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Generelt 
Transaksjonen med Hafslund E-CO som ble gjennomført 30. september 2019 har medført et 
krysseierskap mellom de to konsernene Hafslund E-CO og Eidsiva Energi.  Hafslund E-CO eier 50 prosent 
i Eidsiva Energi og Eidsiva Energi 42,8 prosent i Hafslund E-CO Vannkraft (tidligere E-CO Energi).  For 
Eidsivakonsernet innebærer dette at virksomhetsområdet Vannkraft (vann- og vindkraftproduksjon) er 
overdratt til Hafslund E-CO-konsernet, mens Hafslund Nett AS har blitt en del av Eidsivakonsernet. De to 
nettvirksomhetene Hafslund Nett og Eidsiva Nett ble fusjonert ved årsskiftet og endret navn til Elvia AS.  
 

2020 vil være det første hele året for konsernet med strukturen etablert i 2019. Konsernet har organisert 
sine virksomheter i virksomhetsområdene nett, bredbånd og bioenergi. Konsernet har også en betydelig 
eierandel i Norges nest største produksjonsselskap Hafslund E-CO Vannkraft (42,8 prosent) og er 
representert også i sluttbrukermarkedet for strømsalg via eierandelen i det felleskontrollerte selskapet 
Innlandskraft som eies 50 prosent sammen med Gudbrandsdal Energi Holding.  
 

Eidsiva Energi rapporterer konsernregnskapet i henhold til regnskapsprinsippene International Financial 
Reporting Standards (IFRS). Det vises til noter til årsregnskapet når det gjelder regnskapsprinsipper, 
måling og innregning.  
 

Sammenligningstall fra samme periode foregående år vises i parentes. Regnskapstallene fra 2019 er fra 
Eidsivakonsernets virksomhet i 2019 før transaksjonen med Hafslund E-CO. Produksjonsvirksomheten i 
2019 fra Eidsiva Vannkraft presenteres på linjen for «Avhendet virksomhet» med resultat etter skatt. 
Tallene fra 2019 er ikke sammenlignbare med første kvartal i 2020.  
 

Det er utarbeidet proformatall for første kvartal 2019 på samme struktur som for første kvartal 2020 til 
og med driftsresultat. Proformatallene er tatt inn i note 6 i rapporten.  
 

Konsernets resultater kan være påvirket av engangsposter og urealiserte verdiendringer på finansielle 
instrumenter som gjør resultatene lite sammenlignbare. Ingen av gjenværende virksomhetsområder er 
eksponert i finansielle instrumenter i noe utstrekning, men morselskapet som står for finansieringen av 
konsernet bruker enkelte finansielle instrumenter. I den grad resultatene er påvirket av verdiendringer av 
betydning eller det forekommer vesentlige engangsposter kommenteres disse under avsnittet 
«Underliggende resultater».  
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Viktige hendelser per første kvartal 2020 
  
Utbruddet av COVID-19, «Koronaviruset», har preget siste del av første kvartal i 2020. Det var først i 
begynnelsen av mars i 2020 at Norge for alvor ble rammet og at «nedstengningen» av Norge ble en 
realitet. Koronasituasjonen har hatt mye fokus i Eidsiva i første kvartal i tillegg til at fusjonen mellom 
nettselskapene Eidsiva Nett og Hafslund Nett til Elvia og samordning av arbeidsprosesser har krevd mye 
tid og ressurser.  
 
Siden pandemien har så stor påvirkning på næringslivet i Norge, har konsernet laget en egen omtale av 
hvordan dette har påvirket konsernet så langt og en vurdering av hvilke konsekvenser konsernet 
forventer at dette vil få framover.  
 
 
Pandemien Covid-19 – koronaviruset 
I begynnelsen av 2020 identifiserte helsemyndighetene i Kina SARS-CoV-2 (koronavirus). Viruset har vist 
seg svært smittsomt, og har spredd seg raskt i hele verden. Verdens helseorganisasjon (WHO) har 
klassifisert utbruddet som en pandemi. Sykdommen har fått betegnelsen COVID-19. 
 
Sykdommen er verdensomspennende og vil ramme verdensøkonomien hardt. Det er for tidlig å si hvor 
store konsekvensene vil bli. Det avhenger av hvor langvarig pandemien blir.  
 
12. mars innførte regjeringen de strengeste tiltak som er innført i Norge i fredstid i et forsøk på å hindre 
ukontrollert spredning. Det er for tidlig å si om strategien for Norge har lykkes, men så langt virker det 
som om spredningen er under kontroll. Store deler av det norske samfunnet er imidlertid rammet og de 
økonomiske konsekvensene vil bli omfattende. Norge er i en særstilling i denne sammenheng med god 
nasjonaløkonomi, men globaliseringen og avhengigheten til omverdenen har økt vesentlig både når det 
gjelder eksport, tilgang på arbeidskraft, råvarer og komponenter i virksomheter.  
 
Eidsiva – konsekvenser av pandemien 
Eidsiva forvalter samfunnskritisk infrastruktur i form av transportnett for strøm, produksjon, transport og 
leveranse av fjernvarme og infrastruktur knyttet til bredbåndsleveranser (hovedsakelig fiber).  
 
Ett av konsernets selskaper, Elsikkerhet Norge AS (68 prosent eierandel), som driver eltilsynskontroll hos 
private og bedrifter, sendte ut permitteringsvarsel til alle sine ansatte i mars. Etter vurdering av 
alternative arbeidsoppgaver og -prosesser, er det kun et fåtall av selskapets i overkant av 50 ansatte 
som har vært permittert. Ingen andre konsernselskaper har hatt behov for permitteringer.   
 
Konsernet satte beredskap 13. mars hvor alle virksomheter ble involvert. Fokus var først og fremst de 
ansattes sikkerhet og helse, og å opprettholde og sikre stabile tjenester til konsernets kunder.  Konsernet 
og virksomhetene har fulgt beredskapsplaner. Konsernet etablerte omfattende tiltak for å opprettholde 
driften av virksomhetene, og for å hindre smitte av egne ansatte og i samfunnet for øvrig. Dette har 
konsernet lykkes godt med. Det har ikke vært avbrudd i leveransene som følge av koronaviruset. 
 
Samtidig med at driftssituasjonen ble satt i fokus, ble også fokus rettet mot hvordan Eidsiva kunne bli 
berørt økonomisk. Det er gjennomført omfattende risikoanalyser i denne forbindelse og avholdt møter 
med konsernets finansielle samarbeidspartnere.  
 
Etter transaksjonen med Hafslund E-CO i 2019, har konsernet ekstraordinært store kortsiktige forfall på 
lån som skal refinansieres i 2020. Deler av refinansieringen er gjennomført i løpet av første kvartal 2020. 
Trekkfasilitet og kassekreditt er også utvidet. Signalene fra finansmarkedet har vært positive for 
konsernets del og refinansieringen for 2020 er under kontroll. Scope Ratings har oppdatert sin 
kredittvurdering av konsernet i slutten av februar 2020 og videreførte den solide vurderingen på BBB+ 
med stabile utsikter.  
 
Kontantstrømmen i første kvartal har vært lite påvirket av situasjonen. Konsernet har god likviditet til å 
møte eventuelle svakere kontantstrømmer utover i 2020.  
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Forbruket av strøm og varme vil bli redusert i tiden fremover. I første omgang siden det offentlige har 
stengt ned mye av sin virksomhet, men aktiviteten i det private næringsliv vil også bli sterkt redusert. 
Med en helt annen arbeidsform for bedrifter og skole har imidlertid behovet for tilgang til og kapasitet på 
bredbånd økt. Det forventes at situasjonen som har oppstått vil sette ytterligere fokus på 
utbyggingsaktivitet for fiber, men også at ambisjonen om «bredbånd til alle» innen 2025 blir forsterket. 
Dette vil være positivt for konsernet bredbåndsvirksomhet.  
 
Det må påregnes konkurser og betalingsproblemer både for bedrifter og privatpersoner, noe som vil 
kunne påvirke konsernets løpende kontantstrøm og kredittrisiko framover. Konsernet har derfor nedsatt 
egne grupper som løpende vurderer driftssituasjonen, likviditet og finansieringsmuligheter.  
 
Fortsatt drift og verdivurderinger 
 
Fortsatt drift 
Eidsiva forvalter kritisk infrastruktur som samfunnet i dag ikke vil klare seg uten. Etterspørselen vil derfor 
opprettholdes, men på kort sikt kan den bli lavere enn normalt som følge av nedstenging av det 
offentlige og bedrifter. Noe av dette vil bli kompensert med økt etterspørsel fra privathusholdninger, men 
dette vil sannsynligvis ikke kompensere fult ut for reduksjonen.  
 
Redusert etterspørsel vil føre til lavere inntekter, men analyser viser at også kostnadsnivået vil 
reduseres, noe som sammen med lavere investeringer vil kompensere for deler av inntektsbortfallet.  
 
Eidsiva har vurdert de likviditetsmessige konsekvensene av betalingsproblemer fra kunder som den 
største utfordringen framover. Det forventes konkurser og forespørsler om betalingsutsettelser fra 
kundene. Hvis situasjonen ikke blir for langvarig, viser gjennomførte analyser at dette også vil håndteres 
på en grei måte.  
 
På bakgrunn av disse analysene anses fortsatt drift som uproblematisk. 
 
Verdivurderinger 
Ved årsskiftet ble det foretatt verdivurderinger basert på kontantstrømsanalyser kombinert med 
multippelvurderinger og gjennomførte transaksjoner. Konsernet oppdaterte sine avkastningskrav i mars 
2020. De nye avkastningskravene er lagt til grunn i de oppdaterte verdivurderingene som er foretatt.  
 
Hvert virksomhetsområde har gjennomgått og oppdatert verdivurderingene med forutsetning om at 
samfunnet i Norge gradvis kommer tilbake til normalt nivå i løpet av 2020 og litt inn i 2021.  
 
Vurderingene som er foretatt viser at verdiene er intakt selv om verdiskapningen i det korte bildet blir 
noe redusert.  
 
Øvrige viktige hendelser  
 
Konsern 

 Beredskap ble satt for konsernet 13. mars som følge av pandemien.  
 Myndighetenes retningslinjer er lagt til grunn for konsernets drift.  
 Refinansiering av to milliarder kroner knyttet til brofinansieringen av transaksjonen med Hafslund 

E-CO er gjennomført. 
 Scope Ratings offentliggjorde sin nye kredittrating for Eidsivakonsernet i slutten av februar. Den 

solide kredittratingen på BBB+ ble opprettholdt. 
 Konsernets trekkfasilitet er i februar utvidet fra 1,2 milliarder kroner til 2,0 milliarder kroner. 

Samtidig er konsernets kassakreditt utvidet fra 275 millioner kroner til 500 millioner kroner.  
 Reduksjonen i kraftprisene har hatt stor påvirkning på konsernets resultat.  
 Nye forutsetninger for beregning av pensjonsforpliktelser og -midler har en negativ effekt på 

egenkapitalen etter første kvartal med 367 millioner kroner etter skatt. 
 Endelig regnskap for 2019 ble lagt ut på børs 8. april. 
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Nett 
 12. desember 2019 ble fusjonen mellom Hafslund Nett AS og Eidsiva Nett AS kunngjort i 

Brønnøysundregisteret, og selskapet ble registrert med det nye navnet Elvia AS.  
 Elvia gjennomfører integrasjonsaktiviteter for å ta ut synergier av fusjonen og sørge for at Elvia 

er et framtidsrettet nettselskap. Integrasjonsarbeidet er organisert som et program som 
koordinerer prosjekter innen organisering, arbeidsprosesser, IT og merkevareutvikling. I første 
kvartal ble blant annet ny profil for selskapet utarbeidet.  

 Elvia startet i januar 2020 forberedelser til COVID-19 situasjonen ved oppdatering av 
pandemiplanen for nettselskapet. Primo mars opprettet Elvia kriseteam og satte deretter 
selskapet i beredskap. Flere tiltak for ansatte har vært gjennomført i perioden, som 
hjemmekontor for mange og ekstra tilrettelegging for ansatte som ikke kan utføre sitt arbeid 
hjemmefra. Det har vært fokus på å opprettholde aktiviteten og særlig fokus på selskapets 
samfunnskritiske funksjoner. Elvia har også gjennomført tiltak for å ivareta kunder og 
leverandører på en best mulig måte 
 

Bioenergi 
 Første kvartal har vært preget av mildvær og lave priser, noe som påvirker både leveranser av 

fjernvarme og omsetning negativt sammenlignet med samme periode i 2019. 
 Mildværet i første kvartal har medført utfordringer med mye fuktig brensel inn på anleggene, 

men det har vært stabil drift ved alle anlegg 
 Eidsiva Bioenergi har i første kvartal hatt stor aktivitet i tre viktige prosjekter: 

o Utbyggingen av en ny varmesentral i Kongsvinger basert på returtre fra 
Glomdalsregionen med en investeringsramme på cirka 100 millioner kroner. Bygget blir i 
massivtre. Planlagt ferdigstillelse i begynnelsen av 2021.  

o På Hamar bygges det ny spisslastsentral på Trehørningen, der to nye biooljekjeler 
installeres  

o I Elverum jobbes det med installasjon av en strømproduserende enhet på 
fjernvarmesentralene (ORC), som vil bli den første i sitt slag i Norge.  

 
Bredbånd 

 Støtte til bredbåndsutbygging i Norge i 2020 er i Statsbudsjettet bevilget med 256 millioner 
kroner. Som en del av Korona-tiltakene er dette beløpet økt med 150 millioner kroner til totalt 
406 millioner kroner, og Innlandet er tilgodesett en betydelig andel. 

 Inngått avtale med Gjøvik-regionen om utbygging til nye 1.797 adresser 
 Rekordlavt antall kunder som melder om feil til kundeservice 
 Trafikken i bredbåndsnettet har økt med cirka 30 prosent i etterkant av innføringen av Korona-

tiltakene 
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Nøkkeltall   

  
Resultat (tall i millioner kroner) Per 1Q 2020 Per 1Q 2019 
Driftsinntekter  2 682 744 
EBITDA 1 419 245 
Driftsresultat 1 068 112 
Resultat før skatt 955 74 
Resultat etter skatt videreført virksomhet 778 67 
Resultat etter skatt 778 277 
   
Kapitalforhold (tall i millioner kroner)   
Totalkapital 46 541 20 341 
Egenkapital 24 477 7 814 
Sysselsatt kapital 38 288 16 016 
Kontanter, bankinnskudd 3 368 421 
Netto rentebærende gjeld 1) 10 395 7 722 
Egenkapitalandel 52,6 % 38,4 % 
   
Andre nøkkeltall   
Antall nettkunder 2) 916 000 164 500 
Levert energi Nett (GWh) 2) 7 065 1 384 
Nettkapital (tall i millioner kroner) 2) 18 846 5 081 
NVE-effektivitet (distribusjonsnettet) 2) 110% 109% 
Varmesalg Bioenergi (GWh) 147 160 

1) Netto pensjonsforpliktelse er ikke medregnet i netto rentebærende gjeld.  
2) Tallene per 1Q 2020 gjelder Elvia, mens tallene per 1Q 2019 gjelder Eidsiva Nett. 
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Sammendrag per første 
kvartal 2020 
 

Koronapandemien har fått stor oppmerksomhet i 
første kvartal, spesielt i mars måned. Første 
prioritet har vært de ansattes sikkerhet og helse 
og beredskap for å opprettholde leveranser av 
kritisk infrastruktur.   
 
Pandemien har ikke påvirket konsernets drift 
eller resultater vesentlig i første kvartal. Det har 
ikke vært avbrudd i konsernets leveranser som 
følge av pandemien. De økonomiske effektene av 
«nedstengningen» av Norge forventes å øke fra 
og med andre kvartal.  
 
Det har vært stabil drift for alle virksomhetene i 
første kvartal i 2020. Det har vært en mild 
værtype med et kraftig fall i kraftprisene. Dette 
har hatt konsekvenser for volum og pris for 
Bioenergi, men størst effekt på resultatet fra 
eierandelen i Hafslund E-CO Vannkraft AS.  
 
Konsernregnskapet består av virksomhets-
områdene Nett (Elvia), Bredbånd og Bio. 
Eierandelen i produksjonsselskapet Hafslund E-
CO Vannkraft er betydelig og presenteres som 
tilknyttet selskap som en del av driftsresultatet.  
 
Fjorårets regnskap for første kvartal består av 
Eidsivas virksomhet på den tiden, men hvor 
resultatet fra produksjonsvirksomheten i Eidsiva 
Vannkraft er samlet under «Avhendet 
virksomhet» og presentert som resultat etter 
skatt. Med et betydelig større nettselskap i 
konsernet i 2020 og endring av presentasjon av 
produksjonsvirksomheten, er ikke tallene 
sammenlignbare. Proformatall framgår av note 6.  
 
Konsernets driftsinntekter per første kvartal 2020 
ble 2 682 millioner kroner (744 millioner kroner).  
 
Konsernets driftsresultat ble 1 068 millioner 
kroner (112 millioner kroner).  
 
Etter netto finanskostnader på 134 millioner 
kroner (57 millioner kroner) og resultat fra 
tilknyttede selskaper på 21 millioner kroner (19 
millioner kroner) ble resultat før skattekostnad 
955 millioner kroner (74 millioner kroner). 
 
Skattekostnaden er beregnet med 22 prosent.  
 
Resultat etter skatt per første kvartal 2020 ble 
778 millioner kroner (277 millioner kroner). 

Underliggende resultat 
Det foreligger ingen hendelser som har medført 
klassifisering som vesentlig engangsposter i 
resultatet i første kvartal 2020. Det vises 
imidlertid til korreksjon av egenkapitalen under 
utvidet resultat (OCI) som følge av endringer i 
konsernets pensjonsforpliktelse/-midler.  
 
Den norske kronen har svekket seg vesentlig mot 
euro i første kvartal. Det har også vært store 
bevegelser på rentesiden. Niborrenten er 
redusert, mens kredittmarginene har økt. Dette 
har medført urealisert verdiendring på valutalån 
og en negativ utvikling på inngåtte 
rentesikringer. Dette kommenteres under 
morselskapet.  
 
 

Risiko 
Koronapandemien har forandret fokus på den 
kortsiktige risikoen for konsernet. Det vises til 
egen omtale av pandemien under «Viktige 
hendelser».  
 
Det er satt ned egne grupper i konsernet som har 
vurdert, analysert og satt i verk tiltak på de 
operative, finansielle og likviditetsmessige 
områdene.  
 
Konklusjonene på analysene er at konsernet så 
langt har god oversikt over og kontroll med 
situasjonen; den gode leveringssikkerheten er 
opprettholdt, konsernet har tilgang på 
finansiering og likviditeten er god. Vurderinger og 
analyser foretas løpende med flere scenarioer. 
Konsernet mener det er så godt forberedt som 
mulig på det som kan bli konsekvensene av 
pandemien. Usikkerheten ligger i hvor lenge 
pandemien vil vare. 
 
Konsernet har fått en annen struktur etter 
transaksjonen med Hafslund E-CO. Konsernet har 
i større grad blitt et infrastrukturselskap med 
regulerte inntekter. Eksponeringen mot 
kraftproduksjonen er også nesten doblet, men er 
relativt sett mindre enn tidligere.  
 
Konkurransedyktige resultater og sikring av 
konsernets finansielle plattform, inkludert 
kredittrating, er prioriterte områder for 
konsernets risikostyring.  
 
Utvikling av langsiktige kraftpriser vil fortsatt 
være sentralt for Eidsivakonsernet da dette i stor 
grad påvirker resultatutviklingen og utbytteevnen 
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fra det deleide produksjonsselskapet Hafslund E-
CO Vannkraft. 
 
Med en eierandel i et enda større 
produksjonsselskap og med større geografisk 
spredning reduseres volumrisikoen i 
vannkraftvirksomheten.  
 
Konsernet har en omfattende, men diversifisert 
portefølje av iverksatte og mulige 
investeringsprosjekter. Investeringene krever 
lånefinansiering. For Eidsivakonsernet har Scope 
Ratings opprettholdt kredittratingen på BBB+ ved 
oppdatering som er foretatt i februar 2020.  
 
Effektivisering og resultatforbedring vil fortsatt 
stå høyt på konsernets prioriteringsliste også de 
kommende årene. Dette underbygger 
målsettingene som avtaleverket konsernene 
imellom bygger på. 
 
Digitalisering er et av konsernets strategiske 
satsingsområder. Digitaliseringen vil understøtte 
både kostnadseffektivisering og arbeidet med å 
skape nye inntektsmuligheter.  
 
Med en vesentlig større nettvirksomhet i 
Eidsivakonsernet blir konsekvensene av endring i 
rammebetingelsene større. Konsernet vil forsøke 
å påvirke utviklingen til beste for konsernet. 
 
Med lang investeringshorisont, vil den politiske 
risiko knyttet til forutsigbarhet i rammevilkår 
være viktig. 
 
Finansielt gir den rentebærende gjeldsporteføljen 
en eksponering ved renteendringer. 
Eksponeringen reduseres siden nettkapitalen, 
som en del av grunnlaget for fastsettelsen av 
inntektsrammen i Nett, gir en regulert avkastning 
basert på rentenivået. Konsernet har sikret 
renten for en vesentlig del av låneporteføljen. 
Som følge av transaksjonen vil konsernets 
rentebærende gjeldsportefølje øke, men relativt 
mindre enn økningen i nettkapitalen.  
 
Operasjonelt er stabil kraftproduksjon og 
leveringssikkerhet de mest sentrale 
risikoelementer.  
 

 

Utsiktene framover 
Første kvartal i 2020 har hatt høye temperaturer, 
fulle vannmagasiner og det er store snømengder 
i fjellet. Det hydrologiske overskuddet i form av 
vannmagasiner og snø tilsvarer tilnærmet 

årsproduksjonen i Norge. Dette har gitt et kraftig 
prisfall på kraft og et kraftprisnivå som er lavere 
enn på lenge. Forwardprisene for 2020 er også 
langt lavere enn det som var forventet på slutten 
av 2019. Dette vil få innvirkning på konsernets 
inntjening, direkte for Bioenergi og indirekte via 
reduserte resultater fra Hafslund E-CO Vannkraft.  
 
Inntektsføringen fra Elvia skjer i henhold til 
faktureringen av tariffinntekter til kundene. 
Forbrukselementet av tariffene til Elvia er relativt 
høyt. Siden forbruket i første kvartal er vesentlig 
høyere enn for de andre kvartalene skapes 
brorparten av Eidsivas årsresultat i første kvartal. 
Resultatet i de øvrige kvartalene forventes 
følgelig å bli langt lavere enn i første kvartal.  
 
Integrasjonsarbeidet etter transaksjonene i 2019 
fortsetter. Ny organisasjonsstruktur er på plass. 
Det gjenstår mest på samordning på 
systemsiden. Denne samordningen pågår 
samtidig som det etableres felle arbeidsprosesser 
for å sikre best mulig effektivitet i 
virksomhetene.  
 
Koronapandemien og reduserte kraftpriser vil 
prege hele 2020. Konsernet forventer lavere 
inntjening i 2020, men også lavere aktivitet på 
enkelte områder. Lavere aktivitet kan 
kompensere noe for inntektsbortfallet.  
 
I nettvirksomheten kan investeringsaktiviteten bli 
noe lavere enn forventet i 2020 siden 
etterspørselen etter kundeinitierte anlegg 
reduseres. I denne sammenheng kan det bli en 
høyere andel av drifts- og vedlikeholdsarbeid, 
noe som kan gi mindre aktivering av kostnader 
og dermed svakere resultat for konsernet enn 
forventet.  
 
Videre utvikling av pandemien og konsekvensene 
for Eidsiva vil bli fulgt opp løpende.  
 
Ved gjennomføringen av transaksjonen med 
Hafslund E-CO ble det også nedfelt ønske om 
ytterligere konsolidering. Det er derfor håp om at 
flere kraftselskaper ønsker å være med i den 
strukturen som er lagt. 
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Virksomhetsområdene per 
første kvartal 2020 
 
Nett 

(tall i millioner kroner) 
Per 1Q 

2020 
Per 1Q 

2019 
Driftsinntekter 2 394 415 
Brutto dekningsbidrag 1 646 242 
EBITDA 1 212 108 
Driftsresultat 932 44 
 
Antall nettkunder 916 000 164 500 
Levert energi (GWh) 7 065 1 384 
Nettkapital 18 846 5 081 
NVE-effektivitet (d-nett) 110% 109% 
1Q 2020 viser tall for hele Elvia, mens 1Q 2019 er tall for 
Eidsiva Nett. 

 

 
Nettvirksomheten omfatter cirka 66 000 
kilometer overføringslinjer i konsesjonsområdet i 
Innlandet, Viken og Oslo. Det er 916 000 kunder 
knyttet til nettet. Virksomheten drives økonomisk 
i henhold til rammer gitt av Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) og Direktoratet for 
Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB).  
 
Første kvartal 2020 inkluderer regnskapstall for 
hele Elvia. Sammenligningstallene fra 2019 
omfatter kun Eidsiva Nett.  
 
Driftsinntektene per første kvartal 2020 er 2 394 
millioner kroner (415 millioner kroner).  

Innkjøps- og varekostnadene er på 747 millioner 
kroner (173 millioner kroner). Kostnader for 
overliggende nett er på 565 millioner kroner (108 
millioner kroner).  

Personalkostnadene utgjør 215 millioner kroner 
(98 millioner kroner).  

Avskrivningene ble 281 millioner kroner (64 
millioner kroner).  

Andre driftskostnader utgjør 313 millioner kroner 
(81 millioner kroner).  

Driftsresultat per første kvartal 2020 er 932 
millioner kroner (44 millioner kroner). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bioenergi 

(tall i millioner kroner) 
Per 1Q 

2020 
Per 1Q 

2019 
Driftsinntekter 103 150 
Brutto dekningsbidrag 84 124 
EBITDA 51 89 
Driftsresultat 33 71 
   
Solgt GWh (Bioenergi) 147 160 
 
Bioenergivirksomheten produserer fjernvarme fra 
ti hel- og deleide fjernvarmeanlegg.  
 
Driftsinntektene per første kvartal 2020 er 103 
millioner kroner (150 millioner kroner). 
 
Salgsvolumet per første kvartal 2020 endte på 
147 GWh (160 GWh). Dette er 13 GWh lavere (-
8,5 prosent) enn samme periode i fjor. Årets 
første tre måneder er den mildeste perioden i 
selskapets historie.  
 
Redusert volum trekker ned omsetningen med 14 
millioner kroner. Mildværet har sammenfalt med 
lave energipriser. Lavere priser har redusert 
omsetningen med 33 millioner kroner 
sammenlignet med fjoråret.  
 
Innkjøps- og varekostnadene er 19 millioner 
kroner (26 millioner kroner). 
 
Lavere produksjonsvolum og energipriser har 
redusert driftskostnadene i perioden. 
Brenselskostnader går ned 7 millioner kroner, og 
øvrige produksjonskostnader reduserer med 3 
millioner kroner. 
 
Driftsresultat for virksomhetsområdet per første 
kvartal 2020 er 33 millioner kroner (71 millioner 
kroner).  
  
 

Bredbånd 

(tall i millioner kroner) 
Per 1Q 

2020 
Per 1Q 

2019 
Driftsinntekter 176 142 
Brutto dekningsbidrag 131 101 
EBITDA 79 49 
Driftsresultat 29 -2 

 

 
Bredbåndsvirksomheten som består av Eidsiva 
Bredbånd AS og Eidsiva Fiberinvest AS (EFAS) 
hadde driftsinntekter per første kvartal 2020 på 
176 millioner kroner (142 millioner kroner). Det 
har vært en økning i driftsinntektene som følge 
av økt antall fiberaksesser i Eidsiva Bredbånd. 
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Innkjøps- og varekostnadene utgjorde per første 
kvartal 2020 45 millioner kroner (41 millioner 
kroner).  
 
Netto personalkostnader ble 22 millioner kroner 
(22 millioner kroner).  
  
Driftsresultat per første kvartal 2020 var på 29 
millioner kroner (-2 millioner kroner). Resultatet 
etter første kvartal i 2019 var preget av 
ekstraordinær nedskrivning av Get-utstyr i 
forbindelse med at Eidsiva Bredbånd ble Altibox-
partner fra 6.6.2019. 
 
 

Morselskapet 

(tall i millioner kroner) 
Per 1Q 

2020 
Per 1Q 

2019 
Driftsinntekter 53 85 
Brutto dekningsbidrag 53 85 
EBITDA 76 -1 
Driftsresultat 72 -4 
- herav driftsresultat i Hafslund E-
CO Vannkraft 132 0 

 

 
Resultatandelen fra produksjonsselskapet 
Hafslund E-CO Vannkraft 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 og eiendom utføres av morselskapet i 
henhold til tjenesteavtaler med virksomhetene.  
 
Morselskapets kostnader faktureres 
datterselskapene i henhold til bruk. Eierkostnader 
og enkelte felleskostnader bæres av 
morselskapet. Eltilsynsvirksomheten Elsikkerhet 
Norge er konsolidert i morselskapet. 
 
Morselskapet hadde driftsinntekter på 53 
millioner kroner per første kvartal 2020 (85 
millioner kroner). Av driftsinntektene kommer 14 
millioner kroner fra Elsikkerhet. Hovedårsaken til 
nedgangen i driftsinntektene er gevinst ved 
nedsalg i Laje Nettservice på 25 millioner kroner i 
2019. 
 
Konsernets andel av resultatet i Elsikkerhet 
Norge ble negativt med en million kroner. 
Selskapet sendte ut permitteringsvarsel til sine 
ansatte, men det har kun vært et fåtall av de 

ansatte som har blitt permittert. Hjembesøk for 
eltilsyn er erstattet av alternative 
arbeidsoppgaver så langt.  
 
Morselskapet står for finansiering av konsernet. I 
denne forbindelse benyttes enkelte finansielle 
instrumenter. I første kvartal har rentesikringene 
hatt en negativ utvikling på 42 millioner kroner 
på driftsresultatet.  
 
Konsernets valutalån har også en negativ 
verdiutvikling på 26 millioner kroner som inngår i 
finanskostnader.  
  
 

Tilknyttet virksomhet 
Virksomhet som er nært knyttet til konsernets 
formål er klassifisert som tilknyttet selskap under 
driftsresultat og benevnes «Industrielle 
deleierskap», mens øvrige deleierskap er 
klassifisert som «Finansielle deleierskap». 
 
Salget av konsernets aksjer i Moelven Industrier 
ble gjennomført i første kvartal. Resultatmessig 
effekt av transaksjonen ble regnskapsført i 2019.  
 
Industrielle deleierskap 

 42,8 prosent av Hafslund E-CO Vannkraft   
 35 prosent av Hafslund Ny Energi 

 
42,8 prosent av Hafslund E-CO Vannkraft og 35 
prosent Hafslund Ny Energi 
 
Resultatet fra Hafslund E-CO Vannkraft og for 
Hafslund Ny Energi for første kvartal 2020 inngår 
i konsernresultatet med 130 millioner kroner.  
 
Fordelaktige kraftpriser på nivå med 2019 var 
ventet inn i 2020, men uventet værendring og 
svært milde temperaturer har gitt et betydelig 
press på kraftprisene. Prisfall på andre råvarer 
preger også kraftmarkedet. Forventet resultat for 
2020 viser derfor en vesentlig svekkelse mot 
2019 basert på kraftmarkedets terminpris. 
Terminprisen ved utgangen av april viser 14 øre/ 
kWh for 2020. Resultatandelen fra Hafslund E-CO 
Vannkraft er derfor vesentlig lavere enn 
forventet. 
 
Finansielle deleierskap 

 50 prosent av Innlandskraft 
 34 prosent av Laje Nettservice AS 

 
50 prosent av Innlandskraft 
Innlandskraft eies i et 50 – 50 prosent eierskap 
sammen med Gudbrandsdal Energi Holding AS. 
Resultat etter skatt for Innlandskraft er 23 
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millioner kroner per første kvartal 2020 (0 
millioner kroner). Korrigeres det for utviklingen i 
sikringsposisjonene er resultatene tilnærmet like 
for begge år. Salgsvolumet er på samme nivå 
som fjoråret, men marginene har økt. Operativt 
er selskapet (og bransjen) utsatt for mye 
kundebytter (churn).   
 
Laje Nettservice AS 
Resultatandelen fra Laje Nettservice per første 
kvartal 2020 var -2 millioner kroner (0 millioner 
kroner). 
 

 

Konsernbalanse 
Konsernet har en totalkapital per første kvartal 
2020 på 47 milliarder kroner, noe som er 26,2 
milliarder høyere enn 31. mars 2019.  
 

Balansen bærer preg av transaksjonen med 
Hafslund E-CO, der Hafslund Nett AS og 42,8 
prosent andel i Hafslund E-CO Vannkraft er 
innarbeidet i konsernets balanse, mens 
virksomhetsområdet Vannkraft er fraregnet.  
 

Det er investert netto 619 millioner i varige 
driftsmidler første kvartal 2020. 
 

Det er tatt opp nye lån på 2 000 millioner kroner 
der 1 950 millioner er knyttet til refinansiering av 
brofinansiering i forbindelse med Hafslund E-CO 
transaksjonen. 
 

Nåverdien av pensjonsforpliktelsene har blitt 
oppdatert med de nye veiledende forutsetningene 
for diskonteringsrente som ble utgitt av NRS den 
31. mars 2020.  
 

Sesongvariasjoner gjør at leverandørgjeld og 
annen kortsiktig gjeld er 862 millioner kroner 
høyere enn ved årsskiftet. 
 

Bokført egenkapital er 24 milliarder kroner og 
utgjør 53 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. 
 

I resultat før skattekostnad inngår resultat før 
skattekostnad fra avhendet virksomhet.  
 

Netto kontantstrømmer fra driften utgjør 
2 108 millioner kroner. Resultat før skatt 
korrigeres for avskrivninger på varige og 
immaterielle driftsmidler med 351 millioner 
kroner og for resultat i tilknyttede selskaper med 
134 millioner kroner.  Inn- og utbetalinger fra 
kunde- og andre fordringer samt leverandørgjeld, 
definert som endring i arbeidskapitalen, har gitt 
en positiv likviditetseffekt på 782 millioner 
kroner.  
 

Positive kontantstrømmer fra driften er 
hovedsakelig benyttet til investeringer i varige 
driftsmidler i konsernets datterselskaper, både 
reinvesterings- og ekspansjonsinvesteringer, på  
619 millioner kroner.  
 
Det er tatt opp 2 000 millioner i nye lån for å 
refinansiere brofinansieringen knyttet til Hafslund 
transaksjonen. Det er betalt avdrag i henhold til 
avdragsplaner på 34 millioner kroner i løpet av 
første kvartalet.  Likviditetsbeholdningen utgjør  
3 368 millioner kroner per 31. mars 2020, noe 
som er en økning med 1 877 millioner kroner 
siden årsskiftet.   
 

Konsernet har ubenyttede trekkrettigheter på 2 
milliarder kroner og en kassakredittramme på 
500 millioner kroner. Per 31. mars 2020 var det 
trukket 13 millioner kroner i datterselskaper av 
kassakredittrammen. Opptrukken kassakreditt er 
klassifisert under linje for kortsiktig lån i 
balansen. 
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Resultatregnskap   

    

         Per 31.03 Året 
(tall i millioner kroner) Note 2020 2019 2019 
    
Driftsinntekter  2 682 744 4 407 
Innkjøps- og varekostnader -808 -240 -1 506 
Personalkostnader -297 -180 -801 
Aktivering egne investeringsarbeider 101 53 264 
Av- og nedskrivninger -351 -133 -778 
Annen driftskostnad -347 -125 -795 
Inntekt på investering i tilknyttede selskap 2 130 0 112 
Andre (tap)/gevinster - netto 4 -42 -7 42 
    
Driftsresultat 1 068 112 944 
    
Netto finanskostnader 4 -134 -57 -295 
Inntekt på investering i tilknyttede selskap 2 21 19 3 
    
Resultat før skattekostnad 955 74 651 
    
Skattekostnad -177 -7 -129 
    
Resultat etter skatt videreført virksomhet 778 67 523 
    
Avhendet virksomhet 3 0 211 4 459 
    
Resultat etter skatt 778 277 4 982 
    
    
Utvidet resultat    
Periodens resultat 778 277 4 982 
    
Verdiendring sikringskontrakter 48 13 0 
Omregningsdifferanser i tilknyttet selskap 28 -8 -7 
Øvrige endringer 0 0 0 
Sum andre innregnede inntekter og 
kostnader som vil reklassifiseres til 
resultat 76 5 -7 
    
Endring estimat pensjoner -367 0 104 
Sum andre innregnede inntekter og 
kostnader som ikke vil reklassifiseres til 
resultat -367 0 104 
    

Periodens totalresultat 487 282 5 079 
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Balanse   

     

Eiendeler    
(tall i millioner kroner) Note  31.03.20 31.03.19 31.12.19 
     

Varige driftsmidler  23 837 12 012 23 540 
Bruksrettseiendel  1 403 485 1 421 
Immaterielle eiendeler  1 050 798 1 052 
Investeringer i tilknyttede selskaper  12 445 5 004 12 221 
Andre finansielle anleggsmidler 5  2 642 699 2 670 
Sum anleggsmidler  41 378 18 999 40 904 
     

Varer  77 21 80 
Kundefordringer og andre fordringer 5  1 705 889 1 633 
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over 
resultatet 5  12 11 11 
Kontanter og kontantekvivalenter 5  3 368 421 1 492 
Sum omløpsmidler  5 163 1 343 3 215 
Eiendeler holdt for salg  0 0 508 
Sum eiendeler  46 541 20 341 44 627 
     
     
Egenkapital og gjeld    
(tall i millioner kroner) Note  31.03.20 31.03.19 31.12.19 
     

Aksjekapital  1 037 518 1 037 
Overkurs  22 767 1 503 22 767 
Opptjent egenkapital  591 5 715 105 
Sum egenkapital tilordnet selskapets 
aksjonærer  24 395 7 737 23 909 
Minoritetsinteresser  82 77 81 
Sum egenkapital  24 477 7 814 23 990 
     

Lån 4, 5  9 664 6 869 8 284,5 
Utsatt skatt  1 715 1 707 1 829,3 
Pensjoner  815 466 367,3 
Andre avsetninger og forpliktelser  0 134 0,0 
Derivater  148 155 112,2 
Langsiktig leieforpliktelse  1 484 497 1 494,3 
Sum langsiktig gjeld  13 827 9 828 12 088 
     

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 5  3 554 1 210 2 701 
Kortsiktig leieforpliktelse  153 0 163 
Derivater 5  35 50 29 
Betalbar skatt  349 106 166 
Lån 4  4 147 1 334 5 491 
Sum kortsiktig gjeld  8 238 2 700 8 550 
Sum gjeld  22 064 12 528 20 637 
Sum gjeld og egenkapital  46 541 20 341 44 627 
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Kontantstrøm   

   

(tall i millioner kroner) 1Q 2020 1Q 2019 

Kontantstrømmer fra driften   

Resultat før skattekostnad 955 410 

Justeringer for:   
Avskrivninger 351 150 
Gevinst ved salg av eiendeler tilgjengelig for salg 0 -21 
Endring i pensjonsforpliktelser -4 0 
Endring i urealisert gevinst/tap på derivater 42 1 
Endring urealiserte (gevinst)/tap på andre fin. eiendeler til virkelig verdi -2 -7 
Andel resultat i tilknyttede selskap -150 -60 
Netto finanskostnader 134 56 

Endring i arbeidskapital og øvrige endringer 1) 782 -78 
Kontantstrømmer fra driften 2 108 452 
Betalte skatter -2 -147 
A: Netto kontantstrømmer fra driften 2 106 305 

Likvider tilført/brukt på investeringer   

Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler og immaterielle eiendeler -619 -224 
Utbetalinger ved langsiktige utlån  0 17 
Innbetalinger ved langsiktige fordringer 0 65 
Utbetalinger til dekning av investeringer i tilknyttede selskap 0 -54 
Innbetalinger ved salg av andeler og verdipapirer 508 0 
Mottatte finansinntekter 17 4 
B: Netto likviditetsendring fra investeringer -94 -192 

Likvider tilført/brukt på finansiering   

Endring trekk på kassekreditt -2 -11 
Opptak av nye lån 2 000 0 
Avdrag på gjeld og andre forpliktelser -1 984 -20 
Avdrag på leieforpliktelser -31 0 
Betalte finanskostnader -105 0 
Rentekostnader leieforpliktelser -14 -66 
C: Netto likviditetsendring fra finansiering -136 -97 

A+B+C: Netto likviditetsendring i perioden 1 876 16 

Kontanter og bankinnskudd per 01.01. 1 492 16 
Kontanter og bankinnskudd per avslutningstidspunkt 3 368 383 
1) Spesifikasjon av endring i arbeidskapital   
Endring i kundefordringer, varer og andre fordringer -70 10 
Endring i leverandørgjeld, offentlig gjeld og annen kortsiktig gjeld 852 -88 
Sum endring arbeidskapital 782 -78 
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Endringer i konsernets egenkapital 
 

(tall i millioner kroner) 
Aksje-
kapital 

Over-
kurs 

Sum 
opptjen
t egen-
kapital Sum 

Minori
tets 

aksjon
ærer 

Sum 
egen-

kapital 
 
Egenkapital per 31.12.2018 519 2 849 4 116 7 483 75 7 558 

Periodens resultat: 

Periodens ordinære resultat 272 272 6 277 
 
Utvidet resultat: 

Omregningseffekter i tilknyttet selskap 3 3 3 

Estimatavvik pensjoner i tilknyttet selskap 3 3 3 

Verdiendringer sikringskontrakter 22 22 22 

Skatt på verdiendring sikringskontrakter 39 39 39 

Brutto estimatavvik pensjoner 80 80 80 

Andel av estimatavvik som tilføres tjenestekjøpere -6 -6 -6 
Skatt på estimatavvik  -20 -20 -20 
 
Transaksjoner med eierne: 

Utdelt utbytte -150 -150 -2 -152 

Egenkapital per 31.03.2019 518 2 849 4 369 7 737 77 7 814 

Egenkapital per 31.12.2019 1 037 22 767 105 23 909 81 23 990 

Periodens resultat: 

Periodens ordinære resultat 777 777 1 778 
 
Utvidet resultat: 

Omregningseffekter i tilknyttet selskap 28 28 28 

Verdiendringer sikringskontrakter 48 48 48 

Brutto estimatavvik pensjoner -471 -471 -471 

Skatt på estimatavvik  104 104 104 
 
 
Egenkapital per 31.03.2020 1 037 22 767 591 24 395 82 24 477 
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Segmentrapportering 
(tall i millioner kroner) Per 1Q 2020 Per 1Q 2019 
   
Nett 2 394 415 
Bioenergi 103 150 
Bredbånd 176 142 
Annen virksomhet 53 85 
Elimineringer -43 -48 
Sum driftsinntekter 2 682 744 
   
Nett -18 -7 
Bredbånd -1 1 
Annen virksomhet 42 45 
Sum mellom segmenter 23 40 
   
Nett 932 44 
Bioenergi 33 71 
Bredbånd 29 -2 
Annen virksomhet 72 -4 
Elimineringer 2 2 
Sum driftsresultat 1 068 112 
   
1) Fra og med 2019 presenteres resultatet fra markedsvirksomheten utenfor driftsresultatet. 
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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. Regnskapet er ikke 
gjennomgått av revisor. Delårsregnskapet gir mindre informasjon enn et årsregnskap og må derfor ses i 
sammenheng med konsernets årsregnskap for 2019, note 2, for bruk av regnskapsprinsipper og 
beregningsmetoder.  
 
Endringer i regnskapsprinsipper og opplysninger 
Følgende reviderte IFRS-standarder har blitt vedtatt, men ennå ikke tredd i kraft og i noen tilfeller ikke 
vedtatt av EU: 
 

 IFRS 3 endringer i vesentlighet 
 IAS 1 og IAS 8 (endringer) Definisjon av vesentlig 
 Årlige forbedringer IFRS 2015-2017 
 Endringer i IFRS 9, IAS 39 og IFRS 7 

 
Konsernet har som intensjon å implementere relevante endringer på ikrafttredelsetidspunktet under 
forutsetning at EU godkjenner endringene ved avleggelse av konsernregnskapet. 

 
 
  
 

Note 2 Andel resultat i tilknyttet selskap  
Inntekt på investeringer i tilknyttede selskap klassifisert over driften er 130 millioner kroner, og består av 
Eidsivas resultatandel fra Hafslund E-CO Vannkraft AS og fra Hafslund Ny Energi.  
 

Inntekt på investeringer i tilknyttede selskaper utgjør 21 millioner kroner og består av Eidsivas andel av 
resultat etter skatt fra Innlandskraft med 23 millioner kroner og Laje Nettservice med -2 millioner kroner. 
 

Note 3 Avhendet virksomhet 
Beløpet på resultatlinjen for «Avhendet virksomhet» i 2019 gjelder salget av Eidsiva Vannkraft. Eidsiva 
Vannkraft hadde et resultat etter skatt i første kvartal 2019 på 211 millioner kroner. 
 

Note 4 Rentebærende lån, rente- og valutaderivater 
Rentebærende gjeld utgjør 13 811 millioner kroner. Beløpet inkluderer kortsiktig andel av langsiktig gjeld 
med 4 134 millioner kroner, og opptrukken kassakreditt gjennom konsernkontoavtalen og øvrig avtaler i 
enkeltstående datterselskap med 13 millioner kroner. 
 
Endring i virkelig verdi på langsiktig lån i utenlandsk valuta er -26 millioner kroner per første kvartal 
2020 og inngår i finanskostnader. Verdiendring på rentederivater er -42 millioner kroner. Beløpet inngår i 
rapporteringslinjen «andre (tap)/gevinster- netto» i resultatregnskapet.  
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Note 5 Finansielle instrumenter 
       

(tall i millioner kroner) 

Eiendeler 
vurdert til 

virkelig verdi 
over 

resultatet 
Utlån og 

fordringer 
Tilgjengelig 

for salg 

Sum 
finansielle 
eiendeler Øvrige Sum 

Per 31.03.20       
Eiendeler 
Andre finansielle anleggsmidler 2 595 47 2 642 2 642 
Kundefordringer og andre fordringer 395 395 1 310 1 705 
Finansielle eiendeler til virkelig verdi 
over resultatet 12 12 12 
Kontanter og kontantekvivalenter 3 368 3 368 3 368 
Sum finansielle eiendeler 12 6 359 47 6 418 1 310 7 728 
  

(tall i millioner kroner) 

Forpliktelser 
til virkelig 
verdi over 
resultatet 

Finansielle 
forpliktelser 

til 
amortisert 

kost 

Sum 
finansielle 

forpliktelser Øvrige Sum 
Per 31.03.20       
Forpliktelser 
Lån 13 811 13 811 13 811 
Leverandørgjeld og annen kortsiktig 
gjeld 399 399 3 155 3 554 
Derivater 35 35 35 
Sum finansielle forpliktelser 35 14 210 14 245 3 155 17 400 
 

Note 6 Proformatall 
Tallene i regnskapet for første kvartal 2020 er ikke sammenlignbare med tallene for 1Q 2019. Det er 
derfor utarbeidet proformatall for driftsresultatet som om dagens konsernstruktur hadde vært gjeldende 
siden 2019. 

Eidsivakonsernet   

(tall i millioner kroner) 1Q 2020 1Q 2019 
Driftsinntekter 2 682 2 825 
Avskrivninger -351 -335 
Andre driftskostnader -1 394 -1 545 
Resultat fra tilknyttet selskap 130 373 
Driftsresultat 1 068 1 317 

EBITDA 1 419 1 652 
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Finansiell kalender 
 
Rapport første halvår 2020 13. august 2020 
Rapport per tredje kvartal 2020 30. oktober 2020 
 

 
 
Investorinformasjon 
 
Informasjon finnes på Eidsivas hjemmeside www.eidsiva.no  
 
 
Økonomi og finansdirektør Leif Henning Asla 
Tlf. 959 81 373 
leif.henning.asla@eidsivaenergi.no 


