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Investeringer innen utbygging av fornybar 
energi og rehabilitering av selskapets anlegg 

til fremtidens funksjonskrav.

Rådgivingsselskapet Deloitte beregnet 
01.01.2018 verdijustert egenkapital for  
Østfold Energi til 4,8 milliarder kroner.

Østfold Energi har en lav belåningsgrad. Den 
langsiktige gjelden utgjør 1 221 millioner kroner, 

hvorav 24 millioner kroner forfaller i 2018. 

Avkastning på sysselsatt kapital.

Salgsprisen var 99 % av gjennomsnittlig 
spotpris i Vest-Norge [NO5].

Rakkestad varmesentral mottok i fjor 8 746 tonn 
restavfall, som er 409 tonn mer enn i 2016.

Vårt mål er å unngå alvorlige miljøhendelser. 

Vårt mål er ingen ulykker eller skader.

 

 

DETTE ER ØSTFOLD ENERGI
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Østfold Energi produserer energi av fornybare kilder - vann, vind og varme, 
og er en viktig aktør i det grønne skiftet mot et samfunn basert på rene 
energikilder og bærekraftig utvikling. 

 
Selskapet har ti heleide og deleide vannkraftverk i Indre Sogn, Salten og 
Østfold. Sammen står disse for 97 % av Østfold Energis totale energi- 
produksjon. Gjennom det deleide selskapet NGK Utbygging AS deltar  
selskapet i utviklingen og byggingen av nye småkraftprosjekter i Norge 

Innenfor vindkraft er Østfold Energi medeier i vindkraftverkene Mehuken i 
Sogn og Fjordane og Midtfjellet i Hordaland. Selskapet er i dag en pådriver 
i utviklingen av nye vindkraftprosjekter i nært samarbeid med det deleide 
selskapet Zephyr AS. Zephyr arbeider aktivt med å utvikle vindparker. 

Østfold Energi har seks fjernvarmeanlegg i Østfold, blant annet i Sarpsborg, 
Halden, Mysen og Rakkestad. 
 
Østfold Energi AS eies av Østfold fylkeskommune og 13 av fylkets kommuner.

Dette er Østfold Energi

Oddmund Kroken 
administrerende 

direktør

Per Ove Torper 
direktør økonomi,

finans og risiko

Hege Håkonsen
direktør HR, IT og
kommunikasjon

Morten Karlsen
direktør marked og
forretningsutvikling

Johnny Pedersen
varmesjef

Bjørn Røvik
kraftverksjef

Tommy Fredriksen 
rådgiver strategi 

og eierskap

Hovedmål: 
Øke verdiene i selskapet  
på en bærekraftig måte. 

Verdier: 
• Langsiktighet
• Miljøansvar
• Vilje til utvikling Østfold fylkeskommune 

(35 000)

   Sarpsborg kommune (10 000)

   Halden kommune (5 000)

   Moss kommune (5 000)

   Askim kommune (3 000)

   Fredrikstad kommune (3 000)

   Eidsberg kommune (2 000)

   Spydeberg kommune (1 000)

   Rømskog kommune (1 000)

   Skiptvet kommune (1 000)

   Marker kommune (1 000)

   Aremark kommune (1 000)

   Våler kommune (1 000)

   Hobøl kommune (1 000)
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Egne anlegg:

Borgund kraftstasjon

Øljusjøen pumpekraftstasjon

Naddvik kraftstasjon

Nyset kraftstasjon

Eldrevatn kraftstasjon

Ørje kraftstasjon

Brekke kraftstasjon

Siso Energi AS (50 %)

Siso kraftstasjon

Lakshola kraftstasjon

Nivla Kraft AS (73,7%)
Nivla kraftstasjon

NGK Utbygging AS (25 %)

Haldenvassdragets  
brukseierforening (35,4 %)

Østfold Energi Vindkraft AS (100 %):

Zephyr AS (50 %)

Midtfjellet Vindkraft AS (19,8 %)

Kvalheim Kraft DA (50 %)

Haram Kraft AS (26,9 %)*

Sarpsborg varmesentral

Grålum energisentral

Rakkestad varmesentral

Torpum varmesentral

Kalnes energisentral

Mysen varmesentral

Smart Innovation Norway AS (7,9 %)

Borgund Servicesenter AS (28,6 %)

Østfoldforskning AS (16,7 %)

E2U Systems AS (7,8 %)

* Zephyr kjøpte Østfold Energis aksjer i Haram Kraft AS 04.01.2018, og eier nå 100 % av Haram Kraft AS.

Våre virksomheter

Vann

Vind

Varme

Hovedkontor

Våre virksomheter

DETTE ER ØSTFOLD ENERGI

Østfold Energi AS



HOVEDTALL
 Enhet 2017 2016 2015 2014 2013

DEFINISJONER:
EBITDA: Driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger.

Underliggende drift: Resultat korrigert for urealiserte 
verdiendringer, nedskrivninger og engangshendelser.

EBITDA underliggende: EBITDA justert for urealiserte 
verdiendringer knyttet til krafthandelskontrakter. 

Driftsresultat underliggende: EBITDA underliggende justert  
for avskrivninger, nedskrivninger og engangsposter.

Resultat før skatt underliggende: Driftsresultat underliggende 
justert for finansposter og urealiserte verdiendringer knyttet  
til valuta- og rentekontrakter.

Sysselsatt kapital: Egenkapital og rentebærende gjeld  
(eksklusive pensjonsforpliktelser).

Netto rentebærende gjeld: Rentebærende gjeld (eksklusive 
pensjonsforpliktelser) - kontanter og bankinnskudd  
(eksklusive bundne midler) - kortsiktige plasseringer.

FFO: EBITDA underliggende - netto finanskostnader - betalbar 
skatt +/-non cash posteringer.

Frie likvide reserver: Plasseringsportefølje, overskuddslikviditet 
og ubenyttede bankrammer eksklusive bundne midler.

EBITDA - margin underliggende: For underliggende virksomhet: 
(Driftsresultat + Avskrivninger) / Driftsinntekter.

Avkastning sysselsatt kapital før skatt: Resultat før skatt + 
rentekostnader / gjennomsnittlig sysselsatt kapital.

Egenkapitalrentabilitet: Resultat etter skatt / gjennomsnittlig 
egenkapital.

FFO rentedekning: FFO / rentekostnader.

Egenkapitalandel: Egenkapital/totalkapital.

Gjeldsgrad: Rentebærende gjeld/totalkapital.

RESULTAT
Driftsinntekter mill.kr 570 516 500 460 505
EBITDA mill.kr 327 206 223 183 218
Driftsresultat mill.kr 253 133 128 161 49
Resultat før skatt mill.kr 196 108 -204 191 -103
Årsresultat mill.kr 89 38 -241 151 -97

POSTER EKSKLUDERT FRA UNDERLIGGENDE DRIFT
Urealiserte verdiendringer energikontrakter mill.kr 26 -62 -25 26 -64
Urealiserte verdiendringer valuta og renter mill.kr 7 78 -14 -39 -80
Nedskrivninger og engangsposter mill.kr -33 -56 -276 101 -110

UNDERLIGGENDE DRIFT
EBITDA mill.kr 320 268 248 203 282
Driftsresultat mill.kr 253 202 185 146 224
Resultat før skatt mill.kr 196 155 94 103 152

BALANSE
Totalkapital mill.kr 4 223 4 191 4 209 4 585 4 485
Egenkapital mill.kr 2 024 1 969 1 925 2 262 2 250
Rentebærende gjeld mill.kr 1 221 1 287 1 320 1 346 1 278
Netto rentebærende gjeld mill.kr 891 913 1 044 917 884
Sysselsatt kapital mill.kr 3 245 3 256 3 245 3 608 3 528
Frie likvidreserver mill.kr 596 641 692 1 078 1 044
Forfall gjeld neste 12 måneder mill.kr 24 115 25 36 42
Kontanter og bankinnskudd mill.kr 151 201 95 359 122

KONTANTSTRØM
Netto kontantstrømmer fra driften mill.kr 113 131 89 40 170
FFO mill.kr 129 186 197 309 320
Betalt utbytte mill.kr -30 - -118 -120 -135
Vedlikeholdsinvesteringer mill.kr 51 36 43 51 65
Ekspansjonsinvesteringer mill.kr 13 37 59 98 179

NØKKELTALL
EBITDA margin underliggende % 56,2 52,0 47,3 44,2 55,9
Avkastning sysselsatt kapital før skatt % 8,5 5,9 -4,0 7,1 -0,8
Egenkapitalrentabilitet % 4,5 1,9 -11,5 6,7 4,1
Egenkapitalandel % 47,9 47,0 45,7 49,3 50,2
FFO/ Rentebærende gjeld % 10,6 14,5 15 22,9 25,0
Rentbærende gjeld/ EBITDA 3,7 6,3 5,9 7,3 3,1
FFO rentedekning 1,6 2,2 2,6 4,7 4,3

HOVEDTALL



 ÅRSRAPPORT 2017 — ØSTFOLD ENERGI  /  SIDE 7 AV 85

HOVEDTALL ENERGIPRODUKSJON
 Enhet 2017 2016 2015 2014 2013

DEFINISJONER:
Realisert kraftpris: Oppnådd pris pr. kWh inkludert finansielle 
terminhandler og disposisjon av produksjonen. 

Driftskostnader: Alle kostnader knyttet til drift,  
inkludert innmatingskostnader, eiendomsskatt  
og konsesjonsavgift.

Vannkraft
EBITDA underliggende TNOK 338 951 294 227 283 602 258 042 341 484
Faktisk produksjon* GWh 1 766 1 723 1 770 1 459 1 603
Midlere produksjon* GWh 1 538 1 538 1 531 1 514 1 679
Magasinkapasitet GWh 821 821 821 821 930
Realisert kraftpris Øre/kWh 26,5 24,1 21,6 25,7 29,9
Driftskostnader Øre/kWh 8,3 8,9 9,0 8,8 11,9

Varme 
EBITDA underliggende TNOK 20 408 15 876 4 739 -3 086 -3 896
Levert volum fjernvarme/-kjøling GWh 51 50,6 40,5 26 20
Levert volum industrivarme GWh 5,6 5,0 7,7 12 13
Salgspris fjernvarme** Øre/kWh 71,6 65,6 55,7 61,5 60,1
Dekningsbidrag Øre/kWh 61,0 57,9 45,1 34,2 43,1

* Produksjon fra egne kraftverk.
** Inkluderer ikke bilaterale avtaler. 

Vann, 2 351 GWh

Vind, 98 GWh

Varme, 56,6 GWh

2 506
2 3892 428

2 2422 307
2 445

G
W

h

2 858

201720162015201420132011 2012

HOVEDTALL

Energiproduksjon 2017 
inklusive produksjon fra deleide selskaper

Energiproduksjon 2011–2017 
GWh 
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ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET

I mars 2017 vedtok styret en ny strategi for Østfold Energi 
med tre mål:

• Å skape positive resultater i eksisterende virksomhet
• Å skape nye verdier gjennom kompetansedrevet vekst
• Å betale utbytte etter eiernes vedtatte utbyttepolitikk

Denne strategien er vi i ferd med å sette ut i livet, gjennom 
konkrete tiltak og initiativ. 

Positive resultater i eksisterende virksomhet
Vi er godt i gang med selskapets resultatforbedringsprogram 
LØFT 2020+, hvor målet er å redusere påvirkbare kostnader 
med 28 MNOK årlig frem til 2020. Ved utgangen av 2017  
har vi allerede gjennomført tiltak som representerer en  
årlig besparelse på 18 MNOK. Samtlige forretningsområder 
leverer forbedringer. Området vannkraft driftes godt og  
vi har satt oss som mål å være blant landets mest effektive 
vannkraftprodusenter. På varmeområdet har vi fått flere 
kunder, marginene har økt og resultatet har blitt bedre. 
Innenfor området vind leverer våre deleide vindparker  
positive driftsresultater. Vi kan slå fast at Østfold Energi  
leverer positive tall innen samtlige forretningsområder. 

Nye verdier gjennom kompetansedrevet vekst
Vindutviklingsselskapet Zephyr, som vi eier 50 % i, fortsetter 
sin positive utvikling. De er i gang med å utvikle nye vindkraft- 
prosjekter og vi forventer at disse vil gi god lønnsomhet i 
tiden som kommer. Tilsvarende positiv utvikling ser vi i små-
kraftselskapet NGK Utbygging. Dette er gode eksempler på 
kompetansedrevet vekst, hvor betydelige verdier skapes uten 
at Østfold Energi eksponerer vesentlig kapital.

For å sikre langsiktig verdiutvikling i selskapet satser vi nå 
målrettet på ny forretningsutvikling. Styret har vedtatt en 
vekstplan for selskapet og vi svarer på denne ved å sette av 

Positiv utvikling og gode vekstutsikter
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ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET

ressurser til vekst og innovasjon. I 2017 igangsatte vi  
flere konkrete prosjekter, blant annet innen hydrogen og 
energilagring i salt. I løpet av 2018 skal vi ansette en ny 
medarbeider som får hovedansvar for forretningsutvikling. 
Å skape nye verdier gjennom kompetansedrevet vekst er et 
utfordrende arbeid som vil ta tid, men som vil gi selskapet  
et bredere og mer solid fundament.

Utbytte etter eiernes vedtatte utbyttepolitikk
Selskapet har gjennom året hatt en god dialog med eierne. 
I mars 2017 presenterte styret en melding for eierne, og 
dialogen som denne startet har gitt selskapet gode eierav-
klaringer. Eierne har et langsiktig perspektiv på sitt eierskap 
i Østfold Energi og legger en verdiutvikling over tid til grunn 
for sitt eierskap. Meldingen ga også en god tilbakemelding 
på styrets strategi for selskapet. Selskapet skal, ved god drift 
og videreutvikling, sikre lønnsomhet som gir grunnlag for 
eiernes vedtatte utbyttepolitikk. Det vil si en utbyttepolitikk 
som har utgangspunkt i selskapets verdijusterte egenkapital, 
og en fordeling av overskudd mellom selskap og eiere. For 
2017 foreslår styret å utbetale 56 MNOK i utbytte, nesten  
en dobling fra fjoråret.

Marked og fremtid
Det europeiske energimarkedet, som vi opererer i, er i stor 
endring. Mange land i Europa skal fase ut kull og kjernekraft 
og investere i fornybare energikilder, hovedsakelig sol og 
vind. Det bygges flere mellomlandsforbindelser, blant annet 
mellom Norge og Tyskland, og Norge og England. Disse  
knytter oss enda nærmere det europeiske energimarkedet.  
I tillegg digitaliseres energisektoren, som alle andre bransjer. 
Vi ser en betydelig dreining mot økt bruk av elektrisitet,  
drevet blant annet av nye sektorer som tar i bruk strøm. 
Som en ren og grønn strømprodusent er dette positivt  
for oss. 

Endringene beskrevet ovenfor påvirker våre ramme-betin-
gelser generelt og kraftprisen direkte. De siste prisprogno-
sene er hyggelig lesing for oss som kraftprodusent, og de 
fleste miljøer forventer langsiktig økte kraftpriser. For Øst-
fold Energi er dette godt nytt, da nær sagt all vår aktivitet er 
direkte knyttet til kraftprisutviklingen. Prisnivået i markedet 
de nærmeste 2–3 årene er imidlertid noe svakere, men for-
ventes å øke etter 2020.

Selskapet har som alltid hatt høy fokus på HMS, hvor sikker-
het, medarbeidernes utvikling og trivsel står i sentrum.  
Endringsprosesser, som den vi har gjennomført i 2017,  
krever mye av både ledelse og medarbeidere, og vi er der-
for stolte av at vi i fjor hadde et sykefravær på 2,7 %. Det  
er en reduksjon på 3 prosentpoeng fra 2016. Vi registrerte 
én skade med fravær.

Vi har i løpet av 2017 etablert et godt grunnlag for selskapets 
videre utvikling og vekst. Etter flere utfordrende år ser frem-
tidsutsiktene bedre ut. Vi skal skape verdier lokalt, bidra til 
det grønne skiftet og drive så godt at selskapet kan levere på 
utbytteforventningene. Samtidig må vi huske på samfunns-
oppdraget vårt; vi bidrar med fornybar energi til både hus, 
industribygg, barnehager og sykehjem 365 dager i året! 

Høy energiproduksjon, høyere kraftpriser og internt  
forbedringsarbeid bidro til resultatforbedringer i 2017. 

Ved utgangen av 2017 har Østfold Energi oppnådd en 
årlig besparelse på 18 MNOK. Det gjenstår 10 MNOK 
før målet om en årlig besparelse på 28 MNOK er nådd.

 

18 MNOK

Oppnådd 
per 2017

28 MNOK

Planlagt 
innen 2020

10 MNOK

Gjenstående

Gjenstående

Oppnådd
Oddmund Kroken 
administrerende direktør

Løft 2020+ 
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STYRETS ÅRSBERETNING 2017

Styrets årsberetning 2017

Årets resultat ble MNOK 89, en økning på MNOK 51  
fra 2016. De viktigste resultatdriverne er høy produksjon 
og en stigende kraftpris, samt reduserte drifts- og  
finanskostnader. Årsproduksjonen ble 2 506 GWh,  
117 GWh mer enn i 2016. Samtlige virksomhetsområder 
har hatt økt produksjon i 2017. Gjennomsnittlig spotpris  
i NO5 ble på 269 kr/MWh, mot 231 kr/MWh i 2016.
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STYRETS ÅRSBERETNING 2017

Østfold Energi er et energikonsern innenfor forretnings- 
områdene vann, vind og varme. Morselskapet Østfold 
Energi AS har hovedkontor på Grålum (Sarpsborg) i 
Østfold fylke. Selskapet eies av Østfold Fylkeskommune 
og 13 av fylkets kommuner.

Bærekraft

Hensynet til samfunn og miljø er en integrert del av Østfold 
Energis daglige drift, og selskapet har siden 2013 levert en 
egen bærekraftrapport. Denne er både et overordnet doku-
ment for bærekraftarbeidet og den årlige rapporteringen av 
måloppnåelsen på dette området. Arbeidet er gjennomført  
i henhold til retningslinjer utabeidet av Global Reporting  
Initiative (GRI), som er en internasjonal, anerkjent standard 
for bærekraftrapportering. 

Østfold Energi arbeider med bærekraft innen følgende fire 
områder: (1) ivaretakelse av det ytre miljøet, (2) positive  
ringvirkninger i samfunnet, (3) behandling av egne med-
arbeidere og (4) å styre etter god forretningsetikk. Selskapet 
har vurdert hvilke områder som skal prioriteres i bære-
kraftarbeidet, slik at innsatsen svarer til det interessentene 
forventer seg av selskapet. Prioriteringen tar også utgangs-
punkt i områder som er viktig for selskapets strategi og  
langsiktige verdiskapning. 

Mer informasjon om Østfold Energis arbeid med bærekraft, 
inkludert selskapets prinsipper, tiltak, resultater og ambisjo-
ner for prioriterte bærekraftsområder, er å finne i bærekraft-
rapporten for 2017. Denne er publisert på våre nettsider.

HMS
Helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet i Østfold Energi, 
og selskapets overordnede HMS-mål er ingen ulykker, alvor-

lige hendelser, tap eller skader på mennesker, miljø eller 
materiell. Selskapet jobber systematisk for å nå målene, og 
har et godt system for registrering og oppfølging av avvik.  
I 2017 hadde selskapet en ulykke med skade som førte til 
fravær. Det ble også registrert fem mindre personskader 
uten fravær. Sykefraværet ble i 2017 på 2,7 %, en reduksjon 
på hele 3 prosentpoeng fra 2016. 

Ytre miljø
Miljøansvar er en av Østfold Energis grunnleggende verdier. 
Selskapet har gjennom sine forpliktelser overfor eiere, myn-
digheter og andre interessenter krav om å drive sin virksom-
het med minst mulig miljøulemper og innenfor de strenge 
konsesjonskrav som gjelder. Østfold Energi har utarbeidet 
en miljøpolitikk som gjelder for hele selskapet, og som er 
retningsgivende for alle avdelingers miljømål. Selskapet er 
ikke miljøsertifisert, men arbeider og dokumenterer sitt  
arbeid knyttet til ytre miljø i henhold til standarden ISO 14001.
 
Østfold Energi hadde en alvorlig miljøhendelse i 2017. Den 
4. september var vannføringen i Lærdalselven lavere enn det 
som er avtalt i en privatrettslig avtale mellom Østfold Energi, 
Lærdal kommune og Lærdal Elveeigarlag. Vannføringen, som 
minimum skal være 10 m3/s, ble på det laveste registrert til 
å være 6,9 m3/s i NVEs datalogger. Østfold Energi iverksatte 
umiddelbart en intern granskning og har forbedret sine  
rutiner knyttet til nedregulering som en følge av hendelsen.
 
Lærdalselva er friskmeldt fra parasitten Gyrodactylus Salaris 
og riktig forvaltning av elva er et prioritert område. Østfold 
Energi skal derfor ta i bruk en ny arbeidsmetode, kalt miljø-
design, for å øke sin kunnskap om kraftproduksjonens på-
virkning på laks og sjøørret i Lærdalselva. Selskapet fortset-
ter sitt bidrag for å øke ørretbestanden i regulerte fjellvann 
og har i 2017, som tidligere år, satt ut 14 950 yngel. 

Attraktive arbeidsplasser
Østfold Energi har en uttalt strategi om kompetansebasert 
vekst, noe som betyr at selskapet jobber kontinuerlig med  
utvikling av medarbeidere og ledere. Kompetanseutvikling, 
samhandling, optimal ressursutnyttelse og et godt arbeids-
miljø er viktige fokusområder for å lykkes med dette arbeidet. 

Selskapet har videre som mål å være en arbeidsplass som 
sikrer rettferdige vilkår og muligheter for sine medarbeidere. 
Østfold Energi ivaretar loven om blant annet likestilling,  
diskriminering og trakassering gjennom selskapets etiske 
retningslinjer, varslingsrutiner og en tydelig personalpolitikk. 
Virksomheten hadde 54 medarbeidere ved utgangen av 
2017, hvorav 15 er kvinner. I ledende stillinger er det 20 % 
kvinner. Selskapet har et mål om å øke andelen kvinner i 
ledende stillinger. I 2017 hadde styret 14 medlemmer, ti 
aksjonærvalgte og fire valgt av og blant medarbeiderne. Seks 
av styremedlemmene er kvinner.

Mot slutten av året ble det gjennomført en medarbeider-
undersøkelse, slik selskapet har gjort hvert år tidligere. I 2017 
ble det benyttet en ny type undersøkelse bestående av godt 
utprøvde standardspørsmål forankret i det man vet har 
betydning for prestasjon og trivsel. Resultatene viser at mer 
enn fire av fem medarbeidere er meget eller svært fornøyde 
med å jobbe i selskapet.

Økonomiske resultat

Årets resultat etter skatt ble MNOK 89. De viktigste resul-
tatdriverne er høy produksjon, stigende kraftpris, reduserte 
driftskostnader samt salgsgevinst fra prosjektutviklingsporte-
føljen. Svak kronekurs har ført til et netto tap på valutahandel 
også i 2017, men betydelig mindre enn for 2016. EBITDA fra 
vannkraftsegmentet og varmesegmentet viser en markant 



 ÅRSRAPPORT 2017 — ØSTFOLD ENERGI  /  SIDE 13 AV 85

STYRETS ÅRSBERETNING 2017

stigning. Årsaken til dette er et løft i energiprisene og kostnads-
effektivisering i driften. Resultatandelen fra investeringer i 
tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet har gitt et 
positivt resultatbidrag på MNOK 40 i 2017, noe lavere enn for 
2016. For å tydeliggjøre den realiserte verdiskapningen for 
virksomheten vises det til segmentnote og hovedtalloversikt.

Driftsinntekter
Konsernets driftsinntekter ble MNOK 570. Dette er en opp-
gang på 10,5 % i forhold til 2016. For vannkraftsegmentet 
steg realisert kraftpris med 24 kr/MWh, mens produksjonen 
i egne anlegg ble 1 766 GWh, på nivå med foregående år. 
Varmesegmentet har vist en positiv utvikling med stigende 
priser. Utsalgsprisen steg til 716 kr/MWh, en økning med 60 
kr/MWh, og levering av fjernvarme og kjøling endte på 56,6 
GWh, på linje med foregående år. For de øvrige salgsaktivite-
tene var omsetningen på samme nivå som foregående år.

Driftsresultat
Det underliggende EBITDA steg med MNOK 52 til MNOK 320, 
i hovedsak drevet frem av et løft i energiprisen. Selskapets 
forbedringsprosjekt «Løft 2020+», som blant annet har  
målsetting om å kostnadseffektivisere virksomheten, viser 
resultater. Selskapets operasjonelle driftskostnader er  
gjennomgående lavere. Det ar avsatt MNOK 13 i omstillings-
kostnader og disse inngår i lønnskostnadene for 2017. Eien-
domsskatten er redusert med MNOK 10, som følge av lavere 
kraftpriser i beregningsgrunnlaget. Driftsresultat ble MNOK 
253, noe som er MNOK 120 høyere enn foregående år.

Finansinntekter
En betydelig andel av selskapets virksomhet foregår utenfor 
morselskapet. Resultatbidraget fra tilknyttede selskaper og 
felleskontrollert virksomhet ble MNOK 40. Vannkraftsegmentet 
bidro med MNOK 22 fra selskapene Siso Energi AS og NGK 
Utbygging AS. Vindkraftsegmentet bidro med MNOK 18 fra 

prosjektutviklingsselskapet Zephyr AS og Kvalheim Kraft DA. 
Konsernets samlede finansinntekter ble MNOK 22, hvorav 
valutagevinster utgjorde MNOK 7. Aksjeutbytte og gevinster 
fra salg av aksjer utgjorde MNOK 12. Konsernets over-
skuddslikviditet er plassert i bankinnskudd og i rentefond, 
som samlet ga en avkastning tilsvarende MNOK 3.

Finanskostnader
Konsernets samlede finanskostnader ble MNOK 125. En 
stor andel av konsernets valutainntekter er forhåndsolgt på 
terminer i henhold til gjeldende valutapolicy. En svak krone 
mot euro ga et negativt resultatbidrag på nær MNOK 26 for 
2017. Konsernet har fastrentelån og rentesikringskontrakter 
for en vesentlig andel av konsernets låneportefølje. Årets 
rentekostnader beløp seg til MNOK 81, noe som tilsvarer en 
effektiv rentesats på omlag 6,5 %.
 
Verdiendringer
Selskapet har tidlig implementert IFRS 9. Derivater benyttes 
som sikringsinstrumenter og innregnes til virkelig verdi den 
dagen kontrakten inngås, og måles deretter til virkelig verdi 
med verdiendringer over andre inntekter og kostnader. End-
ring i årets sikringsreserve er negativ med MNOK 9. Noen 
kraftkontrakter og rentederivater inngått før 1. januar 2017, 
kvalifiserer ikke for sikringsbokføring og årets verdiendring er 
hhv. MNOK 26 og MNOK 7.

Resultat etter skatt
Konsernets resultat etter skatt for 2017 ble MNOK 89, en 
betydelig forbedring i forhold til 2016.

Energimarkedet 
Ressurssituasjonen i 2017 var svært god. Årsaken til dette var 
at gjennomsnittlig årstemperatur lå 1,1 grader høyere enn i et 
normalår og det kom 20 % mer nedbør. Dette bidro til at den 

hydrologiske balansen i Norden bedret seg fra et underskudd 
på 10 TWh ved inngangen av året, til et oveskudd på 7 TWh ved 
utgangen av året. Tilsiget i Norge var 148 TWh, noe som er  
15 TWh over normalen. Den totale produksjonen fra vannkraft 
og vindkraft endte på 148 TWh, hvor vindkraftproduksjonen 
utgjorde 2,7 TWh. Norsk nettoeksport var 15 TWh, mens kraft-
forbruket endte på 133 TWh. Til tross for 15 TWh mer tilsig enn 
normalt, økte systemprisen med 24 kr/MWh til 274 kr/MWh. 

Østfold Energi har brorparten av sin vannkraftproduksjon i 
NO5. Her var gjennomsnittlig spotpris 269 kr/MWh i 2017, 
mot 231 kr/MWh i 2016. Systemprisen ble 274 kr/MWh, mot 
250 kr/MWh i 2016. Forskjellen mellom områdeprisen i NO5 
og systemprisen er redusert, og noe av årsaken er bedret 
overføringskapasitet mot Sverige. Den laveste gjennomsnitt-
lige månedsprisen var i juni med 222 kr/MWh, mens prisen 
første del av vinteren lå rundt 280 kr/MWh. Prisen i årets to 
siste måneder lå over 300 kr/MWh. 

Elsertifikatmarkedet
Prisnedgangen i elsertifikatmarkedet fortsatte i 2017. Med en 
nedgang på 50 kr/MWh, lå prisen på 60 kr/MWh ved utgangen 
av året. Markedet har tro på at det kan bli bygd ut mer forny-
bar energi enn målet på 28,4 TWh innen 2020, noe som kan 
føre til at prisen på elsertifikater etter dette kan gå mot null. 
Elsertifikater for levering i 2021 ble handlet til 30 kr/MWh.

Utsiktene fremover
Nivået på de langsiktige kraftprisene preges mest av utsiktene 
til prisen på kull og CO2. Både kullprisen og CO2 -prisen hadde 
en positiv utvikling i løpet av 2017. Marginalkosten for kull-
kraftverk gikk opp 60 kr/MWh, til et nivå på 370 kr/MWh ved 
utgangen av året. Dette løftet også terminprisene for 2018. 
Terminprisene for 2018 hadde sitt høyeste nivå i september 
på 275 kr/MWh, mens sluttnoteringen i desember endte på 
253 kr/MWh. 

Virksomhetsområdene vann og varme leverer bedre 
resultater i 2017. Årsaken er høyere energipriser 

og tiltak for å redusere kostnader knyttet til driften.
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Marginalkost for et kullkraftverk for de nærmeste årene  
ligger rundt 350 kr/MWh, mens de nordiske terminene er 
priset til 255 kr/MWh. Hvis CO2- og kullprisene holder seg på 
dette nivået, samtidig som hydrologien er som i et normalår, 
er det et potensiale for prisoppgang i markedet. I et våtår 
med tilsvarende høy vindkraftproduksjon, kan vi derimot 
fortsatt få årspriser under 200 kr/MWh.

Nye mellomlandsforbindelser mellom Norge og Europa  
knytter oss enda tettere til det europeiske energimarkedet. 
En konsekvens er at kraftprisnivået nordvest i Europa, og 
spesielt England, vil påvirke de norske kraftprisene, slik at  
de i perioder blir høyere enn i dag.

Systempris og terminpris

Den røde kurven viser utviklingen av systemprisen de siste 17 årene.  
Etter et svært lavt nivå i 2015 peker kurven igjen oppover. Den blå  
kurven viser terminprisen, som er markedets forventning til fremtidige 
strømpriser.
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Kraftprisen økte i 2017. Gjennomsnittlig  
spotpris i NO5 økte med 38 kr/MWh.
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God drift, høy produksjon og høyere kraftpriser økte  
driftsinntektene med 10,5 % sammenlignet med 2016.

Vannkraftproduksjon (GWh) 

Vann

Østfold Energis vannkraftproduksjon foregår ved sju egne 
kraftstasjoner. Selskapet er også medeier i to kraftstasjoner  
i Salten gjennom selskapet Siso Energi AS, og et småkraft- 
verk gjennom selskapet Nivla Kraft AS. I 2017 ble småkraft-
verket Eldrevatn kraftverk i Lærdal fusjonert inn i Østfold 
Energi, og er nå heleid av selskapet.

God og stabil drift ved alle kraftverkene kombinert med 
varmt vær og mye nedbør, bidro til at den totale kraft- 
produksjonen i 2017 ble 2 351 GWh. Det er en økning på  
96 GWh i forhold til 2016. Vannkraftproduksjonen i egne 
anlegg ble 1 766 GWh, noe som er 43 GWh mer enn i 2016 
og 227 GWh over normalproduksjon. Siso Energi produserte 
1 170 GWh, 105 GWh høyere enn 2016 og 84 GWh over 
normalen. I vår totalproduksjon har vi innregnet de deleide 
selskapenes produksjon i henhold til eierandel.

Vannkraftvirksomhetens driftsinntekter økte med 10,5 % 
sammenlignet med 2016, og beløp seg til MNOK 511. Kraft-
prisen i selskapets leveringsområde steg med 38 kr/MWh 
til 269 kr/MWh, mens realisert kraftpris økte med 24 kr/MWh 
til 265 kr/MWh i samme periode. 

Selskapets sikringsprogram fikk en negativ verdi. God vann-
disponering oppveide noe av dette, og selskapet oppnådde  
en gjennomsnittlig salgspris på 265 kr/MWh i 2017. Det er  
99 % av gjennomsnittlig spotpris i NO5.
 

Ved årsskiftet var 51 % av forventet årsproduksjon i 2018  
solgt. For 2019 er det solgt 18 % av produksjonen, og 15 % 
for 2020. Dette er inklusive våre konsesjonskraftforpliktelser.

Ved utgangen av 2017 var selskapets ressurssituasjon noe 
over normalen når det gjelder summen av magasinbehold-
ning og snøforhold.

Program for å effektivisere driften ble videreført i 2017, og 
kostnadene ble redusert med 0,6 øre/kWh til 8,3 øre/kWh. 
EBITDA endte på MNOK 336, noe som er MNOK 42 bedre 
enn i 2016. Driftsresultatet for virksomheten ble MNOK 285, 
MNOK 41 bedre enn i 2016. Driverne for resultatforbedringen 
er økte kraftpriser og lavere driftsrelatert kostnader. Sysselsatt 
kapital for forretningsområdet er MNOK 1 892. Det ble  
investert for MNOK 47, MNOK 15 lavere enn i 2016.

I Borgund og Øljusjøen er 300kV generatorbrytere skiftet ut 
etter 44 års drift, mens en av pumpene i Viervatn pumpe-
stasjon er rehabilitert for nye 20 års drift. Arbeidet med å 
skifte ut oljetrykksanleggene i Borgund ble avsluttet i 2017. 

Den lovpålagte rehabiliteringen av dam Kvevotni fortsatte i 
2017. Det ble gjort arbeid på vannsiden av dammen, samt 
montert ny bunntappeluke. Dammen er en av Norges høy-
est beliggende fyllingsdammer, noe som gir kort anleggs-
sesong. Kveotni skal etter planen stå ferdig høsten 2018 og 
har da vært under ombygging i tre år.
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Vindkraftproduksjon (GWh) 

Det er medvind for vindkraft i Østfold Energi,  
med positive driftsresultater fra de deleide vindparkene,  

og fortsatt lovende utvikling for Zephyr.

Vind

Østfold Energi driver sin vindkraftvirksomhet gjennom  
deleide selskaper i det heleide datterselskapet Østfold Energi 
Vindkraft AS. Eierandeler i selskap med vindkraftverk i drift  
er Kvalheim Kraft DA (50 %) og Midtfjellet Vindkraft AS  
(19,8 %). Østfold Energi Vindkraft AS økte i 2017 sin eierandel 
i Midtfjellet Vindkraft AS fra 18,1 % til 19,8 %, gjennom en 
kontraktsfestet justering av forventet middelproduksjon.  
Prosjektutviklingsselskap, hvor Østfold Energi Vindkraft har 
eierandeler, er Zephyr AS (50 %) og Haram Kraft AS (26,9 %). 
4. januar 2018 ble aksjene i Haram Kraft AS solgt til Zephyr AS.

Østfold Energis samlede energiproduksjon fra vindkraft-
området var 98 GWh i 2017. Det innebærer en økning på 
19 GWh fra 2016. Mehuken vindpark produserte 68 GWh, 
mot 59 GWh i 2016. Forventet normalproduksjon for denne 
parken er 74 GWh. Midtfjellet vindpark produserte 325 GWh, 
mot en forventet normalproduksjon på 321 GWh. Parkene 
har driftsavtaler som gir økonomisk garanti for høy tilgjenge-
lighet. Midtfjellet vindpark i Fitjar har 44 turbiner/110 MW 
i drift med god tilgjengelighet. Mehuken vindpark i Vågsøy 
(Kvalheim Kraft DA) har 11 turbiner/24 MW i full drift.

Resultatandelen fra tilknyttede selskap ble MNOK 18, MNOK 
36 lavere enn i 2016. MNOK 15 av resultatandelen kommer  

 
 
 
fra sluttoppgjør i forbindelse med utbygging og salg av  
Zephyrs eierandel i Tellenes Vindpark. De resterende MNOK 3 
kommer fra vindparker i drift. Sysselsatt kapital tilhørende 
forretningsområdet er MNOK 209. Det ble ikke gjennomført 
investeringer i 2017, og det foreligger heller ingen investe-
ringsplaner som tilsier noen vesentlig kapasitetsøkning på 
Østfold Energis hånd de nærmeste årene.

Videre satsing og utvikling av vindkraftproduksjon vil skje 
gjennom vårt eierskap i Zephyr. Siden selskapet ble stiftet 
i 2006 har det søkt om konsesjon på til sammen 1050 MW. 
Av dette har Zephyr mottatt endelig konsesjon på 490 MW 
og konsesjon fra NVE på 290 MW. Andre halvår i 2016 fikk 
selskapet endelig konsesjon for Guleslettene vindkraftverk. 
Prosjektet er på 160 MW. Sommeren 2017 ble konsesjonen 
utvidet til 195 MW. Zephyr er godt i gang med å bringe  
Guleslettene frem til investeringsbeslutning i samarbeid 
med en internasjonal investor. Deres forrige prosjekt var  
Tellenes vindpark i Rogaland, som de utviklet fra konsesjon 
og frem til aksjene i det byggeklare prosjektet ble solgt til 
verdens største kapitalforvalter og ledende investor i for-
nybar energi, BlackRock, i juni 2016. Zephyr bygget ferdig 
denne vindparken i 2017, på oppdrag fra BlackRock, og ble 
nominert til prisen Årets anlegg 2017 av Byggeindustrien.



 ÅRSRAPPORT 2017 — ØSTFOLD ENERGI  /  SIDE 17 AV 85

STYRETS ÅRSBERETNING 2017

38

2014

48

2015

55,6

2016

56,6

2017

Varmeproduksjon (GWh) 

Utsalgspris på fjernvarme og mottaksgebyret for avfall har  
hatt en positiv utvikling i løpet av året og har sammen  
med kostnadsreduksjoner bidratt til et bedre resultat.
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Varme

Østfold Energi eier og drifter seks fjernvarmeanlegg i  
Østfold. I Sarpsborg benyttes varmepumper som grunnlast 
for fjernvarmeproduksjon. I Rakkestad baserer varme- 
produksjonen seg på energigjenvinning fra restavfall,  
mens i Mysen og på Torpum benyttes det skogsflis. 

Den totale produksjonen av termisk energi (damp, fjern- 
varme og kjøling) for 2017 ble 56,6 GWh. Dette er en økning 
på 1,0 GWh sammenlignet med 2016. Omsetning steg til  
MNOK 56, en økning på 6 % sammenlignet med 2016.  
Et løft med 9 % i fjernvarmeprisen på årsbasis, samt en  
betydelig økning i inntektene fra avfallsforbrenning bidro  
til vekst i omsetningen.  

Varmevirksomheten knyttet til seg sju nye kunder i 2017, og  
i den kommende tiden skal blant annet fire nye leilighets-
komplekser med totalt 171 leiligheter i Sarpsborg sentrum 
koble seg på fjernvarmenettet. For å styrke leveringssikker-
heten ble det derfor installert en biodieselfyrt beredskaps-
kjel på 7 MW i Sarpsborg varmesentral.

Programmet for å effektivisere driften ble videreført i 2017. 
Kostnadene knyttet til drift ble MNOK 1,2 lavere i 2017  
enn i 2016. I sum har dette forbedret lønnsomheten og  
deknings-bidraget steg til 61 øre/kWh, en økning på 3 øre/
kWh fra 2016. Kontantstrøm fra drift er positiv og forret-
ningsområdet leverte et EBITDA fra underliggende drift  
tilsvarende MNOK 20,4. Det er om lag 29 % bedre enn  
foregående år. Sysselsatt kapital tilhørende forretnings- 
området er MNOK 295. Det ble investert for MNOK 15  
i 2017, noe som er MNOK 7 høyere enn i 2016 og i tråd  
med forretningsplanen.
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Forskning og utvikling

Østfold Energis nye strategi legger vekt på å skape nye  
verdier gjennom kompetansedrevet vekst, og denne skal 
være energirelatert. Det ble i 2017 igangsatt flere konkrete 
prosjekter, blant annet knyttet til hydrogen og energilagring  
i salt. Hydrogenprosjektet, som undersøker forretnings- 
mulighetene for hydrogen i Indre Sogn, er støttet gjennom 
Forskningsrådets SkatteFUNN-ordning. Saltlagringsprosjektet 
har som mål å dokumentere hvilke muligheter som finnes 
innen lagring av varme og kjøling i salt – med spesiell vekt  
på å utnytte varme fra den type lavtemperaturanlegg som 
Østfold Energi har. Dette prosjektet mottok støtte av Enova 
sin ordning for konseptutredninger for innovative energi-  
og klimaløsninger.  
 
Samarbeidsprosjekter
Østfold Energi samarbeider med flere norske kompetanse-
miljøer, både innen utdanningsfeltet og næringslivet. 
Sammen med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
(NMBU) deltar selskapet i et stort prosjekt, NorENS, som  
ser på Norges rolle i Europas energiomstilling. Prosjektet 
skal hjelpe norske energiaktører med å finne best mulige 
strategier for fremtidens energisystem, som er preget av 
store endringer internasjonalt.

Norsk Vannkraftsenter (NVKS) koordinerer ressurser og inn-
sats innen vannkraftrelatert undervisning, forskning og  

 
 
 
utvikling ved NTNU og deres samarbeidende institusjoner. 
Østfold Energi støtter senteret med midler til forskning og 
utvikling.  I perioden 2017–2024 blir NVKS sine aktiviteter 
gjennomført i HydroCen - Norwegian Research Centre for 
Hydropower Technology, som inngår i Forskningsrådets 
forskningssentre for miljøvennlig energi.

I juni 2017 ble det store FoU-samarbeidsprosjektet Flexelterm 
avsluttet med et seminar der resultatene fra prosjektet ble 
presentert. Østfold Energi deltok sammen med flere av de 
største energiselskapene for å se hvordan samspillet mellom 
kraft og varme kan effektivisere det norske energisystemet. 

Annen aktivitet
Østfold Energi er også medeiere i selskaper som arbeider 
aktivt med forskning og utvikling innen energi og miljø.  
Selskapet er aktivt engasjert i Smart Innovation Norway AS, 
både på eiersiden og gjennom ulike prosjekter og aktivi-
teter. Smart Innovation er en internasjonal aktør innen  
næringslivsrettet FoU, med blant annet prestisjetunge  
Horizon 2020-prosjekter. Østfold Energi har også eier- 
andeler i Østfoldforskning, som har Norges fremste fag- 
miljø innenfor livsløpsvurderinger (LCA) for analyse av  
miljøprestasjonen til produkter og tjenester.
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Redegjørelse om foretaksstyring

Eierstyring
Selskapet har utarbeidet egne retningslinjer for eierstyring 
og selskapsledelse. Eierne har i tillegg en aksjonæravtale 
som blant annet regulerer eierskap, styresammensetning 
og omsetteligheten av aksjene. I henhold til regnskapslo-
vens § 3-3b skal det blant annet redegjøres for oppnevning 
og utskiftning av styrets medlemmer, samt beslutning om 
tilbakekjøp og utstedelse av egne aksjer. Av aksjonæravta-
len og vedtektene fremgår det at selskapets aksjer kun kan 
eies av (1) kommuner i Østfold slik kommunestrukturen var 
31.12.2016, (2) sammenslåtte kommuner hvor minst en slik 
kommune inngår, (3) Østfold fylkeskommune, (4) sammen-
slåtte fylkeskommuner hvor Østfold Fylkeskommune inngår, 
eller (5) Østfold Energi AS. Overdragelse av aksjer kan kun 
skje innenfor denne eierkretsen, og styret skal godkjenne 
enhver overdragelse av aksjer. Styret skal ha 7 medlemmer, 
hvorav fem er aksjonærvalgte og to er valgt av og blant med-
arbeiderne. En valgkomite nedsatt av generalforsamlingen 
forbereder styrevalget1. I tillegg til eierstyringen gjennom 
generalforsamlingen og aksjonærvalgte styremedlemmer, 
utøves eierstyringen gjennom regelmessige eiermøter.

Revisjonsutvalg
Revisjonsutvalget er et forberedende og rådgivende arbeids-
utvalg for styret. Styret i Østfold Energi har oppnevnt et 
revisjonsutvalg i tråd med gjeldende retningslinjer og har 
valgt fire medlemmer av og blant styrets medlemmer. Det er 
utarbeidet egen instruks for revisjonsutvalget. Av oppgavene 
er blant annet å forberede styrets oppfølging av regnskaps-

1 I ekstraordinær generalforsamling 18. september 2017 ble det be-
sluttet å redusere antall styremedlemmer fra 14 til sju, og det ble 
vedtatt en ny instruks for valgkomiteens arbeid. En ny valgkomité 
skal velges i ordinær generalforsamling 7. mai 2018 og endringene 
trer i kraft fra denne datoen.

rapporteringsprosessen og overvåke systemene for intern-
kontroll og risikostyring.

Virksomhetsstyring
Selskapet har etablert en styringsmodell for virksomheten. 
Modellen er å finne på selskapets intranett og er kjent 
for alle medarbeidere i selskapet. Modellen skal sikre at 
prosesser og rutiner er tilgjengelige, og føre til en enhetlig 
utførelse av selskapets oppgaver. Modellen beskriver roller 
og ansvar for de ulike interessentene i selskapet, og er en 
integrert del av selskapets interne styringsdokumenter og 
prosessbeskrivelser. Modellen sikrer en komplett og hel- 
hetlig oversikt over dette gjennom å presentere alle styrings- 
dokumenter, fra overordnede vedtekter til håndbøker, og 
beskrivelser av arbeidsprosesser i et strukturert system. 
Modellen bidrar til å standardisere og forenkle interne  
rammevilkår, skape resultater gjennom effektiv styring og  
kontinuerlig forbedring i alle ledd, samt sikre etterlevelse  
av interne og eksterne krav.

Risikostyring og internkontroll
Risikostyring og internkontroll er integrert i selskapets  
virksomhetsstyring. Konsernets virksomhet er i tillegg til 
operasjonell risiko, eksponert for risiko av regulatorisk,  
juridisk, omdømmemessig, finansiell, politisk og markeds-
messig art. Risikostyringen skal støtte opp under verdiskap-
ningen og sikre en fortsatt solid plattform gjennom synlig- 
gjøring og bevisst styring av både finansielle og operasjonelle 
risikofaktorer. Risikoforhold knyttet til utvikling av kraftpriser 
og produksjonsvolum er de dominerende risiki i selskapet. 
Deretter følger risiki forbundet med finansforvaltningen, 
dvs. utvikling innen renter og valuta. Risiko for nedskrivning 
av anleggsmidler er sterkt korrelert med kraftprisutviklingen, 
og gjenvinnbart beløp blir testet halvårlig.

Rammer og styringsmål for risikostyringen er gitt ved selskapets 

styregodkjente «Reglement for finans- og valutaforvaltning» 
og «Risikohåndbok for krafthandel». Konsernet benytter 
finansielle derivater for å sikre seg mot finansiell risiko. For 
å redusere risikoen for tap på eiendeler, inntektsavbrudd og 
lovpålagte personordninger har konsernet utarbeidet ret-
ningslinjer og prosedyrer for tegning av forsikringsdekninger.

Forretningsområdene er eiere av sine risiki. Forretnings- 
områdenes risikomatrise blir fremlagt og diskutert i periodiske 
møter (business review). Selskapet har etablert en invester-
ingskomite for å bidra til et gjennomarbeidet og kvalitets-
sikret beslutningsunderlag for investeringer. Investerings- 
komiteen fungerer som en rådgivende komite for  
administrerende direktør. Den samlede risikoen på  
konsernnivå er gjenstand for en årlig vurdering av styret.

Utøvelse og oppfølging av internkontrollen er hensiktsmessig 
strukturert og tilpasset konsernets virksomhet. Rammer og 
fullmakter for internkontroll er bl.a. beskrevet i «Fullmakts-
reglementet for Østfold Energi«. Arbeidet med risikostyring 
og internkontroll er en kontinuerlig oppgave innen alle  
områder i Østfold Energi, og arbeidet fortsetter inn i 2018.

Regnskapsrapporteringsprosessen
Regnskapsprosessen i Østfold Energi er en klart definert pros- 
ess med tydelige roller, ansvar og oppgaver for utførelse. Det 
er satt klare krav til innhold og tidsfrister, herunder regnskaps-
prinsipper og sjekklister. Dette er gjort i samråd med ekstern 
revisor og de som har leveranser i regnskapsrapporterings-
prosessen. Som en del av risikostyringen i Østfold Energi, gjen-
nomføres det årlige risikovurderinger av regnskapsrapporte-
ringsprosessen, og internkontrolltiltak er tilpasset denne.

Østfold Energi har tilfredsstillende kompetanse til å forestå 
regnskapsrapporteringsprosessen, og selskapet samarbeider 
med ekstern revisor for å sikre helhetlig kompetanse, både i 
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forhold til eksterne og interne krav, samt faglige vurderinger 
knyttet til for eksempel IFRS. Etter vår vurdering gir regn-
skapsrapporten et korrekt bilde av selskapets økonomiske 
situasjon ved hver periodeslutt.

Kapitalstruktur og egenkapital

Forvaltning av kapitalen
Hovedformålet med konsernets forvaltning av kapital er å 
sikre at konsernet opprettholder en god kredittrating, og 
dermed markedsmessige lånebetingelser som står i forhold 
til den virksomhet som drives. Med gode forholdstall knyttet 
til egenkapital og gjeld, vil kapitalstyringen bidra positivt 
til virksomheten og dermed maksimere konsernets verdi. 
Konsernet forvalter sin kapital og gjør nødvendige tilpas-
ninger basert på en løpende vurdering av de økonomiske 
forhold som virksomheten drives under, og de utsikter 
konsernet ser på kort og mellomlang sikt. Forvaltning av 
kapitalstrukturen gjøres gjennom en løpende tilpasning av 
eiendeler og gjeld.

Totalkapital og gjeld
Konsernet har en balanseført totalkapital på MNOK 4 223. 
Tilsvarende for 2016 var MNOK 4 224.

Ved utgangen av 2017 har konsernet MNOK 1 221 i rente-
bærende gjeld og en netto rentebærende gjeld tilsvarende 
MNOK 891. Konsernets samlede gjeldsportefølje har en 
durasjon på 3,2 år. Konsernet har kortsiktig gjeld tilsvarende 
MNOK 229 og rentedekningsgraden ble beregnet til 1,6.

Egenkapital
Egenkapitalen i konsernet var MNOK 2 024, tilsvarende  
en egenkapitalandel på 47,9 %. Det er en økning med  
0,9 prosentpoeng fra foregående år.

Kontantstrøm og likviditetsreserver
Kontantstrømanalysen for konsernet viser at det er tilført 
MNOK 113 fra årets drift. Tilsvarende tall i 2016 var MNOK 
131. Øke inntekter og reduserte kostnader styrket kontant-
strøm fra operasjonell drift, mens den betalbare skatten fra 
tidligere år steg merkbart. Samlet ble kontantstrøm fra drift 
redusert med MNOK 27. Investeringer i varige driftsmidler, 
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emisjoner i tilknyttede selskaper, samt mottatt utbytte fra 
deleide selskaper reduserte nettolikviditet fra investerings-
formål tilsvarende MNOK 55. Konsernet tok opp MNOK 35  
i nye lån og nedbetalte samtidig langsiktig gjeld med MNOK 
114. Konsernet delte ut MNOK 30 i utbytte. Samlet ble det 
benyttet MNOK 109 til finansieringsformål.

Ved årets utgang hadde konsernet MNOK 1 221 i rentebær-
ende gjeld. Ved utgangen av 2017 har konsernet MNOK 150 i 
betalingsmidler og frie, likvide reserver tilvarende MNOK 596.

Årsresultat og disponeringer
Ved fastsettelse av årets utbytte er resultatet etter skatt for 
morselskapet i Østfold Energi AS, lagt til grunn. En vesentlig 
del av selskapets virksomhet er organisert i dette selskapet. 
Morselskapet avlegger regnskapet etter GRS, som i større 
grad reflekter den underliggende driften i virksomheten enn 
et regnskap avlagt etter IFRS. Morselskapets omsetning ble 
MNOK 569, en økning på MNOK 57 fra foregående år. Årets 
resultat etter skatt ble MNOK 62. Styret foreslår et utbytte 
på MNOK 56 for 2017. Årsresultat, forventet prisutvikling 
på kraft og kommende refinansieringsbehov er de faktorer 
som styret legger mest vekt på i sin vurdering ved forslag til 
utbyttets størrelse.

Årets resultat etter skatt er TNOK 62 479. Det disponeres slik, 
TNOK 56 000 avsettes til utbytte, TNOK 1 952 avgis som  
konsernbidrag og TNOK 4 527overføres til annen egenkapital.

Fortsatt drift

l samsvar med regnskapslovens krav bekrefter styret at forut-
setningen om fortsatt drift er til stede, og at årsregnskapet er 
avlagt under denne forutsetningen. Morselskapets bokførte 
egenkapital er MNOK 1 396, tilsvarende en egenkapitalandel 
på 47,5 %. Selskapet har frie likvidreserver på MNOK 569.

Fremtidsutsikter

Østfold Energi opererer i et europeisk energimarked som 
er i kraftig endring. Mange land i Europa skal gjennom sitt 
«grønne skifte» fase ut kull og kjernekraft, og investere i 
fornybare energikilder som sol og vind. Den teknologiske 
utviklingen innenfor disse fornybarteknologiene går svært 
fort, og vind og solkraft er nå lønnsomme teknologier, selv 
uten subsidier. 

Det bygges flere mellomlandsforbindelser mellom Norge 
og Tyskland, og Norge og England. Gjennom dette knyttes 
vi enda tettere til det europeiske energimarkedet. En kon-
sekvens er at Norge og Norden i større grad vil påvirkes av 
kraftprisnivået i nordvest Europa, og spesielt England. Dette 
vil i fremtiden bety periodevis høyere kraftpriser i Norge.

Energisektoren digitaliseres også, som alle andre bransjer. 
Nye digitale løsninger vil trolig medføre endret kundeatferd, 
noe som vil utfordre dagens forretningsmodeller i morgen-
dagens energimarked. Vi er usikre på hvordan digitalisering 
konkret vil påvirke oss som kraftprodusent, men det er 
grunn til å følge nøye med på denne utviklingen.

Samtidig ser vi en betydelig dreining mot økt bruk av elektri-
sitet, blant annet drevet frem av nye sektorer som tar i bruk 
strøm. Elektrifisering innen transportsektoren er et konkret 
eksempel på dette. Sistnevnte er positivt for oss som en ren 
og grønn strømprodusent. 

I det nordiske kraftmarkedet forventes en fortsatt økning i 
utbygging av vindkraft de neste årene. Dette balanseres dels 
ved et økende elektrisitetsforbruk ved etablering av datasen-
tre, elektrifisering av bilparken og generelt økende aktivitet i 
industrien. Vi går mot et økende kraftoverskudd i Norden de 
neste 10 årene. 

Endringene beskrevet ovenfor påvirker våre rammebetingel-
ser generelt og kraftprisen direkte. De siste prisprognosene 
er imidlertid hyggelig lesing for oss som kraftprodusent, og de 
fleste analysemiljøer forventer nå langsiktig økte kraftpriser 
fremover. For Østfold Energi er dette godt nytt, da nær sagt 
all vår aktivitet er direkte knyttet til kraftprisutviklingen. Styret 
forventer at kraftprisene frem mot 2020 vil ligge på dagens 
nivå eller litt lavere, for deretter igjen øke frem mot 2030.

Styret har stor oppmerksomhet på utviklingstrekkene i 
bransjen og vedtok i mars 2017 en ny strategi for selskapet. 
Strategien er forankret i tre målsettinger: Å skape positive 
resultater i eksisterende virksomhet, å skape nye verdier 
gjennom kompetansedrevet vekst, og å betale utbytte etter 
eiernes vedtatte utbyttepolitikk. 

Det er iverksatt en rekke programmer og initiativ for å reali-
sere selskapets nye strategi og målsettinger. Organisasjons-
strukturen er endret og styret registrerer allerede god effekt 
av effektiviseringsprogrammet som pågår. 

Styret har en god dialog med eierne og det avholdes regel-
messige eiermøter. I mars 2017 presenterte styret en mel-
ding for eierne, og gjennom denne meldingen har selskapet 
fått gode eieravklaringer. Eierne har et langsiktig perspektiv 
på sitt eierskap i Østfold Energi og legger en verdiutvikling 
over tid til grunn for sitt eierskap. Meldingen ga også en god 
tilbakemelding om støtte til styrets strategi for selskapet. 

Østfold Energi har nedfelt samfunnsansvar i selskapets stra-
tegi. Vi bidrar til kritisk infrastruktur med vår energiproduk-
sjon. Langsiktighet, miljøansvar og vilje til utvikling er fram-
hevet som selskapets grunnverdier. Kompetanse er et viktig 
område for Østfold Energi. For at alle medarbeidere skal ha 
en trygg arbeidsplass arbeides det kontinuerlig med Helse, 
miljø og sikkerhet. Selskapet står nå overfor et generasjons-

Styret har vedtatt en vekstplan for selskapet, hvor 
målet er å skape nye, langsiktige verdier gjennom 

kompetansedrevet vekst relatert til energi. 
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skifte blant sine medarbeidere og forbereder denne proses-
sen på best mulig måte. 

Konsernet har investeringsplaner for MNOK 314 i perioden 
2018–2022. Investeringer for 2017 er totalt MNOK 64.
Østfold Energi har nå et godt utgangspunkt for å møte de 
utfordringer som kommer. Gjennom ny strategi, en tilpasset 

organisasjon, et ambisiøst resultatforbedringsprogram og en 
plan for kompetansedrevet vekst er det lagt et godt grunnlag 
for selskapets videre utvikling. Selskapet har en god finansi-
ell posisjon. Østfold Energi er en del av fremtidens bærekraf-
tige energiforsyning, både økonomisk og miljømessig. Vi skal 
skape ytterligere verdier gjennom vår forretningsmessige 
deltakelse i det grønne skiftet.

Styret vil avslutningsvis rette en takk til alle medarbeidere 
og tillitsvalgte for positiv og engasjert medvirkning i arbeidet 
med å finne gode løsninger på de utfordringer selskapet til 
en hver tid møter.

Arne Øren
styreleder

Jan O. Engsmyr Sissel Rundblad Trond Brynhildsen John Arvid Dokken

Ane Sofie Tømmerås Marthe Lie Svein Tindlund Maren Johanne Hersleth Holsen Liv Ingeborg Leirstein

Heine Johannes Linga Enid Thorsen Olav Kristian Birkeland Nils Sletten Oddmund Kroken
administrerende direktør

Selskapet oppnådde et årsresultat på 89 millioner kroner  
og styret foreslår et utbytte på 56 millioner kroner.

Sarpsborg 23. april 2018
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OPPSTILLING OVER TOTALRESULTATET
Alle beløp i hele tusen

Note 2017 2016

Driftsinntekter 5 569 868 515 654
Driftsinntekter 569 868 515 654

Kraft- og varekostnad 27 95 323 75 429
Lønnskostnad 15,24 75 993 62 749
Avskrivning 7 74 602 72 856
Annen driftskostnad 25 66 286 69 032
Eiendomskatt, konsesjonsavgift m.m. 14 30 771 40 538
Verdiendringer urealiserte kraftderivater 18 -25 665 62 363
Sum driftskostnad 317 310 382 967

Driftsresultat 5 252 558 132 687

Inntekt fra investering i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 9 39 767 59 754
Finansinntekt 26 22 278 18 384
Finanskostnad 16,26 -124 935 -181 345
Verdiendringer urealiserte finansielle derivater og lån 18 6 550 78 331
Sum finansielle poster -56 341 -24 876

Ordinært resultat før skattekostnad 196 217 107 811

Skattekostnad på ordinært resultat 14 107 242 70 199

Årsresultat 88 975 37 611

Andre inntekter og kostnader
Poster som ikke skal reklassifiseres over resultatet
Estimatavvik på pensjoner 15 -5 176 5 403
Endring sikringsreserve 18 -9 244 0
Totalresultat 74 554 43 014

Totalresultatet fordeler seg som følger:
Kontrollerende eierinteresse 74 207 42 875
Ikke kontrollerende eierinteresse 347 139
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BALANSE
Alle beløp i hele tusen

Note 2017 2016

EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler
Fallrettigheter 6 102 207 102 207
Sum immaterielle eiendeler 102 207 102 207

Varige driftsmidler
Bygninger, anlegg og tomter 7 94 784 92 284
Vannkraftanlegg 7 2 251 625 2 307 221
Maskiner, inventar o.l. 7 33 486 24 323
Anlegg under utførelse 7 65 859 50 068
Fjernvarme og andre fornybare energianlegg 7 285 396 269 207
Sum varige driftsmidler 2 731 150 2 743 103

Finansielle anleggsmidler
Andre langsiktige fordringer 12 12 282 11 553
Investeringer i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 9 853 191 828 507
Lån til tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 9 766 600
Investeringer i aksjer og andeler 1 000 500
Sum finansielle anleggsmidler 867 239 841 160

Sum anleggsmidler 3 700 596 3 686 470

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 11 32 398 20 765
Andre kortsiktige fordringer 12 66 854 62 312
Sum fordringer 99 252 83 077

Investeringer
Derivater 17 77 411 63 165
Kortsiktige plasseringer 10 194 959 189 442
Sum investeringer 272 370 252 607

Bankinnskudd, kontanter o.l. 30 150 638 201 493

Sum omløpsmidler 522 260 537 177

SUM EIENDELER 4 222 855 4 223 647
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Note 2017 2016

EGENKAPITAL OG GJELD

Innskutt egenkapital 28 70 000 70 000
Opptjent egenkapital 1 940 852 1 899 553
Ikke kontrollerende eierinteresser 13 078 13 135

Sum egenkapital 2 023 930 1 982 688

GJELD

Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser 15 122 433 114 957
Andre avsetninger for forpliktelser 13,14 650 155 613 016
Sum avsetning for forpliktelser 772 588 727 973

Annen langsiktig gjeld
Lån 16 1 197 443 1 172 924
Sum annen langsiktig gjeld 1 197 443 1 172 924

Kortsiktig gjeld
Derivater 17 27 305 33 111
Leverandørgjeld 28 836 31 196
Lån 16 23 889 114 528
Betalbar skatt 14 73 159 94 680
Skyldige offentlige avgifter 21 167 26 206
Annen kortsiktig gjeld 12 54 538 40 341
Sum kortsiktig gjeld 228 894 340 062

Sum gjeld 2 198 925 2 240 959

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 4 222 855 4 223 647

Sarpsborg, 23. april 2018

Arne Øren
styreleder

Jan O. Engsmyr Sissel Rundblad

Trond Brynhildsen John Arvid Dokken Ane Sofie Tømmerås

Marthe Lie Svein Tindlund Maren Johanne  
Hersleth Holsen

Liv Ingeborg Leirstein Heine Johannes Linga Enid Thorsen

Olav Kristian Birkeland Nils Sletten Oddmund Kroken
administrerende 

direktør



 ÅRSRAPPORT 2017 — ØSTFOLD ENERGI  /  SIDE 29 AV 85

KONSERNREGNSKAP

EGENKAPITALOPPSTILLING
Alle beløp i hele tusen

Aksjekapital Sikringsreserve Annen egenkapital Sum kontrollerende 
eierinteresse

Ikke kontrollerende
 eierinteresse

Sum

Sum egenkapital pr. 01.01.16 70 000 0 1 842 170 1 912 170 12 996 1 925 166
Årsresultat 0 0 37 471 37 471 139 37 610
Andre inntekter og kostnader 0 0 5 403 5 403 0 5 403
Andre endringer* 0 0 13 990 13 990 0 13 990
Fusjon med Norsk Vannkraftproduksjon AS 0 0 519 519 0 519
Sum egenkapital pr. 31.12.16 70 000 0 1 899 553 1 969 553 13 135 1 982 688
Årsresultat 0 0 88 628 88 628 347 88 975
Andre inntekter og kostnader 0 - 9 244 -5 176 -14 420 0 -14 420
Innskudd fra ikke kontrollerende eierinteresser 0 0 0 0 9 205 9 205
Endring ikke kontrollerende eierinteresser 0 0 9 609 9 609 -9 609 0
Utkjøp minoritet 0 0 -8 000 -8 000 0 -8 000
Andre endringer 0 0 -4 518 -4 518 0 -4 518
Utbetalt utbytte 0 0 -30 000 -30 000 0 -30 000
Sum egenkapital pr. 31.12.17 70 000 -9 244 1 950 096 2 010 852 13 078 2 023 930

* Det er fortatt en endring av tidligere aktiverte finansieringskostnader knyttet til utbyggingsprosjekter. Endringen har ingen vesentlig betydning for vurdering av regnskapet og er bokført direkte mot egenkapital.
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING
Alle beløp i hele tusen

2017 2016

Årets resultat før skattekostnad 196 217 107 811
Verdiendringer over resultat -32 215 -15 969
Resultatandel tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet -39 767 -59 754
Betalbare skatter -97 114 -31 774
Nedskrivning aksjer og fordringer 0 56 417
Ordinære avskrivninger og nedskrivninger 74 602 72 856
Endring kundefordringer -11 633 -2 361
Endring leverandørgjeld -2 360 7 501
Endring andre tidsavgrensnings poster 25 746 -4 055
Kontantstrøm tilført fra drift 113 476 130 672

Investeringer -64 197 -73 019
Investering i tilknyttede selskap og fellekontrollert virksomhet -14 247 -6 250
Kjøp av kortsiktige plasseringer og investeringer -14 400 - 1 195
Salg av kortsiktige plasseringer og investeringer 8 383 0
Mottatt utbytte med videre 30 000 47 000
Innbetaling av langsiktige fordringer 0 31 854
Utbetaling av langsiktige fordringer - 895 0
Netto likviditetsendringer fra investeringer -55 356 -1 610

Opptak av lån 35 000 0
Nedbetaling av langsiktig gjeld -113 975 -22 891
Utbetalt utbytte -30 000 0
Netto likviditetsendringer fra finansiering -108 975 -22 891

Netto endring likvider -50 855 106 171

Likviditetsbeholdning per 1. januar 201 493 95 322
Likviditetsbeholdning per 31. desember 150 638 201 493
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NOTE 1: GENERELL INFORMASJON 

Østfold Energi AS er et aksjeselskap registrert i Norge med 
hovedkontor i Sarpsborg. Selskapet har et obligasjonslån 
notert på Oslo Børs.

Østfold Energi eies av Østfold fylkeskommune og 13 av  
fylkets kommuner.

Østfold Energi produserer energi fra fornybare og bærekraf-
tige kilder – vann, vind og varme. Vannkraftproduksjonen 
foregår ved egne og deleide vannkraftverk i Indre Sogn, 
Salten og Østfold. Innenfor vindkraft er selskapet medeier i 
vindkraftverkene Mehuken i Sogn og Fjordane og Midtfjellet  
i Hordaland. Varmevirksomheten leverer fjernvarme til  
kunder i Sarpsborg, Rakkestad, Mysen og Halden (Torpum).

Konsernregnskapet ble vedtatt av styret 23. april 2018. 

NOTE 2: VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER

Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsipper som  
er benyttet ved utarbeidelse av konsernregnskapet. Disse 
prinsippene er benyttet på samme måte i alle perioder som 
er presentert, dersom ikke annet fremgår av beskrivelsen.

Basisprinsipper
Konsernregnskapet er utarbeidet i samsvar med Internatio-
nal Financial Reporting Standards (IFRS) som fastsatt av EU, 
og den norske regnskapsloven.

Konsernregnskapet er utarbeidet basert på historisk kost-
prinsippet med unntak av finansielle derivater som er 
vurdert til virkelig verdi over resultat. Finansielle derivater 
omfatter kraft-, rente og valutainstrumenter.

Utarbeidelse av regnskap i samsvar med IFRS krever bruk av 
estimater hvor ledelsen må utøve skjønn. Usikkerhet knyttet 
til estimater er nærmere beskrevet i note 4 nedenfor.

Endring i regnskapsprinsipper
Anvendte regnskapsprinsipper er konsistente med prinsip-
pene i foregående regnskapsperiode, med unntak av de 
endringene i IFRS som har blitt implementert av konsernet  
i inneværende regnskapsperiode.

Dette gjelder:
IFRS 9 Finansielle instrumenter
Konsernet har tidliganvendt IFRS 9 Finansielle instrumenter 
fra 1. januar 2017. IFRS 9 erstatter IAS 39 og innfører nye 
bestemmelser for klassifisering og måling av finansielle  
instrumenter, nedskrivning av finansielle instrumenter 
(tapsavsetninger kundefordringer) og sikringsbokføring. Nye 
prinsipper for klassifisering og måling er implementert og be-
skrevet i prinsippnoten nedenfor, men har ikke hatt effekt på 
måling av foretakets finansielle instrumenter. IFRS 9 fjerner 
de kvantitative kravene til sikringseffektivitet og innfører mer 
kvalitative krav for å kunne foreta sikringsbokføring. Ineffek-
tiviteter i sikringen skal som før resultatføres. Foretaket har 
implementert sikringsbokføring fra 1. januar 2017. Det vises til 
note 16, 17 og 18 for mer informasjon om sikringsbokføring.

IAS 7 Kontantstrømoppstilling
Det er innført et nytt notekrav i IAS 7. Det skal gis opplysnin-
ger som gjør det mulig for brukere av regnskapet å vurdere 
endringer i forpliktelser som oppstår fra finansieringsaktivite-
ter. Det er inntatt en tabell som viser denne informasjonen i 
note 33.

Øvrige endringer i IFRS med ikrafttredelse 1. januar 2017 er 
ikke relevante eller har ikke hatt effekt for årsregnskapet.

Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet viser det samlede økonomiske resultat 
og den samlede finansielle stilling når morselskapet Østfold 
Energi AS og dets eierandeler i andre selskap presenteres 
som en økonomisk enhet.

Datterselskaper
Konsernregnskapet omfatter Østfold Energi AS og dattersel-
skap hvor Østfold Energi AS direkte eller indirekte eier mer 
enn 50 % av aksjene i selskapet eller på annen måte har kon-
troll. For datterselskap tilkommet gjennom året er resultatet 
fra tidspunktet for Østfold Energis overtagelse av kontroll 
og frem til 31.12. medtatt i resultatregnskapet. Disse selska-
pene er inkludert i balansen pr. 31.12. Ved eventuelt salg av 
datterselskap i løpet av året, er resultat fra 01.01. og frem til 
salgstidspunktet inkludert i resultatregnskapet.

Oppkjøpsmetoden benyttes for regnskapsføring ved kjøp av 
datterselskap. Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til virkelig 
verdi av eiendeler som ytes som vederlag ved kjøpet, egen-
kapitalinstrumenter som utstedes og pådratte forpliktelser 
ved overføring av kontroll. Transaksjonsutgifter forbundet 
med oppkjøpet kostnadsføres. Identifiserbare oppkjøpte 
eiendeler, overtatt gjeld og betingede forpliktelser er regn-
skapsført til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, og inklu-
derer eventuelle ikke kontrollerende eierinteresser.

Anskaffelseskost som overstiger virkelig verdi av identifiser-
bare netto eiendeler (materielle og immaterielle) i datter-
selskap, balanseføres som goodwill.

Konserninterne transaksjoner, mellomværende og urealisert 
fortjeneste mellom konsernselskaper er eliminert. Regnskaps-
prinsipper i datterselskap endres når dette er nødvendig  
for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper.  
I de tilfeller hvor datterselskap ikke er heleid, er ikke kontrol-

Noter til regnskapet
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lerende eierinteresser spesifisert som andel netto resultat 
og andel egenkapital.

Tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomhet
Konsernet har investeringer i tilknyttede selskaper og felles-
kontrollert virksomhet.

Tilknyttede selskap er selskap hvor Østfold Energi har be-
tydelig innflytelse over den finansielle og operasjonelle sty-
ringen, men som ikke er datterselskap eller felleskontrollert 
virksomhet. Betydelig innflytelse vil normalt si at Østfold 
Energi eier mer enn 20 % av aksjene i selskapet. For tilknyt-
tede selskap anvender Østfold Energi egenkapitalmetoden. 
Regnskapet til tilknyttede selskap omarbeides til IFRS før 
innarbeiding i selskapets konsernregnskap.

Felleskontrollert virksomhet er en felleskontrollert ordning 
hvor Østfold Energi har felles kontroll sammen med en 
annen part med rett til ordningens netto eiendeler. Felles 
kontroll er den kontraktsmessige avtalen om deling av kon-
troll over en ordning som bare foreligger når beslutningen 
om relevante aktiviteter krever enstemmighet mellom de 
partene som deler kontroll. For felleskontrollert virksomhet 
anvender Østfold Energi egenkapitalmetoden. Regnskapet til 
den felleskontrollerte virksomheten omarbeides til IFRS før 
innarbeiding i selskapets konsernregnskap. 

Konsernets resultatandel fra investeringer i tilknyttede  
selskap og felleskontrollert virksomhet er presentert på  
egne linjer i resultatregnskapet under finansielle poster.
For selskap tilkommet gjennom året er resultatet fra tids-
punktet for Østfold Energis overtagelse og frem til 31.12. 
medtatt i resultatregnskapet. Disse selskapene er inkludert  
i balansen pr. 31.12. Ved eventuelt salg av selskap i løpet  
av året, er resultat fra 01.01. og frem til salgstidspunktet 
inkludert i resultatregnskapet.

Offentlige tilskudd
Tilskudd knyttet til prosjekter behandles som en reduksjon 
av beløp innregnet i balansen.

Valuta
Konsernregnskapet er presentert i norske kroner som også 
er funksjonell valuta for alle enheter i konsernet. Poster i 
resultatregnskapet omregnes til kurs på transaksjonsdagen. 
Pengeposter i balansen omregnes til kurs pr. 31. desember. 
Omregningsdifferanser bokføres under finansposter. 

Segmentinformasjon
Virksomheten er inndelt i driftssegmenter som også er  
basis for konsernets rapporteringsstruktur. Konsernets  
forretningsområder er Vannkraft, Varme, Vind og Annet inkl. 
finans. Segmentet Annet inkl.finans inkluderer inntekter og 
kostnader for daglig ledelse og staber. 

Forretningsområdene rapporterer etter GRS for interne sty-
ringsformål. Segmentresultatene er derfor presentert etter 
GRS, mens IFRS justeringer på konsernnivå fremkommer 
som en avstemmingskolonne i segmentpresentasjonen.

Inntektsføring
Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer etter  
følgende prinsipper: 
• Produksjonen av kraft i konsernet inntektsføres  

på salgstidspunktet med produsert volum  
multiplisert med salgspris

• Fysisk og finansiell handel med kraft som normalt  
gjøres opp som marginoppgjør og formidlingsoppgjør, 
regnskapsføres netto der marginen ved handelen  
inngår i driftsinntektene

• Salg av andre varer skjer på leveringstidspunktet
• Salg av tjenester resultatføres i den perioden  

tjenesten utføres

• Salg av Elsertifikater inntektsføres ved opptjening
• Utbytteinntekter resultatføres når rett til å motta  

betaling oppstår

Finansielle instrumenter
Finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser innregnes i 
konsernets balanse når konsernet blir part i de kontrakts-
messige vilkårene til instrumentet. 

Finansielle instrumenter klassifiseres ved første gangs regn-
skapsføring i følgende kategorier: Amortisert kost, Virkelig 
verdi med verdiendringer over andre inntekter og kostnader 
eller til Virkelig verdi over resultatet. Til grunn for klassifise-
ringen ligger:
• Selskapets virksomhetsmodell for forvaltning  

av finansielle eiendeler og 
• Kjennetegnene til den finansielle kontraktsregulerte  

kontantstrøm

Amortisert kost benyttes på finansielle eiendeler hvor for-
målet er å motta kontraktsfestede kontantstrømmer og hvor 
kontantstrømmene bare er betaling av renter og hovedstol. 
Virkelig verdi med verdiendringer over andre inntekter og 
kostnader benyttes for finansielle eiendeler hvor formålet 
er både å motta kontraktsfestede kontantstrømmer samt 
oppnå gevinst fra endringer i virkelig verdi. Finansielle eien-
deler som ikke inngår i de to foregående forretningsmodell-
ene måles til virkelig verdi over resultat. Dersom en intiell 
klassifisering av finansiell eiendel medfører et regnskaps-
messig misforhold, vil eiendelen bli målt til virkelig verdi 
over resultat (virkelig verdi opsjon). Finansielle forpliktelser 
blir i utgangspunktet målt til amortisert kost, med unntak 
av verdiendring fra egen kredittrisiko som føres over andre 
inntekter og kostnader.
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Derivater
Konsernet benytter finansielle derivater for å sikre eksponer- 
ingen mot kraftpris-, rente- og valutarisiko, som oppstår i  
operasjonelle, finansielle og investeringsaktiviteter. Alle kon-
traktsinngåelser av finansielle derivater gjøres som et ledd  
i konsernet sikringsstrategi. Sikringsstrategien utføres i sam-
svar med vedtatte retningslinjer. Konsernet benytter sikrings-
bokføring når kriteriene for et sikringsforhold er etablert i tråd 
reglene i IFRS 9. Dette innebærer at det foretas en identifika-
sjon av sikringsinstrumentet, sikringsobjektet, arten av risiko 
som sikres og konsernets vurdering av sikringseffektiviteten.

Derivater som benyttes som sikringsinstrumenter innregnes 
til virkelig verdi den dagen kontrakten inngås og måles  
deretter til virkelig verdi med verdiendringer over andre  
inntekter og kostnader. Ved hver regnskapsavslutning blir det 
foretatt en beregning av effektiviteten og all ineffektivitet blir 
resultatført over resultat. Den effektive delen av verdiendrin-
gene på sikringsinstrumentet resirkuleres over resultatregn-
skapet når det sikrede objektet påvirker resultatregnskapet. 
Derivater som ikke benyttes som sikringsinstrumenter 
innregnes til virkelig verdi med verdiendringer over resultat. 
Verdiendringer på kraftderivater klassifiseres i så tilfelle som 
verdiendringer innenfor driftsresultat mens verdiendringer 
på rente- og valutaderivater klassifiseres som finansposter.

Virkelig verdi for derivater måles basert på noterte markeds-
priser når disse er tilgjengelig. Når noterte markedspriser 
ikke er tilgjengelig, estimerer konsernet virkelig verdi ved 
bruk av verdsettelsesmodeller hvor den observerbare mar-
kedsinformasjon benyttes i så stor utstrekning som mulig.

Bankinnskudd, kontanter og lignende
Kontanter og bankinnskudd inkluderer kontanter, bankinn-
skudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er 
kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Kortsiktige plasseringer
Kortsiktige plasseringer består primært av plasseringer i 
rentefond og aksjefond. Postene blir vurdert til virkelig verdi 
med verdiendring over resultatet.

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer
Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer regnskaps-
føres til virkelig verdi ved anskaffelse og deretter til amorti-
sert kost. Kortsiktige fordringer med løpetid kortere enn  
tre måneder diskonteres normalt ikke.

Konsernet anvender forenklet modell for fastsettelse av 
avsetning til tap på kundefordringer og andre kortsiktige 
fordringer. Avsetningen er basert på forventet tap over hele 
fordringens levetid, basert på historiske erfaringer, aktuelle 
forhold og prognoser over fremtidige økonomiske forhold.

Leverandørgjeld og andre kortsiktige forpliktelser
Leverandørgjeld og andre kortsiktige forpliktelser regnskaps-
føres til virkelig verdi ved anskaffelse og deretter til amorti-
sert kost. Kortsiktige forpliktelser som forfaller innen tre 
måneder, diskonteres normalt ikke.

Rentebærende lån
Rentebærende lån innregnes til virkelig verdi ved anskaffelse 
redusert med transaksjonskostnader. Etterfølgende regn-
skapsføring er til amortisert kost hvor eventuell forskjell 
mellom kost- og innløsningsbeløp innregnes over løpetiden 
som en del av den effektive renten.

Konsesjonskraft, konsesjonsavgifter og erstatninger
Det blir årlig levert konsesjonskraft til fylkeskommuner og 
kommuner til avtalte priser. Konsesjonskraft anses som en 
lovmessig pålagt forpliktelse og ikke som en kontrakt. Forhol-
dene blir derfor ikke avsatt i regnskapet, men resultatføres 
etter hvert som kraften leveres til fastsatt konsesjonspris.

Det blir årlig innbetalt konsesjonsavgifter til Staten og kom-
muner for den økning av produksjonsevnen som innvinnes 
ved regulering og vannoverføringer. Konsesjonsavgifter blir 
kostnadsført når de påløper.

Konsernet betaler erstatninger til grunneiere for å få bruks-
rett til vannfall og grunn. I tillegg utbetales erstatninger til 
andre for skade påført skog, grunn og lignende. Erstatnings-
utbetalingene er dels engangsutbetalinger og dels løpende 
i form av utbetalinger eller plikt til å levere erstatningskraft. 
Nåverdien av forpliktelsene knyttet til årlige erstatninger er 
klassifisert som avsetning for forpliktelser samt som imma-
teriell eiendel. Årlige betalinger føres som finanskostnad.

Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler, som i sin helhet består av fallrettig-
heter, er balanseført til historisk kost i den utstrekning 
kriteriene for balanseføring er oppfylt. Vannfallsrettigheter 
avskrives ikke da det ikke foreligger hjemfallsrett og verdiene 
anses som evigvarende. Det foretas vurdering av nedskriv-
ningsbehov når det foreligger indikasjoner på verdifall,  
minimum en gang årlig.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler regnskapsføres til anskaffelseskost med 
fradrag for avskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer  
kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmiddelet,  
herunder lånekostnader. 

Påfølgende utgifter legges til driftsmidlenes balanseført 
verdi eller balanseføres separat når det er sannsynlig at 
fremtidige økonomiske fordeler tilknyttet utgiften vil tilflyte 
konsernet, og utgiften kan måles pålitelig. Periodisk vedlike- 
hold vil bli balanseført og avskrevet over perioden frem 
til neste periodiske vedlikehold. Øvrige reparasjons- og 
vedlikeholdskostnader føres over resultatet i den perioden 
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utgiftene pådras. Tomter avskrives ikke. Andre driftsmidler 
avskrives etter den lineære metode slik at anleggsmidlenes 
anskaffelseskost avskrives til restverdi med årlige avskriv-
ningstider som følger:
Vannkraftanlegg 40–120 år
Energigjenvinningsanlegg og fjernvarme 15–40 år
Maskiner og inventar etc  3–10 år
Bygninger og anlegg 20–40 år
Vindkraftverk 20–29 år

Driftsmidlenes utnyttbare levetid, samt restverdi, revurderes 
på balansedagen og endres om nødvendig.

Når balanseført verdi på et driftsmiddel er høyere enn esti-
mert gjenvinnbart beløp, skrives verdien ned til gjenvinnbart 
beløp. Gevinst og tap ved avgang driftsmidler resultatføres 
og utgjør forskjellen mellom salgspris og balanseført verdi.

Pensjonsforpliktelser
Østfold Energi har en ytelsesbasert pensjonsordning. En 
ytelsesplan er en pensjonsordning som definerer en pen-
sjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering,  
og som er finansiert gjennom innbetalinger til forsikrings- 
selskap. Pensjonsutbetalingen er normalt avhengig av en  
eller flere faktorer som alder, antall år ansatt i selskapet  
og lønn. Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelses- 
planer er nåverdien av de definerte ytelsene på balanse-
datoen minus virkelig verdi av pensjonsmidlene. 

Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en uavhengig aktuar 
ved bruk av en lineær opptjeningsmetode. Nåverdien av de 
definerte ytelsene bestemmes ved å diskontere estimerte 
framtidige utbetalinger med en diskonteringsrente med 
utgangspunkt i renten på foretaksobligasjoner med høy  
kvalitet, OMF (obligasjoner med fortrinnsrett).
 

Netto rentekostnad beregnes ved å anvende diskonterings-
renten for forpliktelsen på begynnelsen av perioden på 
netto forpliktelsen. 

Estimatavviket som oppstår som følge av forskjellen mellom 
faktisk avkastning på pensjonsmidlene og den forventede 
avkastningen (estimatavviket) regnskapsføres fortløpende 
mot andre inntekter og kostnader. Endringer i netto pen-
sjonsforpliktelse som følge av premiebetalinger og utbeta-
ling av pensjon hensyntas i beregningen av forpliktelsen.
Periodens pensjonsopptjening og netto rentekostnad resul-
tatføres umiddelbart, der pensjonsopptjening klassifiseres 
som lønnskostnad, mens netto rentekostnader føres under 
finans. Pensjonskostnadene inngår i raden Lønnskostnader 
m.m. i resultatregnskapet. 

Gevinster og tap på avkortning eller oppgjør av en ytelsesba-
sert pensjonsordning innregnes i resultatet på det tidspunkt 
avkortningen eller oppgjøret inntreffer. Gevinst eller tap 
knyttet til innskrenkninger eller avslutning av pensjonsplaner 
resultatføres når dette skjer. 

Avsetninger
En avsetning regnskapsføres når konsernet har en forpliktelse 
som en følge av en tidligere hendelse, og det er sannsynlig at 
det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av forpliktelsen, 
og at beløpets størrelse kan måles pålitelig.

Skattekostnad/utsatt skatt
Skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat 
og består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt/-skatte-
fordel. Det er beregnet utsatt skatt på alle midlertidige 
forskjeller mellom skattemessig og konsoliderte regnskaps-
messige verdier på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt fastsettes 
ved bruk av skattesatser og skatteregler som er vedtatt eller 
i det alt vesentlige er vedtatt på balansedagen, og som antas 

å skulle benyttes når den utsatte skattefordelen realiseres, 
eller når den utsatte skatten gjøres opp. Utsatt skattefordel 
balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skatt-
bar inntekt vil foreligge, og at de midlertidige forskjellene 
kan fratrekkes i denne inntekten.

Beskatning av kraftproduksjonsvirksomheten
Utover alminnelig inntektsskatt belastes kraftproduksjons-
virksomheten med naturressursskatt og grunnrenteskatt. 
I tillegg betales eiendomsskatt. Eiendomsskatten er i regn-
skapet klassifisert som en driftskostnad da den ikke er en 
resultat- eller omsetningsbasert skatt, men fastsettes basert 
på eiendomsverdier innenfor kraftproduksjon.

Naturressursskatt er en betalbar skatt som beregnes på grunn-
lag av det enkelte kraftverks gjennomsnittlige kraftproduksjon 
de siste sju årene. Skattesatsen er satt til 1,3 øre per kWh.  
Naturressursskatten kan avregnes mot alminnelig inntektsskatt 
og ikke utlignet naturressursskatt klassifiseres som en rente-
bærende fordring.

Grunnrenteskatten utgjør 34,3 % av kraftstasjonens norm-
erte resultat utover beregnet friinntekt. Eventuell negativ 
grunnrenteinntekt fra et kraftverk kan fra og med 2007  
avregnes mot positiv grunnrenteinntekt fra et annet kraft-
verk. Opparbeidet negativ grunnrenteinntekt før 2007 kan 
ikke utlignes mot andre kraftverk, men kan fremføres mot 
fremtidig positiv grunnrenteinntekt ved samme kraftverk. 

Negativ grunnrenteinntekt inngår som en del av grunnlaget 
for beregning av utsatt skatt/skattefordel sammen med andre 
midlertidige forskjeller vedrørende driftsmidler og pensjons-
forpliktelser i kraftproduksjonsvirksomheten for de kraftverk 
som forventes å kunne anvende underskuddet til fremføring i 
senere perioder. Utsatt grunnrenteskatt beregnes med 34,3 % 
basert på netto av de midlertidige forskjellene.
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Avsatt utbytte
Foreslått utbytte til eiere klassifiseres som egenkapital inntil 
det er vedtatt av generalforsamlingen.

Kontantstrømoppstillingen 
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte 
metoden. 

Endringer i standarder og fortolkninger med fremtidig 
ikrafttredelsestidspunkt
Standardene og fortolkningene som er vedtatt frem til tids-
punkt for avleggelse av konsernregnskapet, men hvor ikraft-
tredelsestidspunkt er frem i tid, er oppgitt under. Konsernets 
intensjon er å implementere de relevante endringene på 
ikrafttredelsestidspunktet, under forutsetning av at EU god-
kjenner endringene før avleggelse av konsernregnskapet.

IFRS 15 Inntekter fra kundekontrakter
IASB og FASB har gitt ut en ny, felles standard for inntekts-
føring, IFRS 15 Inntekter fra kundekontrakter. Etter IFRS 15 
skal 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, basert på avtalen med  
kunden. Det er vurdert at standarden ikke vil å gi vesentlig 
effekt for konsernregnskapet til Østfold Energi.

IFRS 16 Leieavtaler
IFRS 16 fastsetter prinsipper som begge parter i en kontrakt, 
dvs. kunden og leverandøren, må følge for å gi relevant 
informasjon om leieavtaler slik at regnskapsføringen repre-
senterer realiteten i transaksjonene. Standarden krever at 
leietaker balansefører eiendeler og gjeld for de fleste leie-
avtaler. Den nye standarden tillater leietakere enten å foreta 
en full retrospektiv eller en modifisert retrospektiv tilnærm-
ing, med ulike forenklinger, for leieavtaler som eksisterer 

ved overgangen til ny standard. Standarden trer i kraft fra  
og med regnskapsåret 2019. Selskapet har indentifisert 
leieavtaler som blir regulert av IFRS 16. Samlet vil verdien 
og forpliktelsen øke konsernets balanse i størrelsesorden 
MNOK 25 til MNOK 30.

NOTE 3: FINANSIELL RISIKOSTYRING

Generelt
Konsernets virksomhet innebærer eksponering mot en  
rekke ulike risikofaktorer. Konsernet arbeider systematisk 
for å identifisere risiko og muligheter og til en hver tid ha 
oversikt over konsernets totale risiko. Risikostyringen i 
 konsernet skal gjennom synliggjøring og bevisst styring av 
både finansielle og operasjonelle risikofaktorer støtte opp 
under verdiskapingen i konsernet og sikre en fortsatt solid 
plattform. Konsernet har en naturlig eksponering mot  
finansiell risiko i tilknytning til kraftmarkedet og er i tillegg 
eksponert for valuta-, rente-, likviditets- og kredittrisiko. 

Konsernet benytter finansielle derivater for å sikre seg mot 
finansielle risiki. Rammer og styringsmål for risikostyringen 
er fastlagt i de styrende dokumentene «Reglement for finans- 
 og valutaforvaltning» samt «Risikohåndbok for Krafthandel». 
De styrende dokumentene er gjenstand for årlig evaluering 
av styret.

Kraftpris og volumrisiko
Energiproduksjon fra forretningsområdene Vannkraft, Varme 
og Vind er eksponert for risiko knyttet til kraftmarkedet og 
klimatiske forhold. Krafthandelsseksjonen gjennomfører alle 
handler mot markedet. 

For å oppnå ønsket risikodempende effekter for kraft- 
porteføljen benyttes terminer og kjøp av salgsopsjoner.  
Iht konsernets sikringspolicy skal minimum 2/3 av et års 

normalproduksjon (1 539 GWh) sikres de neste 3 årene. Det 
er likeledes fastsatt rammer for maksimalsikring innenfor  
skattenøytralt volum de 2 nærmeste årene med nedtrapping 
til 1/3 av normalproduksjon i en 6 års horisont. Sikrings-
handel gjøres mot bilaterale motparter.

Valutarisiko
Konsernet har både eiendeler og gjeld i fremmed valuta, 
 i tillegg til inntekter i valuta. Østfold Energi selger største-
parten av sin kraftproduksjon til Nord Pool Spot med 
oppgjør i euro. Finansfunksjonen er ansvarlig for å styre 
valutaeksponer-ingen. For å redusere valutarisiko benyttes 
valutaterminer og opsjoner. Iht konsernets policy sikres  
valutainntektene i samme omfang som kraftprissikringene. 
Se også note 21.

Renterisiko
Driftsinntekter og kontantstrøm fra operasjonell virksom-
het er for stor del uavhengig av renteendringer. Unntaket 
er likevel kraftverksbeskatningen der renten for beregning 
av friinntekt og fremførbar grunnrente fastsettes årlig av 
Finansdepartementet.

Renterisikoen er et resultat av at rentebindingstiden for kon-
sernets eiendeler og gjeld ikke er sammenfallende, samt at 
inn- og utbetalinger faller på forskjellig tidspunkt. Ved kon-
sernets styring av renterisiko foretar konsernet kjøp og salg 
av verdipapirer og inngåelse av derivatkontrakter, først og 
fremst ved renteswapper. Eiendeler i flytende rentebærende 
papirer som obligasjoner og sertifikater vil i noen grad  
nøytralisere renteendringer i den rentebærende gjelden.

Konsernet hadde pr. 31.12.2017 fastrenteandel tilsvarende 
77,8 %.
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2017 (beløp i 1000 kroner) 1 – 3 mnd 4 – 12 mnd 1 – 5 år Deretter Totalt

Lån       292    23 597     774 722  422 722   1 221 332
Leverandørgjeld/kortsiktig gjeld      34 357    62 207    11 780       0   108 344
Derivater med negativ verdi      5 742     11 483         10 080       0    27 305
Grunnerstatninger      1 513     2 088    28 154      *      31 755 
Sum     41 904    99 376   824 735  422 722  1 388 737

2016 (beløp i 1000 kr) 1 – 3 mnd 4 – 12 mnd 1 – 5 år Deretter Totalt
Lån    90 585     20 981    383 924  791 962    1 287 452 
Leverandørgjeld/kortsiktig gjeld      32 332    133 408      9 932       0    175 672
Derivater med negativ verdi     4 349     12 781         60 824   -44 853   33 101 
Grunnerstatninger     1 554     3 498     25 390   *      30 442
Sum   128 820   170 668    480 070  747 109   1 526 667

* Konsesjonene, og dermed forpliktelsene er evigvarende.

Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko oppstår dersom det ikke er samsvar mellom 
kontantstrømmen fra virksomheten og finansielle forplik-
telser. Kontantstrømmen fra krafthandelsvirksomheten vil 
variere blant annet i forhold til prisnivåer i markedet. For å 
redusere denne risikoen har konsernet en likviditetsreserve  
i form av bankinnskudd, plasseringer og trekkrettigheter.
Forfallsanalyse av alle finansielle forpliktelser som viser  
de gjenværende kontraktsmessige forfallene delt inn i tids-
perioder, vises i tabellen til høyre. Det er udiskonterte  
kontantstrømmer som er med i oppstillingen. Det vil si at  
for et lån er både avdrag og renter tatt med.

Refinansieringsrisiko
Refinansieringsrisiko oppstår dersom selskapet ikke har 
likviditetsreserver eller får tilgang til ny lånefinansiering ved 
låneforfall. For å redusere denne risikoen har selskapet en 
likviditetsreserve som dekker opp for forventede utbetalin-
ger de neste 12 måneder og ingen låneforfall innen et enkelt 
år skal overstige MNOK 500. For å redusere refinansierings-
risikoen ytterligere skal refinansieringen senest være på 
plass 1 måned før låneforfall.

Kredittrisiko
For krafthandelsvirksomheten oppstår motpartsrisikoen i 
hovedsak som følge inngåelse av bilaterale handelskontrak-
ter med løpetid opp til 4 år. For å redusere kredittrisikoen 
handles det kun mot parter med høy kredittverdighet (god-
kjent motpartsliste). 

Konsernet har betydelige midler som plasseres i finans-
markedet. Plasseringsporteføljen blir behandlet etter krav 
fastsatt i Østfold Energis finansstrategi og skal ha en lav til 
moderat risikoprofil. Rentebærende plasseringer skal ha  
god kredittverdighet.

For øvrige forretningsområder foretas det løpende vurder-
inger av kundenes kredittverdighet.

Maksimal risikoeksponering er representert ved balanseført 
verdi av de finansielle eiendelene, herunder derivater,  
i balansen. 

Risikoavlastning ved tegning av forsikringsdekninger
Selskapet har et forsikringsreglement som beskriver hvor-
dan selskapet til enhver tid skal være forsikret. Reglementet 
evalueres og godkjennes av styret minst en gang pr år. Sel-
skapets forsikringsdekninger skal til enhver tid dekke lovpå-
lagte og tariffestede forsikringer, samt eiendom, kjøretøy, 
kontorinventar, kraftverk, ansvar og avbruddsdekninger.  
Det er tegnet fullrisikoforsikring for kraftverk med egenandel 
på MNOK 2 for vannkraft og MNOK 0,2 for varme for hvert 
skadetilfelle. For mindre produksjonsenheter kan egenandel 
være satt lavere. Ved tap av produksjon vil avbruddsdeknin-
gen dekke tap utover 14 døgns karenstid på vannkraft og 

varme. Egenandelen er hhv MNOK 4 og MNOK 0,2. Maksi-
mums erstatningsperiode er 36 måneder for vannkraft og  
24 måneder for varme. For ansvar er det tegnet forsikring 
for dambrudd for klassifiserte dammer med forsikringssum-
mer fra 2,5 millioner kroner og opp til 4 milliarder kroner. I 
tillegg er det tegnet bedrift- og produktansvar, styreansvar 
og en generell byggherreansvarsforsikring. 

Kapitalstruktur og egenkapital
Hovedformålet med konsernets forvaltning av kapitalstruk-
turen er å sikre konsernets kredittverdighet for å kunne få 
tilgang på lånekapital til konkurransemessige vilkår, og som 
står i et rimelig forhold til den virksomhet som drives. Gjen-
nom å sørge for gode forholdstall knyttet til fri kontantstrøm 
og gjeld vil konsernet understøtte den virksomhet som utø-
ves og dermed maksimere verdien på konsernet. Konsernet 
forvalter sin kapitalstruktur og gjør nødvendige endringer 
i den basert på en løpende vurdering av de økonomiske 
forhold virksomheten drives under og de utsikter man ser 
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på kort og mellomlang sikt. Forvaltning av kapitalstrukturen 
gjøres gjennom en løpende tilpasning av både den finansi-
elle eiendelssiden samt gjeldssiden. Konsernets målsetting 
er å være kvalifisert innenfor en kredittvurdering tilsvarende 
kategorien Investment Grade. 

Vurdering av virkelig verdi
Konsernet benytter følgende målehierarki for å måle og  
presentere virkelig verdi av finansielle instrumenter:

Nivå 1:  Observerbare, ujusterte priser i et aktivt  
marked for identiske eiendeler og gjeld.

Nivå 2:  Andre data enn de noterte prisene som  
inngår i nivå 1, som er observerbare for  
eiendelen eller forpliktelsen enten direkte,  
det vil si som priser, eller indirekte, det vil  
si avledet fra priser.

Nivå 3:  Andre teknikker som bruker input som har  
signifikant effekt på virkelig verdi som ikke  
er basert på observerbare markedsdata.  
Verdifastsettelse av derivater skjer på  
grunnlag av prisbaner fastsatt av selskapets  
handelsavdeling og tar utgangspunkt i  
observerbare priser i terminmarkedet  
samt innkjøpte analyser. 

NOTE 4: REGNSKAPSESTIMATER OG  
SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER

Ved utarbeidelse av årsregnskapet i henhold til IFRS har 
konsernet benyttet estimater basert på beste skjønn og for-
utsetninger som er vurdert å være realistiske. Ledelsen har 
brukt estimater og forutsetninger som har påvirket eiende-

ler, gjeld, inntekter, kostnader og opplysning om potensielle 
forpliktelser. Fremtidige hendelser kan medføre at estima-
tene endrer seg. 

Estimater og de underliggende forutsetningene vurderes 
løpende, og er basert på beste skjønn og historisk erfaring. 
Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres  
i den perioden endringene oppstår. Estimater hvor det  
foreligger en betydelig risiko for en vesentlig justering av 
estimatet i neste periode, er verdivurderinger av derivater, 
av- og nedskrivninger på varige driftsmidler, pensjonsfor-
pliktelser, investeringer i felleskontrollert virksomhet,  
tilknyttede selskap og andre aksjeinvesteringer.

Testing av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler for 
verdifall vil i stor grad baseres på estimerte fremtidige kon-
tantstrømmer. Tilsvarende vil forventet brukstid og restverdi 
som inngår i beregning av avskrivninger, være basert på  
estimater. Konsernet har virksomheter innenfor «Vannkraft», 
«Varme» og «Vind». Estimater knyttet til fremtidige kontant-
strømmer og valg av diskonteringsrente for å beregne nå-
verdier, er basert på konsernets forventninger til fremtidige 
kraftpriser, markedsutvikling, konkurransesituasjon, rente-
nivå og andre relevante forhold. Slike estimater vil måtte 
være beheftet med usikkerhet, og den faktiske utviklingen 
kan medføre behov for nedskrivninger i fremtidige perioder.
Regnskapsføring av pensjonsforpliktelser innebærer valg av 
økonomiske forutsetninger blant annet knyttet til diskonter-
ingsrente, forventet lønns-, pensjons- og G-regulering. 
Endringer i estimatavvik påvirker virkelig verdi av pensjons-
forpliktelser og effektene av estimatavvik føres over andre 
inntekter og kostnader under totalresultatet.

Finansielle instrumenter vurderes til virkelig verdi. I de tilfel-
ler observerbar markedsverdi ikke foreligger, er virkelig  
verdi estimert basert på ulike verdsettelsesmetoder. Andre 

estimater for prisbaner og diskonteringsrenter kunne  
gitt andre verdier og dermed effekter både i resultat  
og balanseregnskapet.

Skatteberegningene innebærer anvendelse av skjønn. Dette 
gjelder spesielt ved vurdering av skille mellom vedlikehold 
og påkostning ved investeringer i anleggsmidler og ved  
vurdering av forutsetningene for balanseføring av utsatt 
skattefordel på kraftverk med negativ grunnrenteinntekt til 
fremføring og for balanseføring av fordring på naturressurs-
skatt til gode. Selskapet forventer å ha en fremtidig inntjening 
som medfører at balanseført fordring på naturressursskatt 
kan anvendes. 

Ytterligere informasjon om estimater og skjønnsmessige 
vurderinger fremgår av notene 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19.
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NOTE 5 SEGMENTINFORMASJON
Alle beløp i hele tusen

Konsernets virksomhet er delt inn i forretningsenheter som er organisert og ledet separat. De forskjellige forretningssegmentene selger  
forskjellige produkter, retter seg mot forskjellige kundegrupper og har ulik risiko- og avkastningsprofil. Konsernet har all omsetning knyttet  
til norske kunder, og det meste av produksjonen selges på børs til Nor Pool Spot. I hovedsak foregår all virksomhet i morselskapet. Konsernet  
fordeler ikke stabskostnader mot forretningsområdene. Stabskostnader og selskapets finansielle aktivitet blir rapportert i segmentet  
Annet inkl. finans. På eiendelssiden er driftsmidler direkte knyttet til Vannkraft, Varme og Vind rapportert i de respektive segmenter.  
Øvrige eiendeler og fremmedfinansiering er tillagt segmentet Annet inkl. finans.

VANNKRAFT VARME VIND ANNET INKL. FINANS
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

RESULTAT
Driftsinntekter 510 810 462 415 55 508 52 195 0 0 6 727 9 080
Energi- og overføringskostnader -52 374 -45 107 -13 412 -13 999 0 0 0 0
Lønnskostnader -19 962 -19 209 -9 607 -9 341 0 0 -46 424 -34 199
Andre driftskostnader -102 229 -103 872 -12 081 -12 979 0 0 -20 941 -22 383
EBITDA 336 245 294 227 20 408 15 876 0 0 -60 638 -47 502
Avskrivninger -50 750 -49 989 -15 978 -15 533 0 0 -1 621 -1 390
Nedskrivninger og engangsposter 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsresultat 285 495 244 238 4 430 343 0 0 -62 259 -48 892
Resultat fra tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 2 319 6 024 0 0 17 793 54 064 -34 -34
Finansinntekter 25 000 10 000 0 0 0 0 24 923 27 004
Finanskostnader 0 0 0 0 0 0 -122 211 -181 622
Netto finansposter 27 319 16 024 0 0 17 793 54 064 -97 322 -154 652
Resultat før skatt 312 814 260 262 4 430 343 17 793 54 064 -159 581 -203 544
Skattekostnad 0 0 0 0 0 0 -100 977 -64 697
Resultat etter skatt videreført virksomhet 312 814 260 262 4 430 343 17 793 54 064 -260 558 -268 241

BALANSE
Sum eiendeler 2 271 495 2 278 414 321 545 289 098 209 939 188 478 430 376 469 386
Egenkapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Sysselsatt kapital * 1 892 475 1 888 529 295 827 262 633 209 939 188 478 271 115 239 337
Rentebærende gjeld 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i varige driftsmidler 47 414 62 046 14 756 7 826 0 0 2 027 3 147
Investering i varige driftsmidler i tilknyttet selskap og felleskontrollert virks. 0 0 0 0 264 210 0 0
Årsverk videreført virksomhet 23 27 9 10 0 5 20 22
* Egenkapital + rentebærende gjeld
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NOTE 5 SEGMENTINFORMASJON
Alle beløp i hele tusen

KONSERNPOSTER/
ELIMERINGER TOTALT GRS IFRS-JUSTERINGER* TOTALT IFRS

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

RESULTAT
Driftsinntekter -3 177 -8 036 569 868 515 654 0 0 569 868 515 654
Energi- og overføringskostnader 0 0 -65 786 -59 106 0 0 -65 786 -59 106
Lønnskostnader 0 0 -75 993 -62 749 0 0 -75 993 -62 749
Andre driftskostnader 3 177 8 036 -132 074 -131 198 31 145 -57 058 -100 929 -188 256
EBITDA 0 0 296 015 262 601 31 145 -57 058 327 160 205 543
Avskrivninger 0 690 -68 349 -66 222 -6 253 -6 634 -74 602 -72 856
Nedskrivninger og engangsposter 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 690 227 666 196 379 24 892 -63 692 252 558 132 687
Resultat fra tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 0 0 20 078 60 054 19 689 -301 39 767 59 753
Finansinntekter -5 831 -8 619 44 092 28 385 -12 864 68 332 31 228 96 717
Finanskostnader 5 831 5 579 -116 380 -176 043 -10 956 -5 303 -127 336 -181 346
Netto finansposter 0 -3 040 -52 210 -87 604 -4 131 62 728 -56 341 -24 879
Resultat før skatt 0 -2 350 175 456 108 775 20 761 -964 196 217 107 809
Skattekostnad 0 0 -100 977 -64 697 -6 265 -5 502 -107 242 -70 199
Resultat etter skatt videreført virksomhet 0 -2 350 74 479 44 078 14 496 -6 466 88 975 37 611

BALANSE
Sum eiendeler 0 0 3 233 355 3 225 376 989 500 998 271 4 222 855 4 223 647
Egenkapital 0 0 1 471 914 1 402 148 552 016 580 540 2 023 930 1 982 688
Sysselsatt kapital ** 0 0 2 669 356 2 578 977 575 906 691 163 3 245 262 3 270 140
Rentebærende gjeld 0 0 1 221 332 1 320 126 0 0 1 221 332 1 320 126
Investering i varige driftsmidler 0 0 64 197 73 019 0 0 64 197 73 019
Investering i varige driftsmidler i tilknyttet selskap og felleskontrollert virks. 0 0 264 210 0 0 264 210
Årsverk videreført virksomhet 0 0 52 64 0 0 52 64

* IFRS postene: Kraftkontrakt ikke klassifisert for sikring, økt avskrivningstid, resultatandel felleskontrollert virksomhet fratrukket utbytte og skatt på IFRS poster.
** Egenkapital + rentebærende gjeld
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NOTE 6: IMMATERIELLE EIENDELER
2017 Fallrettigheter 2016 Fallrettigheter

Anskaff.kostnad 01.01 102 207 Anskaff.kostnad 01.01 102 207
Årets tilgang 0 Årets tilgang 0
Årets avgang 0 Årets avgang 0
Anskaff.kostnad 31.12 102 207 Anskaff.kostnad 31.12 102 207
Akk. avskr. og nedskr. 0 Akk. avskr. og nedskr. 0
Bokført 31.12 102 207 Bokført 31.12 102 207
Årets avskrivning 0 Årets avskrivning 0
Årets nedskrivning 0 Årets nedskrivning 0

Konsernets konsesjoner for vannkraft er evigvarende. Konsernets fallrettigheter er knyttet til disse konsesjonene og er medtatt som immaterielle  
eiendeler. Immaterielle eiendeler med udefinert utnyttbar levetid avskrives ikke og vurderes årlig for verdifall ved å gjennomføre nedskrivnings- 
vurderinger av driftsmidlene med bruk av diskonterte kontantstrømmer som driftsmidlene genererer, basert på konsernets prisbaner og avkastnings-
krav etter skatt i intervallet 5 % - 6 %. En rimelig endring i benyttede forutsetninger, ville ikke medført nedskrivning.

NOTE 7: VARIGE DRIFTSMIDLER

2017 Maskiner, inventar Vannkraftsanlegg
Bygninger, anlegg, 

tomter
Fjernvarme og andre 

fornybare energianlegg Anlegg under utførelse
Totalt varige  
driftsmidler

Anskaff.kostnad 01.01 98 064 3 648 315 105 970 355 608 50 068 4 258 025
Årets tilgang 3 885 19 777 1 289 23 951 45 667 94 569
Årets avgang 1 321 4 613 831 0 29 876 36 641
Anskaff.kostnad 31.12 100 628 3 663 479 106 428 379 559 65 859 4 315 953
Akk. avskr./nedskr. 67 142 1 411 854 11 644 94 163 0 1 584 803
Bokført 31.12 33 486 2 251 625 94 784 285 396 65 859 2 731 150
Årets avskrivning 9 002 49 359 1 313 14 928 74 602
Årets nedskrivning 0 0 0 0 0

Økonomisk levetid 3-10 år 40-120 år 20-40 år * 15-40 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær

* Verdien av tomter beløper seg til TNOK 64 376 og avskrives ikke.

Konsernet har gjennomført nedskrivningsvurderinger av driftsmidlene med bruk av diskonterte kontantstrømmer som driftsmidlene 
genererer, basert på konsernets prisbaner og avkastningskrav etter skatt i intervallet 5 % - 6 %. De benyttede prisbanene er fastsatt 
av selskapets handelsavdeling, og tar utgangspunkt i observerbare priser i terminmarkedet samt innkjøpte analyser. Selskapets 
avkastningskrav er basert på vurderinger om risikofri rente, risiko og risikopremie. Det er gjort individuelle vurderinger om kostnadsbase, 
investeringsnivå og andre sentrale forutsetninger knyttet til nedskrivningstestene på hvert enkelt driftsmiddel. Nedskrivningstesten viser at 
gjenvinnbart beløp er betydelig høyere enn balanseført verdi. En rimelig endring i benyttede forutsetninger, ville ikke medført nedskrivning.

Konsernet hadde ikke operasjonelle eller finansielle leieavtaler av vesentlig betydning.
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FORTS. NOTE 7

2016 Maskiner, inventar Vannkraftsanlegg Bygninger, anlegg, 
tomter

Fjernvarme og andre 
fornybare energianlegg

Anlegg under utførelse Totalt varige  
driftsmidler

Anskaff.kostnad 01.01 87 301 3 509 958 137 296 359 179 111 951 4 205 685
Årets tilgang 7 840 115 600 3 854 7 608 0 134 902
Årets avgang 4 682 166 0 937 61 883 67 668
Anskaff.kostnad 31.12 90 459 3 625 392 141 150 365 850 50 068 4 272 919
Akk. avskr./nedskr. 66 136 1 318 171 48 866 96 643 0 1 529 816
Bokført 31.12 24 323 2 307 221 92 284 269 207 50 068 2 743 103
Årets avskrivning 9 248 48 348 1 360 13 900 0 72 856
Årets nedskrivning 0 0 0 0 0 0

Økonomisk levetid 3-10 år 40-120 år 20-40 år * 15-40 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær

* Verdien av tomter beløp seg til TNOK 64 376 og ble ikke avskrevet.

Konsernet gjennomførte nedskrivningsvurderinger av driftsmidlene med bruk av diskonterte kontantstrømmer som 
driftsmidlene genererte, basert på konsernets prisbaner og avkastningskrav etter skatt i intervallet 5 % - 6 % . De 
benyttede prisbanene ble fastsatt av selskapets handelsavdeling, og tok utgangspunkt i observerbare priser i termin-
markedet samt innkjøpte analyser. Selskapets avkastningskrav er basert på vurderinger om risikofri rente, risiko  
og risikopremie. Det ble gjort individuelle vurderinger om kostnadsbase,investeringsnivå og andre sentrale 
forutsetninger knyttet til nedskrivningersforutsetninger knyttet til nedskrivningstestene på hvert enkelt driftsmiddel.  

Konsernet hadde ikke operasjonelle eller finansielle leieavtaler av vesentlig betydning.
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NOTE 8: OVERSIKT OVER DATTERSELSKAP
Følgende datterselskap er inkludert i det konsoliderte regnskapet:

Selskap Anskaff. tidspunkt Forretningskontor Eierandel Stemmeandel

Nivla Kraft AS 1998 Sarpsborg 60,5 % 60,5 %
Østfold Energi Vindkraft AS 2004/2006 Sarpsborg 100,0 % 100,0 %

NOTE 9: INVESTERING I OG LÅN TIL TILKNYTTET SELSKAP OG FELLESKONTROLLERT VIRKSOMHET
Investeringer etter EK-metoden 2017

Selskap Siso Energi AS Kvalheim Kraft DA NGK Utbygging AS Haram Kraft AS Midtfjellet  
Vindkraft AS

Zephyr AS Borgund  
Servicesenter AS

Sum

Virksomhetstype Felleskontrollert 
virksomhet

Felleskontrollert 
virksomhet Tilknyttet selskap Tilknyttet selskap Tilknyttet selskap Tilknyttet selskap Tilknyttet selskap

Selskapsform AS DA AS AS AS AS AS
Forretningskontor Sørfold Drammen Oslo Vestnes Fitjar Sarpsborg Lærdal
Stemmeandel 50,0 % 50,0 % 25,0 % 26,9 % 19,82 % 50,0 % 28,6 %
Inngående balanse 01.01.2017 617 699 68 955 22 205 99 93 852 25 570 127 828 507
Andel årets resultat 19 689 3 088 2 319 -98 -411 15 214 -34 39 767
Utbytte -25 000 -5 000 -30 000
Investert 6 247 8 667 14 914
Utgående balanse 31.12.2017 612 388 67 044 30 771 1 93 441 49 452 93 853 191

Anskaffelseskost 710 000 101 601 23 126 5 250 205 442 31 998 605 1 078 022

Investeringer etter EK-metoden 2016

Selskap Siso Energi AS Kvalheim Kraft 
DA

NGK Utbygging AS Haram Kraft AS Midtfjellet  
Vindkraft AS

Zephyr AS Borgund  
Servicesenter AS

Sum

Virksomhetstype Felleskontrollert 
virksomhet

Felleskontrollert 
virksomhet Tilknyttet selskap Tilknyttet selskap Tilknyttet selskap Tilknyttet selskap Tilknyttet selskap

Selskapsform AS DA AS AS AS AS AS
Forretningskontor Sørfold Drammen Oslo Vestnes Fitjar Sarpsborg Lærdal
Stemmeandel 50,0 % 50,0 % 25,0 % 26,9 % 18,1 % 50,0 % 28,6 %
Inngående balanse 01.01.2016 628 000 72 684 9 930 177 92 984 -18 192 90 785 674
Andel årets resultat -301 3 270 6 024 -78 868 50 005 -34 59 754
Utbytte -10 000 -7 000 -30 000 -47 000
Investert 6 250 23 756 71 30 077
Utgående balanse 31.12.2016 617 699 68 955 22 205 99 93 852 25 570 127 828 507

Anskaffelseskost 710 000 101 601 16 878 5 250 205 442 6 429 605 1 046 205
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Zephyr AS er et utviklingsselskap innenfor vindkraft. Selskapet er finansiert med egenkapital og lån fra eierene. Investerin-
gen er klassifisert som tilknyttet selskap da Østfold Energi har betydelig innflytelse, men ikke kontroll eller felles kontroll 
med de øvrige eierene. Investeringen i Midtfjellet Vindkraft AS er klassifisert som tilknyttet selskap da Østfold Energi har 
styrerepresentant, og for øvrig kraftig forsterket minoritetsbeskyttelse i aksjonæravtalen. 

Andel årets resultat i tilknyttede selskap er medtatt som inntekt fra investering i tilknyttet selskap. Eierandelen er medtatt 
som anleggsmiddel i balansen. Andelene er vurdert til kostpris regulert for andel av resultat etter skatt og avskrivning på 
merverdier. Det er gjennomført nedskrivningstest av eierandelen i Siso Energi. Basert på anvendt prisbane samt øvrige 
forutsetninger benyttet i verdivurderingen er det konkludert med at bokførte verdier ikke overstiger gjenvinnbart beløp og 
det er derfor ikke foretatt nedskrivning på eierandelen i 2017. Nedskrivningstesten er følsom for endringer i kraftprisen, 
valutakurs og diskonteringsrente.

I Siso Energi er det inngått en 15-års kraftkontrakt for å redusere volum- og prisrisiko. Virkelig verdi på kontrakten er 
beregnet med utgangspunkt i flere forutsetninger hvorav utvikling i kraftpris, eurokurs og diskonteringsrente er de mest 
sentrale parametrene. Ettersom deler av kontrakten strekker seg utover den normale handelshorisonten på Nasdaq OMX 
Commodities er priskurven justert for forventet inflasjon i denne perioden. Endring i virkelig verdi på denne kontrakten 
regnskapsføres som resultatandel fra Siso Energi da Siso Energi er juridisk motpart i kontrakten.

Sensitivitetsanalyse for verdien av Siso Energi
Verdien av Siso Energi er sensitiv for endringer i markedsforutsetninger. Det er benyttet verdsettelsesmodell for vann-
kraftverkene, hvor det er lagt inn mange ulike forutsetninger som innbefatter en stor grad av skjønn. De faktorene som 
har den største påvirkning på verdien er spesielt kraftprisen og avkastningskravet. De kortsiktige kraftprisene bygger på 
observerbare markedspriser på forwardkontrakter. De langsiktige kraftprisene er basert på egen vurdering, hvor ulike 
analyseselskapers forventninger til utviklingen er en vesentlig input i vurderingen. Avkastningskravet som er benyttet er 
antatt å ligger innenfor akseptable rammer for avkastningskrav for denne type virksomhet.

Endring i de vesentligste forutsetninger har følgende effekt på verien av de bokførte aksjene i hht. EK-metoden: 

Forutsetning Endring Nedskrivningbehov Nedskrivningsbeløp

Avkastningskrav +0,5 % Ja MNOK -91,5
Kraftpris -10,0 % Ja MNOK -85,5

2017 2016
Langsiktig lån til tilknyttet selskap TNOK TNOK

Borgund Servicesenter AS 600 600
Haram Kraft AS 166 0
Sum 766 0

Lånet til Borgund Servicesenter AS består av et ansvarlig lån som er rente- og avdragsfritt. Lånet tilbakebetales etter  
nærmere avtale med ekstern långiver til Borgund Servicesenter AS. Lånet til Haram Kraft AS er et likviditetslån. 
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Hovedtall fra selskapenes regnskap 2017 Siso Energi AS Kvalheim Kraft DA NGK Utbygging AS Haram Kraft AS Midtfjellet  
Vindkraft AS

Zephyr AS Borgund  
Servicesenter AS

Midlere årsproduksjon 1 170,0 68,4 324,8
Driftsinntekter 344 269 21 240 18 561 -354 88 517 29 091 4 343
Totalresultat 29 670 6 177 9 275 -366 156 045 47 767 -116
Konsernets andel av totalresultat 14 835 3 088 2 319 -98 30 928 23 884 -33

Omløpsmidler 259 672 17 798 51 999 335 109 214 105 050 623
Anleggsmidler 4 093 678 131 827 105 258 0 941 246 24 248 5 593
Kortsiktig gjeld 247 404 5 277 12 638 11 33 123 80 394 392
Langsiktig gjeld 2 600 000 0 20 000 615 378 413 0 4 464
Egenkapital 1 424 888 144 349 123 576 -292 638 448 48 905 1 359

Konsernets andel av egenkapital 712 444 72 175 30 894 -79 126 540 24 453 389

Hovedtall fra selskapenes regnskap 2016 Siso Energi AS Kvalheim Kraft DA NGK Utbygging AS Haram Kraft AS Midtfjellet  
Vindkraft AS

Zephyr AS Borgund  
Servicesenter AS

Midlere årsproduksjon 1 064,6 58,5 273,0
Driftsinntekter 321 382 22 048 36 054 -294 81 555 20 796 3 809
Totalresultat 26 955 6 539 24 096 -292 4 821 173 929 -120
Konsernets andel av totalresultat 13 478 3 270 6 024 -79 873 86 965 -34

Omløpsmidler 230 515 16 753 56 413 114 82 849 64 511 558
Anleggsmidler 4 116 471 138 499 46 564 0 663 022 10 602 5 853
Kortsiktig gjeld 271 765 7 080 12 797 40 43 001 23 976 383
Langsiktig gjeld 2 600 000 0 869 0 206 135 0 4 552
Egenkapital 1 395 218 148 172 89 311 74 496 403 51 138 1 476

Konsernets andel av egenkapital 697 609 74 086 22 328 20 89 849 25 569 422
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NOTE 10: KORTSIKTIGE PLASSERINGER
2017 2016

Aksjefond 10 119 23 341
Rentefond 184 840 166 101
Sum 194 959 189 442

Selskapet har kapitalforvaltning som forvaltes etter fastsatte kriterier med definerte rammer for likviditet, kreditt-  
og avkastningsrisiko. Se note 19 for mer informasjon. 

NOTE 11: KUNDEFORDRINGER
2017 2016

Kundefordringer 32 798 21 165
Avsetning til tap på krav -400 -400
Sum 32 398 20 765 

Årets konstaterte tap utgjør TNOK 0.

Aldersfordeling kundefordringer Ikke forfalt Forfalt 1-30 dager Forfalt 31-60 dager Totalt kundeford.

År 2017 23 436 8 936 26 32 398
År 2016 20 069 528 168 20 765

NOTE 12: ANDRE FORDRINGER OG GJELD
Andre langsiktige fordringer 2017 2016

Egenkapitaltilskudd KLP 11 737 10 881
Andre langsiktige fordringer 545 672
Sum 12 282 11 553

Andre kortsiktige fordringer 2017 2016

Til gode naturressursskatt (se note 14) 58 097 53 488
Forskuddsbetalte kostnader 975 1 079
Andre kortsiktige fordringer 7 782 7 745
Sum 66 854 62 312

Annen kortsiktig gjeld 2017 2016

Skyldige feriepenger 5 345 5 453
Påløpte rentekostnader 18 332 19 145
Andre påløpte kostnader 30 861 15 743
Sum 54 538 40 341
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NOTE 13: ANDRE AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER
2017 2016

Erstatninger * 91 231 91 231
Utsatt skatt (se note 14) 549 444 512 304
Andre forpliktelser 9 481 9 481
Sum 650 155 613 016

* Erstatninger utgjør den kapitaliserte verdien av evigvarende erstatninger. Den tilsvarende  
eiendelen inngår som en del av balanseført immateriell eiendel. Se note 6.

NOTE 14: SKATTEKOSTNAD/UTSATT SKATT
Spesifikasjon av årets skattekostnad 2017 2016

Betalbar overskuddsskatt 20 050 19 413
Naturressursskatt til fremføring -2 496 -13 550
Betalbar grunnrenteskatt 53 718 46 247
Endring utsatt skatt 34 309 -10 930
Betalbar skatt tidligere år 1 661 29 019
Sum skattekostnad 107 242 70 199

Avstemming
Resultat før skattekostnad 196 217 107 811
Skatt beregnet 47 092 26 953
Permanente forskjeller -19 120 -751
Skatt på grunnrenteinntekt 78 752 42 744
Betalbar skatt tidligere år 2 434 1 738
Effekt av endret skattesats -1 916 -485
Årets skattekostnad 107 242 70 199

Effektiv skattesats 54,7 % 65,1 %

Betalt eiendomsskatt 18 187 27 615
Effektiv skattesats inkludert eiendomsskatt 63,9 % 90,7 %

Midlertidige forskjeller
Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet med utgangspunkt i de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige 
og skattemessige verdier samt skattemessig underskudd til fremføring. Alle beregninger er basert på en nominell skatte-
sats på 23 %. Utsatt skattefordel er balanseført i den utstrekning det er overveiende sannsynlig at fordelen vil bli realisert  
i fremtiden.
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Midlertidige forskjeller alminnelig inntekt 2017 2016

Omløpsmidler 62 071 29 655
Anleggsmidler 1 101 544 1 070 010
Pensjoner -122 433 -114 957
Fremførbart underskudd -37 028 -56 676
Andre forskjeller 30 646 42 315
Sum 1 034 800 970 347
Utsatt skatt alminnelig inntekt 238 004 232 883

Midlertidige forskjeller grunnrenteinntekt
Anleggsmidler 1 050 952 1 058 233
Fremførbar negativ grunnrenteskatt -85 532 -152 688
Pensjoner -93 040 -90 909
Sum 872 381 814 637
Utsatt skatt grunnrenteinntekt 311 440 279 420

Total utsatt skatt 549 444 512 304

Avstemming av netto forpliktelse ved utsatt skatt: 2017 2016

Åpningsbalanse pr. 01.01. 512 304 519 054
Skatt ført over resultatet 38 414 -12 383
Skatt ført over andre inntekter og kostnader -1 274 5 633
Utsatt skatt pr. 31.12. 549 444 512 304

Naturressursskatt 2017 2016

Årets naturressursskatt:
Egenproduksjon 1 542 GWh x 1,3 øre/kWh 20 050 19 413

Grunnrenteskatt   
Med utgangspunkt i det enkelte kraftverk beregnes salgsinntektene ut fra årets timesoppløste spotmarkedspriser 
multiplisert med produksjonen i tilhørende tidsavsnitt med unntak av konsesjonskraft og visse nærmere bestemte 
kontrakter. Gevinst ved realisasjon av driftsmidler som benyttes i kraftproduksjonen, medtas. Tap ved realisasjon 
av driftsmidler, skattemessige avskrivninger samt øvrige kostnader tilordnet kraftverket trekkes fra i beregningen av 
grunnrenteskatten. Utover dette gis det fradrag for en friinntekt beregnet ut fra skattemessig verdi på driftsmidlene 
multiplisert med en normrente. 

Skattemessig behandling av damrehabilitering
Konsernet har i 2017 hatt utgifter på MNOK 31 til tiltak på dammen Kvevåtni som følge av endrede krav etter dam- 
sikkerhetsforskriften. Tidligere år har det vært gjennomført tiltak på dammene Øljusjøen, Store- og Vesle Jukle, 
 Sule og Vasset. 
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Tiltakene vil etter selskapets oppfatning ikke påvirke selskapets inntektsforhold i senere år enn betalingsåret og har 
følgelig ikke varig verdi for selskapet. Konsernet har derfor krevd løpende skattemessig fradrag for utgiftene til tiltakene 
i samsvar med skattelovens § 6-1.

Dette er en sak som har vært til utredning hos Sentralskattekontoret for storbedrifter over flere år. I februar 2017  
fattet Sentralskattekontoret et kontorvedtak som gir selskapet delvis medhold i hvordan selskapet har håndtert  
disse kostnadene. Selskapet har endret skatteberegningen i henhold til Sentralskattekontorets vedtak for årene  
2011–2016, samt beregnet skattekostnaden for 2017 i tråd med Sentralskattekontorets vedtak. Samlet sett har  
endringen medført økt betalbar skatt med MNOK 31, som er motvirket av en økning i utsatt skattefordel med  
MNOK 41. I tillegg er det betalt MNOK 3 i rentekostnader. 
 
Konsernet er ikke enig med Sentralskattekontoret for storbedrifter. 
En rekke andre kraftselskaper har lagt til grunn tilsvarende syn som Østfold Energi. Lyse produksjon AS har tatt  
ut stevning i en tilsvarende sak. Østfold Energi vil avvente inntil utfall i saken med Lyse Produksjon foreligger, før  
selskapet vil foreta videre rettslige skritt. For mange selskap innebærer skattemyndighetenes varslede endringer  
en betydelig økt skattebelastning. Spørsmålet om fradrag for tiltak på dammer som følge av endrede krav etter  
damsikkerhetsforskriften har følgelig stor betydning for kraftbransjen. Eiendomsskatten har også økt i forbindelse  
med Sentralskattekontorets vedtak. Endring er bokført med MNOK 6.

NOTE 15: PENSJONSFORPLIKTELSER

Konsernets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom  
pensjonsordning i KLP. Denne ordningen gir en definert ytelse i henhold til tariffavtalen i kommunal sektor. 

Pensjonsforpliktelsen er basert på en rekke aktuarmessige forutsetninger som angitt nedenfor. Beregningene  
er inklusive arbeidsgiveravgift.

Vår arbeidsgiverorganisasjon KS er tilsluttet AFP-ordningen som er en kollektiv pensjonsordning for tariffestet  
offentlig sektor i Norge. Regnskapsmessig er ordningen å anse som en ytelsesbasert flerforetaksordning.  Da det ikke 
foreligger tilstrekkelig informasjon til å beregne pensjonspliktelsen, beregnes planen som en innskuddsordning og årets 
premie kostnadføres. Tilskudd til AFP-ordningen inngår i regnskapslinjen lønnskostnader.

Forventede premiebetalinger inkludert arbeidsgiveravgift i 2018 er MNOK 18,5.
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Pensjonskostnad 2017 2016

Årets opptjening 7 993 7 738
Administrasjonskostnad 204 180
Planendringer 0 0
Periodisert arbeidsgiveravgift 1 156 1 116
Total pensjonskostnad 9 353 9 034

Rentekostnad 2017 2016

Rentekostnad 10 040 10 518
Forventet avkastning -7 559 -7 405
Administrasjonskostnad 493 513
Periodisert arbeidsgiveravgift 419 511
Total rentekostnad 3 393 4 137

Pensjonsforpliktelse 2017 2016

Brutto påløpt forpliktelse 427 200 410 668
Pensjonsmidler 304 768 295 712
Balanseført netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift 122 433 114 957

Endring i pensjonsforpliktelse i løpet av året: 2017 2016

Pensjonsforpliktelse pr. 01.01. 410 668 407 786
Nåverdien av årets opptjening 8 121 7 463
Rentekostnad 10 151 10 412
Estimatendringer * 17 840 4 077
Arbeidsgiveravgift 132 219
Utbetalte ytelser -19 712 -19 289
Pensjonsforpliktelse pr. 31.12. 427 200 410 668

Endring i pensjonsmidlenes virkelig verdi i løpet av året: 2017 2016

Virkelig verdi på pensjonsmidler pr. 01.01. 295 712 277 983
Renteinntekt 7 559 7 405
Estimatendringer * 11 430 17 752
Totalt tilskudd 9 779 11 861
Totale utbetalinger -19 712 -19 289
Virkelig verdi på pensjonsmidler pr. 31.12. 304 768 295 712

* Estimatavviket i 2017 skyldes i stor grad endring i diskonteringsrente. I 2016 skyldtes  
estimatavviket i stor grad avkastning utover forventet avkastning på pensjonsmidlene.
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Estimatavvik innregnet som andre inntekter og kostnader 2017 2016

Estimatavvik 6 722 -11 036
Skatt på estimatavvik -1 546 5 633
Sum 5 176 -5 403

Prosentvis fordeling av pensjonsmidlene fordelt på investeringskategorier: 2017 2016

Aksjer 22,5 % 20,1 %
Utlån 11,6 % 11,6 %
Eiendom 12,3 % 12,4 %
Obligasjoner 46,3 % 47,0 %
Annet 7,3 % 8,9 %

Oversikt over netto pensjonsforpliktelse og avvik de fem siste år 2017 2016 2015 2014 2013

Brutto ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser 31.12 412 071 396 463 391 746 426 215 382 158
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12 304 768 295 712 277 983 275 771 248 006
Netto ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser 107 303 100 751 113 763 150 444 134 152
Arbeidsgiveravgift 15 130 14 206 16 040 21 213 18 916
Sum 122 433 114 957 129 803 171 657 153 068

FORTS. NOTE 15

Forutsetninger for beregningene:

Diskonteringsrente 2,40 % 2,60 %
Årlig lønnsvekst 2,50 % 2,50 %
Årlig vekst i G 2,25 % 2,25 %
Antall aktive 56 64
Antall pensjonister/oppsatte 365 366

Konsernet har valgt å benytte diskonteringsrente basert på renten for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF), 
da konsernet mener det finnes et tilstrekkelig dypt og aktivt marked for slike obligasjoner i tråd med kravene i IAS 19. 

Sensitivitetsanalyse
En endring i diskonteringsrenten på 0,5 %-poeng er estimert til å gi en endring i bruttoforpliktelsen på ca. 10,1 %, 
mens en endring i lønnsveksten på 0,25 % vil gi ca. 1,3 %-poeng endring i bruttoforpliktelsen.
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Sensitivitet

Renteendring -0,50 % +0,50 %
Sum resultateffekt 682 -682

Avdragsprofil 2017 2018 2019 2020 2021 Deretter

Avdrag 22 722 22 722 22 722 322 722 372 722 422 722
Renter 56 416 56 297 56 179 56 060 42 048 67 799

Selskapets rentesikringskontrakter er inngått for å sikre forutsigbare lånekostnader for selskapet. 
Det er utarbeidet retningslinjer for strategi og selskapet har inngått følgende renteavtaler: Se også note 18.

Oversikt rentederivater
Swap og løpetid Start Forfall ØE betaler ØE mottar Beløp

Renteswap, fwd start 2+8 år 04.02.15 04.02.20 4,9775 % 3 mnd NIBOR 250 000
Renteswap, fwd start 5+5 år 04.05.12 04.05.20 4,7140 % 3 mnd NIBOR 250 000
Renteswap 25.05.10 25.05.22 3 mnd + 1,15% 5,50 % 300 000
Sum 800 000

Herav: Fast til flytende rente 300 000
Herav: Flytende til fast rente: 500 000

Sensitivitet

Renteendring +0,5 % -0,5 %
Sum effekt andre inntekter og kostnader 1 189 -1 279

NOTE 16: LÅN
2017 2016

Obligasjonslån 1 050 000 1 050 000
Gjeldsbrevlån 147 443 122 924
Sum langsiktige lån 1 197 443 1 172 924
Neste års avdrag 23 889 114 528
Totalt langsiktige og kortsiktige lån 1 221 332 1 287 453

Til noen av Østfold Energi AS sine innlån er det knyttet krav til minimum 2/3 offentlig eierskap. Vilkårene er oppfylt og forventes oppfylt de neste 12 måneder. Det foreligger ingen andre 
covenantskrav. Selskapet har ikke stilt sikkerhet i form av pant i kraftverk og fallrettigheter, men flere innlån løper med klausul om negativ pantsettelse.

Oversikt langsiktig gjeld ISIN Start Forfall Rentebetingelser Bokført verdi

Obligasjonslån KPI NO0010623929 30.08.11 30.08.21 3,10 % + KPI 300 000
Obligasjonslån NO0010574924 25.05.10 25.05.22 5,50 % 350 000
Obligasjonslån NO0010624026 29.08.11 29.08.25 5,64 % 400 000
Den Nordiske Investeringsbank 23.12.11 10.12.23 6 mnd EURIBOR + 0,75 % 136 332
Sparebanken Vest 30.12.17 30.12.22 3 mnd NIBOR + 2,25 % 35 000
Sum 1 221 332
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NOTE 17: DERIVATER OG SIKRINGSBOKFØRING

Konsernet benytter finansielle derivater for å sikre eksponeringen mot kraftpris-, rente- og valutarisiko som oppstår  
i operasjonelle, finansielle og investeringsaktiviteter. Alle kontraktsinngåelser av finansielle derivater gjøres som et  
ledd i konsernets sikringsstrategi. Sikringsstrategien utføres i samsvar med vedtatte retningslinjer. Konsernet benytter 
sikringsbokføring når kriteriene for et sikringsforhold er etablert i tråd med reglene i IFRS 9. Dette innebærer at det  
foretas en identifikasjon av sikringsintrumentet, sikringsobjektet, arten av risiko som sikres og konsernets vurdering  
av sikringseffektiviteten.

Enkelte derivater tilfredsstiller ikke dokumentasjonskravene til sikringsbokføring og innregnes med virkelig verdi  
over resultat. 

Kontantstrømsikring
Med det formål å sikre stabil kontantstrøm, hadde konsernet pr. 31.12.2017 en portefølje av kraftderivater med en  
samlet positiv verdi på MNOK 77,4. Kraftderivater anvendes som sikringsinstrumenter for kontantstrømsikring av 
høyst sannsynlig fremtidig salg av kraft.

Terminkontrakter i EURO er anvendt som sikringsinstrument for kontantstrømsikring av høyst sannsynlig fremtidig  
kraftsalg i EURO. Verdien på disse valutaterminene var pr. 31.12.2017 negativ med MNOK 21,5.

Konsernet har rentebytteavtaler og verdiendringer inngår som finansposter. Jfr. note 16.

Type kontrakt
2017

Eiendel
2017

Gjeld
2016

Eiendel
2016

Gjeld

Kraftkontrakter * 77 411 0 63 165 0
Valutakontrakter 0 21 544 0 15 499
Rentederivater 0 5 761 0 17 612
Sum 77 411 27 305 63 165 33 111

* Stuvane Kraftverk hadde hjemfall til Lærdal kommune 1. november 2013. I de påfølgende 25 år foreligger en avtale med Lærdal kommune om 
rett og plikt til å kjøpe all produksjon fra Stuvane Kraftverk. Se note 27. Kontrakten har en avtalt pris som er en kombinasjon av kraftverkets 
kostnader og spotpris. Verdien av Stuvanekontrakten inngår som en del av kraftkontrakter og utgjør MNOK 91 925 pr. 31.12.2017.

Andel kraftkontrakter som inngår som sikring utgjør TNOK - 11 419.
Finansielle valutaterminer er inngått med store nordiske banker. Som diskonteringsrente er det benyttet 1 % risikofri 
rente pr. 31.12.2017. 

Til grunn for beregning av kontraktsverdi er NASDAQ OMX's markedspris innenfor børshorisonten benyttet, og i den etter-
følgende periode er konsernets prisforventninger lagt til grunn. Som diskonteringsrente for solgte krafthandelskontrakter 
innenfor børshorisonten, er 5 års statsobligasjonsrente benyttet. For krafthandelskontrakter utover børshorisonten er  
10 års statsobligasjonsrente benyttet. Diskonteringsrenten er deretter tillagt et risikotillegg. Diskonteringsrenten var  
pr. 31.12.2017 hhv 2,5 % og 3,6 % for kort og lang tidsperiode. Se sensitivitetsanalyse i note 21.
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NOTE 18: VERDIENDRINGER
DRIFTSPOSTER FINANSPOSTER ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER

Type kontrakt 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Kraftkontrakter -25 665 62 363 0 0 11 419 0
Valutakontrakter 0 0 -5 300 60 588 744 0
Rentederivater 0 0 11 850 17 744 0 0
Skatt av andre inntekter og kostnader 0 0 0 0 -2 919 0
Sum -25 665 62 363 6 550 78 331 9 244 0

Utvikling i sikringsreserve/egenkapital 2017 2016

Virkelig verdi av kontantstrømsikringer IB 0 0
Resultatførte gevinster 0 0
Verdiendringer gjennom året 12 163 0
Ineffektivitet 0 0
Endring av virkelig verdi sikringsinstrumenter 12 163 0
Virkelig verdi av kontantstrømsikringer UB 12 163 0
Utsatt skatt -2 919 0
Virkelig verdi av kontantstrømsikringer UB etter skatt 9 244 0

Se sensitivitetsanalyse i note 21.

NOTE 19: VIRKELIG VERDI

Under følger en sammenligning av bokførte verdier og virkelig verdi for konsernets finansielle eiendeler og forpliktelser

Finansielle eiendeler og forpliktelser Kategori Nivå
2017

Balanseført verdi
2017

Virkelig verdi
2016

Balanseført verdi
2016

Virkelig verdi

Kontanter Virkelig verdi over resultatet 1 150 638 150 638 201 493 201 493
Kundefordringer Amortisert kost * 3 32 398 32 398 20 765 20 765
Derivater ** Virkelig verdi over resultatet 3 77 411 77 411 63 165 63 165
Kortsiktige plasseringer Virkelig verdi over resultatet 1 194 959 194 959 189 442 189 442
Utlån Amortisert kost * 3 766 766 600 600

Leverandørgjeld Amortisert kost * 3 -28 836 -28 836 -31 196 -31 196
Rentebærende gjeld Amortisert kost * 3 -1 221 332 -1 377 342*** -1 287 453 -1 441 051***
Derivater ** Virkelig verdi over resultatet 3 -27 305 -27 305 -33 111 -33 111

* Postene er reklassifisert i forbindelse med overgang til IFRS 9. Reklassifiseringen har ikke medført endringer i balanseført verdi.
** Derivater som inngår i sikringsbokføring innregnes i kategorien Virkelig verdi over andre inntekter og kostnader.

*** Virkelig verdi tilsvarer fastsatt ligningsverdi.

Lån regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling finner sted med fradrag for transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder regnskapsføres lån
til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rentemetode. .
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NOTE 20: VALUTATERMINKONTRAKTER

Østfold Energi AS har utarbeidet en risikohåndbok for finansområdet som beskriver metoder og systemer  
for å overvåke selskapets risikoeksponering. Hver portefølje har fått tildelt sine retningslinjer og risikorammer.

Selskapet har følgende salgskontrakter pr. 31.12.17.
Forfall Valuta Beløp Snittpris

2018 TEUR 21 510 9,08
2019 TEUR 10 500 9,63
2020 TEUR 3 100 9,94

Sum 35 110 9,32

Urealisert tap pr. 31.12.2017 utgjør MNOK 21,6.

NOTE 21: SENSITIVITETER
ENDRING I 

DISKONTERINGSRENTE ENDRING I KRAFTPRIS ENDRING I EURO ENDRING I RENTE

Type kontrakt
Balanse-

verdi -1 % +1 % -10 % +10 % -10 % +10 % -0,5 % +0,5 %

Kraftkontrakter NASDAQ OMX -14 514 -84 83 25 070 -25 070 0 0 0 0
Kraftkontrakter 91 925 9 683 -8 402 -11 218 11 218 0 0 0 0
Valutakontrakter -21 544 -48 48 0 0 34 549 -34 549 0 0
Renteswapper -5 761 0 0 0 0 0 0 -1 278 1 189
Langsiktig gjeld -136 332 0 0 0 0 13 633 -13 633 0 0
Bankinnskudd 13 147 0 0 0 0 -1 315 1 315 0 0
Fordringer 4 184 0 0 0 0 -418 418 0 0
Sum -68 894 9 551 -8 271 13 852 -13 852 46 449 -46 449 -1 278 1 189

Resultateffekt ordinært resultat 9 683 -8 402 -11 218 11 218 42 665 -42 665 -1 278 1 189
Resultateffekt OCI -132 131 25 070 -25 070 4 115 -4 115 0 0

Det er benyttet to forskjellige metoder for å beregne sensitivitet. For kraftkontrakter er det benyttet nåverdiberegninger av fremtidige  
kontantstrømmer vurdert opp mot endringer i diskonteringsrente og kraftpris. For øvrige kontrakter er det vurdert effekt av endringer  
i valutakurs og rentenivå.
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NOTE 22: KONTRAKTSFORPLIKTELSER KRAFTPRODUKSJON

Østfold Energi AS har utarbeidet en risikohåndbok for krafthandel som beskriver metoder og systemer for å overvåke 
selskapets risikoeksponering. Selskapet driver kun sikringshandel på produksjonsporteføljen. 

Salgskontrakter pr. 31.12.2017
(Samlet kvantum i GWh innenfor periodene)

1 år 2–5 år 5–10 år

Salg fysiske kontrakter (konsesjonskraft) * 115 460 575
Salg finansielle kontrakter 758 263 0
Sum salgskontrakter 873 723 575

* Avtalene knyttet til konsesjonskraft er evigvarende.

Kjøpskontrakter pr. 31.12.2017
(Samlet kvantum i GWh innenfor periodene)

1 år 2–5 år 5–10 år

Stuvane kraftverk 156 624 780
Sum kjøpskontrakter 156 624 780

NOTE 23: MAGASINBEHOLDNING OG KRAFTPRODUKSJON

For regnskapsåret 2017 gjelder følgende hovedtall hva gjelder magasinbeholdninger og kraftproduksjon:

GWh Prosentandel av 
kapasitet

Magasinbeholdning pr. 01.01.17 474 57,7
Magasinbeholdning pr. 31.12.17 507 61,7
Midlere beholdning siste 10 år 543 61,2

Produksjon 2017 1 766
Midlere produksjon 1 538
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NOTE 24: LØNNSKOSTNADER
2017 2016

Lønn 57 903 45 483
Pensjonskostnader 9 353 9 034
Andre ytelser 819 2 242
Arbeidsgiveravgift 7 918 5 990
Sum lønnskostnader 75 993 62 749

Gjennomsnittlig antall ansatte: 54 64
Antall årsverk 51,6 64,3

NOTE 25: ANDRE DRIFTSKOSTNADER
2017 2016

Drift og vedlikehold av anlegg 31 995 35 104
Fremmedtjenester 20 903 20 994
Forsikringskostnader 2 888 2 407
Andre administrative kostnader 10 500 10 527
Sum andre driftskostnader 66 286 69 032

Spesifikasjon revisjonshonorar: 2017 2016

Lovpålagt revisjon 421 489
Utvidet finansiell revisjon 0 215
Attestasjonstjenester 65 58
Skatterådgivning 75 123
Andre tjenester 927 1 211
Sum revisjonshonorar 1 488 2 096

Beløpene er ikke inkludert merverdiavgift.

NOTE 26: FINANSPOSTER
Finansinntekter 2017 2016

Renter av bankinnskudd 1 136 730
Andre renteinntekter 1 777 2 854
Valutagevinster 7 661 15
Verdiendring finansielle omløpsmidler 0 7 235
Gevinst ved salg av aksjer 7 324 6 363
Andre finansinntekter 4 380 1 187
Sum 22 278 18 384
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FORTS. NOTE 26
Finanskostnader 2017 2016

Renter på lån 80 967 84 196
Andre rentekostnader 58 7 316
Valutatap 26 701 22 857
Verdiendring finansielle omløpsmidler * 10 270 58 901
Andre finanskostnader 6 939 8 075
Sum 124 935 181 345
* Østfold Energi nedskrev i 2016 sin samlede eksponering i Rygge sivile lufthavn med MOK 56,4.

NOTE 27: KRAFT- OG VAREKOSTNADER
2017 2016

Kraftkjøp Tistedalsfoss 1 526 1 956
Kraftkjøp Stuvane 45 434 29 985
Kjøp av annen energi og brensel 856 4 580
Innmatingskostnader 34 690 35 158
Andre kraft- og varekjøpskostnader 12 817 3 750
Sum 95 323 75 429

NOTE 28: AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON
Aksjekapitalen i Østfold Energi AS består av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Balanseført

Ordinære aksjer 70 000 1 000 70 000

Aksjonærene i Østfold Energi AS pr. 31.12.17 er: Antall Eierandel Stemmeandel

Østfold fylkeskommune 35 000 50,00 % 50,00 %
Sarpsborg kommune 10 000 14,29 % 14,29 %
Moss kommune 5 000 7,14 % 7,14 %
Halden kommune 5 000 7,14 % 7,14 %
Askim kommune 3 000 4,29 % 4,29 %
Fredrikstad kommune 3 000 4,29 % 4,29 %
Eidsberg kommune 2 000 2,86 % 2,86 %
Aremark kommune 1 000 1,43 % 1,43 %
Hobøl kommune 1 000 1,43 % 1,43 %
Marker kommune 1 000 1,43 % 1,43 %
Rømskog kommune 1 000 1,43 % 1,43 %
Skiptvet kommune 1 000 1,43 % 1,43 %
Spydeberg kommune 1 000 1,43 % 1,43 %
Våler kommune 1 000 1,43 % 1,43 %
Sum 70 000 100,00 % 100,00 %

Styret foreslår utbytte på MNOK 56 for 2017.
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NOTE 29: NÆRSTÅENDE PARTER

Alle datterselskap og felleskontrollert virksomhet som angitt i note 8 og 9 er nærstående parter av Østfold Energi. 
Personer som er angitt i oppstillingen nedenfor og som inngår i konsernets ledelse eller styre, er også nærstående 
parter av Østfold Energi. Østfold Energi leverer administrative tjenester til datterselskap og noen tilknyttede selskap. Alle transaksjo-
ner med nærstående parter er inngått til markedsmessige vilkår. Eierstruktur vises i note 28. Utbetalt utbytte til eierene (se note 28 
og egenkapitaloppstilling) var MNOK 30 i 2017.

Godtgjørelse til ledende ansatte og styret i 2017
Navn Tittel Lønn/Honorar Avsatt bonus Pensjonskostnad Lån

Oddmund Kroken Adm. direktør 2 017 7 161 5
Tommy Fredriksen Rådgiver strategi og eierskap 1 393 7 263 120
Johnny Pedersen Varmesjef 1 274 7 189 0
Per Ove Torper Direktør økonomi, finans og risiko 1 346 7 241 190
Morten Karlsen Direktør marked og forretningsutvikling 1 343 7 180 0
Hege Håkonsen Direktør HR, IT og kommunikasjon 983 7 131 0
Bjørn Røvik Kraftverkssjef 1 072 7 191 0

Arne Øren Styrets leder 193
Jan O. Engsmyr Styrets nestleder 101
Øvrige styremedlemmer 672

Øvrige styremedlemmer får en godtgjørelse på TNOK 56 pr. styremedlem pr. år.

Administrerende direktør har en pensjonsordning på lik linje med øvrige ansatt med ett unntak. Administrerende direktør har en 
forpliktet fratreden ved fylte 65 år og har avtale om en pensjonsordning med garantert utbetaling av 80 % av pensjonsgivende inntekt 
frem til offentlig pensjonsalder i henhold til KLPs bestemmelser. Administrerende direktør deltar i selskapets bonusordninger på sam-
me betingelser som de øvrige ansatte i selskapet. Selskapsledelsen har rentefrie lån med nedbetalingstid over 4-5 år. Det er ikke ytet 
lån eller stilt garantier til styreleder eller andre nærstående parter. Øvrige ansatte har rentefrie lån i selskapet. Saldo pr. 31.12.2017 er 
TNOK 300. (Pr. 31.12.16 TNOK 475). Lånene avdras over 1-2 år.

Godtgjørelse til ledende ansatte og styret i 2016

Navn Tittel Lønn/Honorar Avsatt bonus Pensjonskostnad Lån

Oddmund Kroken Adm. direktør 1 969 8 154 65
Tommy Fredriksen Direktør strategi og utvikling 1 357 8 267 168
Johnny Pedersen Direktør varme 1 240 8 186 0
Per Ove Torper Økonomidirektør 1 301 8 243 0
Morten Karlsen Direktør vannkraft og handel 1 301 8 177 0
Hege Håkonsen HR direktør 650 8 92 0

Arne Øren Styrets leder 190
Jan O. Engsmyr Styrets nestleder 95
Øvrige styremedlemmer 636
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NOTE 30: BETALINGSMIDLER

Av betalingsmidler er TNOK 4 836 bundet på skattetrekkskonto. Videre er TNOK 295 bundet på depotkonto  
knyttet til handel på Nord Pool Spot og TNOK 9 852 er bundet opp som sikkerhetsstillelse hos Statnett.
   
Østfold Energi har en kommittert trekkrettighet på MNOK 250 i DNB, hvorav MNOK 0 er benyttet pr. 31.12.2017.

Østfold Energi-konsernet har et konsernkontosystem hvor datterselskapene deltar. Alle selskapene er solidarisk 
ansvarlig for trekk på kontoen. Konsernkontoinnehaver er Østfold Energi AS.

NOTE 31: OPPLYSNINGER OM KRAFTPRODUKSJONEN

Tistedalsfoss kraftstasjon   
Østfold Energi AS har en evigvarende rettighet til å ta ut 16,27 % (ca. 13 GWh) til selvkost fra Tistedalsfoss. 
Rettighetene er notert i balansen med MNOK 4 og inngår i fallrettigheter. Årlig uttak medtas årlig som en kraftkjøpskostnad.

NOTE 32: MILJØ

Rakkestad varmesentral er underlagt konsesjonsvilkår gitt av Fylkesmannen i Østfold med hensyn til utslipp til luft. 
Avfallsstoffer fra produksjonsprosessene tas forskriftsmessig vare på og transporteres til godkjente mottaksanlegg. 
Selskapet driver en kontinuerlig forbedringsprosess når det gjelder utslipp til luft og håndtering av avfall.  
 
Det var ingen meldepliktige utslipp i løpet av 2017.

NOTE 33: RENTEBÆRENDE GJELD
2017 2016

Første års avdrag på langsiktig gjeld 23 889 114 528
Langsiktig gjeld 1 197 443 1 172 924
Sum rentebærende gjeld 1 221 332 1 287 452

Kontantstrømmer fra rentebærende gjeld
Rentebærende gjeld pr. 01.01. 1 287 452
Opptak av nye lån 35 000
Nedbetaling av lån -113 975
Valutaendringer (ingen kontanteffekt) 7 370
Andre endringer 5 485
Rentebærende gjeld pr. 31.12. 1 221 332
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Arne Øren
styreleder

Jan O. Engsmyr Sissel Rundblad Trond Brynhildsen John Arvid Dokken

Ane Sofie Tømmerås Marthe Lie Svein Tindlund Maren Johanne Hersleth Holsen Liv Ingeborg Leirstein

Heine Johannes Linga Enid Thorsen Olav Kristian Birkeland Nils Sletten Oddmund Kroken
administrerende direktør

Ledelseserklæring vedrørende årsrapportens innhold

Vi erklærer etter beste overbevisning at
• konsernregnskapet for 2017 er utarbeidet i samsvar med IFRS som fastsatt  

av EU, med krav til tilleggsopplysninger som følger av regnskapsloven. 

• årsregnskapet for morselskapet for 2017 er avlagt i samsvar med regnskaps- 
loven og god regnskapsskikk i Norge. 

• regnskapsopplysningene gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets  
eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet.        
 

• årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og  
stillingen til foretaket og konsernet, sammen med en beskrivelse av de  
mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer foretakene står overfor.
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RESULTATREGNSKAP
Alle beløp i hele tusen

Note 2017 2016

Driftsinntekt 1 569 144 511 959
Kraft- og varekostnad 2 97 999 82 056
Lønnskostnader m.m. 4,5 75 960 62 749
Avskrivning 15 66 618 63 212
Annen driftskostnad 3,4 70 749 71 713
Eiendomskatt, konsesjonsavgift m.m. 30 511 39 310
Sum driftskostnad 341 837 319 039

Driftsresultat 227 307 192 920

Inntekt fra investering i tilknyttet selskap 11 7 889 55 994
Finansinntekt 6 52 864 36 931
Finanskostnad 6 -124 141 -171 702
Sum finansielle poster -63 389 -78 777

Ordinært resultat før skattekostnad 163 918 114 143

Skattekostnad på ordinært resultat 16 101 439 67 289

Årsresultat 62 479 46 854

Disponering (dekning) av årsresultatet
Avsatt utbytte 56 000 30 000
Avgitt konsernbidrag etter skatt 1 952 6 388
Overført annen egenkapital 4 527 10 466
Sum overført 62 479 46 854
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BALANSE
Alle beløp i hele tusen

Note 2017 2016

EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler
Fallrettigheter 15 10 428 428
Utsatt skattefordel 16 246 275 278 280
Sum immaterielle eiendeler 256 703 278 708

Varige driftsmidler
Bygninger, anlegg og tomter 15 55 526 58 785
Vannkraftanlegg 15 911 275 827 821
Fjernvarme og andre fornybare energianlegg 15 285 396 271 177
Maskiner, inventar o.l. 15 32 870 33 188
Anlegg under utførelse 15 65 859 50 564
Sum varige driftsmidler 1 350 926 1 241 535

Finansielle anleggsmidler
Andre langsiktige fordringer 17 12 283 11 553
Aksjer i datterselskap 10 154 833 130 426
Investering i felleskontrollert virksomhet 10 628 000 628 000
Lån til foretak i samme konsern 12 66 488 149 064
Investeringer i tilknyttet selskap 11 30 864 47 900
Lån til tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 12 600 600
Investeringer i aksjer og andeler 13 1 000 500
Sum finansielle anleggsmidler 894 068 968 043

Sum anleggsmidler 2 501 697 2 488 287

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 7 30 604 12 066
Andre kortsiktige fordringer 17 66 276 61 553
Kortsiktige fordringer selskap i samme konsern 8 195 84
Sum fordringer 97 075 73 703

Investeringer
Kortsiktige plasseringer 9 195 411 189 894
Sum investeringer 195 411 189 894

Bankinnskudd, kontanter o.l. 23 138 916 188 637

Sum omløpsmidler 431 402 452 234

SUM EIENDELER 2 933 099 2 940 521
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Note 2017 2016

EGENKAPITAL OG GJELD

Innskutt egenkapital
Aksjekapital 18,19 70 000 70 000
Sum innskutt egenkapital 70 000 70 000

Opptjent egnekapital
Annen egenkapital 18 1 325 736 1 328 260
Sum opptjent egenkapital 1 325 736 1 328 260

Sum egenkapital 1 395 736 1 398 260

GJELD

Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser 5 122 433 114 957
Andre avsetninger for forpliktelser 9 480 9 480
Sum avsetning for forpliktelser 131 913 124 437

Annen langsiktig gjeld
Lån 14 1 163 610 1 175 886
Sum annen langsiktig gjeld 1 163 610 1 175 886

Kortsiktig gjeld
Kortsiktig lån 14 22 722 20 981
Leverandørgjeld 26 871 21 435
Betalbar skatt 16 73 159 94 680
Skyldige offentlige avgifter 21 142 25 660
Kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern 8 2 557 9 859
Avsatt utbytte 56 000 30 000
Annen kortsiktig gjeld 17 39 389 39 322
Sum kortsiktig gjeld 241 840 241 937

Sum gjeld 1 537 363 1 542 261

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 933 099 2 940 521

Sarpsborg, 23. april 2018

Arne Øren
styreleder

Jan O. Engsmyr Sissel Rundblad

Trond Brynhildsen John Arvid Dokken Ane Sofie Tømmerås

Marthe Lie Svein Tindlund Maren Johanne  
Hersleth Holsen

Liv Ingeborg Leirstein Heine Johannes Linga Enid Thorsen

Olav Kristian Birkeland Nils Sletten Oddmund Kroken
administrerende 

direktør
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KONTANTSTRØMANALYSE
Alle beløp i hele tusen

2017 2016

Årets resultat før skattekostnad 163 918 114 143
Betalbare skatter -97 114 -31 744
Resultatandel tilknyttet selskap -7 889 -55 994
Nedskrivning aksjer og fordringer 0 56 417
Innteksført utbytte -25 000 -10 000
Ordinære avskrivninger og nedskrivninger 66 618 63 212
Endring kundefordringer -18 538 4 373
Endring leverandørgjeld 5 277 599
Endring andre tidsavgrensningposter 4 346 -4 766
Tilført fra årets virksomhet 91 618 136 240

Investering i driftsmidler -63 151 -47 968
Investering i datter-/tilknyttet selskap -40 042 -6 250
Mottatt utbytte 30 000 40 000
Endring i investeringer og plasseringer -6 017 -1 195
Innbetaling fra datter/TS 82 576 32 679
Utbetalt lån til datter 0 -27 715
Endring i langsiktige fordringer -730 -5 355
Netto likviditetsendringer fra investeringer 2 636 -15 804

Utbetalt utbytte -30 000 0
Avdrag lån -113 975 -21 038
NETTO LIKVIDITETSENDRINGER FRA FINANSIERING -143 975 -21 038

Netto endring likvider -49 721 99 398

Likviditetsbeholdning pr. 1. januar 188 637 89 239
Likviditetsbeholdning pr. 31. desember 138 916 188 637



 ÅRSRAPPORT 2017 — ØSTFOLD ENERGI  /  SIDE 66 AV 85

MORSELSKAPSREGNSKAP

Regnskapsprinsipper
Selskapsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskaps- 
lovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Datterselskap
Datterselskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregn-
skapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for  
aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig.

Felleskontrollert virksomhet
Felleskontrollert virksomhet vurderes etter kostmetoden i 
selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffel-
seskost for aksjene med mindre nedskrivning har  
vært nødvendig.

Tilknyttet selskap
Investeringer i tilknyttede selskap er innarbeidet etter egen-
kapitalmetoden. I regnskapet er eierandel i tilknyttet selskap 
medtatt som finansielt anleggsmiddel i balansen til kostpris 
regulert for andel av akkumulert resultat etter skatt. Andel 
av tilknyttet selskaps resultat etter skatt er bokført som  
andre finansinntekter/finanskostnader.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som 
anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløps-
midler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år, er 
uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av 
kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og 
virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp 
på etableringstidspunktet.

Driftsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leve-

ringstidspunktet. Fysisk- og finansiell handel med kraft som 
normalt gjøres opp som marginoppgjør og formidlings-
oppgjør, rapporteres netto slik at det kun er marginen på 
handelen som inngår i driftsinntektene.

Prissikring
Østfold Energi AS prissikrer kraftproduksjonen ved inngåelse 
av fysiske og finansielle kontrakter. All fysisk og finansiell 
handel som ligger innenfor egen produksjonsevne, regn-
skapsføres som sikring. Tap/gevinst på finansielle sikrings-
kontrakter, beregnet som marginen mellom kontraktpris  
og spotpris, bokføres ved realisering og presenteres som en 
korreksjon til kraftinntektene.

Opsjonspremier
Betalte og mottatte opsjonspremier for fremtidige kraft-
leveranser til avtalte betingelser avsettes i balansen og blir 
resultatført på realisasjonstidspunktet.

Produksjon og porteføljeforvaltning
Østfold Energi AS har som målsetting å maksimere verdien 
av sin kraftproduksjon gjennom å vurdere verdien av til-
gjengelig vann mot den faktiske og den forventede fremti-
dige spotpris. 

Østfold Energi AS selger i hovedsak all sin fysiske produksjon 
i spotmarkedet. Selskapet benytter i det vesentlige finansi-
elle kontrakter til å sikre den underliggende produksjonen. 
Selskapets strategi er å innta salgsposisjoner for dermed å 
sikre prisen på en nærmere fastsatt andel av fremtidig plan-
lagt produksjon.

I de tilfeller det viser seg at Østfold Energi AS har en for høy 
sikret posisjon, blir det inngått kjøps-posisjoner for å korri-
gere sikringsnivået dersom forutsetningen endrer seg.

Vedlikehold
Det er utført planlagt, periodisk vedlikehold på produksjons-
anleggene. Periodisk vedlikehold vil bli balanseført og av-
skrevet over perioden frem til neste periodiske vedlikehold. 
Øvrige reparasjons- og vedlikeholdskostnader føres over 
resultatet i den perioden utgiftene pådras.

Erstatninger
Årlige erstatninger til grunneiere kostnadsføres løpende. 
Erstatningsbeløpet er fast og uavhengig av driften i kraft-
stasjonene. Erstatningene indeksjusteres i henhold til lov 
om vassdragsreguleringer. Eventuelle engangserstatninger 
blir kostnadsført i utbetalingsåret.

Skatter og avgifter
Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt 
skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller 
mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler 
og gjeld. Utsatt skatt er beregnet med 23 % på grunnlag av 
de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskaps-
messige og skattemessige verdier, samt skattemessig under-
skudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Netto 
utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig 
at denne kan bli utnyttet.

Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot 
egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til pos-
ter ført direkte mot egenkapitalen.

Kraftforetak har i tillegg til alminnelig inntektsskatt også to 
særegne skattearter, grunnrenteskatt og naturressursskatt. 
Naturressursskatten utgjør 1,3 øre pr. produsert kWh. Grunn- 
renteskatt utgjør 34,3 % av normert resultat ut over en 
beregnet friinntekt. Eventuell negativ grunnrenteskatt kan 
fremføres til dekning i senere år. Utsatt skattefordel knyttet 
til negative grunnrenteinntekter og midlertidige forskjeller 

Regnskapsprinsipper
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på driftsmidler er beregnet basert på en skattesats på 35,7 % 
og er kun aktivert for kraftverk som er i skatteposisjon eller 
vil kunne utnytte negativ grunnrenteinntekt innen en definert 
tidshorisont på 10 år. Utsatt skattefordel er basert på en 
nominell skattesats. Kraftforetak belastes også med eien-
domsskatt. Av eiendomsskattegrunnlaget beregnes fra 0,2 % 
til 0,7 % eiendomsskatt til den enkelte kommune. 

Inntektsskatt og grunnrenteskatt føres som ordinære skat-
ter, mens eiendomsskatt føres som en driftskostnad. Na-
turressursskatt kan avregnes mot alminnelig inntektsskatt, 
eventuelt fremføres til dekning senere år.

Eiendomsskatt er i regnskapet klassifisert som en drifts- 
kostnad da den ikke er en resultat- eller omsetningsbasert 
skatt, men fastsettes basert på eiendomsverdier innen- 
for kraftproduksjonen.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til 
pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avset-
ning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av 
de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kunde-
fordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Magasinbeholdninger
I samsvar med etablert praksis i bransjen er magasinbehold-
ninger ikke tatt med i balansen. Informasjon om magasinbe-
holdninger er tatt inn i note 22.

Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen 
ved regnskapsårets slutt. Det er inngått termin-kontrakter 
med formål å sikre inngåtte kraftkontrakter i euro. Valuta-
kursdifferanser og omregningsdifferanser er medtatt som 
finansinntekt/-kostnad.

Kortsiktige plasseringer
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som om-
løpsmidler) vurderes til laveste av gjennomsnittlig anskaffel-
seskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte  
og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som  
annen finansinntekt.

Varige driftsmidler
Investeringer i varige driftsmidler er aktivert til kostpris med 
fradrag for ordinære avskrivninger. 

Avskrivninger følger avskrivningssatsene anbefalt av bransje- 
organisasjonene. Direkte vedlikehold av driftsmidler kost-
nadsføres løpende under driftskostnader, mens påkost-
ninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og 
avskrives i takt med driftsmidlet.

Anlegg under utførelse er bokført til anskaffelseskost og 
avskrives først fra det tidspunkt anlegget blir tatt i bruk.  
Lånekostnader tillegges driftsmidlenes balanseførte verdi.

Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn 
balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. 
Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og 
verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige  
kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere.

Pensjoner
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter 
lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregnin-
gen er basert på en rekke forutsetninger, herunder diskon-
teringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og 
ytelser fra Folketrygden, fremtidig avkastning på pensjons-
midler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet 
og frivillig avgang. 

Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i 
netto pensjonsforpliktelser i balansen, der årets estimatavvik 
føres direkte mot egenkapitalen.

Netto pensjonskostnader for ytelsesordninger omfatter  
periodens netto pensjonsopptjening, inkludert fremtidig 
lønnsvekst og rentekostnad på den beregnede forpliktelsen. 
Netto pensjonskostnader klassifiseres som lønnskostnader  
i resultatregnskapet med unntak av renteelementet som 
klassifiseres som finansinntekt/finanskostnad. 

Langsiktige aksjer og andeler
Langsiktige aksjer og andeler hvor Østfold Energi ikke har 
betydelig innflytelse, balanseføres til anskaffelseskost.  
Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom  
verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre 
overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som 
annen finansinntekt.

Selskap der morselskap eller datterselskap har betydelig 
innflytelse, normalt mer enn 20 % av aksjekapitalen, er 
regnskapsført ved at andelen av det tilknyttede selskapets 
resultat er tatt med som finansinntekt i resultatregnskapet 
og tillagt/fradragsført kostprisen i balansen.

Prinsipper for kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet med basis i den 
indirekte metode. Dette innebærer at man i analysen tar 
utgangspunkt i foretakets årsresultat for å kunne presentere 
kontantstrømmen tilført fra henholdsvis ordinær drift,  
investeringsvirksomheten og finansieringsvirksomheten.
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NOTE 1: DRIFTSINNTEKTER
2017 2016

Vannkraft 506 704 450 356
Varme 55 508 52 195
Annet 6 932 9 408
Sum driftsinntekter 569 144 511 959

NOTE 2: KRAFT- OG VAREKOSTNAD
2017 2016

Kraftkjøp Tistedalsfoss 1 526 1 956
Kraftkjøp Nivla og Eldrevatn * 3 056 7 819
Kraftkjøp Stuvane 45 434 29 985
Kjøp av annen energi og brensel 3 669 4 580
Innmatingskostnad 43 124 36 564
Andre kraft- og varekjøpskostnader 1 190 1 152
Sum kraft- og varekostnad 97 999 82 056
* Eldrevatn kun for 2016. Selskapet ble fusjonert med Østfold Energi 01.01.2017

NOTE 3: ANNEN DRIFTSKOSTNAD
2017 2016

Drifts- og vedlikeholdskostnader anlegg 31 744 34 358
Fremmedtjenester 20 237 19 290
Andre administrasjonskostnader 18 768 18 065
Sum driftskostnader 70 749 71 713

NOTE 4: LØNNSKOSTNADER
2017 2016

Lønn * 57 903 45 483
Pensjonskostnader ** 9 353 9 034
Andre ytelser 786 2 242
Arbeidsgiveravgift 7 918 5 990
Sum lønnskostnader 75 960 62 749
* I forbindelse med selskapets kostnadsinnsparingsprogram er det avsatt MNOK 13 i omstillingskostnader.
** Se kommentarer vedrørende pensjonskostnader i note 5.

Gjennomsnittlig antall ansatte: 54 64
Antall årsverk 51,6 64,3

Noter til regnskapet
Alle beløp i hele tusen
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Godtgjørelse til ledende ansatte og styret
Navn Tittel Lønn/Honorar Bonus Pensjonskostnad Lån

Oddmund Kroken Adm. direktør 2 017 7 161 5
Tommy Fredriksen Rådgiver strategi og eierskap 1 393 7 263 120
Johnny Pedersen Varmesjef 1 274 7 189 0
Per Ove Torper Direktør økonomi, finans og risiko 1 346 7 241 190
Morten Karlsen Direktør marked og forretningsutvikling 1 343 7 180 0
Hege Håkonsen Direktør HR, IT og kommunikasjon 983 7 131 0
Bjørn Røvik Kraftverkssjef 1 1072 7 191 0

Arne Øren Styrets leder 193
Jan O. Engsmyr Styrets nestleder 101
Øvrige styremedlemmer 672

Øvrige styremedlemmer får en godtgjørelse på TNOK 56 pr. styremedlem pr. år.

Administrerende direktør har en pensjonsordning på lik linje med øvrige ansatt med ett unntak. Administrerende direktør har en 
forpliktet fratreden ved fylte 65 år og har avtale om en pensjonsordning med garantert utbetaling av 80 % av 
pensjonsgivende inntekt frem til offentlig pensjonsalder i henhold til KLPs bestemmelser. Administrerende direktør deltar 
i selskapets bonusordninger på samme betingelser som de øvrige ansatte i selskapet. Selskapsledelsen har rentefrie 
lån med nedbetalingstid over 4-5 år. Det er ikke ytet lån eller stilt garantier til styreleder eller andre nærstående parter. 
Øvrige ansatte har rentefrie lån i selskapet. Saldo pr. 31.12.2017 er TNOK 300. Lånene avdras over 1-2 år.

Honorar til ekstern revisor 2017 2016

Lovpålagt revisjon 410 420
Utvidet finansiell revisjon 0 215
Attestasjonstjenester 65 58
Skatterådgivning 75 123
Andre tjenester 877 1 192
Sum 1 427 2 008

Beløpene er ikke inkludert merverdiavgift.

NOTE 5: PENSJONSFORPLIKTELSER

Selskapets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom 
pensjonsordning i KLP. Denne ordningen gir en definert ytelse i henhold til tariffavtalen i kommunal sektor. 

De aktuarmessige forutsetningene for beregningene er basert på retningslinjer fra NRS. Beregningene er inklusive 
arbeidsgiveravgift. I tillegg til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen kommer ytelser i form av 
avtalefestet pensjon. Regnskapsmessige forpliktelser og kostnader som følge av AFP inngår i beregningen. 

Den aktuarmessige beregningen er basert på risikotabeller. Risikotabellen for dødlighet, K2013BE, er basert på  
beste estimat for populasjonen i Norge.
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FORTS. NOTE 5
Pensjonskostnad 2017 2016

Årets opptjening 7 993 7 738
Administrasjonskostnad 204 180
Planendringer 0 0
Periodisert arbeidsgiveravgift 1 156 1 116
Total pensjonskostnad 9 353 9 034

Rentekostnad 2017 2016

Rentekostnad 10 040 10 518
Forventet avkastning -7 559 -7 405
Administrasjonskostnad 493 513
Periodisert arbeidsgiveravgift 419 511
Total rentekostnad 3 393 4 137

Pensjonsforpliktelse 2017 2016

Brutto påløpt forpliktelse 412 071 396 463
Pensjonsmidler 304 768 295 712
Balanseført netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift 107 303 100 751
Arbeidsgiveravgift 15 129 14 205

Netto balanseført forpliktelse 122 433 114 957

Forutsetninger for beregningene: 2017 2016

Diskonteringsrente 2,40% 2,60%
Årlig lønnsvekst 2,50% 2,50%
Årlig vekst i G 2,25% 2,25%
Antall aktive 56 64
Antall pensjonister/oppsatte 365 366

Estimatavvik bokført over egenkapital 2017 2016

Estimatavvik 6 722 -11 036
Skatt på estimatavvik -1 546 5 633

5 176 -5 403
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NOTE 6: FINANSPOSTER
Finansinntekter 2017 2016

Renter av bankinnskudd 6 948 8 103
Andre renteinntekter 4 419 4 059
Valutagevinster 7 661 0
Verdiendring finansieller omløpsmidler 0 7 235
Gevinst ved salg av aksjer 7 324 6 363
Andre finansinntekter 26 512 11 171
Sum 52 864 36 931

Finanskostnader 2017 2016

Renter på lån 80 968 79 786
Andre rentekostnader 167 3 264
Valutatap 26 701 35 769
Verdiendring finansielle omløpsmidler 10 270 38 558
Andre finanskostnader 6 035 14 325
Sum 124 141 171 702

NOTE 7: KUNDEFORDRINGER
2017 2016

Kundefordringer 31 004 12 466
Avsetning til tap på krav -400 -400
Sum 30 604 12 066

NOTE 8: KONSERNPOSTER
KORTSIKTIGE FORDRINGER KORTSIKTIG GJELD

2017 2016 2017 2016

Østfold Energi Vindkraft AS 3 8 2 535 8 485
Eurokraft Norge AS * 0 2 0 32
Eldrevatn Kraftverk AS * 0 32 0 1 089
Nivla Kraft AS 192 42 22 252
Sum 195 84 2 557 9 859
* Selskapet er fusjonert med Østfold Energi AS, med regnskapsmessig virkning, fra 01.01.2017

NOTE 9: KORTSIKTIGE PLASSERINGER
2017 2016

Aksjefond 10 119 23 341
Rentefond 185 292 166 553
Sum 195 411 189 894

Selskapet har kapitalforvaltning som forvaltes etter fastsatte kriterier med definerte rammer. 
De kortsiktige verdipapirene blir vurdert til virkelig verdi med verdiendring over resultatet. 
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NOTE 10: AKSJER OG EIERANDELER
Datterselskap Anskaff. tidspunkt Forretningskontor Eierandel Bokført verdi 31.12.

Nivla Kraft AS 1998 Sarpsborg 73,7 % 27 051
Østfold Energi Vindkraft AS 2004/2006 Sarpsborg 100,0 % 127 782
Sum 154 833

Felleskontrollert virksomhet Forr.kontor Andel Bokført verdi 1.1. Bokført verdi 31.12.

Siso Energi AS Sørfold 50,0 % 628 000 628 000
628 000 628 000

Det er gjennomført nedskrivningstest av eierandelen i Siso Energi. Basert på anvendt prisbane samt øvrige forutsetninger 
benyttet i verdivurderingen er det konkludert med at bokførte verdier ikke overstiger gjenvinnbart beløp og det er derfor 
ikke foretatt nedskrivning på eierandelen i 2017. Nedskrivningstesten er følsom for endringer i kraftprisen, valutakurs og 
diskonteringsrente.

I Siso Energi er det inngått en 15-års kraftkontrakt for å redusere volum- og prisrisiko. Virkelig verdi på kontrakten er 
beregnet med utgangspunkt i flere forutsetninger hvorav utvikling i kraftpris, eurokurs og diskonteringsrente er de mest 
sentrale parametrene. Ettersom deler av kontrakten strekker seg utover den normale handelshorisonten på Nasdaq OMX 
Commodities er priskurven justert for forventet inflasjon i denne perioden. Endring i virkelig verdi på denne kontrakten 
regnskapsføres som resultatandel fra Siso Energi da Siso Energi er juridisk motpart i kontrakten.

NOTE 11: INVESTERINGER I TILKNYTTET SELSKAP
Tilknyttet selskap Forr.kontor Andel Bokført verdi 1.1. Investert/solgt/nedskr. 2017 Andel resultat 2017 Bokført verdi 31.12.

Zephyr AS * Sarpsborg 50,0 % 25 569 -31 172 5 603 0
NGK Utbygging AS Oslo 25,0 % 22 205 6 247 2 319 30 771
Borgund Servicesenter AS Lærdal 28,6 % 127 -34 93
Sum investering i tilknyttet selskap 47 900 -24 925 7 889 30 864

* Aksjene i Zephyr AS ble i 2017 overdratt som tingsinnskudd til Østfold Energi Vindkraft AS.

Andel årets resultat i tilknyttede selskap er medtatt som inntekt fra investering i tilknyttet selskap. 
Eierandelene er medtatt som anleggsmiddel i balansen. Andelene er vurdert til kostpris regulert 
for andel av resultat etter skatt og avskrivning på merverdier.
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NOTE 12: UTLÅN
Konsernets finansieringsstrategi innebærer en kombinasjon av ekstern finansiering og finansiering gjennom utlån  
fra morselskapet.

Lån til tilknyttet selskap 2017 2016

Borgund Servicesenter AS 600 600
Sum 600 600

Lån til selskap i samme konsern 2017 2016

Østfold Energi Vindkraft AS 66 488 81 254
Nivla Kraft AS 0 67 811
Sum 66 488 149 064

Lånet til Borgund Servicesenter AS består av et ansvarlig lån som er rente- og avdragsfritt. 
Lånet tilbakebetales etter nærmere avtale med ekstern långiver til Borgund Servicesenter AS.

Lånet til Østfold Energi Vindkraft AS skal tilbakebetales i halvårlige avdrag over 12 år. 
Påløpte renter legges til hovedstol, inntil låntaker er i stand til å betjene lånet.

NOTE 13: AKSJER/ANDELER
2017 2016

Kostpris Bokført verdi Kostpris Bokført verdi

Rygge sivile lufthavn AS* 0 0 69 242 0
Andre andeler 6 702 1 000 5 702 500
Sum 6 702 1 000 74 944 500
*Aksjeposten ble solgt i 2017.

NOTE 14: LÅN
2017 2016

Obligasjonslån 1 050 000 1 050 000
Gjeldsbrevlån 113 610 125 886
Sum langsiktige lån 1 163 610 1 175 886
Neste års avdrag 22 722 20 981
Totalt langsiktige og kortsiktige lån 1 186 332 1 196 867

Til noen av Østfold Energi AS sine innlån er det knyttet krav til minimum 2/3 offentlig eierskap. 
Vilkårene er oppfylt og forventes å være oppfylt de neste 12 måneder.
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FORTS. NOTE 14
Långiver og beskrivelse Valuta TEUR TNOK Forfall Rentebetingelser

Den Nordiske Investeringsbank EUR 13 854 136 332 des 23 6 mnd EURIBOR + 0,75%
Obligasjonslån KPI ** NOK 300 000 aug 21 3,10 % + KPI
Obligasjonslån * NOK 350 000 mai 22 5,50%
Obligasjonslån NOK 400 000 aug 25 5,64%
Sum 1 186 332
Herav langsiktig 1 163 610

* Deler av lånene er swappet fra fast til flytende rente.    ** Renten fastsettes av løpende kupong og inflasjon.

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt 2017 2016

Gjeldsbrevlån/obligasjonslån 422 722 791 962

Pantstillelser
Selskapet har ikke stillet sikkerhet i form av pant i kraftverk eller fallrettigheter, men flere innlån løper med klausul om negativ pantsettelse.

NOTE 15: VARIGE DRIFTSMIDLER
Fallrettigheter

Anskaffelseskostnad 01.01 10 428
Årets tilgang 0
Årets avgang 0
Anskaffelseskostnad 31.12 10 428
Akkumulerte avskrivninger 0
Bokført 31.12 10 428
Årets avskrivninger 0

Maskiner, inventar Vannkraftanlegg Bygninger, anlegg, 
tomter

Fjernvarme og andre 
fornybare energianlegg

Anlegg under utførelse Totalt varige  
driftsmidler

Anskaffelseskostnad 01.01 117 320 1 896 675 71 997 372 745 50 564 2 509 301
Årets tilgang 3 795 18 955 1 155 23 951 45 171 93 027
Årets avgang 1 320 4 613 831 0 29 876 36 640
Anskaffelseskostnad 31.12 119 795 1 911 017 72 321 396 696 65 859 2 565 688
Akkumulerte avskrivninger 86 925 999 741 16 795 111 301 0 1 214 762
Akkumulerte nedskrivninger 0 0 0 0 0 0
Bokført 31.12 32 870 911 275 55 526 285 396 65 859 1 350 926
Årets avskrivning 4 826 45 055 1 830 14 906 66 618
Årets nedskrivning 0 0 0 0 0

Økonomisk levetid 3-10 år 10-50 år 20-40 år * 15-40 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær

Eldrevatn Kraftverk ble fusjonert med Østfold Energi pr. 01.01.2017 og er tillagt anskaffelskost pr. 01.01.2017. * Verdien av tomter beløper seg til TNOK 33 710 og avskrives ikke.
Østfold Energi AS har ikke leieavtaler av vesentlig betydning.
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NOTE 16: SKATT

Midlertidige forskjeller
Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet med utgangspunkt i de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige 
og skattemessige verdier samt skattemessig underskudd til fremføring. Alle beregninger er basert på en nominell 
skattesats på 23 %. Utsatt skattefordel er balanseført i den utstrekning det er overveiende sannsynlig at fordelen vil bli 
realisert i fremtiden.

Midlertidige forskjeller alminnelig inntekt 2017 2016

Omløpsmidler -400 -400
Anleggsmidler -234 961 -282 263
Pensjoner -122 433 -114 957
Fremførbart underskudd 0 0
Andre forskjeller 7 825 12 365
Sum -349 969 -385 255
Utsatt skattefordel alminnelig inntekt (23 % / 24 %) -83 993 -92 461

Midlertidige forskjeller grunnrentebeskatning

Midlertidige forskjeller anleggsmidler -276 000 -298 148
Midlertidige forskjeller på fremførbar negativ grunnrenteskatt -85 532 -152 688
Midlertidige forskjeller grunnrentebeskatning pensjoner -93 040 -90 909
Sum midlertidige forskjeller grunnrentebeskatning -454 572 -541 745
Utsatt skattefordel grunnrenteinntekt (35,7 % / 34,3 %) -162 282 -185 819

Sum utsatt skatt (-skattefordel) -246 275 -278 280

Betalbar skatt 2017 2016
Årets grunnlag for inntektsskatt fremkommer som følger:

Regnskapsmessig resultat før skattekostnad 163 918 114 143
Permanente forskjeller -74 455 -2 558
Endring i midlertidige forskjeller -16 322 -43 808
Bruk av fremførbart underskudd 0 -35 810
Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet 73 141 31 967

Betalbar skatt i balansen 2017 2016

Betalbar skatt 20 050 19 413
Betalbar skatt tidligere år 0 29 019
Betalbar skatt avgitt konsernbidrag -608 0
Betalbar grunnrenteskatt 53 718 46 247
Betalbar skatt i balansen 73 159 94 680
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FORTS. NOTE 16

Naturressursskatt 2017 2016

Årets naturressursskatt:
Egenproduksjon 1 542 GWh x 1,3 øre/kWh 20 050 19 413

Spesifikasjon av årets skattekostnad 2017 2016

Betalbar naturressursskatt 20 050 19 413
Betalbar overskuddsskatt fratrukket utlignet naturressursskatt -2 496 -13 550
Skatteeffekt av avgitt konsernbidrag 0 2 129
Betalbar grunnrenteskatt 53 718 46 247
Endring utsatt skattefordel resultatført 27 734 -15 968
Betalbar skatt tidligere år 2 434 29 019
Sum skattekostnad 101 439 67 289

Grunnrenteskatt
Med utgangspunkt i det enkelte kraftverk beregnes salgsinntektene ut fra årets timesoppløste spotmarkedspriser multi-
plisert med produksjonen i tilhørende tidsavsnitt med unntak av konsesjonskraft og visse nærmere bestemtekontrakter. 
Gevinst ved realisasjon av driftsmidler som benyttes i kraftproduksjonen, medtas. Tap ved realisasjonav driftsmidler,  
skattemessige avskrivninger samt øvrige kostnader tilordnet kraftverket fratrekkes som for overskuddsskatten. Utover 
dette gis det fradrag for en friinntekt beregnet ut fra skattemessig verdi på driftsmidlenemultiplisert med en normrente. 

Skattemessig behandling av damrehabilitering.
Konsernet har i 2017 hatt utgifter på MNOK 31 til tiltak på dammen Kvevåtni som følge av endrede krav etter dam- 
sikkerhetsforskriften.Tidligere år har det vært gjennomført tiltak på dammene Øljusjøen, Store- og Vesle Jukle, Sule  
og Vasset. Tiltakene vil etter selskapets oppfatning ikke påvirke selskapets inntektsforhold i senere år enn betalingsåret  
og har følgelig ikke varig verdi for selskapet. Konsernet har derfor krevd løpende skattemessig fradrag for utgiftene til  
tiltakene i samsvar med skattelovens § 6-1. Dette er en sak som har vært til utredning hos Sentralskattekontoret for  
storbedrifter over flere år. I februar 2017 fattet Sentralskattekontoret et kontorvedtak som gir selskapet delvis medhold  
i hvordan selskapet har håndtert disse kostnadene. Selskapet har endret skatteberegningen i henhold til Sentralskatte-
kontorets vedtak for årene 2011–2016, samt beregnet skattekostnaden for 2017 i tråd med Sentralskattekontorets vedtak. 
Samlet sett har endringen medført økt betalbar skatt med MNOK 31, som er motvirket av en økning i utsatt skattefordel 
med MNOK 41. I tillegg er det betalt MNOK 3 i rentekostnader. 

Konsernet er ikke enig med Sentralskattekontoret for storbedrifter. En rekke andre kraftselskaper har lagt til grunn tilsva-
rende syn som Østfold Energi. Lyse produksjon AS har tatt ut stevning i en tilsvarende sak. Østfold Energi vil avvente inntil 
utfall i saken med Lyse Produksjon foreligger, før selskapet vil foreta videre rettslige skritt. For mange selskap innebærer 
skattemyndighetenes varslede endringer en betydelig økt skattebelastning. Spørsmålet om fradrag for tiltak på dammer 
som følge av endrede krav etter damsikkerhetsforskriften har følgelig stor betydning for kraftbransjen.Eiendomsskatten 
har også økt i forbindelse med Sentralskattekontorets vedtak. Endring er bokført med MNOK 6.
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NOTE 17: ANDRE FORDRINGER OG GJELD
Andre langsiktige fordringer 2017 2016

Egenkapitaltilskudd KLP 11 737 10 881
Andre langsiktige fordringer 545 672
Sum 12 283 11 553

Andre kortsiktige fordringer 2017 2016

Til gode naturressursskatt (se note 16) 58 097 53 488
Periodisert lån 3 704 4 444
Påløpte inntekter 565 1 420
Forskuddsbetalinger 1 278 209
Andre kortsiktige fordringer 2 632 1 992
Sum 66 276 61 553

Annen kortsiktig gjeld 2017 2016

Skyldige feriepenger 5 345 5 453
Påløpte rentekostnader 18 325 19 126
Andre påløpte kostnader 15 719 14 743
Sum 39 389 39 322

NOTE 18: EGENKAPITAL
Aksjekapital Annen egenkap. Sum

Egenkapital 01.01. 70 000 1 328 260 1 398 260
Årets resultat 0 62 479 62 479
Årets utbytte 0 -56 000 -56 000
Estimatavvik etter skatt 0 -5 177 -5 177
Avgitt konsernbidrag 0 -1 927 -1 927
Andre endringer 0 -4 553 -4 553
Fusjon med Eurokraft AS og Eldrevatn Kraftverk AS 0 2 653 2 653
Egenkapital pr. 31.12. 70 000 1 325 736 1 395 736
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NOTE 19: AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON
Aksjekapitalen i Østfold Energi AS består av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Balanseført

Ordinære aksjer 70 000 1 000 70 000

Aksjonærene i Østfold Energi AS pr 31.12. er: Antall Pålydende Stemmeandel

Østfold fylkeskommune 35 000 50,00 % 50,00 %
Sarpsborg kommune 10 000 14,29 % 14,29 %
Moss kommune 5 000 7,14 % 7,14 %
Halden kommune 5 000 7,14 % 7,14 %
Askim kommune 3 000 4,29 % 4,29 %
Fredrikstad kommune 3 000 4,29 % 4,29 %
Eidsberg kommune 2 000 2,86 % 2,86 %
Aremark kommune 1 000 1,43 % 1,43 %
Hobøl kommune 1 000 1,43 % 1,43 %
Marker kommune 1 000 1,43 % 1,43 %
Rømskog kommune 1 000 1,43 % 1,43 %
Skiptvet kommune 1 000 1,43 % 1,43 %
Spydeberg kommune 1 000 1,43 % 1,43 %
Våler kommune 1 000 1,43 % 1,43 %
Sum 70 000 100,00 % 100,00 %

NOTE 20: KONTRAKTSFORPLIKTELSER INNENFOR FORRETNINGSOMRÅDET VANN

Østfold Energi AS har utarbeidet en risikohåndbok for krafthandel som beskriver metoder og systemer for å overvåke selskapets 
risikoeksponering. Selskapet driver kun sikringshandel på produksjonsporteføljen. 

Salgskontrakter pr. 31.12.2017
(Samlet kvantum i GWh innenfor periodene)

1 år 2–5 år 5–10 år

Salg fysiske kontrakter (konsesjonskraft) * 115 460 575
Salg finansielle kontrakter 758 263 0
Sum salgskontrakter 873 723 575

* Avtalene knyttet til konsesjonskraft er evigvarende.

Kjøpskontrakter pr. 31.12.2017
(Samlet kvantum i GWh innenfor periodene)

1 år 2–5 år 5–10 år

Stuvane kraftverk 156 624 780
Sum kjøpskontrakter 156 624 780

I henhold til selskapets etablerte regnskapsprinsipper og etter en vurdering av foreliggende kontrakter, 
foreligger ikke krav til balanseføring til virkelig verdi. 
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NOTE 21: TERMINKONTRAKTER

Østfold Energi AS har utarbeidet en risikohåndbok for finansområdet som beskriver metoder og systemer for  
å overvåke selskapets risikoeksponering. Hver portefølje har fått tildelt sine retningslinjer og risikorammer.

Selskapet har følgende salgskontrakter pr. 31.12.17

Forfall Valuta Beløp Snittpris

2018 TEUR 21 510 9,08
2019 TEUR 10 500 9,63
2020 TEUR 3 100 9,94

Sum 35 110 35 110

Urealisert tap pr. 31.12.2017 utgjør MNOK 21,6.

NOTE 22: MAGASINBEHOLDNING OG PRODUKSJON

For regnskapsåret 2017 gjelder følgende hovedtall hva gjelder magasinbeholdninger og produksjon:

GWh Prosentandel av 
kapasitet

Magasinbeholdning pr. 01.01.17 474 57,7
Magasinbeholdning pr. 31.12.17 507 61,7
Midlere beholdning siste 10 år 543 61,2

Produksjon 2017 1 766
Midlere produksjon 1 538

 

NOTE 23: BETALINGSMIDLER

Av betalingsmidler er TNOK 4 836 bundet på skattetrekkskonto. Videre er TNOK 295 bundet på depotkonto  
knyttet til handel på Nord Pool Spot og TNOK 9 852 er bundet opp som sikkerhetsstillelse hos Statnett.

Østfold Energi har en kommittert trekkrettighet på MNOK 250 i DNB, hvorav MNOK 0 er benyttet pr. 31.12.2017.

Østfold Energi-konsernet har et konsernkontosystem hvor datterselskapene deltar. Alle selskapene er solidarisk  
ansvarlig for trekk på kontoen. Konsernkontoinnehaver er Østfold Energi AS.
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NOTE 24: OPPLYSNINGER OM KRAFTPRODUKSJONEN

Tistedalsfoss kraftstasjon
Østfold Energi AS har en evigvarende rettighet til å ta ut 16,27 % (ca. 13 GWh) til selvkost fra Tistedalsfoss.
Rettighetene er notert i balansen og uttak medtas årlig som en kraftkjøpskostnad.

Stuvane kraftverk
Stuvane kraftverk ble overtatt av Lærdal kommune 01.11.2013. I de påfølgende 25 år er det inngått avtale med  
Lærdal kommune om rett og plikt til å kjøpe all kraftproduksjon (eksklusiv konsesjonskraft) til avtalte betingelser.
Dette kvantumet utgjør i et normalår 155 GWh.

NOTE 25: FINANSIELL MARKEDSRISIKO

Det legges vekt på at konsernet skal ha en risikoprofil i samsvar med konsernets kapitalbase og aksjonærpolitikk. Det  
er utarbeidet en metode for vurdering av de viktigste risikoområdene med tilhørende tiltak for å oppnå ønsket risiko.

Finansiell risiko
Østfold Energi har utarbeidet reglementer for å styre finansiell risiko.

Markedsrisiko
Østfold Energis hovedvirksomhet er produksjon av og handel med kraft. Ettersom markedet har et stort innslag  
av vannkraft,og tilgangen på vann varierer sterkt fra år til år, vil priser og produksjonsevne kunne variere betydelig.  
Dette kan gi betydelige utslag på Østfold Energis resultat. Produksjon og pris er ofte negativt korrelert, dvs. at  
mye vann og høy produksjon medfører lav pris, og vice versa. Dette medfører en naturlig demping av det totale  
utfallsrommet for resultatet. I tillegg til dettedriver Østfold Energi aktiv risikostyring i forhold til den aktuelle markeds- 
situasjonen. Det er selskapets strategi på lang sikt å oppnå en høyest mulig inntjening fra produksjonen sett i  
forhold til foretakets risikokriterier.

Østfold Energi er i tillegg eksponert for innkjøp av råvarer knyttet til fjernvarme og energigjenvinning. Råvarene er  
skogflis, restavfall, elkraft, olje og propan. Tilgangen på råvarene er konkurranseutsatt og påvirket av gjeldende  
rammevilkår. Selskapet har inngått kontrakter om kjøp av råvarer som sikrer god drift av varmesentralene til priser  
som gjelder i markedet. 

Risiko finansielle kraftkontrakter
Østfold Energi benytter i stor utstrekning forwardkontrakter til å sikre inntektene. Bakgrunnen for dette er den store  
usikkerheten som knytter seg til kraftsalgsinntekter. Inntektene avhenger av en volatil spotpris og produksjonsevnen  
til enhver tid. I denne sammenheng er det ingen forskjell mellom fysiske og finansielle kontrakter. Kontraktshandelen  
skal derfor bidra til å stabilisere selskapets årlige inntekter. Det er etablert retningslinjer for graden av eksponering  
i markedet.
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FORTS. NOTE 25

Risiko finansielle valutakontrakter
Kraftkontrakter avregnes over den nordiske elbørsen Nord Pool i Euro. Selskapet hadde pr 31.12.17 inngått termin- 
kontrakter for salg av Euro (jfr note 21). Terminkontrakter i Euro sammen med valutalån i Euro er gjort for å sikre  
fremtidige kontantstrømmer fra salg av kraft til markedspriser fastsatt i Euro. Terminkontraktene er vurdert som  
sikringsinstrumenter. Utover valutaterminene og valutalån har ikke selskapet poster av betydning som påvirkes  
av svingninger i valutakursene.

Kredittrisiko
Østfold Energi påtar seg kredittrisiko hovedsakelig gjennom plasseringer av overskuddslikviditet hos utstedere av  
verdipapirer. Østfold Energi har som strategi å begrense kredittrisikoen gjennom å inngå avtaler med anerkjente  
og solide motparter.

Renterisiko
Finansstrategien fastlegger rammer for renteeksponeringen både hva gjelder plasseringer og langsiktig finansiering.  
Gjennomsnittelig durasjon for plasseringer og finansiering pr 31.12.17 er hhv 0,10 år og 3,16 år. Selskapet benytter  
i noen tilfeller renteswapper for sikring av renten på finansieringen. 

Likviditetsrisiko
Selskapet påtar seg likviditetsrisiko ved at inn- og utbetalinger ikke skjer på samme tid. For å redusere denne risikoen  
har selskapet en likviditetsreserve i form av bankinnskudd, fondsplasseringer og trekkrettigheter.

NOTE 26: MILJØ

Rakkestad varmesentral er underlagt konsesjonsvilkår gitt av Fylkesmannen i Østfold med hensyn til utslipp til luft. 
Avfallsstoffer fra produksjonsprosessene tas forskriftsmessig vare på og transporteres til godkjente mottaksanlegg.
Selskapet driver en kontinuerlig forbedringsprosess når det gjelder utslipp til luft og håndtering av avfall.

Det var ingen meldepliktige utslipp i løpet av 2017. 
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Uavhengig revisors beretning 
Til generalforsamlingen i Østfold Energi AS 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Østfold Energi AS' årsregnskap, som består av: 

 selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2017, 
resultatregnskap, og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne 
datoen og noter, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og 

 konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2017, 
resultatregnskap, oppstilling over endringer i egenkapital og 
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter, 
herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

• er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 

• gir selskapsregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Østfold 
Energi AS per 31. desember 2017 og av selskapets resultater og kontantstrømmer 
for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

• gir konsernregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til konsernet 
Østfold Energi AS per 31. desember 2017 og av konsernets resultater og 
kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar 
med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-
ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors 
oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det 
kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med 
disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og 
hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Sentrale forhold ved revisjonen  

Sentrale forhold ved revisjonen er de forhold vi mener var av størst betydning ved 
revisjonen av årsregnskapet for 2017. Disse forholdene ble håndtert ved revisjonens 
utførelse og da vi dannet oss vår mening om årsregnskapet som helhet. Vi konkluderer ikke 
særskilt på disse forholdene. 
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  Beskrivelse av forholdet   Revisjonen av forholdet  

Nedskrivningsvurdering av investeringen 
i Siso Energi  

 

Østfold Energi AS eier 50 % av aksjene i 
Siso Energi AS. Investeringen blir 
klassifisert som felles kontrollert 
virksomhet og regnskapsført etter 
egenkapitalmetoden i konsernregnskapet 
og til historisk kost i selskapsregnskapet. 
Balanseført verdi av investeringen utgjør 
MNOK 612,4 i konsernregnskapet og MNOK 
628 i selskapsregnskapet. De største 
eiendelene til Siso Energi AS er kraftanlegg 
og fallrettigheter. Prisnivået for elektrisk 
kraft har falt de siste årene, noe som har 
medført behov for å vurdere investeringen 
i Siso Energi for nedskrivning. Ledelsen har 
vurdert balansertført beløp av 
investeringen mot bruksverdien av de 
underliggende verdiene i kraftverkene og 
fallrettighetene i Siso Energi. Ledelsen har 
lagt til grunn en rekke forutsetninger for 
nedskrivningstesten, hvor de mest sentrale 
er fremtidige kraftpriser (prisbaner), 
produksjonsnivå, kostnadsnivå ved drifts og 
vedlikeholds investeringer, samt 
diskonteringsrente. Siso Energi AS har også 
inngått en langsiktig bilateral kraftkontrakt 
for en betydelig del av produksjonen, som 
det tas hensyn til ved beregning av 
gjenvinnbart beløp av kraftverkene og 
fallrettighetene i Siso Energi.  

Som følge av investeringens størrelse og 
graden av skjønnsmessig vurdering er 
nedskrivningsvurderingen av investeringen i 
Siso vurdert å være sentral i revisjonen.  

Vi viser til note 9 om investering i 
felleskontrollert virksomhet i 
konsernregnskapet og note 10 om aksjer og 
andeler i selskapsregnskapet, samt note 2 
om regnskapsprinsipper i 
konsernregnskapet og regnskapsprinsipper i 
selskapsregnskapet.  

I forbindelse med revisjonen har vi kartlagt 
konsernets prosess for 
nedskrivningsvurderinger og gjennomgått 
vurderingen gjort av kraftanleggene og 
fallrettighetene til Siso Energi AS, 
herunder vurderingen av den bilaterale 
kraftkontrakten. Gjennomgangen omfatter 
en vurdering av og diskusjon med ledelsen 
om de vesentligste forutsetningene lagt til 
grunn for estimert verdi. Vi har også 
sammenlignet de anvendte prisbaner for 
kraftsalg mot prisbaner fra uavhengige 
markedsaktører. Vi har videre testet 
kontantstrømmene mot budsjett og 
forretningsplaner og vurdert 
treffsikkerheten av tidligere prognoser mot 
faktisk resultat. Vi har også vurdert 
avkastningskravet mot tilgjengelig bransje- 
og markedsinformasjon. Vi har også etter 
beregnet matematisk nøyaktighet i 
nedskrivningsmodellen.  

 

 

Annen informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetningen, 
redegjørelsene om foretaksstyring og øvrig informasjon i årsrapporten, men inkluderer ikke 
årsregnskapet og revisjonsberetningen.  
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Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi 
attesterer ikke den andre informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon 
med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen 
informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.  

Dersom vi konkluderer med at den andre informasjonen inneholder vesentlig 
feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med 
lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde, for selskapsregnskapet i 
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for 
konsernregnskapet i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt 
av EU. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å 
kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 
følge av misligheter eller feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets og konsernets 
evne til fortsatt drift og på tilbørlig måte opplyse om forhold av betydning for fortsatt 
drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for selskapsregnskapet så lenge 
det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. Forutsetningen om fortsatt drift skal 
legges til grunn for konsernregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle 
konsernet eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe realistisk alternativ til dette. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet 
ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede 
feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet 
er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, 
forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig 
feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne 
foretar basert på årsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele 
revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten 
det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører 
revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at 
vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn 
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for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære 
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller 
overstyring av intern kontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for 
revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter 
omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av 
selskapets og konsernets interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er 
rimelige. 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-
forutsetningen ved avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, 
og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold 
som kan skape tvil av betydning om selskapets og konsernets evne til fortsatt drift. 
Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i 
revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i 
regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi 
modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner 
er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. 
Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet og 
konsernet ikke fortsetter driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende 
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 

 innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den 
finansielle informasjonen til enhetene eller forretningsområdene i konsernet for å 
kunne gi uttrykk for en mening om det konsoliderte regnskapet. Vi er ansvarlige for 
å lede, følge opp og gjennomføre konsernrevisjonen. Vi alene er ansvarlige for vår 
revisjonskonklusjon. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til 
hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av 
betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av 
betydning i den interne kontrollen. 

Av de sakene vi har kommunisert med styret, tar vi standpunkt til hvilke som var av størst 
betydning for revisjonen av årsregnskapet for den aktuelle perioden, og som derfor er 
sentrale forhold ved revisjonen. Vi beskriver disse sakene i revisjonsberetningen med 
mindre lov eller forskrift hindrer offentliggjøring av saken, eller dersom vi, i ekstremt 
sjeldne tilfeller, beslutter at en sak ikke skal omtales i beretningen siden de negative 
konsekvensene av en slik offentliggjøring med rimelighet må forventes å oppveie 
allmennhetens interesse av at saken blir omtalt. 
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Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen og redegjørelse om bærekraft 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen og i redegjørelsene om foretaksstyring og bærekraft om årsregnskapet, 
forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente 
med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk 
finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 
oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets og konsernets 
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

 
Oslo, 23. april 2018  
BDO AS  
 
 
 
 
Erik H. Lie  
statsautorisert revisor 
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