 
Styret i Eidsiva Energi AS 

 
 
 

  

Pål Egil Rønn 
Styreleder 

 
Finn Bjørn Ruyter 

Nestleder 
 Øystein Løseth 

     

Monica Haugan  Toril Benum  Anita Hager 

     

Martin Lutnæs  Per Luneborg  John Renngård 

     

Alf Inge Tunheim  Lise Merethe Holen Martinsen  Martin Sleire Lundby 

     

    Øistein M. Andresen 
Konsernsjef 
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Taksonomi 
EUs Taksonomi er et klassifiseringssystem for hva som kan ansees som bærekraftig aktivitet. For å bli 
definert som bærekraftig må aktiviteten bidra vesentlig til minst ett av seks definerte miljømål uten å 
gjøre skade på øvrige miljømål. Det er også krav til oppfyllelse av minimum sosiale standarder 
(minimum social safeguards).. 
 
Eidsiva har foretatt en foreløpig kartlegging av sin virksomhet i forhold til kravene for de definerte 
underaktivitetene. Utarbeidelsen er basert på avlagt regnskap for første halvår 2022. 
 
Kartleggingen viser innen hvilke omfattede aktiviteter (eligible activity) Eidsiva har virksomhet i 
datterselskap og deleide selskap. Hovedvekten av Eidsivas aktiviteter bidrar vesentlig til 
bærekraftmålet reduserte klimautslipp (climate mitigation). 
 
Eidsiva har foreløpig ikke foretatt vurdering av i hvilken utstrekning våre aktiviteter påfører 
bærekraftmålene tilpasning til klimaendring, bærekraftig bruk og beskyttelse av vann-og 
havressurser, omstilling til sirkulærøkonomi, forebygge og bekjempe forurensning samt beskyttelse 
og gjenoppretting av biologisk mangfold og økosystemer vesentlig skade (do no significant harm). 
 
Eidsiva har heller ikke vurdert hvorvidt kravene om minimum sosiale rettigheter er oppfylt for våre 
aktiviteter. 
 
Kartlegging av vesentlig skade på de ulike bærekraftmålene og minimum sosiale rettigheter vil bli 
startet opp i andre halvår 2022. 
 
Eidsiva vil for rapporter fra 1. januar 2023 oppgi hvor stor andel av konsernets aktivitet som er i 
samsvar (aligned activity) med EU-taksonomien i tillegg til hvor stor andel som er omfattet (eligible 
activity). 
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 Økonomisk aktivitet 

Nærings-
gruppering 
(NACE) Kategori 

Inntekter 
(mkr) 

Investeringer 
(mkr) 

Drifts-
kostnader 

(mkr) 

4.3 Produksjon av elektrisitet fra vannkraft D 35.1.1 
Omstillings-
aktivitet 
(Transitition) 

   

4.5 Produksjon av elektrisitet fra vindkraft D 35.1.2    

- Bygging av anlegg for elektrisitet F42.2    

4.9 Distribusjon av elektrisitet D 35.1.3 Muliggjørend
e aktivitet 
(Enabling) 

3 450 981 3 472 
- Bygging av anlegg for elektrisitet F42.2 

4.15 Damp og varmtvannsforsyning D 35.3.0 

Omstillings-
aktivitet 
(Transitition) 

   

4.8 Produksjon av elektrisitet fra biobrensel D 35.1.1    

4.20 
Ko-generering av varme/kulde basert på 
biobrensel 

D 35.3.0  179 34 60 

4.24 Produksjon av varme/kulde basert på biobrensel D35.3.0     

4.25 
Produksjon av varme/kulde basert på 
overskuddsvarme 

D35.3.0     

- Bygging av anlegg for vann-og kloakk F42.2    

6.15 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
ladestasjoner for elektriske kjøretøy i tilknytninger til 
bygninger 

F42.11, F42.13, 
F71.10 og 
F71.20 

Omstillings-
aktivitet 
(Transitition) 

   

A: 
Økonomisk aktivitet omfattet av 
klassifiseringssystemet 

  3 629 1 015 3 532 

B: 
Økonomisk aktivitet ikke omfattet av 
klassifiseringssystemet 

  618 217 400 

 Sum A og B   4 247 1 232 3 932 

 
Andel (%) aktivitet omfattet (eligible) av 
klassifiseringssystemet 

  85% 82% 90% 
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Alternative resultatmål    

    
Resultat  Jan-Jun 2022 Jan-Jun 2021 

    

Driftsresultat korrigert for mer/mindreinntekt mkr 1 407 786 

    

Kapitalforhold  30.06.2022 30.06.2021 

    

Resultat før skatt siste 12 måneder mkr -580 1 762 

Rentekostnad siste 12 måneder mkr -491 -401 

Gjennomsnittlig totalkapital siste 12 måneder mkr 47 519 45 852 

Totalkapitalrentabilitet % -0,2 4,7 

    

Resultat etter skatt siste 12 måneder mkr -319 1 513 

Gjennomsnittlig egenkapital siste 12 måneder mkr 24 205 23 933 

Egenkapitalrentabilitet % -1,3 6,3 

    

Langsiktig rentebærende gjeld mkr 15 581 12 221 

Kortsiktig rentebærende gjeld mkr 143 2 112 

Egenkapital mkr 24 187 24 223 

Sysselsatt kapital mkr 39 910 38 557 

Gjennomsnittlig sysselsatt kapital siste 12 måneder mkr 39 234 38 021 

    

Driftsresultat siste 12 måneder mkr -244 1 556 

ROACE % -0,6 4,1 

    

Langsiktig rentebærende gjeld mkr 15 581 12 221 

Kortsiktig rentebærende gjeld mkr 143 2 112 

Kontanter og kontantekvivalenter mkr 1 561 1 686 

Netto rentebærende gjeld mkr 14 162 12 648 

    

EBITDA siste 12 måneder mkr 1 289 3 112 

Netto rentebærende gjeld/EBITDA  11,0 4,1 

    

Rentekostnader siste 12 måneder mkr 491 401 

EBITDA/renter  2,6 7,8 
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Definisjoner 

Konsernets finansielle informasjon utarbeides i henhold til Internasjonale regnskapsstandarder (IFRS). 
I tillegg fremlegges nøkkeltall og regnskapsstørrelser for å øke forståelsen av konsernets prestasjoner. 
Nøkkeltall og regnskapsstørrelser som ikke er definert innenfor IFRS anses som alternative resultatmål 
og er definert og beskrevet under. 
 
 
EBITDA 
 
 
 
Driftsresultat korrigert for mer-
/mindreinntekt 
 

Definert som driftsresultat pluss avskrivninger og nedskrivninger. 
Resultatstørrelsen er nyttig for investorer og andre interessenter 
ved vurdering av operasjonell lønnsomhet. 
 
Definert som driftsresultat pluss (minus) periodens 
mindreinntekt (merinntekt). Resultatstørrelsen er nyttig, da den 
kan gi et bedre bilde av periodens økonomiske resultat. 
 

Rentebærende gjeld Definert som gjeld som får renteavkastning bokført som en 
finanskostnad med unntak av netto pensjonsforpliktelse og 
leieforpliktelser (IFRS 16). 
 

Netto rentebærende gjeld Består av rentebærende gjeld minus kontanter og 
kontantekvivalenter. Netto rentebærende gjeld er et mål på 
konsernets netto gjeldsbelastning som gir en indikator på 
styrken i den samlede balansen. 
 

Totalkapitalrentabilitet Beregnet ved å dividere resultat før skatt fra videreført 
virksomhet pluss rentekostnader siste tolv måneder med 
gjennomsnittlig totalkapital siste tolv måneder. Nøkkeltallet kan 
brukes av enkelte interessenter til å vurdere konsernets evne til å 
forrente sine totale eiendeler. 
 

Egenkapitalrentabilitet Beregnet ved å dividere resultat etter skatt siste tolv måneder 
med gjennomsnittlig egenkapital siste tolv måneder. 
 

Sysselsatt kapital Definert som bokført egenkapital pluss netto rentebærende 
gjeld 
 

ROACE Definert som driftsresultat pluss gevinst avhendet virksomhet 
siste tolv måneder delt på gjennomsnittlig sysselsatt kapital 
siste tolv måneder. Nøkkeltallet kan brukes av enkelte 
interessenter til å vurdere konsernets evne til å forrente 
sysselsatt kapital. 
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Netto rentebærende gjeld/EBITDA Beregnet ved å dividere netto rentebærende gjeld med EBITDA 
siste tolv måneder. Nøkkeltallet gir nyttig informasjon om styrken 
på konsernets finansielle stilling og rapporteres jevnlig internt. 

 
EBITDA/Renter 

 
Beregnet ved å dividere EBITDA siste tolv måneder med renter 
siste tolv måneder. Nøkkeltallet gir nyttig informasjon om 
konsernets finansielle stilling og rapporteres jevnlig internt. 
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Finansiell kalender 

Forenklet rapport per tredje kvartal 2022  25. oktober 2022  
Forenklet rapport per fjerde kvartal 2022  21. februar 2023 
Årsrapport 2022     14. april 2023 
 
Forenklet rapport per første kvartal 2023  10. mai 2023 
Halvårsrapport 2023    24. august 2023 
Forenklet rapport per tredje kvartal 2023  25. oktober 2023 
 
 

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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