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Hovedpunkter pr 3. kvartal 2018

Gode resultater i Vannkraft/ Kraftforvaltning

• 6 333 GWh (6 300 GWh)

• Gjennomsnittlig spotpris (område NO2)  40,5 øre/kWh 
(26,3 øre/kWh), en økning på 54 %. 

Høy skattekostnad

Nedsnødd og Nedblåst

• Konsernets mest omfattende feilsituasjoner noen sinne
• Vesentlige kostnader - vil prege årsresultatet

Utfordringer i deler av Tysklands satsingen



Driftsresultat pr resultatområde

RO Kraftforvaltning har ansvar for inntektssiden til RO Vannkraft. Denne delen av aktiviteten føres i AE Vannkrafts bøker.



Resultat pr 3. kvatal 2018

Høyere skattekostnad trekker ned resultatet

Underliggende IFRS resultat 3. kv. 2018 3. kv. 2017

Driftsresultat 1701 1319

Netto finans 184 178

Skatt 919 583

Resultat etter skatt (majoritetens andel) 612 577



Nordisk systempris historisk og forventet



Resultat pr 3. kvartal 2018
Q3-18 Q3-17 2017

Resultat etter skatt IFRS 256 316 487

Justeringer:

Urealiserte verdiendringer 339 520 719

Gevinster ved salg -26 -211 -224

Endring negativ grunnrenteinntekt til fremføring/utsatt 
grunnrenteskatt

43 -48 -137

IFRS underliggende 612 577 845

GRS 550 877 1237



Investeringer i 2018

Det er investert for 955 mill kr hittil i 2018
95% av investeringsmidlene er brukt i Vannkraft og Nett

De største prosjektene er 
- AMS prosjektet i Nett (99% ferdig) 
- Åseral Nord i Vannkraft



Default traff kraftmarkedet med full kraft
Agder Energi

Hva som traff Nasdaq OMX Commodities 10. og 11. september 2018,

og konsekvensene for Agder Energi 



Bakgrunn

Einar Aas satt under administrasjon og ekskludert fra handel

På kvelden 12.sep kom det melding fra Nasdaq Clearing om at et medlem, senere bekreftet å 
være krafthandler Einar Aas, ikke hadde stilt tilstrekkelig sikkerhet for sine posisjoner i 
kraftmarkedet og var satt under administrasjon av Nasdaq. 

Dette medførte at Nasdaq gjennomførte dekningssalg av Einar Aas sine åpne posisjoner. 

Dekningssalget resulterte i et tap for Nasdaq Clearing på 114 MEUR, hvor Nasdaq 
Clearing selv dekker 7 MEUR.

Resterende bidrag for påfylling av dekningsfondet må komme fra deltakere på børsen. 



Prisutvikling

Tyskland økte grunnet kraftig økning i 
Co2 pris, som bidro til å løfte 
marginalkostnad på kull og gass. 

Norden ble redusert grunnet bløtere 
varsler og således høyere tilbud. Dette 
har vedvart utover hele uke 37 og inn i 
uke 38. 

Mandag 10. september



Tidslinje

10.sep 11.sep 12.sep 13.sep 14.sep

Mandagen åpner med historisk 
høy variasjon mellom Tyskland 
og Norden – i feil retning for 
Einar Aas

Det er foretatt massivt utsalg av 
posisjoner denne dagen. 

Einar Aas slutter uka med et 
markedssyn på lavere 
prisavstand mellom Nordisk-
og Tysk kraftpris. 

7.sep

Einar Aas har ikke tilstrekkelig 
frie midler for å overholde sine 
tapsforpliktelser ovenfor 
Nasdaq 

Nasdaq setter medlemskapet til 
Einar Ass under administrasjon 
av Nasdaq. 

I henhold til transaksjonslister 
ser det ut som at Nasdaq 
gjennomførte dekningssalg på 
porteføljen i løpet av tirsdag 
ettermiddag.

Pressemelding fra Nasdaq ble 
sendt ut sent onsdag kveld

Markedet våkner opp til 
pressemelding. 

Einar Aas sendte selv ut en 
pressemelding i løpet av 
torsdag og verifiserte at det 
var han som var suspendert 
fra handel.  

Nasdaq sendte ut kravet om 
oppdeking av 
disposisjonsfondet til 
resterende medlemmer. 

Markedet forsetter å falle på 
fundamentale forhold, 
likviditeten er tilfredsstillende. 

«Følgen av dette er 
akkord eller 

personlig konkurs»
DEF

AUL
T



Fra pressemeldingen fra Einar Aas (DN torsdag 13/9 kl 13:28):

Posisjonen var 23 TWh nordisk kraft og 11 TWh tysk kraft – vel og merke fordelt på 
ulike produkter (ulike kvartalsprodukter, ulike årsprodukter (19, 20, 21, 22, 23...))



Konsekvenser for Agder Energi

Agder Energi er påkrevd å tilføre dekningsfondet 1,9 MEUR

Ø Agder Energi

Ø LOS Energy Trading 

Høyt organisatorisk fokus, mye trykk fra presse

Pressemelding vedrørende direkte tapsavsetning for Agder Energi sendt ut 14.09

Konkursen har ikke gitt direkte negativ verdiutvikling på konsernets porteføljer. 

Markedet hadde grunnet svært våte varsler og fallende termiske priser gjort en kraftig, 
men ikke unormal stor korreksjon på prisbildet. 



Vårt oppdrag:
Vi leverer ren energi,
for at samfunnet skal fungere 
– nå og for fremtiden 


