
 

 

 

 

Kvartalsrapport 

Tredje kvartal 2019 

Konsernsjef i Eidsiva Energi Øistein Andresen og konsernsjef i Hafslund E‐CO Finn Bjørn Ruyter 

sluttfører Norges største landbaserte transaksjon. 



 Eidsiva Energi konsern 
Tredje kvartal 2019 

 
 

Innhold 
 

Generelt  3 

Viktige hendelser  4 

Sammendrag  6 

Virksomhetsområdene  8 

Vannkraft 8 

Bioenergi 8 

Nett 8 

Bredbånd 9 

Morselskapet 9 

Deleierskap uten kontroll 9 

Resultatregnskap 12 

Kontantstrøm 14 

Endringer i konsernets egenkapital 15 

Segmentrapportering 16 

Noter til regnskapet 17 

Investorinformasjon 20 

 



 

 
Rapport tredje kvartal 2019  3

 

Generelt 
Det siste året har det vært arbeidet for å få til et samarbeid mellom konsernene Hafslund E-CO og Eidsiva 
Energi for å etablere Norges største nettvirksomhet og Norges nest største kraftkonsern. I juni stadfestet 
eierne avtaleverket og bytteforholdet som var framforhandlet. Transaksjonen medfører et krysseierskap 
mellom de to konsernene; Hafslund E-CO vil eie 50 prosent i Eidsiva Energi og Eidsiva Energi vil eie 42,8 
prosent i E-CO Energi. Transaksjonen ble gjennomført 30. september 2019. 
 

For Eidsivakonsern innebærer dette at virksomhetsområdet for Vannkraft (vann- og vindkraftproduksjon) 
ble overdratt til Hafslund E-CO konsernet 30.09, mens Hafslund Nett AS ble en del av Eidsivakonsernet.  
 

I resultatrapporteringen per tredje kvartal inngår Nett, Bredbånd, Bioenergi og morselskapet Eidsiva 
Energi AS i driftsresultatet. Eidsiva Vannkraft presenteres på linjen «Avhendet virksomhet» hvor resultat 
etter skatt for drift de ni første måneder inngår sammen med beregnet regnskapsmessig gevinst ved 
realisasjon.  
 

I balanseoppstillingen er Hafslund Nett AS innarbeidet i konsernets balanse per 30.09, mens Eidsiva 
Vannkraft er fraregnet. Eierandelen på 42,8 prosent i E-CO Energi er også innarbeidet i balansen per 
30.09 som en andel i tilknyttet selskap.  
 

Virksomhetsområdet Vannkraft (vann og vind) ble overført til E-CO Energi 30.09. Virksomhetsområdet 
har hatt drift i de ni første månedene som en del av Eidsivakonsernet og omtales fortsatt i rapporten som 
eget virksomhetsområde. Det er inngått ny aksjonæravtale med Gudbrandsdal Energi Holding for det 
felleseide (50/50) sluttbrukerselskapet Innlandskraft og «Marked» omtales ikke lengre som et 
virksomhetsområde fra tredje kvartal.  
 

Eidsiva Energi rapporterer konsernregnskapet i henhold til regnskapsprinsippene International Financial 
Reporting Standards (IFRS). Rapporteringen for Eidsiva Energi konsern er avlagt i overensstemmelse 
med IAS 34 – Delårsrapportering. Det vises til noter til årsregnskap når det gjelder regnskapsprinsipper, 
måling og innregning. 
 

Sammenligningstall fra samme periode foregående år vises i parentes.  
 

Resultater kan være påvirket av engangsposter og urealiserte verdiendringer på finansielle instrumenter 
som gjør resultatene lite sammenlignbare. Eidsiva fokuserer derfor på «Underliggende resultater» i 
rapporteringen. Underliggende resultater tilsvarer offisielle resultater korrigert for engangsposter og 
urealiserte verdiendringer på finansielle instrumenter. Kommentarene om de enkelte 
virksomhetsområdene er primært knyttet til underliggende driftsresultat. Produksjonsvirksomheten (vann 
og vind) kommenteres som et virksomhetsområde i denne rapporten.  
 

Når det gjelder implementeringen av IFRS 15 og behandling av anleggsbidrag fra kunder og IFRS 16 
vises det til note 1. 
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Viktige hendelser per tredje kvartal 2019 
  
Konsern 

 30. september ble transaksjonen som er framforhandlet mellom Hafslund E-CO og Eidsiva Energi 
om krysseierskap mellom de to konsernene gjennomført.   

 Konsernets eiere er fra 30.09 Hafslund E-CO AS (50 prosent), Innlandet Energi Holding AS (49,4 
prosent) og Åmot kommune (0,6 prosent).  

 
Vannkraft 

 Produsert vannkraftvolum per tredje kvartal 2019 (inkl. andel i Oppland Energi) ble 2 494 GWh 
(2 207 GWh). Spotprisen i prisområde NO1 var 38,5 øre/kWh per tredje kvartal 2019 (40,7 
øre/kWh).  

 3 av 13 fundamenter til vindturbiner i Kjølberget vindpark (200 GWh) i Våler kommune er støpt, 
og cirka halvparten av veginfrastrukturen er ferdigstilt. 

 GLB har fått konsesjon for overføring av Øvre Flisa og Østre Æra til Osensjøen som gir cirka 18 
GWh ny regulerbar kraft fra Osensjøen 
 

Nett 
 30.09 ble Hafslund Nett AS et søsterselskap til Eidsiva Nett AS. 1. juli ble Trøgstad Nett AS et 

heleid datterselskap av Hafslund Nett AS. Disse tre nettselskapene utgjør virksomhetsområdet 
Nett i konsernet fra 30.09. 

 Kristin Lian med 20 års erfaring fra Hafslund Nett, er utnevnt til administrerende direktør for den 
sammenslåtte nettvirksomheten fra 1. januar 2020. Ny ledergruppe for nettvirksomheten ble klar 
9. oktober.  

 Byggingen av en ny 22 kV linje mellom Sør-Odal og Nord-Odal som skal gi sikrere strømforsyning 
til Nord-Odal er under arbeid. 

 Spenningsoppgraderingen av regionalnettslinjen mellom Tynset og Tolga er ferdigstilt.  
 Nett deltar i et nasjonalt demoprosjekt for utprøving av nett-tilknyttede batterier i kombinasjon 

med forbrukerfleksibilitet 
 Nett deltar også i prosjektet EL6 som har som mål å legge til rette for elektrifisering av  

tungtransporten langs E6.  
 

Bioenergi 
 Tredje kvartal er lavsesong som benyttes til revisjoner på alle anlegg. Revisjonene er 

gjennomført i henhold til planene 
 Reservekapasiteten for anleggene på Elverum og Lena er økt foran vintersesongen 
 

 
Bredbånd 

 Eidsiva Bredbånd har fullført vellykket migrering av TV-kunder fra GET-løsning til Altibox  
 Den årlige «Dekningsrapporten» fra Nkom (Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet) viser at 

Innlandet har et fibertilbud til 66,5 prosent av husstandene, et løft på 9 prosentpoeng fra 
tilsvarende måling i 2018. Eidsiva Bredbånd har med sine utbygginger bidratt i betydelig grad til 
denne økningen.  
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Driftsinntekter (akkumulerte tall) 

 

 

EBITDA (akkumulerte tall) 

Driftsresultat (akkumulerte tall) 

 

 

Nøkkeltall   

   
Resultat  
(tall i millioner kroner) Per 3Q 2019 Per 3Q 2018 
Driftsinntekter  2 037 3 059 
EBITDA 669 952 
EBITDA underliggende 656 953 
Driftsresultat 260 574 
Driftsresultat underliggende 247 575 
Resultat før skatt 104 412 
Resultat etter skatt justert for regnskapsmessig gevinst 473 227 
Resultat etter skatt 4 547 227 
   
Kapitalforhold   
Egenkapitalandel 1) 55,9 % 39,4 % 
Netto rentebærende gjeld (tall i millioner kroner) 2) 12 877 7 940 
   
Andre nøkkeltall   
Spotpris referert Oslo (øre/kWh) 38,5 40,7 
Vannkraftproduksjon i GWh 2 494 2 207 
Varmesalg i GWh 281 282 
Strømsalg i GWh 1 625 1 620 

1) Det ansvarlige lånet ble konvertert til egenkapital per 15.11.2018, og er klassifisert som egenkapital i nøkkeltallene per 3Q 2018 
også. 
2) Netto pensjonsforpliktelse er ikke medregnet i netto rentebærende gjeld.   
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Sammendrag tredje kvartal 
2019 
 
Eier av Hafslund E-CO og eierne til Eidsiva Energi 
AS gikk i juni inn for et samarbeid med 
krysseierskap mellom konsernene Hafslund E-CO 
og Eidsiva Energi. Transaksjonen ble gjennomført 
30.09.  
 
Virksomhetsområdet Vannkraft er fraregnet 
konsernet i tredje kvartal og presenteres i denne 
rapporten som avhendet virksomhet på linjen 
«Avhendet/Selskap holdt for salg». Her inngår 
resultat etter skatt for de første ni måneder i 
tillegg til beregnet gevinst. Hafslund Nett AS er 
konsolidert i balansen per 30.09 og 42,8 prosent 
eierandelen i E-CO Energi er innarbeidet i 
balansen som en andel i tilknyttet selskap.  
 
At driften av Vannkraft for årets ni første 
måneder presenteres på denne måten påvirker 
regnskapstallene i vesentlig grad og gjør 
sammenligningen med 2018 vanskelig. I note 3 
til regnskapet er resultatregnskapet presentert 
med virksomhetsområdet Vannkraft konsolidert 
som tidligere og tallene for Vannkraft er vist 
isolert for tre kvartaler i 2019 og 2018.  
 
Konsernets driftsinntekter per tredje kvartal 2019 
ble 2 037 millioner kroner (3 059 millioner 
kroner).  
 
Konsernets driftsresultat ble 260 millioner kroner 
(574 millioner kroner).  
 
Etter netto finanskostnader på 211 millioner 
kroner (243 millioner kroner) og resultat fra 
tilknyttede selskaper på 54 millioner kroner (81 
millioner kroner) ble resultat før skattekostnad 
104 millioner kroner (412 millioner kroner). 
 
Skattekostnaden er beregnet med 22 prosent på 
resultat for virksomhet som videreføres. 
 
I 2018 ble skatten er beregnet som 23 prosent 
overskuddsskatt med tillegg av 37,0 prosent 
grunnrenteskatt.  
 
 

Underliggende resultat 
Eidsiva fokuserer i oppfølgingen av 
virksomhetene på «Underliggende resultater», se 
definisjon under innledningen «Generelt».  
 

De realiserte og urealiserte verdiendringene per 
tredje kvartal 2019 fra Vannkraftvirksomheten 
inngår i resultatet under «Avhendet/Selskap 
holdt for salg».  
 
Underliggende driftsresultat per tredje kvartal 
2019 ble 247 millioner kroner (575 millioner 
kroner). Underliggende netto finanskostnader ble 
213 millioner kroner (253 millioner kroner), mens 
resultat fra tilknyttede selskaper utenfor 
konsernets kjernevirksomheter ble 54 millioner 
kroner (81 millioner kroner). Underliggende 
resultat før skatt ble 89 millioner kroner (402 
millioner kroner).  
 
I tabellene nedenfor vises beregning av 
underliggende driftsresultat, underliggende netto 
finanskostnad og underliggende resultat før 
skatt, og engangspost og de urealiserte 
verdiendringene det korrigeres for: 

(tall i millioner kroner) 
Per 3Q 

2019 
Per 3Q 

2018 

Driftsresultat 260 574 
Urealiserte verdiendringer 13 -1 
Underliggende driftsresultat 247 575 
 
Urealisert verdiendring valutalån 2 10 
Underliggende netto finanskostnad -213 -253 
 
Inntekt på investering i tilknyttede 
selskaper 54 81 
Underliggende resultat før skatt 89 402 

 

 
Spesifikasjon urealiserte verdiendringer som 
inngår i driftsresultatet:  

(tall i millioner kroner) 
Per 3Q 

2019 
Per 3Q 

2018 

Verdiendring kraftsikringer 0 -142 
Verdiendring ventureinvesteringer 1 -1 
Verdiendringer valutaterminer 0 21 
Verdiendring erstatningskraft 0 56 
Verdiendring rentesikringer 12 65 
Urealiserte verdiendringer 13 -1 

 

 
Endringer i de urealiserte postene gir som 
tabellen viser en resultateffekt på 13 millioner 
kroner per tredje kvartal 2019 (-1 millioner 
kroner).  
 
I posten Andre tap/gevinster i resultatregnskapet 
kommer i tillegg til de urealiserte 
verdiendringene også de realiserte pris- og 
kraftsikringene: 

(tall i millioner kroner) 
Per 3Q 

2019 
Per 3Q 

2018 

Realiserte verdiendringer 0 -132 
Urealiserte verdiendringer 13 -1 
Andre (tap)/gevinster – netto 13 -132 
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Spotpris referert Oslo (øre/kWh) 

 
 
Risiko 
Etter gjennomføring av transaksjonen med 
Hafslund E-CO vil risikobildet for 
Eidsivakonsernet endre seg.  
 
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 
fra det deleide produksjonsselskapet E-CO 
Energi. 
 
Med en eierandel i et enda større 
produksjonsselskap og med større geografisk 
spredning reduseres volumrisikoen i 
vannkraftvirksomheten. Som for utvikling av 
langsiktig kraftpris er dette også noe 
Eidsivakonsernet vil følge med på framover. 
 
Konsernet har en omfattende, men diversifisert 
portefølje av iverksatte og mulige 
investeringsprosjekter. Investeringene krever 
lånefinansiering. For Eidsivakonsernet har Scope 
Ratings hevet kredittratingen fra BBB- til BBB+ 
basert på en vurdering av forretningsmessig og 
finansiell utvikling etter transaksjonen. 
 
Effektivisering og resultatforbedring vil fortsatt 
stå høyt på konsernets prioriteringsliste også de 
kommende årene. Dette underbygger 
målsettingene som avtaleverket konsernene 
imellom bygger på. 
 
Digitalisering vil fortsatt være et av konsernets 
strategiske satsingsområder og stadig flere 
ressurser har dette som hovedfokus. 
Digitaliseringen vil understøtte både 

kostnadseffektivisering og arbeidet med å skape 
nye inntektsmuligheter.  
 
Endringer i rammevilkår vil kreve fortsatt 
omstilling i konsernet i de neste årene. Siden 
nettvirksomheten i Eidsivakonsernet blir vesentlig 
større etter transaksjonen, vil konsekvensene av 
endring i rammebetingelsene bli større. 
Konsernet vil følge med på utviklingen og 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 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. Dette vil ikke endre seg i ny 
konsernmodell.  
 
 

Utsiktene framover 
Gjennomføring av transaksjonen medfører at 
Eidsivakonsernet blir Norges Norges største 
nettaktør og en betydelig medeier i Norges nest 
største kraftprodusent.  
 
Det er nedfelt viktige formål og målsetninger 
med transaksjonen, og det utarbeides planer for 
hvordan disse skal resliseres. Dette er viktige 
forutsetninger for integrasjonsarbeidet som er 
startet og som vil være i fokus framover.  
 
Konsernet har dyktige ansatte med høy 
kompetanse. Å få organisert og utnyttet denne 
kompetansen på best mulig måte vil ha prioritet.  
 
Med kraftpriser på det nivået markedet i dag 
viser, stabile rammebetingelser, fortsatt fokus på 
effektivisering og resultatforbedring og 
gjennomføring av konsernets lønnsomme 
investeringsplaner, mener konsernet det er godt 
rigget med tanke på framtiden.  
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Virksomhetsområdene per 
tredje kvartal 2019 
 

Vannkraft (se note 3) 

(tall i millioner kroner) 
Per 3Q 

2019 
Per 3Q 

2018 
Driftsinntekter 1 340 1 173 
Brutto dekningsbidrag 853 748 
Underliggende EBITDA 576 393 
Underliggende driftsresultat 521 340 
   
Rapportert som avhendet selskap 
(resultat etter skatt) 4 447  
   
Kraftpris NO1 38,5 40,7 
Produsert GWh (Vannkraft) 2 494 2 207 

 

 
Konsernets vindkraftsatsing ivaretas av 
virksomhetsområde Vannkraft. 
 
Virksomheten produserer kraft i 20 heleide, 24 
deleide vannkraftverk og 31 vindturbiner i Austri 
Raskiftet vindpark.  
 
Inntekter fra salg av energi utgjør 745 millioner 
kroner (640 millioner kroner). Økningen kan 
dekomponeres i en volumeffekt på 102 millioner 
kroner og en priseffekt på 3 millioner kroner. 
Produksjonsvolum (eksklusive andeler via 
Oppland Energi AS) utgjør 1 919 GWh 
(1 665 GWh). Oppnådd kraftpris (eksklusive 
konsesjonskraftinntekter, inklusive realiserte 
sikringsgevinster og -tap) utgjør 359 kr/MWh 
(314 kr/MWh). Realisert resultat fra pris- og 
valutasikringer utgjør - 71 millioner kroner (- 132 
millioner kroner). Resultat fra investeringer i 
tilknyttede selskaper utgjør 60 millioner kroner 
(34 millioner kroner). Av økningen på 26 
millioner kroner kommer 18 millioner kroner fra 
Oppland Energi og 11 millioner kroner fra 
vindselskapene Austri Raskiftet DA og Austri 
Kjølberget DA, mens det for øvrige selskaper er 
en reduksjon på åtte millioner kroner. 
 
Underliggende driftsresultat for 
virksomhetsområdet per tredje kvartal 2019 er 
521 millioner kroner (340 millioner kroner).  
 
Resultat etter skatt presenteres på linjen 
«Avhendet/selskap holdt for salg» sammen med 
inntektsført andel av gevinst ved realisasjon av 
Eidsiva Vannkraft per 30.09. 
  
 

Bioenergi 
 

(tall i millioner kroner) 
Per 3Q 

2019 
Per 3Q 

2018 
Driftsinntekter 264 249 
Brutto dekningsbidrag 219 207 
Underliggende EBITDA 111 111 
Underliggende driftsresultat 56 57 
   
Solgt GWh (Bioenergi) 281 282 
 
Bioenergivirksomheten produserer fjernvarme fra 
ti hel- og deleide fjernvarmeanlegg.  
 
Salgsvolumet hittil i år endte på 280 GWh. 
Volumet er på samme nivå som året før, til tross 
for noe mildere vær i perioden. Energipriser har 
økt med 5,4 øre/kWh sammenlignet med fjoråret 
og bidrar til omsetningsøkning med 14 millioner 
kroner.  
 
Eidsiva Bioenergis driftsresultat tredje kvartal 
2019 ble 58 millioner kroner (59 millioner 
kroner). Dette er en millioner kroner lavere enn 
tilsvarende periode i fjor. En kombinasjon av økte 
vare- og produksjonskostnader, samt reparasjon 
og vedlikehold på anleggene trekker opp 
kostnadene i perioden. 
 
Underliggende driftsresultat for 
virksomhetsområdet per tredje kvartal 2019 er 
56 millioner kroner (57 millioner kroner).  
  
 

Nett 

(tall i millioner kroner) 
Per 3Q 

2019 
Per 3Q 

2018 
Driftsinntekter 1 255 1 136 
Brutto dekningsbidrag 735 666 
Underliggende EBITDA 366 293 
Underliggende driftsresultat 167 115 
 
 

 
Nettvirksomheten omfatter cirka 22 000 
kilometer overføringslinjer i konsesjonsområdet i 
Hedmark og Oppland. Det er 164 500 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). 
 
Driftsinntektene per tredje kvartal 2019 er 1 255 
millioner kroner (1 136 millioner kroner). 
Tariffinntektene er regulert slik at inntektene har 
økt med 101 millioner kroner. Andre 
driftsinntekter er 17 millioner kroner høyere enn 
tilsvarende periode i fjor, grunnet høyere 
aktivitet på regningsarbeider og anleggsbidrag. 
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Innkjøps- og varekostnadene er på 520 millioner 
kroner (470 millioner kroner). Kostnader for 
overliggende Nett er på 323 millioner kroner (284 
millioner kroner). Økningen skyldes økte tariffer 
fra Statnett. Nett-tapskostnadene er redusert 
med tre million kroner, hvor både volumet og 
kraftprisen er noe lavere enn tilsvarende periode 
i 2018. Materiell og innleie har økt som følge av 
økt aktivitet på regningsarbeider.  

Personalkostnadene utgjør 258 millioner kroner 
(268 millioner kroner). Reduksjonen i 
personalkostnader skyldes hovedsakelig 
reduksjon i antall ansatte, samt at det i 2018 var 
høye kostnader til overtid og vaktgodtgjørelse i 
forbindelse med uvær.  

Avskrivningene ble 199 millioner kroner (178 
millioner kroner).  

Andre driftskostnader utgjør 245 millioner kroner 
(239 millioner kroner). Det er noe høyere 
kostnader til riving av gammelt nett, samt at det 
er gjennomført mer drift- og vedlikehold av 
nettet enn i tilsvarende periode i 2018. Innleie av 
ressurser og kostnader til vedlikehold av eiendom 
har også økt i forhold til 2018. 

Underliggende driftsresultat per tredje kvartal 
2019 er 167 millioner kroner (115 millioner 
kroner). 
 

Bredbånd 

(tall i millioner kroner) 
Per 3Q 

2019 
Per 3Q 

2018 
Driftsinntekter 468 398 
Brutto dekningsbidrag 338 277 
Underliggende EBITDA 181 125 
Underliggende driftsresultat 33 35 

 

 
Bredbåndsvirksomheten som består av Eidsiva 
Bredbånd AS og Eidsiva Fiberinvest AS (EFAS) 
hadde driftsinntekter per tredje kvartal 2019 på 
468 millioner kroner (398 millioner kroner). Det 
har vært en økning i driftsinntektene som følge 
av økt antall fiberaksesser i Eidsiva Bredbånd. 
 
Innkjøps- og varekostnadene utgjorde per tredje 
kvartal 2019 130 millioner kroner (120 millioner 
kroner). Netto personalkostnader ble 72 millioner 
kroner (71 millioner kroner).  
  
Underliggende driftsresultat per tredje kvartal 
2019 var på 33 millioner kroner (35 millioner 
kroner). Lavere driftsresultat per tredje kvartal 
2019 skyldes hovedsakelig nedskrivning av Get-
utstyr i forbindelse med at Eidsiva Bredbånd ble 
Altibox-partner fra 6. juni 2019. 
  
 

Morselskapet 

(tall i millioner kroner) 
Per 3Q 

2019 
Per 3Q 

2018 
Driftsinntekter 206 373 
Brutto dekningsbidrag 206 250 
Underliggende EBITDA -11 14 
Underliggende driftsresultat -23 6 

 

 
Alle administrative fellestjenester, herunder 
regnskap, kapitalforvaltning, IT, personal, HMS, 
sponsing, regional utvikling, eiendom og 
administrative innkjøp utføres av morselskapet.  
 
Morselskapets kostnader faktureres 
datterselskapene i henhold til bruk. Eierkostnader 
og enkelte felleskostnader blir ikke 
viderefakturert. 
 
Eltilsynsselskapet Elsikkerhet Norge og Laje 
Nettservice (tidligere Laje Entreprenør) er ikke 
definert som kjernevirksomhet og presenteres 
sammen med morselskapet. Elsikkerhet Norge 
konsolideres inn sammen med morselskapet, 
mens Laje Nettservice presenteres som tilknyttet 
selskap etter salg av en eierandel på 66 prosent 
gjeldende fra 1. januar 2019.  
 
Morselskapet hadde driftsinntekter på 206 
millioner kroner per tredje kvartal 2019 (373 
millioner kroner). Hovedårsaken til reduksjon i 
driftsinntektene er nedsalg i Laje Nettservice som 
i 2019 presenteres som et tilknyttet selskap.  
 
Virksomheten hadde et underliggende 
driftsresultat på -23 millioner kroner tredje 
kvartal 2019 (6 millioner kroner). Lavere 
driftsresultat skyldes at det har påløpt mer 
kostnader enn i 2018 i forbindelse med prosessen 
med Hafslund E-CO.  
 

Deleierskap uten kontroll 
Under denne overskriften gis en omtale av 
selskaper hvor konsernet er deleier uten å ha 
kontroll. Disse selskapene presenteres som 
tilknyttede selskaper enten under drift eller 
sammen med finans.  
Virksomhet som er nært knyttet til konsernets 
formål er klassifisert som tilknyttet selskap under 
driftsresultat og benevnes «Industrielle 
eierskap», mens øvrige deleierskap er klassifisert 
som finansielle eierskap. 
 
Industrielle deleierskap 

 42,8 prosent av E-CO Energi AS  
 50 prosent av Innlandskraft AS 
 35 prosent av Hafslund Ny Energi 
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42,8 prosent av E-CO Energi 
Eidsivakonsernet ble eier av 42,8 prosent av 
selskapet E-CO Energi AS i transaksjonene som 
ble avtalt mellom Hafslund E-CO og Eidsiva 
Energi  og som ble gjennomført 30.09. Det har 
således ikke vært noen aktivitet i tredje kvartal 
som inngår i resultatregnskapet til konsernet så 
langt i år. Andelsverdien er tatt inn balansen per 
30.09. 

50 prosent av Innlandskraft 
Innlandskraft eies i et 50 – 50 prosent eierskap 
sammen med Gudbrandsdal Energi Holding AS. 
Resultat etter skatt for Innlandskraft etter ni 
måneder er ni millioner kroner mot 20 millioner 
kroner i 2018. 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).   

Hafslund Ny Energi 
Ny Energi har ikke startet aktiv virksomhet 
foreløpig.  

Finansielle deleierskap 
 34 prosent av Laje Nettservice AS
 23,78 prosent av Moelven Industrier AS

Moelven og Laje Nettservice AS 
Moelven har fortsatt god resultatutvikling og 
resultatandelen per 30.09 utgjør 53 millioner 
kroner. Tilsvarende for Laje var to millioner 
kroner. 

Konsernbalanse 
Konsernet har en totalkapital per 30. september 
2019 på 43,2 milliarder kroner, noe som er 23,5 
milliarder høyere enn 31. desember 2018.  
Balansen bærer preg av transaksjonen med 
Hafslund -E-CO, der Hafslund Nett AS og 42,8 
prosent andel i E-CO Energi er innarbeidet i 
konsernets balanse per tredje kvartal, mens 
virksomhetsområdet Vannkraft er fraregnet.  

De beløpsmessige effektene på konsernbalansen 
av at Hafslund Nett AS er innarbeidet er: 

 Anleggsmidler har økt med 15,3
milliarder kroner.

 Omløpsmidler har øket med 895 millioner
kroner.

 Langsiktig gjeld med 2,4 milliarder
kroner.

 Kortsiktig gjeld med 1,3 milliarder
kroner.

Effekten av implementeringen av IFRS 16 
«Leiekontrakter» er per 30. september: 

 Regnskapsføringen av rett-til-bruk
eiendel har øket driftsmidler med 1 380
millioner kroner, der innarbeidet verdi av
Hafslund Nett AS utgjør 942 millioner
kroner.

 Regnskapsføringen av kortsiktige og
langsiktige forpliktelser knyttet til
leieavtaler har øket med 1 617 millioner
kroner, der innarbeidet verdi av Hafslund
Nett AS utgjør 1 163 millioner kroner

Det er investert netto i varige driftsmidler for  
1 099 millioner kroner, der 19 millioner er 
investert i virksomhet som er klassifisert som 
«Avhendet virksomhet». 

Det er tatt opp netto nye lån på 4 882 millioner 
kroner. Hovedsakelig gjelder dette låneopptak i 
tilknytning til transaksjonen med Hafslund E-CO. 
Finansiering er kortsiktig og vil bli konvertert til 
langsiktig gjeld i løpet av et år.  

Bokført egenkapital er 24,2 milliarder kroner og 
utgjør 56 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 
932 millioner kroner. Resultat før skatt korrigeres 
for avskrivninger på varige og immaterielle 
driftsmidler med 464 millioner kroner og 
inntektsførte endringer i urealiserte derivater 
med 15 millioner kroner. Inn- og utbetalinger fra 
kunde- og andre fordringer samt leverandørgjeld, 
definert som endring i arbeidskapitalen, har gitt 
en negativ likviditetseffekt på 195 millioner 
kroner.  

Positive kontantstrømmer fra driften er 
hovedsakelig benyttet til investeringer i varige 
driftsmidler i konsernets datterselskaper, både 
reinvesterings- og ekspansjonsinvesteringer, på   
1 099 millioner kroner. Oppgjør av transaksjonen  
med Hafslund E-CO er 4 082 millioner kroner. Ut 
over konsernets materielle investeringer 
finansierer konsernet andelen av 
utbyggingskostnader i tilknyttede selskaper hvor 
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det er utbetalt 165 millioner kroner. Selskapets 
langsiktige eierfordring på Oppland Energi AS er 
redusert gjennom tilbakebetalinger på 96 
millioner kroner i 2019 og er dermed fult ut 
nedbetalt.  
 
Det er tatt opp netto 4 882 millioner i nye lån 
hittil i 2019. Det er betalt avdrag i henhold til 
avdragsplaner på 54 millioner kroner i løpet av 
året.  Likviditetsbeholdningen utgjør 582 
millioner kroner per 30. september 2019, noe 
som er en økning med 215 millioner kroner siden 
årsskiftet.   

Av likviditetsbeholdningen per 30. september er 
199 millioner likvider i «konsolidert virksomhet», 
Hafslund Nett AS. 
 

Konsernet har ubenyttede trekkrettigheter på 1,2 
milliarder kroner og en kassakredittramme på 
275 millioner kroner. Per 30 september i 2019 
var det trukket 16 millioner kroner i 
datterselskaper av kassakredittrammen. 
Opptrukken kassakreditt er klassifisert under linje 
for kortsiktig lån i balansen.

 
 

  

Hamar, 1. november 2019 
Styret i Eidsiva Energi AS 

 
 
 

  

Pål Egil Rønn 
Styreleder 

 Finn Bjørn Ruyter  Tomas Holmestad 

     

Monica Haugan  Alexandra Bech Gjørv  Heidi Ulmo 

     

Martin Lutnæs  Per Luneborg  John Renngård 

     

Alf Inge Tunheim    Øistein M. Andresen 
Konsernsjef 
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Resultatregnskap   

    

 Per 30.09 Året 
(tall i millioner kroner) Note 2019 2018 2018 
    
Driftsinntekter  2 037 3 059 4 430 
Innkjøps- og varekostnader 2  -669 -1 130 -1 603 
Personalkostnader -497 -670 -859 
Aktivering egne investeringsarbeider 156 235 231 
Av- og nedskrivninger -409 -378 -515 
Annen driftskostnad -380 -470 -670 
Inntekt på investering i tilknyttede selskap 2  9 62 100 
Andre (tap)/gevinster - netto 4  13 -132 -248 
    
Driftsresultat 260 574 865 
    
Netto finanskostnader 4  -211 -243 -561 
Inntekt på investering i tilknyttede selskap 2  54 81 108 
    
Resultat før skattekostnad 104 412 412 
    
Skattekostnad -3 -184 -187 
    
Resultat etter skatt videreført virksomhet 100 227 225 
    
Avhendet selskap/Selskap holdt for salg 3  4 447 0 9 
    
Resultat etter skatt 4 547 227 234 
    
    
Utvidet resultat    
Periodens resultat 4 547 227 244 
    
Verdiendring sikringskontrakter 8 -26 -49 
Omregningsdifferanser i tilknyttet selskap 5 -7 3 
Øvrige endringer -6 0 0 
Sum andre innregnede inntekter og 
kostnader som vil reklassifiseres til 
resultat 7 -33 -46 
    
Endring estimat pensjoner 0 0 60 
Sum andre innregnede inntekter og 
kostnader som ikke vil reklassifiseres til 
resultat 0 0 60 
    

Periodens totalresultat 4 554 194 257 
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Balanse   

     

Eiendeler    
(tall i millioner kroner) Note  30.09.19 30.09.18 31.12.18 
     

Varige driftsmidler  24 375 11 701 11 940 
Immaterielle eiendeler  1 051 776 800 
Investeringer i tilknyttede selskaper  13 385 4 787 4 919 
Andre finansielle anleggsmidler  2 524 820 762 
Sum anleggsmidler  41 335 18 084 18 420 
     

Varer  81 15 28 
Kundefordringer og andre fordringer  1 218 642 810 
Derivater  0 5 0 
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over 
resultatet  10 10 10 
Kontanter og kontantekvivalenter  582 297 367 
Sum omløpsmidler  1 891 969 1 214 
Eiendeler holdt for salg 3  0 0 83 
Sum eiendeler  43 227 19 053 19 718 
     
     
Egenkapital og gjeld    
(tall i millioner kroner) Note  30.09.19 30.09.18 31.12.18 
     

Aksjekapital  1 037 346 519 
Overkurs  22 767 1 503 2 849 
Opptjent egenkapital  283 4 062 4 116 
Sum egenkapital tilordnet selskapets 
aksjonærer  24 087 5 911 7 483 
Minoritetsinteresser  76 73 75 
Sum egenkapital  24 163 5 984 7 558 
     

Lån 4  7 477 6 900 6 894 
Utsatt skatt  1 770 1 687 1 637 
Pensjoner  409 576 466 
Andre avsetninger og forpliktelser  1 492 101 134 
Ansvarlig lånekapital 4  0 1 519 0 
Derivater  132 126 159 
Sum langsiktig gjeld  11 280 10 909 9 290 
     

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld  1 933 944 1 229 
Derivater  35 34 45 
Betalbar skatt  232 157 180 
Lån 4  5 584 1 026 1 346 
Sum kortsiktig gjeld  7 784 2 161 2 800 
Sum gjeld  19 064 13 069 12 090 
Gjeld holdt for salg 3  0 0 69 
Sum gjeld og egenkapital  43 227 19 053 19 718 
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Kontantstrøm   

   

(tall i millioner kroner) 3Q 2019 3Q 2018 

Kontantstrømmer fra driften   

Resultat før skattekostnad (se note 3) 759 412 

Justeringer for:   
Avskrivninger 464 378 
(Gevinst)/tap ved salg av varige driftsmidler 0 -1 
Gevinst ved salg av eiendeler tilgjengelig for salg -25 0 
Endring i pensjonsforpliktelser 0 -1 
Endring i urealisert gevinst/tap på derivater -15 -84 
Endring urealiserte (gevinst)/tap på andre fin. eiendeler til virkelig verdi -1 -56 
Andel resultat i tilknyttede selskap -123 -138 
Netto finanskostnader 213 243 

Endring i arbeidskapital og øvrige endringer 1) -195 10 
Kontantstrømmer fra driften 1 077 762 
Betalte skatter -145 -108 
A: Netto kontantstrømmer fra driften 932 654 

Likvider tilført/brukt på investeringer   

Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler og immaterielle eiendeler -1 099 -905 
Innbetalinger ved salg av anleggsmidler 0 4 
Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler -8 0 
Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler -4 082 -6 
Utbetalinger ved langsiktige utlån  33 -29 
Innbetalinger ved langsiktige fordringer 96 442 
Utbetalinger til dekning av investeringer i tilknyttede selskap -165 -246 
Netto utbetalinger ved avgang konsernselskap 52 0 
Innbetalinger av utbytte fra tilknyttede selskaper 87 37 
Endringer i andre investeringer -20 0 
Mottatte finansinntekter 11 14 
B: Netto likviditetsendring fra investeringer -5 095 -689 

Likvider tilført/brukt på finansiering   

Endring trekk på kassekreditt -12 1 
Opptak av nye lån 4 882 600 
Avdrag på gjeld og andre forpliktelser -54 -138 
Betalte finanskostnader -224 -271 
Utbetalt utbytte til konsernets aksjonærer -243 -152 
C: Netto likviditetsendring fra finansiering 4 349 40 

A+B+C: Netto likviditetsendring i perioden 186 5 

Kontanter og bankinnskudd per 01.01. 367 291 
Kontanter i avhendet selskap -169 0 
Kontanter i konsolidert virksomhet 199 0 
Kontanter og bankinnskudd per avslutningstidspunkt 582 296 
   
1) Spesifikasjon av endring i arbeidskapital   
Endring i kundefordringer, varer og andre fordringer 168 310 
Endring i leverandørgjeld, offentlig gjeld og annen kortsiktig gjeld -290 -300 
Øvrige endringer -73 0 
Sum endring arbeidskapital -195 10 
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Endringer i konsernets egenkapital 
 

(tall i millioner kroner) 
Aksje-
kapital 

Over-
kurs 

Kontant
-strøm-
sikring 

Øvrig 
egen-

kapital 

Sum 
opptjent 

egen-
kapital Sum 

Minori
tets 

aksjon
ærer 

Sum 
egen-

kapital 
 
Egenkapital per 31.12.2017 346 1 503 35 3 987 4 022 5 870 71 5 942 
 
Periodens resultat: 
Periodens ordinære resultat 224 224 224 4 227 
 
Utvidet resultat: 
Omregningseffekter i tilknyttet selskap -5 -5 -5 -5 
Verdiendringer sikringskontrakter -48 -48 -48 -48 
Skatt på verdiendring sikringskontrakter 19 19 19 19 
 
Transaksjoner med eierne: 
Utdelt utbytte -150 -150 -150 -150 
Egenkapital per 30.09.2018 346 1 503 7 4 056 4 062 5 911 73 5 984 
 
Egenkapital per 31.12.2018 519 2 849 -8 4 124 4 116 7 483 75 7 558 
 
Periodens resultat: 
Periodens ordinære resultat 99 99 99 2 100 
Periodens resultat i solgt virksomhet 373 373 373 373 
Gevinst ved salg av virksomhet 4 073 4 073 4 073 4 073 
 
Utvidet resultat: 
Omregningseffekter i tilknyttet selskap 5 5 5 5 
Verdiendringer sikringskontrakter 10 10 10 10 
Skatt på verdiendring sikringskontrakter -2 -2 -2 -2 
Effekt implementering IFRS 16 -10 -10 -10 -10 
Øvrige endringer 4 4 4 4 
 
Endringer i egenkapital som følge av 
transaksjon med Hafslund E-CO 519 19 915 -8 137 -8 137 12 296 12 296 

 
Transaksjoner med eierne: 
Utdelt utbytte -243 -243 -243 -2 -245 
Egenkapital per 30.09.2019 1 037 22 767 5 278 283 24 087 76 24 163 
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Segmentrapportering 
(tall i millioner kroner) Per 3Q 2019 Per 3Q 2018 
   
Vannkraft 0 1 173 
Bioenergi 263 249 
Nett 1 255 1 136 
Bredbånd 468 398 
Annen virksomhet 206 373 
Elimineringer -156 -270 
Sum driftsinntekter 2 037 3 059 
   
Vannkraft 0 3 
Nett -11 -10 
Bredbånd 22 0 
Annen virksomhet 128 264 
Sum mellom segmenter 139 257 
   
Vannkraft 0 275 
Bioenergi 56 57 
Nett 167 115 
Marked 9 20 
Bredbånd 33 35 
Annen virksomhet -10 70 
Elimineringer 6 3 
Sum driftsresultat 260 574 
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Noter til regnskapet 
 

Note 1 Sammendrag av de vesentligste regnskapsprinsippene 
Konsernregnskapet er utarbeidet i henhold til regnskapsprinsippene i IFRS og består av Eidsiva Energi AS 
med dets datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter. Delårsregnskapet 
avlegges i henhold til IAS 34, men fra og med andre kvartal 2017 inkluderer rapporten kun hittil i år og 
ikke isolert for hvert kvartal. Regnskapet er ikke gjennomgått av revisor. Delårsregnskapet gir mindre 
informasjon enn et årsregnskap og må derfor ses i sammenheng med konsernets årsregnskap for 2018, 
note 2, for bruk av regnskapsprinsipper og beregningsmetoder.  
 
Endringer i regnskapsprinsipper og opplysninger 
 
(a) Nye og endrede standarder tatt i bruk av konsernet 
 

IFRS 15 Inntekter fra kundekontrakter erstatter alle eksisterende standarder og fortolkninger for 
inntektsføring. Kjerneprinsippet i IFRS 15 er at inntekter innregnes for å reflektere overføringen av 
avtalte varer eller tjenester til kunder, og da til et beløp som gjenspeiler vederlaget selskapet forventer å 
ha rett til i bytte for disse varene eller tjenestene. Standarden gjelder med noen få unntak, alle 
inntektsbringende kontrakter med kunder og inneholder en modell for innregning og måling av salg av 
enkelte ikke-finansielle eiendeler for eksempel salg av eiendom, anlegg og utstyr. Konsernet har 
implementert IFRS 15 fra 1. januar 2018 med en modifisert retrospektiv metode tilnærming. Ved bruk av 
denne metoden kan selskapet velge å anvende standarden retrospektivt enten for alle kontrakter på 
tidspunktet for førstegangsanvendelse, eller bare for kontrakter som ikke er fullførte på det tidspunktet. 
Konsernet valgte å anvende standarden kun for kontrakter som ikke var fullførte per 1. januar 2018. 
 

Nettselskap kan etter forskrift velge å kreve anleggsbidrag ved nye nettilknytninger og ved kundeutløste 
nettforsterkninger. I noen tilfeller mottas kontanter (anleggsbidrag) fra kunden som må benyttes til å 
anskaffe eller tilvirke eiendom, anlegg og utstyr, som igjen skal knytte kunden til et nettverk eller gi 
kunden løpende tilgang til varer og/eller tjenester. Konsernet har vurdert at anleggsbidrag etter IFRS 15 
er uvesentlig for konsernet så langt. 
 

IFRS 16 Leiekontrakter erstatter eksisterende IFRS standard for leieavtaler, IAS 17 Leieavtaler. IFRS 16 
angir prinsipper for innregning, måling, presentasjon og opplysninger om leieavtaler for begge parter i en 
leieavtale, det vil si kunden (leietaker) og tilbyder (utleier). Den nye standarden krever at leietaker 
innregner eiendeler og forpliktelser for de fleste leieavtaler, noe som er en vesentlig endring fra dagens 
prinsipper. For utleier viderefører IFRS 16 i det alt vesentlige eksisterende prinsipper i IAS 17. I tråd med 
dette skal en utleier fortsette å klassifisere sine leieavtaler som operasjonelle eller finansielle leieavtaler, 
og regnskapsføre disse to typene leieavtaler forskjellig. Standarden har regnskapsmessig virkning fra 1. 
januar 2019 og skal implementeres enten ved bruk av full retrospektiv eller modifisert retrospektiv 
metoden. Konsernet har implementert IFRS 16 fra 1 januar 2019. Konsernet har valgt å tillempe 
modifisert retrospektiv metode. Leieforpliktelsen måles til nåverdien av gjenstående leiebetalinger 
neddiskontert per 1. januar 2019. Rett-til bruk-eiendelen måles til en verdi tilsvarende leieforpliktelsen 
justert for eventuelle forskuddsbetalinger. 
 

Den beløpsmessige effekten for konsernet 1. januar 2019 har vært at Rett-til-bruk eiendelen økte med 
464 millioner og kortsiktige og langsiktige leieforpliktelser økte med 474 millioner.  Egenkapitalen ble 
redusert med 10 millioner kroner. Beløpene er i hovedsak knyttet til konsernets fibervirksomhet, 
fiberleiekontrakter i Eidsiva Bredbånd AS.  
 

For tredje kvartalet 2019 er effekten ved implementeringen av IFRS 16 i resultatet en økning i 
driftsresultatet med 42 millioner, avskrivninger har økt med 26 millioner og rentekostnader har økt med 
16 millioner kroner.  
Konsernet har gjort noen praktiske tilnærminger gjennom å utelate kontrakter med lav verdi og unntatt 
leieavtaler som avsluttes innom 12 måneder.  
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Konsolideringen av balansen til Hafslund Nett AS per 30 september har medført at rett- til-bruk eiendelen 
har økt med 942 millioner kroner og forpliktelser knyttet til leieavtaler har økt med 1 163 millioner 
kroner.  
 

Note 2 Andel resultat i tilknyttet selskap  
Andel resultat fra tilknyttede selskap som inngår i driftsresultatet er positiv med 9 millioner kroner og 
gjelder resultatandel fra Innlandkraft AS.  
 
Øvrig inntekt på investeringer i tilknyttede selskaper utgjør 54 millioner kroner og består hovedsakelig av 
Eidsivas andel av resultat etter skatt fra Moelven Industrier.   
 

Note 3 Avhendet selskap / Selskap holdt for salg 
Konsernet har gjennomført transaksjoner med Hafslund-E-CO per 30.09. Virksomhetsområdet Vannkraft 
er per 30.09 overført til E-CO Energi og er som følge av dette klassifisert som «Avhendet selskap/ 
Selskap holdt for salg» i resultatregnskapet og fraregnet konsernets balanse.  
 
I tillegg til resultat for de første ni måneder er også den regnskapsmessige gevinsten ved realisasjon av 
Eidsiva Vannkraft beregnet og inkludert i de 4,447 milliarder kroner på linjen for «Avhendet 
selskap/Selskap holdt for salg».  
 
Gevinsten er fordelt mellom inntektsført gevinst og andel av gevinst som er klassifisert som utsatt 
inntekt. Utsatt inntekt skal inntektsføres i takt med at merverdier i forhold til bokførte verdier i 
transaksjonen avskrives. 
 
 
For å muliggjøre sammenligning av driftsresultatene for 2019 med 2018, presenteres tallene for 
Eidsivakonsernet hvor Vannkraft er konsolidert på samme måte som tidligere nedenfor. I tillegg 
presenteres tallene som er konsolidert fra Vannkraft per 30.09 begge årene.  
 

 
 
  
 

Note 4 Rentebærende lån, rente- og valutaderivater 
Rentebærende gjeld utgjør 13 061 millioner kroner. Beløpet inkluderer kortsiktig andel av langsiktig gjeld 
med 5 568 millioner kroner og opptrukken kassakreditt gjennom konsernbankkontoavtalen og øvrig 
avtaler i enkeltstående datterselskap med 16 millioner kroner. 
 
Endring i virkelig verdi på langsiktig lån i utenlandsk valuta er 2 millioner kroner per tredje kvartal 2019. 
 
Verdiendring på rentederivater er 12 millioner kroner. Beløpet inngår i rapporteringslinjen «andre 
(tap)/gevinster- netto» i resultatregnskapet.  

Resultatregnskap

(tall i millioner kroner) 2019 2018 2019 2018

Driftsinntekter 3 377 3 059 1 340 1 173

Innkjøps- og varekostnader -1 156 -1 130 -488 -426
Personalkostnader -623 -670 -125 -127
Aktivering egne investeringsarbeider 163 235 7 6
Av- og nedskrivninger -464 -378 -55 -52
Annen driftskostnad -527 -470 -147 -144
Inntekt på investering i tilknyttede selskaper 69 62 60 42
Andre (tap)/gevinster – netto 78 -132 65 -197

Driftsresultat 918 574 658 275

Per 30.09 Per 30.09

VannkraftEidsivakonsernet
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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 30.09.19       
Eiendeler 
Andre finansielle anleggsmidler 2 477 47 2 524 2 524 
Kundefordringer og andre fordringer 413 413 805 1 218 
Finansielle eiendeler til virkelig verdi 
over resultatet 10 10 10 
Kontanter og kontantekvivalenter 582 582 582 
Sum finansielle eiendeler 10 3 473 47 3 530 805 4 335 
  

(tall i millioner kroner) 

Forpliktelser 
til virkelig 
verdi over 
resultatet 

Finansielle 
forpliktelser 

til 
amortisert 

kost 

Sum 
finansielle 

forpliktelser Øvrige Sum 
Per 30.09.19       
Forpliktelser 
Lån 13 061 13 061 13 061 
Leverandørgjeld og annen kortsiktig 
gjeld 373 373 1 560 1 933 
Derivater 35 35 35 
Sum finansielle forpliktelser 35 13 434 13 469 1 560 15 029 
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Investorinformasjon 
 

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


