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4. august - 31. desember

Millioner kroner Noter 2017

Driftsinntekter  3    

Lønn og andre personalkostnader 3, 4  12    

Avskrivninger og nedskrivninger 8       

Andre driftskostnader 5  10    

Driftsresultat (19)    

Resultat aksjeinvesteringer 6  4 853    

Netto finansposter 6  2 535        

Sum finansielle poster  7 387    

Resultat før skattekostnad  7 368    

Skattekostnad 7 (9)    

Årsresultat  7 377    

Disponeringer: 

Utbytte 18   335     

Overført (fra)/til egenkapital  7 042    

Resultat

Hafslund AS ble etablert 4. august 2017 etter at Hafslund ASA ble strøket fra notering på Oslo Børs, og Hafslund AS fisjonert fra Hafslund ASA.
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31. desember

Millioner kroner Noter 2017

Eiendeler

Utsatt skattefordel 7  7 

Varige driftsmidler 8  3 

Aksjer i datterselskap 9  5 148 

Andre langsiktige fordringer 4, 10  2 835 

Sum finansielle eiendeler  7 984 

Sum anleggsmidler  7 994 

Kundefordringer og andre fordringer 11  2 600 

Bank 17  334 

Sum omløpsmidler  2 934 

Sum eiendeler  10 928 

Egenkapital og gjeld

Innskutt egenkapital  2 058 

Opptjent egenkapital  296 

Sum egenkapital 18, 19  2 354 

Utsatt skatt 7  

Avsetning for forpliktelser     

Langsiktig rentebærende gjeld 14, 15  7 659 

Sum langsiktig gjeld og forpliktelser  7 659 

Kortsiktig rentebærende gjeld 12  423 

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 13  157 

Avsatt utbytte 18  335 

Sum kortsiktig gjeld  915 

Sum egenkapital og gjeld  10 928 

 

Balanse

Styret i Hafslund AS
Oslo, 21. mars 2018

Hilde Tonne
Styreleder

Bente Sollid Storehaug

Odd Håkon Hoelsæter Jeanette Iren Moen

Bjørn Erik Næss Per Orfjell

Per Luneborg Tommy Linder

Finn Bjørn Ruyter
Administrerende direktør
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4. august – 31. desember

Millioner kroner Noter 2017

Resultat før skattekostnad  7 368    

Avskrivninger og nedskrivninger 8  

Betalte skatter 7      

Resultatposter justert for likviditetseffekt 6 (6 353)    

Endring arbeidskapital med mer (718)    

Netto kontantstrøm fra driften  297    

Investert i driftsmidler 8        

Utbetaling ved kjøp av aksjer 6        

Innbetaling ved salg av aksjer  3 073    

Endring i langsiktige fordringer      

Netto kontantstrøm investeringer  3 073    

Opptak lån        

Nedbetaling lån 14 (2 948)    

Endring andre langsiktige forpliktelser  

Utbetalt utbytte 18 (88)    

Netto kontantstrøm finansieringsaktiviteter (3 036)    

Netto endring bankbeholdning  334    

Bank per 4. august      

Bank per 31. desember  334    

 

Kontantstrømoppstilling
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Note 1 / Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet til Hafslund AS er avlagt i henhold til 
regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge (NGAAP).

Driftsinntekter

Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til 
virkelig verdi av vederlaget. Salg av varer og tjenester blir 
regnskapsført på tidspunktet for levering til kunden, forutsatt 
at kunden har overtatt risiko og eiendomsretten.

Klassifisering

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som 
anleggsmidler. Eiendeler som knytter seg til varekretsløpet, 
fordringer som tilbakebetales innen ett år, samt eiendeler 
som ikke er bestemt til varig eie eller bruk for virksomheten, 
er omløpsmidler. Gjeld med forfall senere enn ett år etter 
regnskapsårets utløp er oppført som langsiktig gjeld. Øvrig 
gjeld er klassifisert som kortsiktig.

Vurderingsprinsipper

Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta
Balanseposter i utenlandsk valuta, som ikke er sikret 
mot valutakursendringer, er vurdert til balansedagens 
kurs. Balanseposter som er sikret mot kurssvingninger 
med finansielle instrumenter, vurderes til sikringskurs. 
Balanseposter i utenlandsk valuta som sikrer hverandre, er 
vurdert til balansedagens kurs. Gevinst og tap som følge av 
valutakursendringer på andre balanseposter er klassifisert 
som finanspost.

Kundefordringer og andre fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende 
etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap 
gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte 
fordringene. I tillegg foretas det en uspesifisert avsetning for 
å dekke antatt tap for øvrige kundefordringer.

Investeringer i datterselskap,  tilknyttede og 
felleskontrollerte selskaper
Investeringer i datterselskap, tilknyttede og felleskontrollerte 
selskaper vurderes i henhold til kostmetoden. Det er foretatt 
nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker 
som ikke kan antas å være forbigående og det må anses 
nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er 
reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til 
stede. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra 
selskapene inntektsføres som finansielle inntekter.

Langsiktige aksjeinvesteringer
Langsiktige investeringer i selskaper hvor Hafslund 
kontrollerer mer enn 20 prosent av eierinteressene, men 
ikke har betydelig innflytelse eller langsiktig eierinteresse, 
er oppført til anskaffelseskost justert for eventuell varig 
nedgang i verdi. De enkelte investeringene vurderes 
individuelt. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger 
fra selskapene inntektsføres som finansielle inntekter. 
Realiserte gevinster eller tap og eventuell nedskrivning 
på grunn av varig nedgang i verdien er inkludert i 
resultatregnskapet under finansielle poster. 

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er i balansen ført til anskaffelseskost, 
med fradrag for akkumulerte av- og nedskrivninger. Egne 
investeringsarbeider balanseføres til full tilvirkningskost. 
Driftsmidler og anlegg avskrives fra det tidspunkt disse blir 
satt i drift. Varige driftsmidler avskrives lineært over forventet 
økonomisk levetid. Ved salg av driftsmidler presenteres 
gevinster som driftsinntekter og tap som driftskostnader.

Pensjoner og pensjonsforpliktelser 
Se konsernregnskapets note 2.18. Hafslund AS har benyttet 
adgangen til å gå over til NRS 6A som henviser til IAS 19 ved 
regnskapsmessig behandling av pensjonskostnader.

Note 1
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Skattekostnad, utsatt skatt og utsatt skattefordel
Skattekostnaden sammenstilles med resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar 
skatt og endring i utsatt skatt/skattefordel. Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets 
skattemessige resultat. Balanseført utsatt skatt er beregnet etter utlikningsmetoden med 
full avsetning på netto skatteøkende midlertidige forskjeller basert på balansedagens 
skattesatser og nominelle størrelser. Balanseført utsatt skattefordel knyttet til netto 
skattereduserende midlertidige forskjeller og underskudd til framføring er basert på en 
sannsynliggjøring av tilstrekkelig framtidig inntjening eller utnyttelse av skatteposisjoner 
gjennom konsernbidrag.  

Finansielle derivater
Regnskapsmessig behandling av finansielle derivater følger intensjonen bak inngåelsen av 
avtalene. Valutaderivater er ansett som pengeposter og vurdert til virkelig verdi. Urealiserte 
gevinster/tap blir resultatført.

Gjeld
Gjeld regnskapsføres til pålydende. Låneutgifter ved opptak av lån resultatføres direkte. 

Usikre forpliktelser (avsetninger) 
Usikre forpliktelser regnskapsføres dersom det er mer sannsynlig at de kommer til oppgjør 
enn at de ikke kommer til oppgjør. Beste estimat benyttes ved beregning av den usikre 
forpliktelsen. Dersom det gjennom vedtak besluttes å gjennomføre tiltak (restrukturering) 
som vesentlig endrer omfanget av virksomheten eller måten den drives på, og når tiltakene 
medfører sluttvederlag, blir det gjort avsetninger. Avsetningen beregnes ut fra beste estimat 
på de utgiftene som forventes å påløpe.

Prinsipper for kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Dette innebærer at man 
i analysen tar utgangspunkt i enhetens årsresultat for å kunne presentere kontantstrømmer 
tilført fra henholdsvis ordinær drift, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet. 
 

Note 2 / Store enkelttransaksjoner

Hafslund AS ble etablert 4. august 2017 etter at Hafslund ASA ble strøket fra notering på 
Oslo Børs, og Hafslund AS fisjonert fra Hafslund ASA. Hafslund Marked, Hafslund Varme 
og Hafslund Produksjon ble avhendet til Fortum, E-CO og Oslo kommune med virkning fra 
4. august 2017. Etter transaksjonen er Hafslund Nett hovedvirksomheten til Hafslund AS. 
Videre eier Hafslund AS et avfallsforbrenningsanlegg i Fredrikstad, Bio-El Fredrikstad AS, 
samt har deleierskap i nett- og energiselskap i Østfold og deleierskap i Hafslunds tidligere 
ventureaktivitet. Hovedkontoret ligger i Oslo. 

Note 3 / Lønn og andre personalkostnader

4. august – 31. desember

Millioner kroner  2017

Lønn  9 

Arbeidsgiveravgift  1 

Pensjonskostnader (note 4)  1 

Andre ytelser  1 

Sum lønn og andre personalkostnader  12 

Antall ansatte per 31.12 10

Informasjon om godtgjørelse til styret og ledende ansatte er gitt note 21 til konsernregnskapet.

Note 1, 2, 3
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Note 4 / Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

Hafslund AS er pliktig å ha pensjonsordninger for sine ansatte etter lov om tjenestepensjon. 
Selskapet har pensjonsordninger som tilfredsstiller kravene i loven og ordningene omfatter 
både ytelses- og innskuddsbaserte pensjoner. Per 31. desember 2017 hadde selskapet 
pensjonsordinger som omfattet i alt ti ansatte, herav tre i en offentlig ordning, en i en privat 
ordning og seks ansatte med en innskuddsbasert ordning. Ytelsesplanene gir rett til definerte 
framtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå ved 
oppnådd pensjonsalder. Pensjonsordningene er enten organisert i Hafslunds og Infratek 
pensjonskasse, gjennom forsikringsselskap eller direkte fra selskapene.

Millioner kroner 2017

Pensjonskostnad

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 1  

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsene   

Avkastning av pensjonsmidler

Resultatført planendring

Pensjonskostnad ytelsesplaner 1 

Arbeidsgivers tilskudd  

Sum pensjonskostnader 1 

2017-12-31

Balanseført forpliktelse

Nåverdi av opptjent pensjonsforpliktelse for ytelsesplaner i fondsbaserte ordninger 41

Pensjonsmidler (48)

Faktisk netto pensjonsforpliktelse (-midler)  
for ytelsesplaner i fondsbaserte ordninger

(7)

Nåverdi av forpliktelse for ikke fondsbaserte ordninger 3 

Netto pensjonsforpliktelse (-midler) i balansen (4)

Balanseført brutto pensjonsforpliktelse 3 

Balanseført brutto overfinansiert ordning (7)

Netto pensjonsforpliktelse 1. januar

Pensjonskostnad i året  

Pensjonsutbetalinger og betaling av pensjonpremie 1 

Aktuarielt tap/(gevinst) ført mot egenkapital (6)

Netto pensjonsforpliktelse (-midler) 31. desember (4)

Forutsetninger 2017

Diskonteringsrente 2,30 %

Forventet avkastning på pensjonsmidler 2,30 %

Årlig lønnsvekst 2,50 %

G-regulering 2,25 %

Diskonteringsrenten er beregnet med utgangspunkt i en rentekurve som tar hensyn til at 
pensjonsutbetalingene forfaller på ulike tidspunkt i framtiden. Kurven er beregnet med 
utgangspunkt i priser på OMF-renten den 31. desember 2017, som beregnet av Norsk 
Regnskapsstiftelse.

Årlig lønnsvekst er beregnet med utgangspunkt i en kurve basert på historiske observasjoner. 
Lønnsveksten er i gjennomsnitt satt til 2,5 prosent over tjenestetiden for populasjonen i 
pensjonskassen i Hafslund. Se for øvrig nærmere omtale i note 18 til konsernregnskapet.

Note 4
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Note 5 / Andre driftskostnader

Millioner kroner 2017

Kjøp av tjenester  6    

Husleie, strøm, etc.      

Salg- og markedsføring      

Drift- og vedlikehold  

Drift av IKT-tjenester      

Andre driftskostnader  3    

Sum andre driftskostnader  10    

Kostnadsført honorar til revisor i 2017 eksklusive merverdiavgift utgjør 1,0 million kroner. 
Honoraret fordeler seg som følger:
– Lovpålagt revisjon 0,15 millioner kroner.
– Skatterådgivning 0,03 millioner kroner.
– Andre attestasjonstjenester 0,63 millioner kroner.
– Annen rådgivning 0,15 millioner kroner.

Note 6 / Resultat aksjeinvesteringer og netto finansposter 

Millioner kroner 2017

Gevinst/(tap) ved salg av aksjer i datterselskap  4 853 

Resultat fra aksjeinvesteringer  4 853 

Renteinntekter  38 

Rentekostnader  88 

Konsernbidrag  37 

Agiogevinst/(-tap)   

Andre finansinntekter/(-kostnader)  (9) 

Utbytte fra datterselskap  2 557 

Netto finansposter 2 535 

Note 5, 6
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Note 7 / Skattekostnad

Millioner kroner 2017

Resultat før skattekostnad  7 368    

Permanente forskjeller  4    

Skattefri gevinst/tap ved salg av aksjer i datterselskap (7 409)    

Estimatavvik pensjoner ført mot egenkapitalen  6    

Endring midlertidige forskjeller (4)    

Skattegrunnlag før anvendelse av fremførbart underskudd  
og konsernbidrag

(36)    

Konsernbidrag, skattefritt  

Skattegrunnlag, betalbar skatt        

Skattekostnad består av:

Betalbar skatt        

Endring utsatt skatt (7)    

Utsatt skatt av estimatavvik pensjoner ført mot egenkapitalen (1)    

Skattekostnad (9)    

Avstemming av skattesats:

Resultat før skattekostnad  7 368    

Forventet skattekostnad etter nominell skattesats  1 768    

Skatteeffekt av skattefrie inntekter og ikke fradragsberettigete kostnader (1 777)    

Effekt av endret skattesats      

Skattekostnad (9)    

Grunnlag utsatt skatt/utsatt skattefordel

Kortsiktige forskjeller (1)    

Driftsmidler  2    

Påløpte pensjonsforpliktelser  7    

Gevinst- og tapskonto (4)    

Endring midlertidige forskjeller  4    

Skattemessig fremførbart underskudd  36    

Grunnlag utsatt skatt/utsatt skattefordel  40    

Balanseført utsatt skattefordel  9    

Note 7
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Note 8 / Varige driftsmidler

Millioner kroner Bygninger

Balanseført verdi per 4. august 2017  3    

Investeringer        

Overført fra anlegg under utførelse       

Avgang anskaffelseskost      

Avgang akkumulerte avskrivninger        

Årets avskrivninger      

Balanseført verdi per 31. desember 2017  3    

Anskaffelseskost  8    

Akkumulerte av- og nedskrivninger (5)    

Balanseført verdi per 31. desember 2017  3    

Avskrivningsprosent 0-5 %

Note 9 / Aksjer i datterselskaper 

Millioner kroner Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Eier-/ stemmeandel %
Andel balanseført egenkapital 

selskap per 2017-12-31
Balanseført verdi  

2017-12-31

Hafslund Nett AS 2009 Oslo 100 6 259 4 829

Hafslund Handel AS 1986 Oslo 100 1 250 304

Bio-El Fredrikstad AS 2014 Fredrikstad 100 18 15

Sum aksjer i datterselskaper 7 527 5 148

Note 8, 9
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Note 10 / Andre langsiktige fordringer

Millioner kroner 2017-12-31

Balanseført netto pensjonsmidler (se note 4)  4 

Innskudd pensjonskasse  116 

Lån konsernselskaper  2 715 

Sum andre langsiktige fordringer  2 835 

Note 11 / Kundefordringer og andre fordringer

Millioner kroner 2017-12-31

Kundefordringer  3 

Fordring konsernselskaper  2 594 

Andre fordringer  3 

Sum kundefordringer og andre fordringer  2 600 

Note 12 / Kortsiktig rentebærende gjeld

Millioner kroner
Gjeld per  

2017-12-31

Konsernkassekreditt gjelder trekk på datterselskap 423

Kortsiktig rentebærende gjeld 423

Note 13 / Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld

Millioner kroner 2017-12-31

Leverandørgjeld  2 

Påløpte renter  114 

Annen ikke rentebærende gjeld  13 

Gjeld til andre konsernselskaper  28 

Sum leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld  157 

Note 10, 11, 12, 13
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Note 14 / Langsiktig rentebærende gjeld

Millioner kroner Rente % per 2017-12-31 Gjeld per 2017-12-31

Obligasjonslån fast rente 3,7-6,3 3 024

Obligasjonslån flytende rente 1,3-5,6 2 893

Andre lån 1,4-2,0 1 742

Sum langsiktig rentebærende gjeld 7 659

Millioner kroner 2018 2019 2020 2021 2022 Deretter Sum

Avdragsprofil langsiktig rentebærende 
gjeld Hafslund AS

1 189 2 006 1 151 1 240 470 1 603 7 659

Hafslund har syndikerte trekkfasiliteter på totalt 2502 millioner kroner. Fasilitet A er på 504 millioner kroner med løpetid til 
desember 2020 og fasilitet B er på 1998 millioner kroner med løpetid til desember 2022. Begge fasilitetene har opsjon på et 
pluss et år forlengelse av løpetiden. Långivere er et banksyndikat bestående av seks internasjonale banker. Trekkfasilitetene 
benyttes som back-stop for låneforfall og generell likviditetsreserve. 

I tillegg har Hafslund en bilateral trekkfasilitet på 500 millioner kroner med løpetid til oktober 2018. Alle trekkfasilitetene var 
ubenyttet per 31. desember 2017. 

Hafslund har negativ pantsettelsesklausul i låneavtalene. Enkelte av avtalene har bestemmelser om at det ikke skal 
avhendes vesentlige eiendeler uten etter samtykke og eierskapsklausul som sier at over 50 prosent av aksjekapitalen i 
Hafslund AS eller Hafslund Nett AS skal eies direkte eller indirekte av Oslo kommune.

Note 15 / Nærstående parter

Hafslund har et obligasjonslån på 740 millioner kroner fra 
Oslo Pensjonsforsikring AS, etablert i 2008. Lånet har 10 
års løpetid, ble tatt opp til markedsmessige betingelser 
og er børsnotert. Nordic Trustee er avtalemotpart. Oslo 
Pensjonsforsikring AS er et livsforsikringsselskap som er 
heleid av Oslo kommune. Lånet inngår i Langsiktige lån, 
obligasjonslån fast rente i note 16 for konsernet.

Note 14, 15
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Note 16 / Risikostyring og finansielle derivater

Tabellen under viser utestående renteswap per 31. desember 2017:    

Millioner kroner

Valuta Beløp Hafslund betaler Hafslund mottar Start Forfall

NOK 500 Flytende 6M Nib+200 Fast/årlig 6,30 % 2009-01-21 2019-01-21

Virkelig verdi på renteswappen utgjorde 18 millioner kroner per 31. desember 2017. Beløpet er eksklsiv påløpte renter.

Note 17 / Garantier

Som sikkerhet for enkelte forpliktelser kjøper 
konsernet bankgarantier. Disse garantiene 
utgjorde per 31. desember 2017 21 millioner 
kroner i skattetrekksgarantier, 51 millioner kroner i 
husleiegarantier og 0,5 millioner kroner i kontrakts- 
og betalingsgarantier. 

Note 16, 17
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Note 18 / Egenkapital

Millioner kroner Aksjekapital Overkurs Annen innskutt egenkapital Annen egen kapital
Sum innskutt og  

opptjent egenkapital

Egenkapital 4. august 2017  131     1 885     42    (162)     1 896    

Utdeling til Oslo Energi Holding AS  
i forbindelse med oppgjør Fortum

(88)    (88)    

Tingsutbytte (6 500)    (6 500)    

Avsatt ordinært utbytte regnskapsåret 2017 (335)    (335)    

Estimatavvik pensjoner ført mot egenkapitalen  4     4    

Årets resultat  7 377     7 377    

Egenkapital 31. desember 2017  131     1 885     42     296     2 354    

Note 18, 19, 20

Note 19 / Aksjekapital og aksjonærinformasjon   

Det vises til note 14 i konsernregnskapet.

Note 20 / Hendelser etter balansedagen   

Det vises til note 27 i konsernregnskapet for informasjon om hendelser etter balansedagen.
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