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Når man justerer 
kursen noen grader 
kommer man til et 
annet sted… 
 
Når man setter opp 
farten kommer man 
dit fortere… 
 

Resultat	  2014 
Konsernstrategien gir retningen 
 



 
 

 

1,3 MRD på eksisterende virksomhet 

0,2 MRD som følge av synergi med andre 

* Forutsetninger; stabilitet i forhold utenfor 
konsernets kontroll  

Resultat	  2014 
Konsernsjefen økte trykket i 2011 

Mål - 1,5 MRD i 2015 



Konsernets resultat avhenger hovedsakelig 
av faktorene 
 

§  Tilsig/produksjonsvolum 
§  Kraftpris  
§  Valuta (NOK/EUR)  
§  Rentenivå 

Disse faktorene har AE liten mulighet til å 
påvirke 

Resultat	  2014 
Verdiskaping – viktige faktorer 



Når man justerer 
kursen noen grader 
kommer man til et 
annet sted… 
 
Når man setter opp 
farten kommer man 
dit fortere… 
 

Resultat	  2014 
Sterk motvind i markedet siden oppstart 
 

Kraftprisene har falt 
betydelig siden R2014 
startet – vi trenger hjelp 
fra markedet for å tette 
gapet opp til 1,3 MRD. 
 
Forhold knyttet til pensjon 
er endret og trekker også 
resultatene ned. 



 
Vi fokuserer på det vi kan 

gjøre noe med 
 

Resultat	  2014 
Potensialet finnes 

Alle organisatoriske og forretningsmessige 
virkemidler kan benyttes 



2013      2014      2015      2016      2017      2018      2019      2020 

Permanent høyere 
avkastning / 
verdiutvikling 

Effektivisering 
og utnyttelse 
av mulighetene 

Eksamen - er vi blant 
klassens beste? 

Resultat	  2014 
Skal gi langsiktige gevinster  
 



Resultat	  2014 
Hva har vi gjort – og hva gjør vi? 

•  Endret organisering – kjernefokus 
•  Solgt en rekke selskap 
•  Effektivisering – et enklere konsern 
•  Nedbemanning 
•  Utfordre hele organisasjonen – kontinuerlig 
•  Finne nye forbedringsområder 
•  Sikre framdrift og gevinstrealisering 
•  Sikre god involvering av tillitsvalgte 



 
 
 
 

Resultat	  2014	  
Overordnet status - konsern 

•  Pilene viser trender i forbedringsarbeidet – 
det vi kan påvirke 

 

R 2014 
Trend 

Ved årsskiftet var det identifisert potensielle 
forbedringer i størrelsesorden 350 Mill i 2015.  
Nye tiltak som kan representere ytterligere 100 
Mill utredes nå. 
 



Stor prosjektportefølje innen 
alle områder 
 

Fokus på kontinuerlig 
forbedring og effektivisering 
 
Rammebetingelser viktig 
 
 

Resultatnivå på 200 mill innen rekkevidde - vil svinge som 
følge av inntektsmodellen. 
Behov for øket trykk – mer å hente 

Resultat	  2014 
Nett 
 

R 2014 
Trend 



Resultat	  2014	  
Vannkraft 

Nyttejustert tilgjengelighet 
skal opp 
 

Prosjektgjennomføring – 
innfasing av ny produksjon 
 

Effektivitet – mål om å være 
på «pallen» (topp tre i 
bransjen). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Potensial på 40-50 mill i forbedringer 
Nye initiativ er identifisert 
Behov for øket trykk – mer å hente 
 

R 2014 
Trend 



Konkrete og ambisiøse mål 
innen alle områder 
Finpussing av grensesnitt vs. 
Vannkraft pågår – optimal 
utnyttelse av vannressursene  
 
 
 
 
 

Fokuserer på realisering av eksisterende mål 
Har identifisert mulige områder for vekst 

Resultat	  2014 
Kraftforvaltning 
 

R 2014 
Trend 



 
 
 
 

Resultat	  2014	  
Marked  

LOS – ambisiøse mål, er på 
god vei 

OTERA – konsentrasjon om 
lønnsomme områder 

Pågående strategiprosess 
forventes å gi resultater 

AE Varme – Tungt marked 
Fokuserer på driftsforbedringer 

og øket tilgjengelighet 
bioanlegg 

 

R 2014  
Trend 

R 2014  
Trend 

R 2014  
Trend 

For alle selskapene skal det hentes ytterligere 
effektivisering – enklere grensesnitt vs. 
morselskap 



Viktige grep gjennomført i 
2012 
 

Påvirkbare kostnader 
redusert fra 425 Mill (Q1 
2012) til 390 (Q1 2013) 
 

Ytterligere effektivisering – 
skreddersy grensesnitt vs. 
markedsselskapene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultat	  2014 
Morselskap - kostnadsbase 
 

R 2014 
Trend 

Redusert kostnadsbase og prosess for kontinuerlig 
forbedring 
Behov for øket trykk – mer å hente 
 



Sentralt team under 
etablering 

Innkjøpskategorier fordelt 

Har oppnådd besparelser på 
ca 7,5 millioner til nå i år 
(mål 15 millioner i 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultat	  2014 
Innkjøp – betydelig potensial 
 

R 2014 
Trend 

Resultatmål 2015  
• Drift - reduksjon på 70 mill 
• Investering - reduksjon på 25 mill 
 



I et fallende marked er forbedringsarbeidet viktigere 
enn noen gang; luftfart, media, papir, sol 

Trygghet på lang sikt forutsetter gode økonomiske 
resultater; bredt register av virkemidler 

Et godt og konstruktivt samarbeid med tillitsvalgte er 
avgjørende, selv om temperaturen til tider er høy… 

Evne og vilje til å ta ut 
potensialet blir avgjørende! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Resultat	  2014	  
Oppsummert – trykket økes  


