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Hovedpunkter foreløpig årsresultat og 4. kvartal 2017 

 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for året på 1634 mill (1636 mill) og 510 mill for 
kvartalet. 

 Resultat etter skatt for året for videreført virksomhet på 612 mill (661 mill) og 250 mill for 
kvartalet, nedgangen for året skyldes økte finanskostnader. 

 Hafslund Nett har økt sin effektivitet og har styrket sin posisjon som et av landets mest 
effektive nettselskaper.  

 Robust finansieringsstruktur etablert med ny 2,5 mrd. trekkfasilitet.  

 Endelig oppgjør for avhendet virksomhet ble gjennomført i 4. kvartal. 

 Stabil og god drift opprettholdt gjennom en omfattende transaksjonsprosess. 

 

 

 

Netto gjeld/ 
EBITDA 

4,0x 
 

EBITDA 
2017 

1634 
mill 
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Transaksjon og finansielle tall 

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. Alle henvisninger til «transaksjonen» i denne 

rapporten viser til hele transaksjonen i Hafslund ASA som ble gjennomført 4. august 2017. Avhendet virksomhet rapporteres resultatmessig netto etter skatt i tallene for 2016 til og med juli 2017. Balansetall 

for 2016 er for det tidligere Hafslund ASA konsernet.  

 

Nøkkeltall  

4. kv 16 4. kv 17 Resultat (NOK millioner) Året 2017 Året 2016 

1495                     1 479  Salgsinntekter                    5 169  4 824  

428  510  EBITDA 1 634  1 636  

237  321  Driftsresultat 962  964  

201  269  Resultat før skatt og avhendet virksomhet 756  816  

194  (146) Resultat fra avhendet virksomhet, netto etter skatt 3 702  741  

383  104  Resultat etter skatt 4 315  1 402  

    Kapitalforhold      

36 % 31 % Egenkapitalandel 31 % 36 % 

5,8                         4,0  Netto gjeld/EBITDA                        4,0                                       5,8  

13 % 19 % FFO/netto gjeld 19 % 13 % 

9 480  6 554  Netto rentebærende gjeld 6 554  9 480  

22 730  12 404  Engasjert kapital 12 404  22 730  

    Andre nøkkeltall      

5 882  5 810  Energileveranse Nett (GWh) 19 576  19 524  

697  709  Antall nettkunder (1000) 709  697  

17  30  KILE kostnad  87  76  

352  409  Kostnader utenfor inntektsrammen (Statnett, andre overliggende nett, ENOVA, m.m.) 1 610  1 315  

404  516  Investeringer 1 602  1 009  

8 817  9 817  NVE-kapital 9 817  8 817  

16 21 HMS: Totalt antall skader per million arbeidstimer (H2) 21 16 

Tall i norske kroner om ikke annet er spesifisert. Tall for 2016 er oppgitt i parentes.  
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Sammendrag 4. kvartal 2017 

HMS 

Det har vært fire skader i 4. kvartal 2017, hvorav en skade med 

fravær. Rullerende 12 måneders antall skader per million 

arbeidstimer (H2) var 21 per desember 2017, mot 16 per 

desember 2016. Det er et sterkt fokus på å redusere antall 

skader i hele virksomheten. 

 

Resultat 4. kvartal 

Hafslund hadde et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 

510 mill (428 mill) og et driftsresultat på 321 mill (237 mill) i 4. 

kvartal 2017.  

Finanskostnadene på 52 mill (36 mill) i 4. kvartal inkluderer effekt 

fra økte forwardrenter som har endret markedsverdien på den 

delen av låneporteføljen som regnskapsføres til virkelig verdi. 

Dette har redusert finanskostnadene med 18 mill (30 mill). 

Skattekostnaden i 4. kvartal ble 19 mill (11 mill). Dette inkluderer 

en positiv effekt på 48 mill gjennom redusert utsatt 

skatteforpliktelse per 31.12.2017 som følge av at alminnelig 

skattesats i Norge reduseres med ett prosentpoeng fra 2018. 

Resultat etter skatt for videreført virksomhet er 250 mill (189 mill).  

Resultat fra avhendet virksomhet er -146 mill (194 mill) etter 

skatt. Dette består av endelig oppgjør for aksjene i de avhendede 

selskapene etter gjennomføring av transaksjonene i august 

2017. Dette ga et totalt resultat etter skatt fra videreført og 

avhendet virksomhet på 104 mill (383 mill) i 4. kvartal 2017. 

 

Kontantstrøm 4. kvartal 

Kontantstrøm fra driften ble 416 mill (132 mill) i 4. kvartal, og 

inkluderer 138 mill i økt arbeidskapital (146 mill) som følge av 

høyere levert energivolum. Ved utgangen av kvartalet var det en 

positiv arbeidskapital på 524 mill. Fjorårets kvartal inkluderte i 

tillegg 157 mill i kontantstrøm fra avhendet virksomhet. 

EBITDA på 510 mill i 4. kvartal er 44 mill lavere enn den 

tilhørende kontantstrømmen fra driften før arbeidskapitalendring. 

Dette skyldes betaling av renter og skatt på til sammen 66 mill i 

tillegg til resultatforhold justert for likviditetseffekt på 110 mill. Det 

var netto investeringer på 632 mill i 4. kvartal drevet av økt 

aktivitetsnivå innen AMS, samt endelig oppgjør for aksjene 

vedrørende avhendet virksomhet, hvor det ble tilbakebetalt 146 

mill. 

 

Finansiering og kapitalforhold 

Hafslund hadde netto rentebærende gjeld på 6,6 mrd og en 

gjennomsnittlig kupongrente på 2,9 prosent for låneporteføljen 

ved utgangen av 4. kvartal. Gjennomsnittlig tid til forfall er 3,1 år.  

 

Årlig forfallsprofil lån per desember 2017 (mill) 

 
 

Forfallsprofil neste 12 måneder per desember 2017 (mill) 

 
Hafslund opprettholder solide finansielle nøkkeltall og har netto 

gjeld/EBITDA på 4,0x ved utgangen av 4. kvartal. Hafslunds 

kapitalstruktur er tilpasset virksomheten slik det er etter 

gjennomført transaksjon. Målet er å opprettholde en kredittprofil 

som er sammenlignbar med tidligere Hafslund ASA. Hafslunds 

kapitalbehov vil øke noe mot slutten av 2018, blant annet som 

følge av ferdigstillelse av utrulling av automatiske strømmålere 

(«AMS prosjektet»). Det er ikke ventet at netto rentebærende 

gjeld/EBITDA i Hafslund vil overstige 5x. 

Hafslund har per utgangen av 4. kvartal en kontantbeholding på 

1105 mill og en trekkfasilitet på 500 mill med løpetid til oktober 

2018. Videre ble det i 4. kvartal inngått avtale med en gruppe på 

seks banker om to trekkfasiliteter på totalt 2 502 mill. kroner. Èn  

fasilitet er på 504 mill med tre års løpetid (pluss opsjon på inntil 

to år) og den andre er på 1 998 mill med fem års løpetid (pluss 

opsjon på inntil to år). Hafslund har en robust 

finansieringsstruktur med likviditet til å dekke minimum 12 

måneders forfall. 
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Sammendrag 2017 

Resultat 2017 

Hafslund hadde i 2017 et driftsresultat på 962 mill, som er på nivå 

med 2016. Resultat etter skatt ble 4315 mill (1402 mill), og 

inkluderer salgsgevinst på 3225 mill ved gjennomføring av 

transaksjonen, samt resultat etter skatt for virksomhetene som 

ble solgt i august på 477 mill (741 mill). Resultat etter skatt for 

videreført virksomhet ble 612 mill (661 mill) i 2017, hovedsakelig 

pga høyere finanskostnader i 2017. 

Hafslund hadde salgsinntekter på 5169 mill (4824 mill) i 2017. 

Økningen kommer hovedsakelig av økt nettleie per 1. januar 

2017, som følge av økt nettleie til Statnett og økt statlig avgift på 

elektrisk kraft. Driftsresultatet på 962 mill gir en avkastning på 

engasjert kapital på 8 prosent basert på balanse per 31.12.2017.  

Finanskostnadene på 206 mill i 2017 er 58 mill høyere enn i 

2016. Økningen skyldes hovedsakelig 25 mill i kostnader 

forbundet med to kortsiktige trekkfasiliteter inngått i forbindelse 

med transaksjon i Hafslund ASA, kompensasjon til 

obligasjonseiere vedrørende flytting av obligasjonslån fra 

Hafslund ASA til Hafslund AS, samt et valutatap på 1 mill mot en 

valutagevinst på 35 mill i 2016. Videre er finanskostnadene 

positivt påvirket med 75 mill (87 mill) som følge av at høyere 

forward rentekurve reduserer markedsverdien på lån som 

regnskapsmessig vurderes til markedsverdi. 

Skattekostnaden på 143 mill (155 mill) inkluderer en positiv effekt 

på 48 mill gjennom lavere utsatt skatteforpliktelse per 31. 

desember 2017, som følge av at alminnelig skattesats i Norge 

reduseres med 1 prosentpoeng, til 23 prosent, fra 2018.  

Årsresultatet på 4315 mill justert for resultat fra avhendet 

virksomhet på 3702 mill gav en egenkapitalavkastning på 13 

prosent i 2017. 

Kontantstrøm 2017 

Kontantstrøm fra driften ble 2437 mill (2045 mill) i 2017. Netto 

kontantstrøm fra investeringsaktiviteter og solgt virksomhet ble 

positiv med 1245 mill (-1116 mill) grunnet bidrag fra avhendet 

virksomhet på 2794 mill (-173 mill). Med utbetaling av utbytte i 

2017 på 722 mill, ble netto kontantstrøm i 2017 til nedbetaling av 

gjeld 2960 mill (343 mill). 

Ved utgangen av 2017 var netto rentebærende gjeld 6554 mill. 

Nøkkeltallene gjeld/EBITDA og egenkapitalandelen var ved 

utgangen av året henholdsvis 4,0 og 31 prosent. Hafslund har en 

robust finansieringsstruktur med langsiktige, komitterte 

trekkfasiliteter. Ved utgangen av 2017 hadde konsernet 

ubenyttede trekkfasiliteter på 3002 mill. Hafslund har ingen 

finansielle gjeldsbetingelser (covenants) knyttet til sine 

låneavtaler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nett 

 Økonomi 

NOK millioner 4. kv 17 4. kv 16 Året 17 Året 16 

Salgsinntekter 1 462 1 357 5 066 4 757 

Brutto dekningsbidrag 907 852 3 035 3 028 

EBITDA 515 459 1 675 1 654 

Driftsresultat 327 308 1 014 1 056 

Energileveranse (GWh) 5 810 5 882 19 576 19 524 

Antall kunder (i 1.000)  709 697 709 697 

Kostnader utenfor 
inntektsrammen  

409 352 1 610 1 315 

Investeringer 516 404 1 602 1 009 

NVE-kapital 9 817 8 817 9 817 8 817 

Engasjert kapital 12 608 11 870 12 608 11 870 

 

Forretningsområdet Nett hadde salgsinntekter på 1 462 mill i 

kvartalet, noe som er 105 mill høyere enn tilsvarende periode i 

fjor. Økningen skyldes hovedsakelig økt nett-tariff. 

Energileveransen i 4. kvartal på 5 810 GWh er om lag på samme 

nivå som fjoråret. Kostnader til overliggende nett (Statnett) og 

energikjøp til dekning av nettap utgjør til sammen 532 mill (472 

mill) i kvartalet. Økningen knytter seg hovedsakelig til økte 

kostnader til overliggende nett (Statnett) på 57 mill. Dette ga et 

brutto dekningsbidrag på 907 mill (852 mill) for 4. kvartal. 

Driftskostnadene på 392 mill i 4. kvartal er på nivå med fjoråret 

(393 mill). Kostnader til drift og vedlikehold er også om lag på 

nivå med fjoråret.  

EBITDA på 515 mill i 4. kvartal er 56 mill høyere enn fjoråret.  

Nett sitt driftsresultat for 2017 på 1 014 mill er 42 mill lavere enn 

driftsresultatet for 2016. Dette er bedre enn guidingen per 3. 

kvartal bl.a. grunnet lavere vedlikeholdskostnader og kostnader 
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knyttet til feil i nettet. EBITDA økte med 21 mill, men økte 

avskrivinger på 63 mill forklarer nedgangen i resultat.  

Hovedårsaken til økningen i avskrivninger er god fremdrift i 

investeringsprosjekter og økte investeringer i AMS-prosjektet. 

Ved utgangen av 2017 hadde nettvirksomheten en akkumulert 

merinntekt på 387 mill mot 187 mill ved utgangen av 2016. 

Hafslund Nett ønsker å opprettholde en stabil utvikling av 

nettleien, noe som er en medvirkende årsak til økningen i 

akkumulert merinntekt. 

Med normal energietterspørsel, planlagte nett-tariffer og forward 

kraftpriser, samt planlagt vedlikehold og kostnadsutvikling, 

forventes Nett sitt driftsresultat for 2018 å bli noe lavere enn for 

2017.  

 

 Drift 

Hafslund Nett er blant de nettselskapene i Norge med best 

leveringssikkerhet. Grafen under viser utvikling i avbruddstid per 

kunde i minutter (høyre akse) og KILE-kostnad (venstre akse). 

KILE er kvalitetsjustering av inntektsrammen for ikke-levert 

energi. 

KILE-kostnad og avbruddstid per kunde                                

 

 

Generelle driftsforhold i Hafslund Netts forsyningsområde har 

vært noe mer ustabile i 4. kvartal. En øking i antall 

driftsforstyrrelser i kvartalet må bl.a. ses i sammenheng med 

stormen Ylva (23. november) og Aina (7. desember), samt 

utfordrende snøvær mot slutten av året. KILE-kostnaden økte i 

hovedsak som følge av en hendelse i regionalnettet (årets 

dyreste feil) samt kabelbrann i Pipervika i distribusjonsnettet. 

Totale KILE-kostnader i 4. kvartal er 30 mill mot 17 mill i fjorårets 

kvartal. 

 

 Investeringer 

Investeringene i 4. kvartal var 516 mill (404 mill). Økningen 

knytter seg først og fremst til AMS-prosjektet, men også 

egeninitierte investeringer i forsyningsnettet. AMS-prosjektet 

viser god fremdrift, og per utgangen av året er 412 400 av totalt 

658 000 målere til husholdningskundene installert.  

 

Det er en økning i investeringer på 593 mill, eller 59 prosent for 

året totalt. AMS-prosjektet står for om lag halvparten av 

økningen. Resten av økningen skyldes økte investeringer i eget 

regional og distribusjonsnettet.     

 

Hafslund Nett har en engasjert kapital på 12,6 mrd (11,9 mrd) og 

en NVE-kapital på 9,8 mrd (8,8 mrd) ved utgangen av 4. kvartal 

2017. 

 

 

Annen virksomhet 

NOK millioner 
4. kv 

17 

4. kv 

16 
Året 17 Året 16 

Driftsresultat annen virksomhet (6) (72) (52) (92) 

 

Samlet driftsresultat for annen virksomhet var -6 mill i 4. kvartal. 

Annen virksomhet består av stabsfunksjoner, Bio-El Fredrikstad, 

tilknyttede selskap og verdiendring på rentederivater. 

Stabsfunksjoner består av det tidligere morselskapet Hafslund 

ASA frem til 4. august, og det nye selskapet Hafslund AS etter 

dette, og inkluderer transaksjonskostnader relatert til 

transaksjonene. Stabsfunksjonene i Hafslund AS er redusert mot 

tidligere Hafslund ASA. 2016 inkluderer nedskrivninger innen 

øvrig virksomhet. 

 

Andre forhold 

 Oppgjør transaksjon 

Endelige kjøpesumberegninger og oppgjør for avhendet 

virksomhet knyttet til transaksjonen i Hafslund ASA ble 

gjennomført i 4. kvartal 2017. Som følge av hovedsakelig skatt- 

og arbeidskapitaljusteringer ble oppgjøret fra august 2017 

nedjustert med 146 mill, noe som reduserte Hafslunds 

kontantbeholding tilsvarende. 

 

Framtidsutsikter 

Den avtalte transaksjonen mellom Oslo kommune og Fortum ble 

gjennomført 4. august 2017. Hafslund ASA ble strøket fra 

notering på Oslo Børs og fisjonert. Deretter ble Hafslund Marked, 

Hafslund Varme og Hafslund Produksjon solgt. 

Hovedvirksomheten til Hafslund AS er nå det tidligere 

forretningsområdet Nett i Hafslund ASA. Virksomheten er nå 

heleid av Oslo kommune.  

Ved gjennomføring av separasjonen av det tidligere Hafslund 

konsernet og overføring av solgt virksomhet til E-CO og Fortum 

er det lagt vekt på å ivareta kundeleveransen, sikre stabil og god 

drift, samt å ivareta kompetansen og den gode utviklingen i 

virksomhetene. Hafslund har levert konserntjenester til solgt 

virksomhet i en overgangsperiode, og Hafslund og solgte 

virksomheter er nå langt på vei etablert på en god måte hos nye 

eiere.  

 -
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Hafslund eier og drifter hoveddelen av regional- og 

distribusjonsnettet i Oslo, Akershus og Østfold, og er det største 

nettselskapet i Norge med om lag 700.000 kunder. Hafslund eier 

også 49 % av Fredrikstad Energi AS med 94.000 nettkunder, og 

andeler i to mindre nettselskaper. Eierskapet til regulert 

nettvirksomhet legger grunnlaget for stabil og forutsigbar 

avkastning. 

Inntjeningen for nettvirksomheten over tid påvirkes av egen 

kostnadseffektivitet i forhold til resten av nettselskapene, 

utvikling i rentenivået, i tillegg til endringer i offentlige 

reguleringer. Digitalisering av verdikjeden og grensesnittet mot 

kunden er helt sentralt for å oppnå effektiv drift og fornøyde 

kunder.  

Hafslund har fokusert på å være et selskap rustet for vekst 

innenfor infrastrukturløsninger for fornybar energi, og samtidig 

satse på digitalisering, automatisering og kundegrensesnitt i 

nettvirksomheten. Arbeidet har gitt resultater – Hafslund Nett har 

økt sin effektivitet og har styrket sin posisjon som et av landets 

mest effektive nettselskap. Hafslund vil videreføre sine vekst- og 

forbedringsinitiativer. Videre skal Hafslund legge til rette for og 

bidra til et mer elektrifisert samfunn.  

Hafslund vil øke investeringsnivået til 1,8 mrd i 2018, fra et 

gjennomsnitt på 0,7 mrd i perioden 2013 til 2015 og 1,3 mrd i 

2016 og 2017. I tillegg til løpende drifts- og vekstinvesteringer, 

preges investeringsnivået av installasjonen av AMS målere hos 

alle kunder og tilhørende nye IKT-systemer til samlet 2,1 mrd. 

Installasjonen av AMS-målere er planlagt ferdigstilt i løpet av 

2018, og investeringsnivået er ventet å bli redusert til løpende 

drifts- og vekstinvesteringer fra 2019. 

Hafslund AS har som mål å opprettholde en kredittprofil som er 

sammenlignbar med tidligere Hafslund ASA.  

Hafslund har en god underliggende organisk vekst som følge av 

befolkningsøkning og investeringer i nettet. Samtidig søkes nye 

vekstmuligheter både organisk og strukturelt. Hafslund har som 

mål å ta en sentral posisjon i den forventede konsolideringen i 

sektoren. 

 

Oslo, 14. februar 2018 

Hafslund AS 

Styret  
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 Sammendratt resultat 

4. kv 16 4. kv 17 NOK millioner Året 2017 Året 2016 

1 495                     1 479  Salgsinntekter        5 169  4 824  

 (509)                     (560) Kjøp av varer og energi  (2 047) (1 756) 

985                        919  Brutto dekningsbidrag 3 122  3 068  

 (13)                           7  Resultat finansielle aktiva 16  14  

 (124)                      (139) Personalkostnader  (346) (349) 

 (420)                     (277) Andre driftskostnader  (1 158) (1 097) 

428                        510  EBITDA 1 634  1 636  

 (162)                      (189) Avskrivninger   (672) (642) 

 (30)                          -    Nedskrivninger -    (30) 

237                        321  Driftsresultat 962  964  

 (66)                       (70) Rentekostnader med mer (281) (235) 

30                           18  Verdiendring låneportefølje 75  87  

 (36)                       (52) Finanskostnader  (206) (148) 

201                        269  Resultat før skatt og solgt virksomhet 756  816  

 (11)                        (19) Skattekostnad  (143) (155) 

194                       (146) Gevinst fra avhendet virksomhet, netto etter skatt 3 702  741  

383                        104  Resultat etter skatt 4 315  1 402  
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 Sammendratt utvidet resultat 

384  104  Resultat etter skatt 4 315  1 402  

                       (13)   Verdiendring sikringskontrakter kontantstrømsikring    (124) 

    Kredittrisiko lån vurdert til virkelig verdi                          (4)  

                         12                           (8) Omregningsdifferanser                          (8)  (63) 

                          3                             1  Skatt                            1  31  

2  (7) Sum poster som senere vil reklassifiseres til resultatet (11) (156) 

                     (135)                         87  Endring estimat pensjoner                         66  (137) 

                        34                          (11) Skatt                        (16) 34  

                     (101)                         76  Sum poster som ikke vil reklassifiseres til resultatet                         50  (103) 

285  173  Utvidet resultat i perioden, fordelt på: 4 354  1 143  

285  173  Resultat til aksjonærene i Hafslund ASA 4 354  1 143  

- - Resultat til minoritetene  - - 

285  173  Utvidet resultat etter skatt 4 354  1 143  
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 Sammendratt balanse  

NOK millioner 31.12.17 31.12.16 30.09.17 30.09.16 

Immaterielle eiendeler 624 2 880 624 2 890 

Varige driftsmidler 11 937 19 610 11 610 19 297 

Finansielle eiendeler 321 542 336 459 

Fordringer og varer 1 335 3 135 720 1 875 

Bankinnskudd  1 105 572 2 066 421 

Eiendeler 15 323 26 740 15 355 24 941 

Egenkapital (majoritet) 4 762 9 567 4 656 9 288 

Egenkapital (minoritet) 0 4 0 4 

Avsetning for forpliktelser 1 224 3 553 1 167 3 679 

Langsiktig rentebærende gjeld 6 462 7 870 6 504 7 719 

Kortsiktig rentebærende gjeld 1 197 2 193 1 803 1 794 

Kortsiktig rentefri gjeld 1 678 3 553 1 225 2 458 

Gjeld og egenkapital 15 323 26 740 15 355 24 941 

 

 Egenkapitalavstemming 

NOK millioner 2017 2016 

Egenkapital ved inngang til perioden               9 571                9 013  

Totalresultat i perioden 4 354  1 143  

Fisjon (1 510)   

Utbytte (7 668) (587) 

Endring minoritetsinteresser (4)   

Andre egenkapitaleffekter 19  1  

Egenkapital ved utgangen av perioden               4 762               9 571  
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 Sammendratt kontantstrømoppstilling 

NOK millioner 4. kv 17 4. kv 16 2017 2016 

EBITDA 510  428  1 634  1 636  

Betalte renter (62) (73) (300) (350) 

Betalt skatt (4) (8) (96) (55) 

Markedsverdiendringer og andre likviditetsjusteringer 110  (226) 84  (436) 

Endring kundefordringer med mer (479) 250  269  376  

Endring driftskreditter med mer 341  (396) 292  769  

Kontantstrøm fra driften avhendet virksomhet   157  554  105  

Kontantstrøm fra driften  416  132  2 437  2 045  

Drifts, -og ekspansjonsinvesteringer (511) (426) (1 574) (1 051) 

Netto kjøp/salg aksjer med mer 25  - 25  108  

Kontantstrøm investeringsaktiviteter avhendet virksomhet (146) (144) 2 794  (173) 

Kontantstrøm investeringsaktiviteter  (632) (570) 1 245  (1 116) 

Endring rentebærende gjeld & fordringer (657) 588  (2 426) (496) 

Utbytte og kapitaltransaksjoner (88) - (722) (586) 

Kontantstrøm finansieringsaktiviteter (745) 588  (3 148) (1 082) 

Endring bank i perioden (961) 150  534  (153) 

Bankinnskudd inn i perioden 2 066  421  571  724  

Bankinnskudd ut av perioden 1 105  571  1 105  571  
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 Segmentrapportering 

4. kv 16 4. kv 17 NOK millioner 2017 2016 

1 357  1 462  Nett 5 066  4 757  

137  17  Annen virksomhet /elimineringer 104  67  

1 495  1 479  Sum salgsinntekter 5 169  4 824  

308  327  Nett 1 014  1 056  

(72) (6)  Annen virksomhet / elimineringer (52) (92) 

237  321  Sum driftsresultat 962  964  
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Noter til regnskapet      

1) Rammeverk og vesentlige regnskapsprinsipper 

Konsernregnskapet for 4. kvartal 2017, avsluttet per 31. desember 2017, er utarbeidet etter 

regnskapsprinsippene i IFRS (International Financial Reporting Standard) som er fastsatt av EU og 

består av Hafslund AS og dets datterselskaper og tilknyttete selskaper. Delårsrapporten er ikke 

revidert.   

Delårsregnskapene gir ikke informasjon i samme omfang som et årsregnskap, og må derfor ses i 

sammenheng med årsregnskapet til konsernet Hafslund ASA for 2016. Anvendte 

regnskapsprinsipper og beregningsmetoder i delårsrapporteringen er de samme som er beskrevet i 

note 2 i årsregnskapet til konsernet Hafslund ASA for 2016, med unntak av IFRS 9 Finansielle 

instrumenter.  

Konsernet har valgt tidlig anvendelse av IFRS 9 som erstatter IAS 39, og anvender IFRS 9 fra 1. 

januar 2017. Etter IFRS 9 skal finansielle eiendeler klassifiseres i tre kategorier: virkelig verdi over 

resultatet, virkelig verdi over utvidet resultat, samt amortisert kost. Standarden omhandler 

klassifisering, måling, innregning og fraregning av finansielle eiendeler og forpliktelser, introduserer 

nye regler for sikringsbokføring og en ny nedskrivningsmodell for finansielle eiendeler. Følgende 

områder har blitt påvirket av IFRS 9: 

✓ For finansielle forpliktelser viderefører standarden stort sett kravene i IAS 39, den største 

endringen er ved bruk av virkelig verdi opsjonen for en finansiell forpliktelse. Endring i virkelig 

verdi som skyldes endring i egen kredittrisiko skal iht. IFRS 9 innregnes i utvidet resultat. Ved 

utgangen av 4. kvartal 2017 utgjorde denne endringen -4 mill.  

✓ Verdifall som skyldes kredittrisiko skal nå innregnes basert på forventet tap i stedet for tidligere 

modeller der tap må være pådratt. Den nye nedskrivningsmodellen har ikke hatt vesentlig effekt 

på tallene til konsernet ved utgangen av 4. kvartal 2017.  

Som følge av at Hafslund har avhendet krafteksponert virksomhet vil anvendelse av IFRS 9 være 

av mindre relevans fremover for gjenværende virksomhet. Det jobbes også med implementering av 

IFRS 15 Inntekter fra kundekontrakter og IFRS 16 Leiekontrakter, se note 2 i årsregnskapet til 

konsernet Hafslund ASA for 2016. 

2) Avhendet virksomhet 

Oslo kommune fremsatte 3. juli 2017 et frivillig tilbud på alle aksjene i Hafslund ASA gjennom sitt 

heleide selskap Oslo Energi Holding AS. Etter tvangsinnløsning av minoritetsaksjonærer, ble 

aksjene strøket fra notering på Oslo Børs. Hafslund ASA gjennomførte 4. august 2017 en 

selskapsrettslig fisjon med jevndeling hvor samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser, bortsett fra 

de eiendeler, rettigheter og forpliktelser tilhørende Hafslund Produksjon, ble fisjonert ut til det nye 

selskapet Hafslund AS.  

Sett fra et selskapsrettslig perspektiv er Hafslund AS overtakende selskap i fisjonen beskrevet 

ovenfor. For konsernregnskapsformål er imidlertid den økonomiske enheten som det tidligere 

Hafslund ASA-konsernet utgjorde videreført som rapporterende enhet. Hafslund AS overtok tre av 

fire forretningsområder i fisjonen, og konsernregnskapet til Hafslund AS er derfor ansett å være 

videreføring av det tidligere Hafslund ASA-konsernet. Siden Hafslund AS-konsernet anses å være 

videreføring av den økonomiske enheten det tidligere konsernet dekket, er det ikke foretatt ny måling 

av verdiene. I konsernregnskapet er avhendelse av kraftproduksjonssegmentet regnskapsført ved 

at reduksjon i egenkapitalen som følge av fisjonen, er ført i egenkapitaloppstillingen. Resultatene fra 

kraftproduksjonsvirksomheten er i tidsperioden fra 01.01.2016 til fisjonstidspunktet presentert som 

resultat fra avhendet virksomhet.  

Umiddelbart etter fisjonen, solgte Hafslund AS 100 prosent av aksjene i datterselskapet Hafslund 

Marked AS og 50 prosent av aksjene i datterselskapet Hafslund Varme AS til Fortum. I 

konsernregnskapet er gevinsten ved salget av aksjene i Hafslund Marked AS beregnet som 

forskjellen mellom balanseført verdi i konsernet og mottatt vederlag. Resultatene fra 

markedssegmentet er i tidsperioden fra 01.01.2016 frem til salget presentert som resultat fra 

avhendet virksomhet sammen med gevinsten. 

Salget av 50 prosent av aksjene i Hafslund Varme AS er i konsernregnskapet behandlet som et 

nedsalg med tap av kontroll. Gjenstående eierandel er målt til virkelig verdi, med tilhørende 

resultatføring av oppskrivningen. Resultatene fra Hafslund Varme er i tidsperioden fra 01.01.2016 

frem til nedsalget presentert som resultat fra avhendet virksomhet sammen med gevinstene. 

Resterende 50 prosent aksjepost i Hafslund Varme AS, samt fordringer mot Fortum etter salget av 

aksjene i Hafslund Varme AS og Hafslund Marked AS ble utdelt som et tingsutbytte til Oslo Energi 

Holding AS per 30. september 2017. Tingsutbyttet er i konsernregnskapet regnskapsført til virkelig 

verdi. 

Samtlige transaksjoner nevnt ovenfor er gjennomført med vederlag til virkelig verdi og er gjenstand 

for ordinære kjøpesumberegninger. Resultat fra avhendet virksomhet er basert på endelige 

kjøpesumberegninger per balansedato. Endelig oppgjør ble gjennomført i 4. kvartal 2017.  
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Resultat fra avhendet virksomhet 

NOK millioner 2017 2016 

Driftsinntekter                             5 428  9 126 

Driftskostnader                           (4 660)  (7 898) 

Netto finansposter                                  (47)                                  (69) 

Resultat før skatt                    721  1 159 

Skattekostnad                               (244)                                (418) 

Periodens resultat                    477                      741  

Gevinst etter skatt                              3 225    

Resultat fra avhendet virksomhet 3 702 741 

 

3) Nettvirksomhet – inntektsramme og mer/mindreinntekt 

Tillatt inntekt for året 

Distribusjon av elektrisk kraft skjer via nett som representerer naturlige monopol innenfor den enkelte 

nettvirksomhets geografiske område. Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) fastsetter derfor 

en inntektsramme som representerer det inntektsnivået nettvirksomheten tillates å kreve inn i 

nettleie og som skal gi en rimelig avkastning på investert kapital, samt dekning for normale drifts- og 

vedlikeholdskostnader. Regulert inntektsramme, med tillegg av kostnader utenfor inntektsrammen 

som viderefakturering av kostnader fra overliggende nett (Statnett), benevnes tillatt inntekt og gis for 

året under ett.  

✓  Faktisk inntekt for året 

Faktiske inntekter (tariffinntekt) til et nettselskap består av de til enhver tid fastsatte tariffer, 

effektuttak og faktisk overført energivolum i nettselskapets forsyningsområde. I henhold til IFRS 

baserer inntektsføringen i nettvirksomheten seg på faktiske inntekter for året og ikke tillatt inntekt 

som beskrevet over. Tariffene, eller nettleien, blir imidlertid fastsatt med utgangspunkt i at faktisk 

inntekt over tid skal tilsvare tillatt inntekt for nettvirksomheten. 

    ✓  Mer- eller mindreinntekt for året 

Tillatt inntekt vil normalt sett avvike fra faktisk inntekt for året grunnet blant annet at vær- og 

temperaturforhold påvirker overført energivolum i nettet. Er faktisk inntekt høyere enn tillatt inntekt 

oppstår merinntekt og motsatt for mindreinntekt. Mer- eller mindreinntekt defineres i henhold til IFRS 

som en regulatorisk gjeld eller eiendel som ikke kvalifiserer til balanseføring. Begrunnelsen for dette 

er at det ikke er inngått kontrakt med en bestemt kunde, og at fordringen eller gjelden i teorien er 

betinget av en framtidig leveranse. 

Ved utgangen av 2017 har nettvirksomheten en akkumulert merinntekt på 387 mill. Ved utgangen 

av 2016 hadde nettvirksomheten til sammenligning en akkumulert merinntekt på 187 mill. Hafslund 

Nett ønsker å opprettholde en stabil utvikling på nettleien og dette er en medvirkende forklaring til 

økningen i akkumulert merinntekt. 

 

4) Rentebærende lån og rentederivater 

Ved utgangen av 4. kvartal 2017 utgjorde balanseført verdi av låneporteføljen 7 720 mill, hvorav 6 

523 mill er langsiktig gjeld og 1 197 mill er kortsiktig gjeld. Endring i virkelig verdi på lån ga en positiv 

resultateffekt på 18 mill i 4. kvartal 2017. Endring i virkelig verdi på rentederivater har gitt en negativ 

resultateffekt på 3 mill i 4. kvartal 2017. I 4. kvartal 2017 hadde Hafslunds kredittmarginer en økning 

på om lag 5 basispunkter for løpetider under 1 år. Øvrige løpetider var tilnærmet uendret. Nibor- og 

swaprentene økte med rundt 5 basispunkter for løpetider 2 til 7 år. Rentene for øvrige løpetider var 

nær uendret. Nettoeffekten av dette var at markedsrenten (inkl. Hafslunds kredittmarginer) økte 

moderat.  

Endring i virkelig verdi på lånene resultatføres som finanskostnader, mens verdiendring på 

rentederivater resultatføres som resultat finansielle aktiva i driftsresultatet. 

Hafslund inngikk i 4. kvartal avtale om to trekkfasiliteter på totalt 2 502 mill. kroner. Fasilitet A er på 

504 mill med tre års løpetid og fasilitet B er på 1 998 mill med fem års løpetid. Begge fasilitetene 

har opsjon på et pluss et år forlengelse av løpetiden. Långivere består av et syndikat med norske 

og internasjonale banker: Danske Bank, DNB, Handelsbanken, National Westminster Bank, 

Nordea og SEB. Videre har Hafslund en trekkfasilitet på 500 mill med løpetid til oktober 2018. Alle 

trekkfasiliteter var ubenyttet per 31. desember 2017.  

 

Hafslund sin låneportefølje ble frem til 31. desember 2009 i sin helhet vurdert til virkelig verdi over 

resultatet. Fra 2010 blir nye lån vurdert til amortisert kost, og dette utgjorde 6 114 mill ved utgangen 

av 4. kvartal 2017. 
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5) Finansielle instrumenter etter kategori, herunder sikring    

Følgende prinsipper for etterfølgende måling av finansielle instrumenter er anvendt for finansielle 

instrumenter i balansen: 

 

NOK millioner 

Derivater 
benyttet for 
sikringsformå
l 

Eiendeler til 
virkelig 
verdi over 
resultatet 

Fordringer 
til 
amortisert 
kost 

Total
t 

         

Langsiktige fordringer     294 294 

Derivater  18   18 

Kundefordringer og andre fordringer     968 968 

Kontanter og kontantekvivalenter     1 105 1 105 

Sum finansielle eiendeler per 31. desember 2017  18 2 367 2 385 

          

NOK millioner 

Derivater 
benyttet for 
sikringsformå
l 

Forpliktelse
r til virkelig 
verdi over 
resultatet 

Andre 
finansielle 
forpliktelse
r til 
amortisert 
kost 

Total
t 

         

Lån   1 606 6 114 7 720 

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld   1 563 1 563 

Sum finansielle forpliktelser per 31. desember 
2017 

 1 606 7 677 9 283 

 

Derivater er finansielle instrumenter som enten vurderes i kategorien virkelig verdi over resultatet 

eller for sikringsformål. Hafslund har rentederivater som bokføres til virkelig verdi over resultatet.  
 

Tabellen nedenfor viser finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet etter 

verdsettelsesmetode. Nivåene er: 

1. Notert pris i et aktivt marked for en identisk eiendel eller forpliktelse (nivå 1). 
2. Verdsettelse basert på andre observerbare faktorer enn notert pris (nivå 1) enten direkte (pris) 

eller indirekte (utledet fra priser) for eiendelen eller forpliktelsen (nivå 2). 

3. I tilfeller hvor det ikke er praktisk mulig kun å benytte notert pris eller transaksjonsverdi, benyttes 

neddiskonterte framtidige kontantstrømmer, samt konsernets egne estimat. 

NOK millioner Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total 

Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet:         

Rentederivater  18  18 

Sum eiendeler  18  18 

          

Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet:         

Lån   1 606  1 606 

Sum forpliktelser  1 606  1 606 

 

6) Driftsmidler 

Det er for videreført virksomhet investert i driftsmidler for 493 mill i kvartalet og 1 578 mill for året 

2017. Investeringene gjelder i sin helhet ordinære drifts- eller ekspansjonsinvesteringer.  

 

7) Statsbudsjett for 2018 vedtok nye skattesatser 

I statsbudsjettet for 2018 ble alminnelig selskapsskattesats vedtatt redusert fra 24 prosent til 23 

prosent fra 1. januar 2018. Dette har redusert den utsatte skatteforpliktelsen til konsernet Hafslund 

AS med datterselskaper med 48 mill ved utgangen av 2017 og gitt en tilsvarende positiv 

resultateffekt på skattekostnaden for 4. kvartal 2017.   

 

8) Transaksjoner med nærstående 

Hafslund foretar kjøps- og salgstransaksjoner med nærstående parter som en del av normal 

forretningsdrift. I 2017 har Hafslund kjøpt og solgt varer og tjenester til Oslo kommune. Oslo 

kommune eier, gjennom Oslo Energi Holding AS, 100 prosent av aksjene i Hafslund AS. Eksempler 

på salg til Oslo kommune er nettleie. Eksempler på kjøp fra Oslo kommune er avfallsvarme fra 

Energigjenvinningsetaten (EGE). Kjøp fra Oslo kommune er relatert til avhendet virksomhet. Alle 

transaksjoner er basert på markedsmessige betingelser.  

Nedenstående tabell presenterer transaksjoner med nærstående:  

NOK millioner 
Salg av varer 
og tjenester 

Kjøp av varer 
og tjenester 

Kjøp ført som 
investering 

Kundefordringer Leverandørgjeld 

Hittil i år           

Oslo kommune 15 4    9 
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Definisjoner 

 

Engasjert kapital Egenkapital + netto rentebærende gjeld + netto skatteposisjoner 

NVE-kapital Ferdigstilte anleggsmidler inklusive et fast prosentvis påslag for arbeidskapital 

Egenkapitalandel Egenkapital / totalkapital 

Netto rentebærende gjeld Rentebærende gjeld - rentebærende fordringer og likvider 

Gjeld / EBITDA Netto rentebærende gjeld / EBITDA siste 12 måneder 

Avkastning engasjert kapital Driftsresultat / Engasjert kapital per 31.12.2017 

Egenkapitalavkastning Resultat etter skatt / Egenkapital per 31.12.2017 

FFO / Gjeld (EBITDA – betalte renter – betalt skatt) / Netto rentebærende gjeld 

Kostnader utenfor 
inntektsrammen 

Kostnader til Statnett, andre nett, ENOVA m.m. 
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Finansiell kalender  

1. Rapport 4. kvartal 2017 og foreløpig årsresultat - 15. februar 2018 

2. Rapport 1. kvartal 2018 - 7. mai 2018 

3. Rapport 2. kvartal 2018 - 10. juli 2018 

4. Rapport 3. kvartal 2018 - 24. oktober 2018 

 

 

 

Investorinformasjon 

1. Informasjon finnes på Hafslunds hjemmesider: 

o www.hafslund.no 

o Registrering av abonnement på børsmeldinger via «Min side» på www.oslobors.no 

2. CFO, Heidi Ulmo, 

o Heidi.Ulmo@hafslund.no 

o Tlf: +47 909 19 325 

3. Leder finans og investor relations, Martin S. Lundby 

o Martin.Lundby@hafslund.no 

o Tlf: +47 416 14 448 
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