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Årsberetning 2018
Kraftsektoren er navet i omleggingen til et energisystem med stadig lavere
klimautslipp. Elektrifisering, digitalisering og grønne løsninger er fremtiden - og
Hafslund spiller en sentral rolle i å få det til å skje. Årlig fraktes omlag 20,7 milliarder
kilowattimer (kWh) gjennom strømnett Hafslund Nett eier og vedlikeholder. Det
strategiske målet er at dette skal skje uten avbrudd og til så lav kostnad per kunde
som mulig. I 2018 inntok Hafslund posisjonen som frontselskap både i regional- og
distribusjonsnettet i effektivitetsberegningene til NVE. Dette dokumenterer lave
kostnader, gode finansielle resultater og lav nettleie.

Hafslund-konsernet
Hafslund konsernet er heleid av Hafslund E-CO AS. Bystyret i
Oslo kommune vedtok 20. juni 2018 å samle eierskapet i
Hafslund AS og E-CO Energi Holding AS under felles styre og
ledelse og dannet med dette Norges største integrerte energikonsern, Hafslund E-CO. Operativ drift er i dag samlet i to
virksomhetsområder: Produksjon og Nett. Hafslund Konsernet
utgjør virksomhetsområdet Nett og inkluderer en liten andel
annen virksomhet som ikke er nettrelatert. Da resultatene fra
annen virksomhet forventes å være ubetydelige fremover er
dette ikke skilt ut som eget segment i konsernet.

Oslo Kommune

100 %

100 %

Strategi og forretningsutvikling
I en verden der klima- og energispørsmål bli stadig viktigere og
der ny teknologi gir kundene større valgmuligheter, ønsker
Hafslund å være en naturlig del av løsningen. Figuren under
viser Hafslunds strategiske mål.
99,99 prosent
Hafslund skal levere en oppetid i nettet på
99,99 prosent over tid. Dette er en oppetid som
er langt bedre enn landsgjennomsnittet og
tilsvarer også en fornuftig og hensiktsmessig
utbygging av nettet.
Lavest driftskostnad per kunde
Ved å levere lavest driftskostnad per kunde
sikrer man seg frontposisjon i
effektivitetsberegningene til NVE. Dette sikrer
høy effektivitet, gode resultater og lav nettleie.

Nett

Produksjon

Strategisk
hovedmål:

Norges beste
nettselskap
Strategiske mål:
99,99%

Lavest
driftskostnad
per kunde
Null skader

Fornøyde
kunder

Fornøyde kunder
Hafslund skal ha kraftbransjens mest fornøyde
ROCE:1 %-poeng over NVE-rente
kunder. Ved å jobbe for gode kundeopplevelser
bygger man tillitt som en ansvarlig samfunnsaktør som bidrar til å elektrifisere samfunnet samtidig som
man sikrer at Hafslund også i fremtiden blir sett på som en aktuell og foretrukken leverandør.
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Null skader
Hafslund skal være ledende på HMS i bransjen og det langsiktige målet er null skader og en
arbeidsplass der ingen kommer skadet hjem fra jobb.
ROCE 1 prosentpoeng over NVE-rente
Det skal være attraktivt å eie Hafslund og konsernet skal sikre stabil og langsiktig avkastning.
Avkastningen vil variere med NVE-rente, og over tid skal Hafslund levere en avkastning på engasjert
kapital 1 %-poeng høyere enn denne.

Resultat, kontantstrøm, balanse og kapitalforhold
Konsernregnskapet for 2018 for Hafslund AS er avlagt i samsvar med International Financial
Reporting Standards (IFRS), som er godkjent av EU. Alle beløp, med unntak av de som er angitt i
omtalen av selskapsregnskapet til Hafslund AS på side 11, gjelder konsernregnskapet, da
morselskapet har begrenset virksomhet.
I det etterfølgende fremkommer fjorårstall i parentes med mindre annet er angitt.
Periodens resultat
Konsernet hadde i 2018 et driftsresultat (EBIT) på 758 mill. kroner (957 mill. kroner), hvorav
nettvirksomheten utgjorde 811 mill. kroner (1 016 mill. kroner) og øvrig virksomhet som ikke er
nettrelatert -53 mill. kroner (-59 mill. kroner). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var 1 481 mill.
kroner i 2018 (1 629 mill. kroner) hvorav 1 530 mill. kroner fra nettvirksomheten og -49 mill. kroner fra
øvrig virksomhet. Solid drift og kostnadsreduksjoner bidro positivt til resultatet i 2018, mens økte
kostnader knyttet til tap i nettet som følge av økte kraftpriser og strømbrudd som følge av flere stormer
hadde en negativ effekt. Ønsket om stabil nettleie for kundene gjennom året har resultert i en
nedbygging av merinntekten i 2018, noe som trekker resultatet ytterligere ned.
Det negative bidraget fra annen virksomhet skyldes negative resultater og nedskrivning av eierskap i
tilknyttede selskap, samt resultater fra morselskapet Hafslund AS. Bidraget fra annen virksomhet er
forventet å være uvesentlig for resultatene fremover.
Netto finansposter på 175 mill. kroner var 26 mill. kroner lavere enn i 2017. Reduksjonen skyldes
hovedsakelig reduserte rentekostnader som følge av lavere gjeld og redusert gjennomsnittlig
rentesats. Skattekostnaden var 99 mill. kroner (143 mill. kroner).
Resultat etter skatt ble 483 mill. kroner i 2018 (612 mill. kroner ekskl. avhendet virksomhet).
Driftsinntekter, energileveranser
Hafslund hadde i 2018 driftsinntekter på 5 621 mill. kroner (5 169 mill. kroner) hvorav 5 571 mill.
kroner fra nettvirksomheten og 51 mill. kroner fra annen virksomhet.
Energileveransen i 2018 på 20 715 GWh gir en økning fra fjoråret (19 576 GWh). Utover organisk
vekst er den viktigste årsaken til volumøkningen overføring av kunder fra sentralnettet.
Kostnadsutvikling og drift
Totale driftskostnader, inkludert energikjøp og overføring, samt avskrivninger var i 2018 på 4 819 mill.
kroner, 596 mill. kroner høyere enn 2017. 4 761 mill. kroner kommer fra nettvirksomheten og 59 mill.
kroner fra annen virksomhet. Energikjøp og overføringskostnader økte med 612 mill. kroner fra 2017,
og må ses i sammenheng med høyere kostnader til overliggende nett samt økte kostnader til tap i
nettet som følge av høyere kraftpriser.
Konsernet styrket sin posisjon som ett av landets mest effektive nettselskaper i 2018 ved å innta
posisjonen som frontselskap i henhold til NVEs reguleringsmodell både i regional- og
distribusjonsnettet.
3

Årsrapport 2018

Nettselskapene må i sine tariffer innarbeide kostnadene for uttak fra overliggende nett. Som følge av
blant annet økte kostnader hos Statnett, økte Hafslund nettleien fra 1. januar 2018 med 2,20 øre per
kWh for husholdningskundene. Til tross for økte kraftpriser og flere tilfeller av ekstremvær ble ikke
nettleien satt ytterligere opp gjennom året og innbyggere og bedrifter i Hafslunds nettområde kan
fremdeles nyte godt av å ha en av landets laveste nettleier. I henhold til NVEs nettleiestatistikk hadde
Hafslund en nettleie i starten av 2018 på 25,54 øre per kWh, mot landsgjennomsnittet på 29,36 øre
per kWh før mva. og forbruksavgift. 1
Hafslund har hatt god leveringskvalitet til nettkundene de siste årene, men opplevde i 2018 flere
tilfeller av ekstremvær, blant annet stormen Johanne, som resulterte i litt lavere leveringssikkerhet enn
målsatt, 99,98 prosent, mot et mål på 99,99 prosent.
Konsernet jobber kontinuerlig med driftsoptimaliseringer og kostnadsreduksjoner, noe som kommer
nettkundene til gode gjennom lavere nettleie, samtidig som konsernet oppnår høyere avkastning enn
gjennomsnittet i bransjen. NVE-renten, som ligger til grunn for inntektsrammene og som skal sikre
bransjen en rimelig avkastning, var på 6,1 prosent i 2018. Nettvirksomheten i Hafslund hadde en
avkastning på 9,7 prosent. Gjennom kostnadseffektiv drift og høy leveransekvalitet oppnådde
nettvirksomheten dermed betydelig høyere driftsresultat og avkastning enn gjennomsnittet av norske
nettselskaper i 2018. Nettvirksomheten hadde ved utgangen av 2018 en NVE-kapital på 10,9 mrd.
kroner (9,8 mrd. kroner), og en engasjert kapital på 13,3 mrd. kroner (12,6 mrd. kroner). Engasjert
kapital for Hafslund totalt var 13,5 mrd. kroner (12,4 mrd. kroner).
I tillegg til utrullingen av automatiske strømmålere (AMS) har nettvirksomheten i 2018 opprettholdt høy
aktivitet innen automatisering og digitalisering for å oppnå kostnadsreduksjoner, mer effektiv drift og et
forbedret kundegrensesnitt. Nettvirksomheten fikk gjennom året 19 400 nye kunder, og hadde 728 500
kunder ved utgangen av 2018.
Kontantstrøm, balanse og kapitalforhold
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var 1 481 mill. kroner i 2018 (1 629 mill. kroner). Konsernet
betalte skatt og renter på til sammen 236 mill. kroner (396 mill. kroner). Arbeidskapitalen ved utgangen
av 2018 var 28 mill. kroner lavere enn ved utgangen av 2017 (593 mill. kroner) mens andre
driftsrelaterte kontantstrømeffekter utgjorde – 70 mill. kroner (55 mill. kroner). Dette resulterte i en
kontantstrøm fra driften på 1 204 mill. kroner i 2018 (1 881 mill. kroner).
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ble -1 525 mill. kroner i 2018 (-1 569 mill. kroner).
Konsernet er inne i en periode med høye investeringer drevet av AMS-prosjektet og oppgraderinger i
distribusjons- og regionalnettet. I 2018 var brutto investeringer 1 580 mill. kroner (1 574 mill. kroner),
hvilket tilsvarte 218 prosent av avskrivningene (234 prosent).
Med utbetaling av utbytte i 2018 på 335 mill. kroner (722 mill. kroner), ble netto kontantstrøm til
nedbetaling av gjeld -656mill. kroner (2 938 mill. kroner).
Konsernet hadde ved utgangen av 2018 totale eiendeler på 15 438 mill. kroner (15 323 mill. kroner).
Bokført verdi av varige driftsmidler var 12 782 mill. kroner (11 937 mill. kroner). Økningen i varige
driftsmidler er et resultat av høy investeringsaktivitet. AMS-prosjektet er inne i sluttfasen, og ordinære
utrullingsetapper av AMS-målere er ferdigstilt. Ved utgangen av 2018 hadde prosjektet installert
670 000 målere, og det gjensto da 15 000 målere. Prosjektet forventes avsluttet i løpet av 1. kvartal
2019. Nye kundeinstallasjoner som er tilknyttet nettet i utrullingsperioden, samt anlegg som tidligere

https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten-for-energi-rme-marked-ogmonopol/nettjenester/nettleie/nettleiestatistikk/nettleiestatistikk-for-husholdninger/
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har vært fellesmålte, er ikke håndtert av AMS-prosjektet, men kundene dette gjelder har også fått
AMS-måler.
Egenkapitalen i konsernet per 31. desember 2018 var 5 150 mill. kroner (4 762 mill. kroner), hvilket
tilsvarer en egenkapitalandel på 33 prosent (31 prosent).
Ved utgangen av 2018 var netto rentebærende gjeld 7 161 mill. kroner. Kredittnøkkeltallene netto
rentebærende gjeld/EBITDA og FFO/netto rentebærende gjeld var ved utgangen av året henholdsvis
4,8x og 17 prosent. Konsernet har en robust finansieringsstruktur med langsiktige, kommitterte
trekkfasiliteter. Ved utgangen av 2018 hadde konsernet ubenyttede trekkfasiliteter på 2 502 mill.
kroner, og ingen finansielle gjeldsbetingelser (covenants) knyttet til låneavtalene.
Forventninger til det kommende året
Ved utgangen av 2018 hadde konsernet en akkumulert merinntekt på 283 mill. kroner, mot 387 mill.
kroner ved utgangen av 2017. Ønsket om å opprettholde en stabil utvikling i nettleien over tid er en
medvirkende forklaring til reduksjonen i akkumulert merinntekt. Med normal energietterspørsel,
planlagte nettariffer og forventede kraftpriser, samt planlagt vedlikehold og kostnadsutvikling,
forventes driftsresultatet for 2019 å bli omlag 10-15 prosent høyere enn for 2018.
Konsernet er i sluttfasen av en periode med høy investeringstakt som følge av utrullingen av AMSmålere og oppgraderinger i distribusjons- og regionalnettet og hadde samlede investeringer på 1 580
mill. kroner i 2018 (1 602 mill. kroner). Den samlede investeringsprognosen for AMS-prosjektet er
nedjustert til 1 800 mill. kroner, fra tidligere 2 100 mill. kroner. Besparelsene skyldes primært større
effektivitet i installasjonen av målere enn opprinnelig planlagt, uten uventede kostnadsøkende
hendelser. Investeringsnivået er ventet å bli redusert til løpende drifts- og vekstinvesteringer i 2019 når
AMS-prosjektet er sluttført. Investeringsnivået er i 2019 forventet å ligge på om lag 1 300 mill. kroner.

Samfunnsansvar
Hafslund har ansvar for de samfunnsmessige konsekvensene som følger av konsernets virksomhet
med hensyn til miljøpåvirkning, arbeidsforhold, menneskerettigheter og øvrige sosiale forhold.
Hafslund arbeider løpende for å fremme konsernets verdier overfor medarbeidere, leverandører og
samarbeidspartnere.
Vesentlige områder for samfunnsansvar
Konsernets mål er at hele virksomheten skal være bærekraftig, og arbeider for at påvirkning på miljø
og samfunn skal være så positiv som mulig.
For å skille vesentlige områder innenfor samfunnsansvar fra andre viktige områder, er det gjennomført
en vesentlighetsanalyse. Analysen tar utgangspunkt i hva som anses som vesentlig for Hafslund og
tilsvarende for konsernets interessenter. Analysen belyser både risiko og muligheter og har identifisert
fire områder som er avgjørende for strategisk måloppnåelse:
•
•
•
•

Pålitelig leverandør av fornybar energi
Etisk forretningsadferd og kompetanse i fokus
Miljøpåvirkning (herunder klimaendringer, elektrifisering og innvirkning på det ytre miljø)
Ansvarlig leverandørkjede og lokal verdiskaping

Pålitelig leverandør av fornybar energi
Samfunnet forventer at elektrisitetsforsyningen fungerer til enhver tid. Hafslund hadde i 2018 en
leveringssikkerhet tilsvarende 99,98 prosent. hensyntatt både planlagte og ikke planlagte
hendelser. Dette betyr at konsernets kunder i gjennomsnitt var uten strøm i 88 minutter hvorav 22
minutter var planlagt og varslet. Hafslund Nett er blant nettselskapene i Norge som har færrest
avbrudd.
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Etisk forretningsadferd og kompetanse i fokus
Konsernets etiske retningslinjer er styrende for arbeidet innen etikk og antikorrupsjon. Alle ansatte skal
opptre med respekt og integritet overfor kolleger, forretningsforbindelser, kunder og andre som
vedkommende kommer i kontakt med i tilknytning til sitt arbeid.
Konsernet har som mål å være en attraktiv arbeidsplass og ønsker å ha et arbeidsmiljø basert på
lojalitet og tillit og en bedriftskultur som tiltrekker seg, og videreutvikler kompetente og motiverte
medarbeidere. Trivsel og godt arbeidsmiljø er helt sentralt dersom konsernet skal beholde kompetente
medarbeidere. Større medarbeiderundersøkelser gjennomføres derfor regelmessig, normalt hvert
annet år, for å få innsikt i hvordan de ansatte oppfatter jobben og kulturen i konsernet.
Med hensyn til etisk adferd pålegger konsernets etiske retningslinjer Hafslunds ansatte og
styremedlemmer å unngå situasjoner der det kan oppstå konflikt mellom personlige og/eller
økonomiske interesser og konsernets interesser. For å tilrettelegge for rapportering av bekymringsfulle
hendelser, har Hafslund gjennom eier, Hafslund E-CO en tilrettelagt varslingskanal.
Miljøpåvirkning
Som nettoperatør påvirker Hafslund miljøet hovedsakelig innenfor tre områder, klimaendringer,
elektrifisering og ytre miljø.
Klimaendringer
Å levere fornybar kraft er konsernets viktigste klimabidrag. Konsernets CO2-utslipp relatert til løpende
drift er i stor grad knyttet til ikke-planlagte utslipp av svovelheksafluorid (SF6). Gassen benyttes som
isolasjons- og brytemedium i koblingsanlegg og er en sterk drivhusgass. I 2018 hadde
nettvirksomheten anlegg som inneholdt 26 827 kg SF6, og utslippene var 40 kg, mot 39 kg i 2017.
Reduksjon i utslipp av SF6 er et prioritert område i konsernet og det jobbes for tiden med et prosjekt
som ser på alternativer til den kraftige klimagassen.
I tillegg til å minimere utslipp fra operativ drift har konsernet som mål å begrense klimagassutslippene
fra administrasjon og transport. Konsernet søker derfor aktivt å benytte utslippsfrie biler i driften der
det er mulig. Videomøter benyttes også i utstrakt grad for å begrense reisevirksomheten. Utslippene
fra flyreiser, helikopterbruk, elektrisitetsforbruk samt drivstoff til biler og maskiner varierer fra år til år
avhengig av aktivtetsnivået.
Elektrifisering
Hafslund bidrar til elektrifiseringen av samfunnet særlig innen elektrifisering av transport. Konsernet
legger til rette for en utstrakt bruk av elektriske kjøretøy i nettområdet, helt fra overliggende nett og ut
til sluttkunde. Hafslund har tett dialog med og hjelper ulike aktører innen offentlig transport, samt
private kunder, borettslag og andre tilbydere av lading med tilrettelegging og løsninger. Konsernet
jobber også med elektrifisering av byggeplasser og vil etter planen legge til rette for at Oslo som en av
de første byene i verden får en fullelektrisk byggeplass i løpet av 2019.
Ytre miljø
Fremtidens energisystem vil utelukkende være basert på fornybare og karbonnøytrale energikilder.
Hafslund har en viktig rolle som distributør av fornybar energi til kundene, og arbeider kontinuerlig for
at dette kan skje på en måte som er til minst mulig belastning for miljøet ved etablering av nye linjer og
oppgradering av eksisterende nett.
Hafslund har fortsatt en del høyspentkabler med olje som isolerende medium. Ved skade på denne
type kabler kan olje lekke ut i grunnen eller til vassdrag. I 2018 ble det etterfylt 2 196 liter kabelolje,
mot 1 667 liter i 2017. Det er ikke rapportert om skade på fisk eller fugl som følge av utslipp i 2018.

6

Årsrapport 2018

Hafslunds påvirkning på det ytre miljø fra øvrige aktiviteter stammer i hovedsak fra drift av egen
bygningsmasse, egen transport, samt innkjøpte tjenester, herunder transporttjenester og
entreprenørvirksomhet. Hafslund arbeider kontinuerlig for å minimere de negative effektene av disse
aktivitetene
Ansvarlig leverandørkjede og lokal verdiskaping
Hafslund er opptatt av å holde en høy etisk standard i all forretningsdrift. Ved å vise respekt og
ansvarlighet, er målet å bygge et godt omdømme, både internt og i samfunnet for øvrig. Hafslund har
implementert Oslomodellen, som er en fellesbetegnelse på en rekke seriøsitetsbestemmelser som tas
inn i kontraktsvilkår for kjøp av varer, tjenester, bygg og anlegg.
Konsernet stiller tydelige krav til sine leverandører innenfor alle vare- og tjenesteområder. Alle
leverandører og deres underleverandører skal utøve sin virksomhet i tråd med nasjonale og
internasjonale anerkjente prinsipper og retningslinjer (knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter,
korrupsjon, helse, miljø og sikkerhet). Konsernet gjennomfører anskaffelser i tråd med god
forretningsskikk, og i tråd med Lov om offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften.
Hafslund har egne etiske retningslinjer for leverandører basert på internasjonale ILO- og FNkonvensjoner. Konsernet ønsker å ta et større ansvar for miljø og samfunnspåvirkningene i den
verdikjeden man er en del av og innsatsen som legges ned i å påvirke leverandører og partnere til
lavere utslipp, bedre miljøhåndtering og gode sosiale forhold skal intensiveres fremover.
Konsernets innkjøpsprinsipper fastsetter at:
•
•

Hafslund skal, så langt det er mulig, sammen med leverandørene finne frem til gode miljø- og
klimaløsninger
Hafslund krever at leverandører skal være registrert i UNCE 2 (tidligere Sellicha) for å kunne
levere varer og tjenester til konsernet ved større arbeider, og kun leverandører med
miljøstyringssystemer blir benyttet

Hafslund har i 2018 innført seriøsitetskrav for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i
bygg- og anleggsbransjen. Kravene skal sikre anstendige arbeidsbetingelser for ansatte og innleide,
begrense antall ledd i leverandørkjeden og sørge for tilvekst av lærlinger og fagutdannede. Kravene er
godt mottatt i leverandørmarkedet. Leverandørene følges opp mht. etterlevelse av kravene.
Konsernet engasjerer seg også i samfunnet på andre måter blant annet gjennom støtte til barn og
unges aktiviteter, humanitært arbeid, innovasjon og profilering.

HMS
Fraværsskader
Hafslund skal være en sikker arbeidsplass. Konsernet har en nullvisjon for skader og arbeider
systematisk med å redusere antall skader. Rapportering av uønskede hendelser og tett oppfølging av
alvorlige hendelser og nestenulykker er en viktig del av det systematiske HMS-arbeidet.
Det ble registrert totalt 8 fraværsskader og 10 skader uten fravær hos egne ansatte og leverandører
som jobbet på Hafslunds installasjoner i 2018. Det tilsvarer en skadefrekvens på 4,4 fraværsskader
per million arbeidstimer (H1-verdi) og en total skadefrekvens (antall skader med og uten fravær per
million arbeidstimer, H2-verdi) på 9,9 Alle fraværsskadene i 2018 var relatert til leverandører.

UNCE er en kvalifikasjonsordning for energinæringen som gjennomfører HSEQ-revisjoner (helse, sikkerhet, miljø og
kvalitet) og prosjektrevisjoner på vegne av medlemsselskapene. Revisjonene følger standarden ISO 19011.
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Sykefravær
Hafslund har et mål om at samlet sykefravær i konsernet ikke skal overstige 3,5 prosent. Sykefraværet
var i 2018 på 4,3 prosent. I de deler av konsernet der sykefraværet har vært høyest er det gjennomført
tiltak, blant annet kurs i sykefraværsoppfølging for ledere, samt målrettede tiltak på individnivå. Felles
faglige og sosiale tiltak bidrar til å bygge kultur og opprettholde et godt arbeidsmiljø over tid.
Medarbeiderutvikling
Hafslund har som mål å bygge et ledende kompetansemiljø gjennom å utvikle dagens medarbeidere
og tiltrekke seg nødvendig ny kompetanse. Medarbeidernes kompetanse er en av Hafslunds viktigste
suksessfaktorer og en forutsetning for kontinuerlig verdiutvikling. Hafslund legger til rette for
kompetanseutvikling og jobber systematisk med leder- og medarbeiderutvikling. Konsernet har innført
en kompetansestyringsprosess som har som formål å styrke prestasjonsledelse, fremme strategisk
kompetanseutvikling og identifisere fremtidige kompetansebehov. Ved å kjenne de fremtidige
behovene kan man iverksette riktige tiltak for å utvikle og tiltrekke riktig kompetanse. I 2018 har fokus
vært på å bygge opp den digitale kompetansen i konsernet. I tråd med de strategiske målene er
ambisjonen å styrke aktivitetsnivået for læring ytterligere i tiden fremover.

Myndighetskontakt og rammevilkår
For at Hafslund skal kunne skape langsiktige verdier og bidra til realiseringen av et fornybart og
fullelektrisk samfunn, er det avgjørende at sentrale beslutningstagere får gode innspill om virkningen
av myndighetsskapte rammebetingelser. På den måten kan Hafslund bidra til bedre politiske og
regulatoriske beslutninger.
Behov for stabile rammevilkår
For at fornybar kraft skal ha klimaverdi må den komme frem til forbruker i og utenfor det nordiske
markedet og erstatte fossile kraftkilder. For konkurranseutsatt virksomhet må markedsbaserte,
teknologinøytrale og forutsigbare virkemidler videreutvikles, slik at klimamålene kan nås på en mest
mulig kostnadseffektiv måte. Selv etter at oppgraderingen til automatiske strømmålere er gjennomført,
står nettselskapene foran store investeringer og en sannsynlig konsolidering av bransjen i årene
fremover. Det er avgjørende med stabilitet i reguleringen over tid, for å sikre effektiv drift og realisering
av samfunnsøkonomisk riktige investeringer.
Samfunnsøkonomiske effekter av utjevning av nettleien
I statsbudsjettet for 2019 har Stortinget bedt regjeringen utrede hvordan man kan utjevne nettleien for
alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert kraftnett. Basert på utredninger fra NVE om
den samlede reguleringen av kraftnettet, har olje og energidepartementets vurdering vært at utjevning
av tariffene vil svekke insentivene til effektiv drift av nettselskapene, fordi koblingen mellom
nettselskapenes kostnader og kundenes nettleie blir svekket, noe som kan føre til økende kostnader
for samfunnet som helhet. Etter Hafslund sitt syn vil lik nettleie svekke selskapenes insentiver til å
arbeide for å holde kostnadene nede, kundene vil ikke få riktige prissignaler om hvor det er
samfunnsøkonomisk mest lønnsomt å lokalisere seg, og det vil svekke insentivene til å
realisere skalagevinster gjennom konsolidering i næringen.

Risikostyring
Hafslund er eksponert for risiko på en rekke områder. De mest sentrale er av finansiell, regulatorisk og
politisk, operasjonell og omdømmemessig art. Risikostyring er en integrert del av konsernets
forretningsvirksomhet og er innrettet for å sikre oppnåelsen av strategiske og operative mål. Det er
etablerte retningslinjer og rammer for styring av risiko. Konsernets samlede risiko vurderes av
revisjonsutvalget og styret i morselskapet Hafslund E-CO.
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Formålet med risikostyring er å ta riktig risiko ut fra konsernets risikovilje og -evne, kompetanse,
soliditet og utviklingsplaner.
Finansiell risiko
Hafslund er eksponert for finansiell risiko på flere områder, og risikoen overvåkes og styres gjennom
finansavdelingen i morselskapet Hafslund E-CO.
Rente- og valutarisiko
Renteeksponering på lån ses i sammenheng med naturlig rentesikring ved at renteeksponering knyttet
til referanserenten i Hafslunds inntektsrammen søkes korrelert mot rente på lånesiden. Hovedvekten
av konsernets inntekter er nettleie i norske kroner. Kostnadene er i hovedsak i norske kroner.
Konsernet kan inngå låneavtaler og andre avtaler i utenlandsk valuta der det er hensiktsmessig.
Kreditt- og motpartsrisiko
Kreditt- og motpartsrisiko er konsernets risiko for tap som skyldes at motparter/kunder ikke oppfyller
sine forpliktelser. Konsernet pådrar seg kreditt- og motpartsrisiko, blant annet i distribusjon av strøm til
sluttbrukere og i forbindelse med finansaktiviteter. Innføringen av gjennomfakturering av nettleie
medfører at størstedelen av nettleien i dag innbetales via kraftleverandører. Denne motpartsrisikoen
håndteres ved bruk av garantier, og det er etablert rutiner for oppfølging av eksponeringen.
Risikoen knyttet til motparter i handel med rente- og valuta begrenses ved å definere en nedre grense
for godkjente motparters kredittverdighet, samt ved å spre eksponering på flere motparter. Historisk
har konsernets virksomhetsområder hatt lave tap på fordringer.
Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke vil være i stand til å betjene sine finansielle
forpliktelser etter hvert som de forfaller. Konsernet er eksponert for likviditetsrisiko ved at det ikke er
samsvar mellom kontantstrømmen fra virksomheten og finansielle forpliktelser. Kontantstrømmen
varierer med blant annet sesongsvingninger og investeringsnivå.
Konsernets strategi for å håndtere likviditetsrisiko er å ha tilstrekkelig med likvide midler til enhver tid,
slik at man kan innfri finansielle forpliktelser ved forfall, også ved ekstraordinære hendelser, uten å
risikere uakseptable tap eller svekket omdømme.
Gjennom analyser av forventede inn- og utbetalinger og gjennomføring av kort- og langsiktige
låneopptak minimeres likviditetsrisikoen. Konsernet har etablert langsiktige, kommitterte
trekkrettigheter som sikrer tilgjengelig likviditet også i perioder hvor det kan være vanskelig å oppnå
finansiering i markedene. Ubenyttede trekkrettigheter per 31.12.2018 utgjorde 2 502 mill. kroner
(3 002 mill. kroner). Konsernet har også en likviditetsreserve i form av bankinnskudd, samt ubenyttede
kredittlinjer på 200 mill. kroner i bank.
Regulatorisk og politisk risiko
Hafslund driver konsesjonspliktig virksomhet, underlagt regulering fra NVE samt andre myndigheter,
og konsernet påvirkes dermed av endringer i rammebetingelser innenfor en rekke områder.
Regulatoriske og lovmessige endringer kan potensielt ha stor innvirkning på fremtidige finansielle
resultater, og risikoene følges tett gjennom kontinuerlig arbeid med rammevilkår.
Nettvirksomheten er et naturlig monopol som er underlagt direkte reguleringer i form av spesifikke krav
og plikter, samt insentivbasert regulering i form av inntektsregulering. Inntektsrammen til
nettselskapene fastsettes hvert år av NVE, og det kan forekomme svingninger på grunn av endringer i
parameterne som inngår i reguleringsmodellen og/eller endringer i reguleringsmodellen.
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Operasjonell risiko
Hafslund er eksponert for operasjonell risiko. Den operasjonelle risikoen er størst innenfor løpende
driftsaktiviteter og prosjektgjennomføring, og ansvaret for den daglige risikostyringen ligger i linjen.
Konsernet håndterer operasjonell risiko blant annet gjennom systematisk vedlikehold, detaljerte
prosedyrer for aktiviteter, kontroller og beredskapsplaner. Ved å ta i bruk kunstig intelligens,
maskinlæring og data fra sensorer er ambisjonen at konsernet skal ta bedre drifts-, vedlikeholds og
investeringsbeslutninger.
Konsernet har inngått forsikringsavtaler, blant annet knyttet til skader på egne anlegg og annen
eiendom.
Risiko knyttet til forsyningssikkerhet står sentralt i nettvirksomheten, og cybersikkerhet er et
fokusområde som følges tett, i takt med den digitale utviklingen i kraftsystemet. Hafslund deltar i
KraftCERT som er et kompetansemiljø innen kraftbransjen, som bistår medlemmene med råd og
håndtering av sikkerhetstruende IKT-hendelser. Konsernet har ikke opplevd målrettede angrep i 2018,
og ingen ikke-målrettede angrep har medført kompromittering. Hafslund har etablerte systemer for
registrering og rapportering av kritikkverdige forhold, uønskede hendelser og skader i
virksomhetsområdene. Det gjennomføres løpende analyser med sikte på å vurdere risiko og planlegge
tiltak ved behov.
Internkontroll
Internkontroll er en sentral del av risikostyringen i Hafslund, og det arbeides løpende med å forbedre
og styrke denne. Konsernet har interne funksjoner for risikooppfølging, internkontroll og etterlevelse av
lover og regler. Ved behov engasjeres også relevant ekstern kompetanse for gjennomføring av
internkontroll- og internrevisjonsprosjekter.
Finansiell rapporteringsrisiko har høyt fokus, og det er tydelige roller, ansvar og oppgaver for utførelse
av regnskapsprosessene i konsernet. Det er etablert prosedyrer og rutiner for gjennomføring av
rapportering, herunder kontroll og dokumentasjon. Kontroller er i første rekke rettet mot områder med
risiko for vesentlige feil i regnskapet. Hafslund har systemer og kompetanse til å gjennomføre en
korrekt og effektiv regnskapsrapportering.
Alle konsernets selskaper er underlagt lovgivning, regelverk, regulatoriske krav, samt interne
retningslinjer. Det arbeides kontinuerlig med å håndtere risiko for manglende etterlevelse av lover og
regler. Arbeidet utføres i linjen med støtte fra fagfunksjoner. Interne bevisstgjøringsprogrammer
benyttes for å styrke kunnskapen og sikre etterlevelse innenfor fokusområder som personvern.
Hafslund skal være en ansvarlig aktør og har fokus på å sikre etterlevelse gjennom å identifisere risiko
og gjennomføre risikoreduserende tiltak.
Sammenslåingen mellom Hafslund AS og E-CO Energi Holding AS har synliggjort at det er enkelte
forskjeller mellom konsernene med hensyn til prosedyrer for internkontroll. Disse vil bli analysert og
harmonisert i 2019.

Eierstyring
Hafslund AS eier 100 prosent av aksjene i Hafslund Nett AS og Hafslund Handel AS. Hafslund AS er
heleid av Hafslund E-CO AS, som er 100 prosent eid av Oslo kommune.
Styret har vedtatt prinsipper for eierstyring og selskapsledelse basert på kravene gitt i «Norsk
anbefaling – eierstyring og selskapsledelse» av 17. oktober 2018 («NUES-anbefalingen») og Oslo
kommunes prinsipper for god eierstyring av aksjeselskaper. Prinsippene skal støtte opp om eiers
resultatmål og bidra til langsiktig verdiskaping, samt sikre eiers og andre interessenters tillit til styret,
ledelsen og selskapet. En redegjørelse om foretaksstyring i henhold til regnskapsloven § 3-3b er lagt
ut på selskapets hjemmesider.
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Styrets arbeid
Før sammenslåingen av Hafslund AS og E-CO Energi Holding AS, besto styret i Hafslund AS av Hilde
Tonne, Bente Sollied Storehaug, Odd Håkon Hoelsæter, Jeanette Iren Moen, Bjørn Erik Næss, samt
ansattrepresentantene Per Orfjell, Per Luneborg og Tommy Linder. Dette styret avholdt 4 styremøter i
2018.
På ekstraordinær generalforsamling 4. september 2018 ble Tore Olaf Rimmereid, Per-Arne
Torbjørnsdal og Andreas Løvendahl Wik valgt som styremedlemmer. Dette styret avholdt ingen
styremøter i 2018.

Utbytte og disponering av resultat
Hafslund AS hadde i 2018 et resultat etter skatt på 293 mill. kroner. Utbytte fastsettes årlig i samsvar
med eier på en slik måte at selskapets kapitalbehov og kredittkvalitet ivaretas. Styret vil overfor ordinær
generalforsamling den 23. april 2019 foreslå at det for regnskapsåret 2018 deles ut et utbytte på 390
mill. kroner. Styret foreslår følgende disponering av Hafslund sitt årsresultat:
Årsresultat i selskapsregnskapet til Hafslund AS
Disponeringer:
Avsatt utbytte fra Hafslund AS til Hafslund E-CO AS
Fra annen egenkapital

293 mill. kroner

-390 mill. kroner
-97 mill. kroner

Forutsetningen om fortsatt drift
I samsvar med regnskapslovens krav bekrefter styret at årsregnskapet er avlagt under forutsetning om
fortsatt drift, og at denne forutsetningen er tilstede.

Fremtidsutsikter 3
Hafslund er Norges største nettselskap. Inntjeningen i Hafslund påvirkes av egen kostnadseffektivitet i
forhold til øvrige nettselskaper i Norge, utvikling i rentenivået og endringer i offentlige reguleringer.
Hafslund har over tid arbeidet systematisk med kostnadseffektivisering og nådde i 2018 målet om å
være landets mest effektive nettselskap. Fremover vil fokus være på å videreføre initierte vekst- og
forbedringsinitiativer innen digitalisering og automatisering for ytterligere å effektivisere driften og
opprettholde frontposisjonen. For å nå målet om å ha kraftbransjens mest fornøyde kunder, vil
digitalisering av kundegrensesnittet prioriteres fremover.
Forventet gjennomsnittlig investeringsnivå vil i perioden 2019 til 2022 være omlag 1,3 mrd. kroner
årlig. Dette er en reduksjon i forhold til perioden 2016 til 2018 som følge av at man avslutter utrullingen
av automatiske målere, men likevel høyere enn avskrivningsnivået som følge av høye investeringer i
oppgraderinger av distribusjons- og regionalnett.
Konsernet skal fortsette den organiske veksten, samtidig som nye vekstmuligheter søkes både
organisk og strukturelt. Hafslund har blant annet som mål å utnytte de forretningsmulighetene som
ligger i overgangen til et fornybart og fullelektrisk samfunn.
Hafslund skal også søke strukturelle vekstmuligheter for å bidra til konsolidering av bransjen.
Hafslunds eier, Hafslund E-CO inngikk i 2018 en intensjonsavtale med Eidsiva Energi om mulig

3

Styret presiserer at det normalt er betydelig usikkerhet knyttet til vurderinger av fremtidige forhold.
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sammenslåing av de to selskapene. Styrene i de to selskapene ble i mars 2019 enige om et
avtaleutkast for sammenslåing. Det fremforhandlede utkastet er i tråd med intensjonsavtalen mellom
partene, og vil bli lagt frem til beslutning hos selskapenes eiere i løpet av 2. kvartal 2019. Gitt
eieraksept i begge selskaper og nødvendig myndighetsgodkjenning, forventes transaksjonene
gjennomført i 3. kvartal 2019. Hafslunds eier, Hafslund E-CO, vil etter en eventuell transaksjon eie 50
prosent av nye Eidsiva som igjen eier den samlede virksomheten i dagens Hafslund Nett og Eidsiva
Nett. Transaksjonen legger til rette for videre konsolidering samtidig som større enheter gir sterke
kompetansemiljøer og gode forutsetninger for videre utvikling av selskapene.
Hafslunds eier, Hafslund E-CO, har også innledet dialog med Fredrikstad Energi om et mulig oppkjøp
eller sammenslåing, noe som kan få innvirkning på konsernets struktur. I tillegg vurderes andre
strukturelle prosjekter og muligheter løpende. Konsolidering vil gi styrket konkurranseevne og økt
lønnsomhet gjennom uttak av skalafordeler, driftseffektivisering og økt grad av digitalisering. Dette vil
bidra til at næringsliv og forbrukere får lav nettleie, og at man kan tilby konkurransedyktige løsninger
også i tiden fremover.
Hafslund har tatt mål av seg å være et av kraftbransjens mest innovative selskaper i årene som
kommer. Dette betyr at konsernet skal lede an i arbeidet med å digitalisere den elektriske verdikjeden.
Den elektriske verdikjeden vil i fremtiden kunne danne kjernen i Oslos infrastruktur og bidra til å skape
en smart by, med smarte byggeplasser, smarte kollektivløsninger og tilrettelegging for en fornybar og
fullelektrisk fremtid.

Oslo, 10. april 2019
Styret i Hafslund AS

Tore Olaf Rimmereid
Styreleder

Per-Arne Torbjørnsdal

Andreas Løvendahl Wik

Kjell Arne Hansen
Administrerende direktør
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Totalresultat konsern
Note

2018

2017

Salgsinntekter

2.1

5 516

4 983

Andre driftsinntekter

2.1

105

186

Driftsinntekter

2.1

5 621

5 169

Energikjøp og overføring

2.2

-2 891

-2 278

Lønn og andre personalkostnader

2.3

-308

-346

Eiendomsskatt og konsesjonsavgifter

2.4

-50

-15

Andre driftskostnader

2.5

-847

-912

Resultat fra tilknyttede selskaper

3.5

-45

10

1 481

1 629

-724

-672

758

957

Mill. kroner

EBITDA
Av- og nedskrivninger

3.1, 3.2, 3,3

Driftsresultat
Renteinntekter

5.12

6

5

Rentekostnader

5.12

-195

-228

Andre finansinntekter/kostnader

5.12

14

22

-175

-201

582

756

-99

-143

483

612

Netto finansposter
Resultat før skatt
Skattekostnad

6.1

Årsresultat videreført virksomhet
Årsresultat avhendet virksomhet
Årsresultat

8.2

-

3 702

483

4 315

483

4 315

ÅRSRESULTAT TILORDNES
Årsresultat tilordnet aksjonærer i morselskapet
Poster som senere kan bli omklassifisert til resultatet
Netto verdiendring finansielle instrumenter

-

-4

Omregningsdifferanser

-

-8

Skattemessige effekter

-

1

Sum poster som senere kan bli omklassifisert til resultatet

-

-11

Poster som ikke senere kan bli omklassifisert til resultatet
Estimatavvik pensjon

269

66

Skattemessige effekter

-59

-16

Sum poster som ikke senere kan bli omklassifisert til resultatet

210

50

Årets utvidede resultat

210

39

Årets totalresultat

693

4 354

693

4 354

TOTALRESULTAT TILORDNES
Totalresultat tilordnet aksjonærer i morselskapet
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Balanse konsern
Mill. kroner

Note

2018

2017

EIENDELER
Varige driftsmidler

3.1

12 782

11 937

Immaterielle eiendeler

3.2

624

624

Investeringer i tilknyttede selskaper

3.5

279

285

Andre langsiktige fordringer

5.8

587

294

14 272

13 141

30

73

Anleggsmidler

Lagerbeholdning
Kundefordringer

5.9

228

244

Andre ikke rentebærende kortsiktige fordringer

5.9

745

723

2

19

1

18

160

1 105

1 166

2 182

15 438

15 323

Innskutt egenkapital

2 016

2 016

Opptjent egenkapital

3 134

2 746

Egenkapital

5 150

4 762

Aksjer
Kortsiktige derivater

5.4

Bankinnskudd o.l.

5.10

Omløpsmidler
Eiendeler

EGENKAPITAL OG GJELD

Langsiktig rentebærende gjeld

5.2, 5.3

4 864

6 523

Utsatt skatt

6.1

1 049

1 089

Pensjonsforpliktelser

7.2

63

75

5 976

7 686

Langsiktige forpliktelser
Leverandørgjeld

5.11

306

320

Annen kortsiktig ikke rentebærende gjeld

5.11

1 298

1 358

Betalbar skatt

6.1

Kortsiktig rentebærende gjeld

5.2, 5.3

Kortsiktige forpliktelser
Egenkapital og gjeld

15

189

-

2 519

1 197

4 312

2 875

15 438

15 323
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Kontantstrømoppstilling – konsern
Mill. kroner

2018

2017

KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

1 481

1 629

-10

-5

Endringer i varelager

43

2

Endringer i kundefordringer og andre ikke-rentebærende fordringer

-2

131

Endring i leverandørgjeld og annen kortsiktig ikke-rentebærende gjeld

-13

460

Andre ikke-kontantgenererende inntekter og kostnader

-60

60

1 440

2 277

-237

-300

1

-96

1 204

1 881

Gevinst/tap ved salg av driftsmidler

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Betalte renter
Betalt skatt
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviter - videreført virksomhet
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter - avhendet virksomhet

554

KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER

Investeringer i varige driftsmidler

-1 580

-1 574

Innbetaling fra salg av varige driftsmidler mm.

17

-

Andre investeringsaktiviteter

38

5

-1 525

-1 569

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter - videreført virksomhet
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter - avhendet virksomhet

2 794

KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

Opptak av rentebærende gjeld
Nedbetaling av rentebærende gjeld
Andre finansieringsaktiviteter
Utbetaling av utbytte

900

279

-1 197

-2 684

8

-

-335

-722

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

-624

-3 127

Endring i bankinnskudd o.l.

-945

533

1 105

572

160

1 105

Bankinnskudd o.l. per 1. januar
Bankinnskudd o.l. per 31. desember
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Oppstilling over endring i egenkapital - konsern
Mill. kroner
Egenkapital per 01.01.2017

Aksjekapital Overkurs

Egenkapital til morAnnen egenkapital selskapets aksjonærer

Ikke-kontrollerende
eierinteresser Total egenkapital

195

4 080

5 292

9 567

4

9 571

Årsresultat

-

-

4 315

4 315

-

4 315

Utvidet resultat

-

-

39

39

-

39

Årets totalresultat

-

-

4 354

4 354

-

4 354

Utdelt ordinært utbytte for 2016

-

-

-634

-634

-

-634

Tilleggsutbytte

-

-

-7 034

-7 034

-

-7 034

-89

-2 195

774

-1 510

-

-1 510

25

-

-

25

-

25

-

-

-

-

-4

-4

ÅRETS TOTALRESULTAT 2017

TRANSAKSJONER MED EIERNE

Fisjon
Endringer egne aksjer
Avgang ikke kontrollerende eierinteresser
Andre egenkapitalendringer

-0

-0

-6

-6

-

-6

Sum transaksjoner med eierne

-64

-2 195

-6 900

-9 159

-4

-9 163

Egenkapital per 31.12.2017

131

1 885

2 746

4 762

-

4 762

Årsresultat

-

-

483

483

-

483

Utvidet resultat

-

-

210

210

-

210

Årets totalresultat

-

-

693

693

-

693

ÅRETS TOTALRESULTAT 2018

TRANSAKSJONER MED EIERNE
Utdelt ordinært utbytte for 2017

-

-

-335

-335

-

Effekt av tilknyttede selskaper

-

-

39

39

-

39

Andre egenkapitalendringer

-

-

-10

-10

-

-10

Sum transaksjoner med eierne

-

Egenkapital per 31.12.2018

131

-

-305

-305

-

-305

1 885

3 134

5 150

-

5 150

Oslo, 10. april 2019
Styret i Hafslund AS

Tore Olaf Rimmereid
Styreleder

Per-Arne Torbjørnsdal

Andreas Løvendahl Wik

Kjell Arne Hansen
Administrerende direktør
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Note 1.1 Generell informasjon
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 har Hafslund AS
deleierskap i nett- og energiselskap i Østfold.
Hovedkontoret ligger i Oslo. Konsernregnskapet ble vedtatt av selskapets styre 10. april 2019.

Note 1.2 Generelle regnskapsprinsipper
Grunnlaget for utarbeidelse av årsregnskapet
Konsernregnskapet for 2018 for Hafslund AS er avlagt i samsvar med International Financial
Reporting Standards (IFRS) som er godkjent av EU.
Målegrunnlaget for konsernregnskapet er historisk kost med unntak av enkelte eiendeler og
forpliktelser som måles til virkelig verd. Se note 5.5 for en nærmere spesifikasjon av disse.
Utarbeidelsen av regnskap i samsvar med IFRS krever bruk av estimater og skjønnsmessige
vurderinger. Der det foreligger stor grad av skjønnsmessige vurderinger eller forutsetninger og
vesentlige estimater, er dette beskrevet i aktuelle noter.
Valuta
Presentasjonsvalutaen er norske kroner (NOK), som også er morselskapets og datterselskapenes
funksjonelle valuta. Alle beløp er angitt i millioner kroner, med mindre noe annet er angitt.
Balanseposter i utenlandsk valuta vurderes til kurs på balansedagen. Transaksjoner i utenlandsk
valuta omregnes til norske kroner på transaksjonsdatoen.
Kortsiktig og langsiktig presentasjon
En eiendel er klassifisert som kortsiktig når den er:
• Forventet å bli realisert gjennom foretakets ordinære driftssyklus
• Holdt med salg som hovedformål
• Forventet å bli realisert i løpet av 12 måneder etter rapporteringsperioden, eller
• Utgjør kontanter eller kontantekvivalenter som ikke er bundet utover 12 måneder
Alle andre eiendeler klassifiseres som langsiktige.
En forpliktelse klassifiseres som kortsiktig når den er:
• Forventet oppgjort gjennom foretakets ordinære driftssyklus
• Holdt med salg som hovedformål
• Forventet oppgjort i løpet av 12 måneder etter rapporteringsperioden, eller
• Selskapet har rett til å utsette oppgjøret minst 12 måneder etter rapporteringsperioden
Alle andre forpliktelser klassifiseres som langsiktige.

Note 1.3 Endringer i standarder og tolkninger
Konsernets vurdering av virkningen av nye standarder, og endringer i eksisterende standarder og
fortolkninger er angitt nedenfor.
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IFRS 16 Leieavtaler
IFRS 16 Leieavtaler gjelder for årsregnskap med regnskapsperioder som begynner 1. januar 2019
eller senere. Hafslund vil implementere standarden 1. januar 2019 og vil benytte den modifiserte
retrospektive overgangsmetode, hvor den samlede virkningen av førstegangs anvendelse av IFRS 16
justeres mot opptjent egenkapital per 1. januar 2019. Sammenligningstallene endres ikke som følge av
overgang til IFRS 16 ved bruk av denne metoden.
Alle bruksretteiendeler vil bli innregnet til verdien av leieforpliktelsen per 1. januar 2019, bortsett fra for
enkelte, større leiekontrakter hvor bruksrettseiendelen blir balanseført til beregnet verdi som om IFRS
16 alltid har vært benyttet.
Konsernet har vurdert effekten av implementeringen av IFRS 16 som beskrevet nedenfor. Faktiske
effekter av implementeringen av standarden vil kunne endre seg da de nye regnskapsprinsippene vil
kunne være gjenstand for endring frem til konsernet offentliggjør sitt første regnskap som omfatter
tidspunkt for førstegangsanvendelse.
IFRS 16 krever at en leietaker balansefører sine leieavtaler. Det betyr at Hafslund fra og med 1. januar
2019 vil innregne en bruksretteiendel som representerer retten til å benytte en underliggende eiendel
og en forpliktelse som representerer en plikt til å betale for leie.
IFRS 16 erstatter eksisterende standarder og fortolkninger om leieavtaler, inkludert IAS 17 Leieavtaler
og IFRIC 4 Fastsettelse av hvorvidt en avtale inneholder en leieavtale.
Konsernet vil innregne nye eiendeler og forpliktelser for sine operasjonelle leieavtaler som gjelder
kontorlokaler, trafostasjoner og andre driftsmidler. Leiekostnader i driftsresultatet vil erstattes av
avskrivninger på bruksretteiendelen og rentekostnader på leieforpliktelsen. Opsjoner som gir rett til
forlengelse eller terminering av leieperioden er hensyntatt og reflektert i beregning av minimum
leieperiode i de tilfeller hvor det er vurdert som rimelig sikkert at opsjonen vil bli utøvet. Tilsvarende
vurdering er gjort av kjøpsopsjoner på den underliggende eiendel.
Konsernet har ingen finansielle innleieavtaler.
Basert på tilgjengelig informasjon estimerer konsernet at det vil innregne leieforpliktelser på ca. 1,2
mrd. kroner og bruksretteiendeler på ca. 1 mrd. kroner per 1. januar 2019. Hensyntatt utsatt skatt vil
egenkapitalen per 1. januar 2019 reduseres med ca. 0,2 mrd. kroner.
Leieavtaler hvor konsernet er utleier
Konsernets aktiviteter som utleier er av begrenset omfang og det forventes derfor ingen betydelige
effekter for konsernregnskapet.
Andre standarder og fortolkninger
Konsernet forventer ikke at endringer i andre standarder og fortolkninger vil ha vesentlig effekt på
regnskapet, men vil vurdere effekten når det oppstår transaksjoner og hendelser som påvirkes av
disse endringene.

Note 2.1 Driftsinntekter
Vesentlige regnskapsprinsipper
Konsernet implementerte IFRS 15 Driftsinntekter fra kontrakter med kunder 1. januar 2018 og har
benyttet full retrospektiv metode i implementeringen. IFRS 15 har ikke ført til vesentlige endringer i
konsernets måte å regnskapsføre inntekter på. Total effekt av implementeringen var ikke vesentlig for
konsernet og hadde ingen effekter på egenkapitalen ved implementering.
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Konsernets driftsinntekter består hovedsakelig av inntekter fra nettvirksomhet.
Hovedprinsippene for regnskapsføring av inntekt for Hafslunds inntektsstrømmer er beskrevet under.
Inntekter fra nettvirksomhet
Tillatt inntekt
Distribusjon av elektrisk kraft skjer gjennom forsyningsnett som er et naturlig monopol.
Reguleringsmyndighet er Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Det er NVE som fastsetter
inntektsramme for nettselskapene i Norge, og reguleringen skal sikre at bransjen samlet får en rimelig
avkastning på investert kapital. Tillatt inntekt for Hafslund Nett består i hovedsak av egen
inntektsramme og kostnader for leie av overliggende forsyningsnett (Statnett).
Nettleie/faktisk inntekt
Kunden betaler nettleie for tilgangen til forsyningsnettet og for distribusjonen av elektrisk kraft.
Samlet nettleie består i hovedsak av fastleddinntekter, effektinntekter og energiinntekter (nettariff
multiplisert med overført volum i forsyningsnettet). Summen av disse inntektene benevnes faktisk
inntekt fra nettvirksomheten og det er denne inntekten som blir resultatført i nettvirksomheten i
konsernregnskapet. Nettleie representerer konsernets løpende levering av kundens tilgang til
strømnettet. Inntektsføring skjer på basis av retten til å fakturere kunden.
Mer- eller mindreinntekt
Det er mange årsaker til at tillatt inntekt vil avvike fra faktisk inntekt. Dersom faktisk inntekt er høyere
enn tillatt inntekt så oppstår merinntekt. I motsatt tilfelle oppstår 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 gjeld eller fordring ikke er knyttet til kontrakt med en
bestemt kunde, og at oppgjør av fordringen eller gjelden er betinget av fremtidige leveranser.
Nettariffen blir fastsatt med utgangspunkt i at faktisk inntekt over tid skal tilsvare tillatt inntekt. Ved
utgangen av 2018 hadde konsernet en akkumulert merinntekt på 283 mill. kroner, mot 387 mill. kroner
ved utgangen av 2017.
Anleggsbidrag
Konsernet har også inntekter fra anleggsbidrag som betales av den aktuelle kunde for å dekke
faktiske utgifter i forbindelse med etablering av nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til
eksisterende kunder. Anleggsbidraget er vurdert å være en separat leveringsforpliktelse som
inntektsføres i takt med at nettoppkoblingen utvikles.
Leveringspliktig salg av strøm
Konsernet har plikt til å levere strøm til nettkunder som ikke har avtale med kraftleverandør.
Inntektsføring skjer på basis av retten til å fakturere kunden, det vil si på leveringstidspunktet.
Salgsinntekter (inntekter fra kontrakter med kunder) og andre driftsinntekter kan spesifiseres som
følger:
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Mill. kroner

2018

2017

Leveringspliktig salg av strøm

184

133

Anleggsbidrag

299

232

Nettleie/faktisk inntekt

5 033

4 618

Salgsinntekter

5 516

4 983

105

186

5 621

5 169

DRIFTSINNTEKTER

Andre driftsinntekter
Driftsinntekter

Oversikten nedenfor gir informasjon om kontraktssaldoer per 31. desember.
Mill. kroner

2018

2017

Fordringer som er inkl. i kundefordringer (note 5.9)

224

211

Opptjent, ikke fakturert inntekt (note 5.9)

704

637

Fordringer per 31. desember

928

848

KONTRAKTSSALDOER PER 31. DESEMBER

Opptjent, ikke fakturert inntekt består av inntekt fra nettleie med 679 mill. kroner (631 mill. kroner) og
inntekt fra leveringspliktig salg av strøm med 25 mill. kroner (6 mill. kroner) og betraktes som inntekter
hvor konsernet har ubetinget rett til betaling.
Konsernet har ikke gjenværende leveringsforpliktelser per 31. desember 2018.
Leveringsforpliktelser og prinsipper for inntektsføring:
Leveringsforpliktelse

Prinsipp for inntektsføring

Nettleie/faktisk inntekt

På basis av rett til å fakturere kunden (over tid)

Anleggsbidrag

Når nettoppkoblingen utvikles (over tid)

Leveringspliktig salg av
strøm

På basis av rett til å fakturere kunden (på
leveringstidspunktet)

Vesentlige estimater og forutsetninger
Regnskapsføring av anleggsbidrag er det området som medfører mest bruk av skjønn med hensyn til
regnskapsmessig behandling. Faktiske utgifter ved å fremføre eller forsterke nett til en enkeltkunde
skal dekkes krone for krone, uten påslag, av den aktuelle kunden gjennom et anleggsbidrag. Hafslund
har vurdert at leveransen som blir dekket av anleggsbidraget er en separat leveringsforpliktelse.
Denne leveringsforpliktelsen inntektsføres i takt med at nettoppkoblingen utvikles. Utgiftene som
inngår i anleggsbidraget inngår heller ikke i nettkapitalen, og gir derfor ikke opphav til avkastning i
senere perioder. Utgiftene anses derfor ikke å kvalifisere som en regnskapsmessig eiendel.
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Tidligere år har utgifter til anleggsbidrag vært klassifisert som andre driftskostnader. Fra og med 1.
januar 2018 er utgifter til anleggsbidrag klassifisert som varekostnad, og sammenligningstallene for
2017 har blitt endret tilsvarende.
Dersom anleggsbidraget ikke hadde vært ansett for å være en egen leveringsforpliktelse, men som en
del av etterfølgende leveranse for distribusjon av strøm, kunne dette medført en annen
inntektsføringsprofil.
Innføringen av IFRS 15 har ikke medført noen endring av egenkapitalen per 1. januar 2018.

Note 2.2 Energikjøp og overføring
Mill. kroner

2018

2017

645

437

1 946

1 610

299

232

2 891

2 278

ENERGIKJØP OG OVERFØRING
Energikjøp
Overføringskostnader
Kjøp av varer og tjenester for videresalg
Energikjøp og overføring

Overføringskostnader gjelder i hovedsak kostnader til overliggende nett.

Note 2.3 Lønn og andre personalkostnader
Mill. kroner

2018

2017

LØNN OG ANDRE PERSONALKOSTNADER
Lønn

203

238

Arbeidsgiveravgift

48

46

Pensjonskostnad

31

40

Andre personalkostnader

26

22

308

346

Lønn og andre personalkostnader
Se note 7.2 Pensjoner for nærmere omtale av pensjonskostnader.

Note 2.4 Eiendomsskatt og konsesjonsavgift
Vesentlige regnskapsprinsipper
Eiendomsskatt klassifiseres og resultatføres som driftskostnad i utskrivingsåret.
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2018

2017

Eiendomsskatt

50

15

Eiendomsskatt og konsesjonsavgift

50

15

Mill. kroner

EIENDOMSSKATT OG KONSESJONSAVGIFT

Eiendomsskatten beregnes ut fra takstverdi fastsatt i henhold til eiendomsskatteloven § 8.
Skattesatsen er maksimalt 0,7 prosent.

Note 2.5 Andre driftskostnader
2018

2017

452

471

81

81

186

174

Forsikringer

5

6

Salg og markedsføringskostnader

4

6

Tap på fordringer

21

24

Annet

98

149

847

912

Mill. kroner

ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Vedlikehold
Kjøp av eksterne tjenester
Kontorkostnader

Andre driftskostnader

Det er i 2018 resultatført honorar til revisor på 3,0 mill. kroner (3,8 mill. kroner). Honoraret fordeler seg
på lovpålagt revisjon med 1,8 mill. kroner (1,6 mill. kroner), andre attestasjonstjenester med 0,2 mill.
kroner (1,3 mill. kroner), skatterådgivning med 0,04 mill. kroner (0,4 mill. kroner) og annen rådgivning
med 1,0 mill. kroner (0,5 mill. kroner). Annen rådgivning knytter seg blant annet til bistand i forbindelse
med avhending av selskaper i 2017 og etableringen av konsernet Hafslund E-CO i 2018.
Spesifikasjonen inkluderer revisjonshonorarer for revisjon av hele konsernet. Merverdiavgift er ikke
inkludert i det spesifiserte honoraret.

Note 3.1 Varige driftsmidler
Vesentlige regnskapsprinsipper
Varige driftsmidler måles til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når
eiendeler selges eller avhendes, blir balanseført verdi fraregnet og eventuelt tap eller gevinst
resultatføres.
Anskaffelseskost for varige driftsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og kostnader direkte
knyttet til å sette anleggsmiddelet i stand for bruk.
Låneutgifter som er henførbare til anskaffelse, konstruksjon, eller produksjon av en kvalifiserende
eiendel, tillegges anskaffelseskost. Med en kvalifiserende eiendel menes en eiendel som krever en
lang periode for å bli klar for påtenkt bruk eller salg, f. eks. et vannkraftanlegg.
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Utgifter påløpt etter at driftsmidlet er tatt i bruk, slik som løpende vedlikehold, resultatføres, mens
øvrige utgifter (periodisk vedlikehold) som forventes å gi fremtidige økonomiske fordeler blir
balanseført. Balanseført verdi knyttet til utskiftede deler fraregnes og resultatføres.
Avskrivningsperiode og -metode vurderes årlig, og eventuelle endringer regnskapsførers som
estimatendringer.
Anlegg under utførelse er klassifisert som varige driftsmidler og er oppført til kost inntil tilvirking eller
utvikling er ferdigstilt. Anlegg under utførelse blir ikke avskrevet før anleggsmiddelet er klart til bruk.
For prinsipper relatert til nedskrivning av varige driftsmidler, se note 3.3.
Vesentlige estimater og forutsetninger
Varige driftsmidler avskrives over driftsmidlenes forventede brukstid. Forventet brukstid estimeres på
bakgrunn av erfaring, historikk og skjønnsmessige vurderinger knyttet til teknisk bruk og lønnsomhet,
og justeres dersom det oppstår endringer i forventningene. Det tas hensyn til restverdi ved fastsettelse
av avskrivningene og vurdering av restverdi er også gjenstand for estimater.

Mill. kroner

Balanseført verdi per 31. desember 2016

Kraftstasjoner og
damanlegg

Nettanlegg

Maskiner, utstyr,
inventar

Tomter og annen
eiendom

Arbeid under
utførelse

Sum varige
driftsmidler

3 981

9 331

708

101

1 658

15 779

3 981

9 331

708

101

1 658

15 779

0
-3 981
0
0

791
21
-509
9 634

755
-126
-163
1 175

0

-94
0
8

56
-593
0
1 121

1 602
-4 772
-672
11 937

134
-100
-34

17 366
-7 732
0

2 485
-1 248
-62

8
0
0

1 121
0
0

21 113
-9 081
-96

0

9 634

1 175

8

1 121

11 937

0
0
0
0
0
0

9 634
837
-8
-510
0
9 953

1 175
814
0
-214
-4
1 770

8
0
0
0
0
8

1 121
-70
0
0
0
1 051

11 937
1 580
-8
-724
-4
12 782

0
0
0
0

18 092
-8 139
0
9 953

2 740
-970
0
1 770

13
-5
0
8

1 051
0
0
1 051

21 896
-9 114
0
12 782

10-50

3-30

100/
Avskrives ikke

Avskrives ikke

REGNSKAPSÅRET 2017
Balanseført verdi per 1. januar
Driftsinvesteringer
Netto justering i forbindelse med salg
Årets avskrivninger
Balanseført verdi per 31. desember

Per 31. desember
Anskaffelseskost
Akkumulerte avskrivninger
Akkumulerte nedskrivninger

Balanseført verdi per 31. desember
REGNSKAPSÅRET 2018
Balanseført verdi per 1. januar
Driftsinvesteringer
Kjøp og salg av selskap
Årets avskrivninger
Andre poster

Balanseført verdi per 31. desember
Per 31. desember
Anskaffelseskost
Akkumulerte avskrivninger
Akkumulerte nedskrivninger

Balanseført verdi per 31. desember
Avskrivningstid (antall år)

Hafslund har i 2018 balanseført lånekostnader på 17 mill. kroner på eiendeler som kvalifiserer for det
(24 mill. kroner). Veid gjennomsnittlig lånerente er benyttet. For vurderinger vedrørende
nedskrivninger vises det til note 3.3 Nedskrivningsvurdering.
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Note 3.2 Immaterielle eiendeler
Vesentlige regnskapsprinsipper
Immaterielle eiendeler, som i Hafslund består av goodwill, innregnes til anskaffelseskost. Goodwill
avskrives ikke, men testes årlig for verdifall.
For prinsipper relatert til nedskrivning av goodwill, se note 3.3.

Mill. kroner

Vannfallsrettigheter

Sum immaterielle eiendeler
eks akkvisisjonskostnader og
kundeporteføljer, avhendet i
2017
Goodwill

REGNSKAPSÅRET 2017
253

2 436

2 689

Avgang anskaffelseskost
Balanseført verdi per 31. desember

Balanseført verdi per 1. januar

-253
0

-1 812
624

-2 065
624

Per 31. desember
Anskaffelseskost
Akkumulerte nedskrivninger
Balanseført verdi per 31. desember

0
0
0

624
0
624

624
0
624

REGNSKAPSÅRET 2018
Balanseført verdi per 1. januar
Andre poster
Balanseført verdi per 31. desember

0
0
0

624
0
624

624
0
624

Per 31. desember
Anskaffelseskost
Akkumulerte nedskrivninger
Balanseført verdi per 31. desember

0
0
0

624
0
624

624
0
624

Note 3.3 Nedskrivningsvurdering
Vesentlige regnskapsprinsipper
Varige driftsmidler og goodwill overvåkes løpende for indikasjoner på mulig verdifall.
Kontantgenererende enheter med goodwill testes årlig for verdifall. I tilfelle indikasjoner på mulig
verdifall gjennomføres verdifalltester umiddelbart. Dersom verdifalltestene tilsier at de balanseførte
verdiene ikke lenger kan forsvares foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Verdifalltester
gjennomføres ved at kontantstrømmer knyttet til de kontantgenererende enhetene identifiseres og
neddiskonteres (bruksverdi) ved å benytte et risikojustert, markedsmessig avkastningskrav.
Ved vurdering av verdifall grupperes anleggsmidlene på det laveste nivået der det er mulig å skille ut
uavhengige inngående kontantstrømmer (kontantgenererende enheter (KGE)).
Investeringer i selskaper innregnet etter egenkapitalmetoden testes for nedskrivning når det foreligger
indikatorer på mulig verdifall. Investeringer nedskrives om gjenvinnbart beløp, estimert som det
høyeste av virkelig verdi fratrukket salgskostnader og bruksverdi, er lavere enn balanseført verdi.
Ved hver rapporteringsdato vurderes grunnlaget for reversering av tidligere nedskrivninger på varige
driftsmidler. Tidligere nedskrivning på goodwill reverseres ikke.
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Vesentlige estimater og forutsetninger
Kontantgenererende enheter
Konsernet har definert nettvirksomheten som én kontantgenererende enhet. Verdifallstest
gjennomføres ved å beregne nåverdi av fremtidige kontantstrømmer fra den kontantgenererende
enheten som testes mot tilhørende balanseførte verdier.
Estimatusikkerhet
Konsernet har betydelige varige driftsmidler og goodwill. Utviklingen i disse eiendelene er presentert i
note 3.1 og 3.2. Det er estimatusikkerhet knyttet til varige driftsmidler og goodwill, da både verdsetting
og estimert utnyttbar levetid bygger på fremtidsinformasjon som er beheftet med en stor grad av
usikkerhet. Goodwill er residual i forbindelse med oppkjøp.
Konsernets kontantgenererende enheter testes årlig for verdifall. Konsernet vurderer kvartalsvis om
det foreligger indikasjoner på mulig verdifall. I tilfelle indikasjoner på mulig verdifall gjennomføres
verdifalltester umiddelbart.
Hvorvidt det er indikatorer som kan tyde på et nedskrivningsbehov er en skjønnsmessig vurdering.
Typiske indikatorer som kan tyde på verdifall, kan for eksempel være endringer i markedspriser,
avtaler, negative hendelser eller andre driftshold.
Beregning av bruksverdi er basert på en rekke skjønnsmessige vurderinger og forutsetninger
vedrørende fremtidige kontantstrømmer, hvor regulatorisk regime og avkastningskrav er de viktigste
faktorene.
Budsjett- og prognoseforutsetninger
De gjennomførte verdifalltestene for 2018 tar utgangspunkt i styrevedtatt budsjett for 2019. Det
benyttes prognostiserte kontantstrømmer for en periode på 30 år før terminalverdien fastsettes. Dette
som følge av langsiktig utvikling av regulatorisk effektivitet (DEA) og NVE-rente i
inntektsrammemodellen, samt planlagt fremtidig investeringsnivå. Dagens inntektsrammemodell
forutsettes videreført frem til terminalåret.
Diskonteringsrente
Diskonteringsrenten som benyttes tar utgangspunkt i selskapets kapitalkostnad, som er basert på et
vektet gjennomsnitt av avkastningskrav for egen- og fremmedkapital. Egenkapitalavkastningskravet
estimeres ved bruk av kapitalverdimodellen (CAPM). Fremmedkapitalavkastningskravet estimeres ut
fra langsiktig risikofri rente tillagt en kredittmargin utledet av Hafslund sin marginale langsiktige
lånerente. Diskonteringsrenten justeres for antatt gjeldsgrad og forretningsrisiko for den enkelte
kontantgenererende enhet. Det er benyttet en diskonteringsrente før skatt på 5,1 prosent (5,0
prosent).
Sensitivitet
Konsernet har gjennomført sensitivitetsanalyser hvor det er sett på hvilke konsekvenser endring i ulike
forutsetninger har på gjenvinnbart beløp. Det er blant annet gjennomført sensitivitetstester for:
-

Omlag 20 prosent fall i NVE-rente
Redusert effektivitet (DEA) til gjennomsnitt i bransjen
20 prosent økning i diskonteringsrenten

Konsernet viser god robusthet i de gjennomførte sensitivitetstestene. De gjennomførte nedskrivningsvurderingene i 2018 viste at de balanseførte verdiene på varige driftsmidler og goodwill kan forsvares.
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Oversikten nedenfor viser balanseførte verdier ved utgangen av 2018:
BOKFØRTE VERDIER SOM TESTES
Varige driftsmidler
Goodwill
Sum balanseverdi for test av nedskrivning

12 782
624
13 406

Note 3.4 Leieforpliktelser
Vesentlige regnskapsprinsipper
Hafslund har per 31. desember 2018 samlede fremtidige leieforpliktelser hovedsakelig knyttet til
kontorbygg og transformatorstasjoner.
Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen
ikke er overført klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Alle konsernets leieavtaler er operasjonelle
leieavtaler og har varierende betalingsterminer, prisreguleringsklausuler og rett til forlengelse og kjøp.
Leiebetalingene klassifiseres som driftskostnad og resultatføres lineært over kontraktsperioden.
Konsernet har ikke finansielle leieavtaler.
Mill. kroner

2018

2017

Mindre enn et år

124

120

Mellom et og fem år

692

805

78

89

893

1 013

FREMTIDIGE LEIEFORPLIKTELSER OPERASJONELLE LEIEAVTALER

Mer enn fem år
Fremtidig leieforpliktelse operasjonelle leieavtaler

I 2018 ble det resultatført 124 mill. kroner (145 mill. kroner) i leie av kontorbygg,
transformatorstasjoner og andre driftsmidler.

Note 3.5 Tilknyttede selskaper
Vesentlige regnskapsprinsipper
Tilknyttede selskaper er selskaper hvor Hafslund har betydelig innflytelse, men ikke kontroll. Betydelig
innflytelse foreligger normalt der konsernet har mellom 20 og 50 prosent av stemmerettene.
Alle konsernets tilknyttede selskaper regnskapsførers etter egenkapitalmetoden. Investeringen
regnskapsførers på kjøpstidspunktet til anskaffelseskost, og konsernets andel av resultatet i
etterfølgende perioder inntektsføres eller kostnadsføres. Balanseført beløp inkluderer eventuell
implisitt goodwill identifisert på kjøpstidspunktet, redusert ved eventuelle senere nedskrivninger. Ved
reduksjon av eierandel i tilknyttet selskap hvor konsernet opprettholder betydelig innflytelse,
omklassifiseres kun en forholdsmessig andel av beløp som tidligere er ført i utvidet resultat til
resultatet.
Konsernets andel av over- eller underskudd i tilknyttede selskaper resultatføres i Resultat fra
tilknyttede selskaper som inngår i konsernets driftsresultat og tillegges balanseført verdi av
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investeringen. Konsernets andel av utvidet resultat i det tilknyttede selskapet føres i utvidet resultat i
konsernet og tillegges også beløp for investeringene. Konsernet resultatfører ikke andel av
underskudd hvor dette medfører at balanseført beløp av investeringen blir negativt (inklusive usikre
fordringer på enheten), med mindre konsernet har pådratt seg forpliktelser eller foretatt betalinger på
vegne av det tilknyttede selskapet.
Konsernet vurderer ved slutten av hver regnskapsperiode hvorvidt det foreligger nedskrivningsbehov
på investeringen i det tilknyttede selskapet. I så fall beregnes nedskrivningsbeløpet som forskjellen
mellom gjenvinnbart beløp av investeringen og dens balanseførte verdi, og differansen resultatføres i
Resultat fra tilknyttede selskaper.
Dersom det oppstår gevinst eller tap på transaksjoner mellom konsernet og dets tilknyttede selskaper,
regnskapsføres kun den forholdsmessige andelen som knytter seg til aksjonærene utenfor konsernet.
Urealiserte tap elimineres med mindre det foreligger et nedskrivingsbehov på eiendelen som var
gjenstand for transaksjonen. Der det har vært nødvendig er regnskapene i de tilknyttede selskapene
omarbeidet for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. Gevinster og tap ved
utvanning av eierandeler i tilknyttede selskaper resultatføres.
I balansen presenterer konsernet sine eierinteresser i tilknyttede selskaper i Investeringer i tilknyttede
selskaper.
Vesentlige estimater og forutsetninger
Basert på en helhetsvurdering hvor størrelse og kompleksitet er tatt i betraktning er Fredrikstad Energi
AS vurdert å være et vesentlig tilknyttet selskap. Ingen av de tilknyttede selskapene er børsnoterte
eller har observerbare markedsverdier.
Anskaffelsestidspunkt

Forretningskontor

Eierandel

Stemmeandel

Rakkestad Energi AS

2001

Rakkestad

33 %

33 %

Trøgstad Energiverk AS

2014

Trøgstad

49 %

49 %

Kraftcert AS

2014

Lysaker

33 %

33 %

Fredrikstad Energi AS

2014

Fredrikstad

49 %

49 %

Energy Future Invest AS

2012

Gjøvik

50 %

50 %

Selskapsnavn

2018
Mill. kroner

Fredrikstad Energi AS

Andre

Sum

Balanseført verdi 1. januar 2018

189

96

285

Andel resultat etter skatt

-17

-36

-53

Avskrivning merverdier
Andre egenkaitalendringer
Balanseført verdi 31. desember 2018

29

9

-1

8

40

-1

39

220

58

279
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2017
Mill. kroner

Fredrikstad Energi AS

Balanseført verdi 1. januar 2017

198

Andel resultat etter skatt

-

Avskrivning merverdier

Andre

Sum

137

335

10

10

-8

1

9

Utkjøp minoritet

-8

-

-8

Tilgang/avgang

-

-42

-42

Utbytte

-10

-

-10

Balanseført verdi 31. desember 2017

189

96

285

Fredrikstad Energi AS er et norsk energikonsern med virksomhet som i hovedsak omfatter bygging,
drift og vedlikehold av nett samt salg av energi, hovedsakelig i lokale markeder. Fredrikstad Energi AS
har hovedkontor i Fredrikstad.
Konsernet har nedskrevet sin andel i Energy Future Invest AS, som eier aksjer i Norwegian Crystals
AS («NC»). Konsernet har i tillegg nedskrevet sin direkte eide andel i NC. Begge investeringer er
nedskrevet til 0 (null) per 31. desember 2018. Total nedskrivning er 55,1 mill. kroner hvorav 38,2 mill.
kroner er klassifisert under Resultat fra tilknyttede selskaper og 16,9 mill. kroner under Andre
finansinntekter/kostnader.
Hafslund solgte i 2017 sin andel i Glommens og Lågens Brukseierforening.

Note 4.1 Garantiansvar
Som sikkerhet for enkelte forpliktelser kjøper konsernet bankgarantier. Disse garantiene utgjorde per
31. desember 2018 26 mill. kroner i skattetrekks garantier (21 mill. kroner), 34 mill. Kroner i
husleiegarantier (51 mill. kroner) og 1 mill. kroner i kontrakts- og betalingsgarantier (0,5 mill. kroner).

Note 5.1 Finansielle instrumenter
Vesentlige regnskapsprinsipper
Finansielle instrumenter regnskapsføres når konsernet blir part i kontraktsmessige betingelser knyttet
til instrumentet. Konsernet tidligimplementerte IFRS 9 i 2017.
Klassifisering og måling
Finansielle eiendeler og forpliktelser klassifiseres i tre kategorier: amortisert kost, virkelig verdi over
utvidet resultat og virkelig verdi over resultatet. Klassifiseringen bestemmes ved
førstegangsinnregning, og vurderingen er basert på konsernets forretningsmodell for styring av
finansielle instrumenter og karakteristikken av kontantstrømmene til det enkelte finansielle
instrumentet.
Finansielle eiendeler reklassifiseres ikke etter førstegangsinnregning med mindre konsernet endrer sin
modell for styring av finansielle eiendeler.
Amortisert kost
Finansielle eiendeler som konsernet holder for å motta kontraktsmessige kontantstrømmer innregnes
til virkelig verdi og måles i senere perioder til amortisert kost. Dette gjelder i hovedsak instrumenter
som kundefordringer, andre fordringer og bankinnskudd.
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Finansielle forpliktelser innregnes til virkelig verdi og måles som hovedregel i senere perioder til
amortisert kost. Finansielle forpliktelser som leverandørgjeld, obligasjonslån, sertifikatlån og andre lån
er klassifisert som amortisert kost, med unntak av to lån som måles til virkelig verdi med verdiendring
over resultatet.
Effektiv rentes metode benyttes ved beregning av amortisert kost.
Virkelig verdi over resultatet
Finansielle eiendeler innregnes til virkelig verdi og måles til virkelig verdi med verdiendringer over
resultatet, med unntak for tilfeller i de to avsnittene ovenfor.
Finansielle forpliktelser som ikke er klassifisert til amortisert kost eller som ikke er øremerket som
sikringsinstrument innregnes til virkelig verdi og måles i etterfølgende perioder til virkelig verdi med
verdiendringer over resultatet.
Verdifall
Konsernet innregner avsetning for forventede kredittap for finansielle eiendeler som ikke er klassifisert
som måling til virkelig verdi.
Fraregning av finansielle instrumenter
En finansiell eiendel fraregnes når rettighetene til å motta kontantstrømmer fra eiendelen er utløpt,
eller konsernet har overført sine rettigheter til å motta kontantstrømmer fra eiendelen og konsernet
enten har overført alle vesentlige risikoer og fordeler knyttet til instrumentet, eller konsernet ikke har
overført eller beholdt alle vesentlige risikoer og belønninger knyttet til instrumentet men har overført
kontroll av eiendelen.
En finansiell forpliktelse fraregnes når den blir oppfylt, kansellert eller utløper. Når en eksisterende
finansiell forpliktelse erstattes av en annen forpliktelse til samme långiver på vesentlig forskjellige
vilkår, eller betingelsene for en eksisterende forpliktelse er vesentlig endret behandles dette som
opphevelse av den opprinnelige forpliktelsen og det innregnes en ny forpliktelse. Differansen mellom
de bokførte verdiene føres i resultatregnskapet.
Motregning av finansielle instrumenter
Finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser er motregnet og nettobeløpet er rapportert i balansen
dersom det foreligger en rettskraftig rett til å motregne, og det er en intensjon om å avregne netto før
realisering av eiendelene og forpliktelsene.
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Mill. kroner

Eiendeler og
forpliktelser til
virkelig verdi
over resultat

Derivater
benyttet for
sikringsformål

Eiendeler og
forpliktelser til
amortisert kost

Totalt

2018
FINANSIELLE EIENDELER
587

587

Langsiktige fordringer

-

-

Aksjer og andeler

2

-

-

2

Kortsiktige derivater

1

-

-

1

Kundefordringer

-

-

228

228

Andre kortsiktige fordringer

-

-

745

745

Bankinnskudd o.l.

-

-

160

160

Finansielle eiendeler

3

-

1 720

1 723

818

-

1 701

2 519

FINANSIELLE FORPLIKTELSER
Kortsiktig rentebærende gjeld
Langsiktig rentebærende gjeld

-

-

4 864

4 864

Leverandørgjeld

-

-

306

306

Annen kortsiktig ikke rentebærende gjeld

-

-

1 298

1 298

-

8 170

8 988

Eiendeler og
forpliktelser til
amortisert kost

Totalt

Finansielle forpliktelser

Mill. kroner

818

Eiendeler og
forpliktelser til
virkelig verdi
over resultat

Derivater
benyttet for
sikringsformål

2017
FINANSIELLE EIENDELER
Langsiktige fordringer

-

-

Aksjer og andeler

19

-

-

19

Kortsiktige derivater

18

-

-

18

Kundefordringer

-

-

244

244

Andre kortsiktige fordringer

-

-

723

723

Bankinnskudd o.l.

-

-

1 105

1 105

36

-

2 367

2 404

Kortsiktig rentebærende gjeld

783

-

414

1 197

Langsiktig rentebærende gjeld

868

-

5 655

6 523

Finansielle eiendeler

294

294

FINANSIELLE FORPLIKTELSER

Leverandørgjeld

-

-

320

320

Annen kortsiktig ikke rentebærende gjeld

-

-

1 358

1 358

-

7 747

9 398

Finansielle forpliktelser

1 651

Omtale av vesentlige forhold
Verdiendringer på lån som måles til virkelig verdi utgjør i 2018 -40 mill. kroner (-56 mill. kroner)
inklusive endringer i virkelig verdi som skyldes endring i egen kredittrisiko. Endringer i virkelig verdi
som skyldes endring i egen kredittrisiko var uvesentlig i 2018 og 2017.
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Note 5.2 Rentebærende gjeld
Mill. kroner

Lånebeløp i
valuta

Valuta

Forfall

31.12 2018

31.12.2017

Hafslund AS

Obligasjonslån i det norske markedet

769

NOK

2018

Obligasjonslån i det norske markedet

500

NOK

2019

500

Sertifikatlån i det norske markedet

500

NOK

2019

500

Den nordiske investeringsbank

769
500

1 322

NOK

2019-2030

1 322

1 742

Obligasjonslån i det norske markedet

500

NOK

2019

500

500

Obligasjonslån i det norske markedet

600

NOK

2019

600

600

Obligasjonslån i det norske markedet

305

NOK

2019

305

305

Obligasjonslån i det norske markedet

750

NOK

2020

750

750

Obligasjonslån i det norske markedet

300

NOK

2020

300

300

Obligasjonslån i det norske markedet

400

NOK

2020

400

Obligasjonslån i det norske markedet

750

NOK

2021

750

750

Obligasjonslån i det norske markedet

400

NOK

2022

400

400

Obligasjonslån i det norske markedet

300

NOK

2023

300

300

Obligasjonslån i det norske markedet

450

NOK

2024

450

450

Obligasjonslån i det norske markedet

293

NOK

2024

293

293

7 370

7 659

Rentebærende gjeld omregnet til norske kroner
Verdiendring låneportefølje

13

61

Bokført verdi rentebærende gjeld

7 383

7 720

Herav bokført verdi kortsiktig rentebærende gjeld

2 519

1 197

Herav bokført verdi langsiktig rentebærende gjeld

4 864

6 523

Tabellen over viser først nominell verdi av lånet før effekt av virkelig verdi-justering på lån målt til
virkelig verdi.
Se også note 5.4 og 5.6.
Mill. kroner
Kortsiktig rentebærende gjeld per 1. januar
Opptak av kortsiktig rentebærende gjeld

2018
1 197
500

2017
2 193
-

Nedbetaling av kortsiktig rentebærende gjeld

-1 197

-2 193

Overføring fra langsiktig rentebærende gjeld

2 019

1 197

Andre endringer kortsiktig rentebærende gjeld

-

-

Kortsiktig rentebærende gjeld per 31. desember

2 519

1 197

Langsiktig rentebærende gjeld per 1. januar

6 523

7 997

400

279

Opptak av langsiktig rentebærende gjeld
Nedbetaling av langsiktig rentebærende gjeld
Overføring til kortsiktig rentebærende gjeld
Andre endringer langsiktig rentebærende gjeld
Langsiktig rentebærende gjeld per 31. desember
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Note 5.3 Forfallsstruktur for finansielle forpliktelser
Konsernet har følgende forfallsprofil på sine rentebærende finansielle forpliktelser:
Mill. kroner

I løpet av 12
måneder

1 til 3 år

Over 3 år

31.12.2018

2018
Rente- og valutaderivater

-

Rentebærende gjeld

2 791

2 073

4 864

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld

1 604

1 604

Rentebærende kortsiktig gjeld

2 519

2 519

Hafslund AS

4 123

2 791

2 073

8 987

Kortsiktig rentebærende gjeld i balansen

2 519

Langsiktig rentebærende gjeld i balansen

4 864

Sum

7 383

Mill. kroner

I løpet av 12
måneder

1 til 3 år

Over 3 år

31.12.2017

2017
-

Rente- og valutaderivater
Rentebærende langsiktig gjeld

3 210

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld

1 678

Rentebærende kortsiktig gjeld

1 197

Hafslund AS

3 313

6 523
1 678
1 197

2 875

3 210

3 313

9 398

Kortsiktig rentebærende gjeld i balansen

1 197

Langsiktig rentebærende gjeld i balansen

6 523

Sum

7 720

Tabellene viser udiskonterte kontantstrømmer for hvert intervall.
Konsernets lån er fordelt mellom fast og flytende rente som følger:
Mill. kroner

Hafslund AS 2018

Mill. kroner

Hafslund AS 2017

Flytende

Fast

31.12.2018

5 115

2 268

7 383

Flytende

Fast

31.12.2017

4 635

3 085

7 720

Note 5.4 Finansiell risikostyring
Virksomheten i Hafslund er eksponert for risiko på en rekke områder. De mest sentrale er av
regulatorisk, finansiell, operasjonell, omdømmemessig og politisk art. Risikostyring er en integrert del
av konsernets forretningsvirksomhet og er innrettet for å sikre oppnåelsen av strategiske og operative
mål. Det er etablerte retningslinjer og rammer for styring av risiko i forretningsområdene. Konsernets
samlede risiko vurderes av revisjonsutvalget i morselskapet Hafslund E-CO og av dets styre. Formålet
med risikostyring er å ta riktig risiko ut fra konsernets risikovilje og -evne, kompetanse, soliditet og
utviklingsplaner.
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Renterisiko
Hafslund er i hovedsak eksponert for renterisiko gjennom sine finansieringsaktiviteter i norske kroner
(note 5.2). Konsernets driftsinntekter og kontantstrøm fra operasjonell virksomhet er også til en viss
grad følsom for renteendringer. Deler av den rentebærende gjelden har flytende rentebetingelser, noe
som medfører at konsernet påvirkes av endringer i rentenivået. Eksponeringen styres primært
gjennom en blanding av finansiering med flytende rente og finansiering med fastrentebetingelser.
Tillatt avkastning i nettvirksomheten baseres etter dagens reguleringsregime blant annet på årets
gjennomsnittlige 5-års swap-rente pluss gjennomsnittlig kredittmargin for året for obligasjoner med 5
års løpetid utstedt av kraftselskap med god kredittverdighet. Renterisiko i Hafslund styres også
gjennom å utnytte den naturlige rentesikringen ved at renteeksponeringen knyttet til nettvirksomheten
skal søkes korrelert mot rente på lånesiden.
Gitt konsernets renteeksponering per 31.12.2018 vil en renteendring på +/- 0,5 prosentpoeng over
hele kurven gi en endring i konsernets direkte lånekostnader (justert for skatteeffekt) på om lag 20 mill.
kroner. En betydelig andel av konsernets gjeldsportefølje er kvotert med NIBOR som referanserente.
Dette innebærer at et fremtidig bortfall av NIBOR vil ha innvirkning på konsernets renteeksponering.
Kredittrisiko
Konsernet er hovedsakelig eksponert for kredittrisiko knyttet til kundefordringer og andre kortsiktige
fordringer innenfor kjernevirksomheten.
Nettleie fra kunder betales i hovedsak til Hafslund Tellier AS (tidligere eid av Hafslund, nå eid av
Fortum) som utfører fakturering og innkreving av nettleie på vegne av Hafslund Nett. Dette medfører
en viss konsentrasjonsrisiko. Innføring av gjennomfakturering i 2016 innebærer at faktura for nettleien
sendes til kraftleverandøren, som inkluderer nettleien i en samlet faktura for strøm og nettleie til
kunden. Dette gjelder for hovedvekten av fordringsmassen til Hafslund Nett. Alle kraftleverandører
som utfører gjennomfakturering må stille bankgaranti for rettidig viderebetaling av nettleie.
Fordringsmassen til nettvirksomheten inkluderer også kunder av kraftleverandører som ikke tilbyr
viderefakturering, kunder som mottar leveringspliktig kraft, samt fakturering for andre tjenester.
Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke vil være i stand til å betjene sine finansielle
forpliktelser etter hvert som de forfaller. Konsernet er eksponert for likviditetsrisiko ved at det ikke er
samsvar mellom kontantstrømmen fra virksomheten og finansielle forpliktelser. Kontantstrømmen
varierer med blant annet markedspriser, sesongsvingninger og investeringsnivå.
Konsernets strategi for å håndtere likviditetsrisiko er å ha tilstrekkelig med likvide midler til enhver tid,
slik at man kan innfri finansielle forpliktelser ved forfall, også ved ekstraordinære hendelser, uten å
risikere uakseptable tap eller omdømme.
Konsernets rentebærende gjeld med forfallsdato er fremstilt i note 5.2. Forfallsstruktur for øvrige
finansielle forpliktelser, herav annen kortsiktig gjeld fremkommer av note 5.3. Gjennom analyser av
forventede inn- og utbetalinger og gjennomføring av kort- og langsiktige låneopptak minimeres
likviditetsrisikoen. For å minimere refinansieringsrisikoen, det vil si risikoen for ikke å få refinansiert et
lån eller dekket et kortsiktig likviditetsbehov til normale markedsmessige vilkår, har konsernet etablert
langsiktige, kommitterte trekkrettigheter som sikrer tilgjengelig likviditet også i perioder hvor det kan
være vanskelig å oppnå finansiering i markedene. Ubenyttede trekkrettigheter per 31.desember 2018
utgjorde 2,5 mrd. kroner (3,0 mrd. kroner).
Videre har man som en ekstra sikkerhet mot turbulente finansmarkeder og dermed mulig bortfall av
enkelte finansieringskilder etablert kredittlinjer på 200 mill. kroner i bank (ubenyttede).
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Note 5.5 Virkelig verdi
Vesentlige regnskapsprinsipper
Virkelig verdi er den pris som ville blitt oppnådd ved salg av en eiendel eller betalt for å overføre en
forpliktelse i en velordnet transaksjon mellom markedsdeltakere på måletidspunktet.
Virkelig verdi-hierarki: Virkelig verdi-målinger klassifiseres etter følgende nivåer:
•
•
•

Nivå 1: Verdsettelse er basert på noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler eller
forpliktelser
Nivå 2: Verdsettelse er basert på andre inndata enn noterte priser som omfattes av nivå 1,
som er observerbare for eiendelen, enten direkte eller indirekte
Nivå 3: Verdsettelse er basert på ikke-observerbare inndata for eiendelen eller forpliktelsen.

Konsernet forsøker å maksimere bruken av observerbare data der dette er mulig.
Vesentlige estimater og forutsetninger
Beregningen av virkelig verdi er gjort ved diskontering av fremtidige kontantstrømmer når det ikke
finnes en notert markedspris i et aktivt marked. Markedsrentekurven er lagt til grunn ved diskontering
av fremtidige kontantstrømmer. Markedsrentekurven utledes basert på tilgjengelige swap-renter.
Lån som er måles til virkelig verdi, er beregnet ved å neddiskontere lånenes kontantstrømmer. Som
diskonteringssats er rentekurven for norske swaprenter pluss Hafslunds kredittmargin benyttet.
Endringer i kredittmargin i løpet av 2018 utgjorde en uvesentlig endring i forhold til låneporteføljens
virkelige verdi.
2018
Mill. kroner

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3 Sum virkelig verdi

Bokført verdi

FINIANSIELLE EIENDELER MÅLT TIL VIRKELIG VERDI
Rente- og valutaderivater

-

1

-

1

1

Sum finansielle eiendeler målt til virkelig verdi

-

1

-

1

1

Rentebærende gjeld

-

818

-

818

818

Sum finansielle forpliktelser målt tilvirkelig verdi

-

818

-

818

818

FINANSIELLE FORPLIKTELSER MÅLT TIL VIRKELIG VERDI

2017
Mill. kroner

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3 Sum virkelig verdi

Bokført verdi

FINANSIELLE EIENDELER MÅLT TIL VIRKELIG VERDI
Rente- og valutaderivater

-

18

-

18

18

Sum finansielle eiendeler målt til virkelig verdi

-

18

-

18

18

Rentebærende gjeld

-

1 606

-

1 606

1 606

Sum finansielle forpliktelser målt til virkelig verdi

-

1 606

-

1 606

1 606

FINANSIELLE FORPLIKTELSER MÅLT TIL VIRKELIG VERDI

Se note 5.2 for nærmere informasjon om konsernets rentebærende gjeld.
Konsernet har to lån som måles til virkelig verdi over resultatet. Øvrige lån måles til amortisert kost.
Virkelig verdi for disse lånene vises i tabellen nedenfor. For andre finansielle forpliktelser målt til
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amortisert kost er amortisert kost tilnærmet lik virkelige verdi. Finansielle eiendeler målt til amortisert
kost består i hovedsak av den delen av kundefordringer som ikke er IFRS 15-fordringer, og andre
fordringer hvor amortisert kost er tilnærmet lik virkelig verdi, se note 2.1 og 5.9.
2018
Mill. kroner

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3 Sum virkelig verdi

Bokført verdi

FINANSIELLE FORPLIKTELSER MÅL TIL AMORTISERT KOST
Annen kortsiktig ikke rentebærende gjeld

-

-

1 298

1 298

1 298

Leverandørgjeld

-

-

306

306

306

Rentebærende gjeld

-

6 747

-

6 747

6 565

Sum finansielle forpliktelser målt til amortisert kost

-

6 747

1 604

8 351

8 170

Rentebærende gjeld målt til amortisert kost

6 565

Rentebærende gjeld målt til virkelig verdi

818

Rentebærende gjeld 31. desember 2018

7 383

Langsiktig rentebærende gjeld

4 864

Kortsiktig rentebærende gjeld

2 519

Rentebærende gjeld 31. desember 2018

7 383

2017
Mill. kroner

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3 Sum virkelig verdi

Bokført verdi

FINANSIELLE FORPLIKTELSER MÅL TIL AMORISERT KOST
Annen kortsiktig ikke rentebærende gjeld

-

-

1 358

1 358

1 358

Leverandørgjeld

-

-

320

320

320

Rentebærende gjeld

-

6 363

-

6 363

6 114

Sum finansielle forpliktelser målt til amortisert kost

-

6 363

1 678

8 041

7 792

Rentebærende gjeld målt til amortisert kost

6 114

Rentebærende gjeld målt til virkelig verdi

1 606

Rentebærende gjeld 31. desember 2017

7 720

Langsiktig rentebærende gjeld

6 523

Kortsiktig rentebærende gjeld

1 197

Rentebærende gjeld 31. desember 2017

7 720

Note 5.6 Kapitalstyring
Hafslund har en kapitalstyring som skal sikre at konsernet har finansiell fleksibilitet på kort og lang sikt,
og at konsernet kan opprettholde en høy kredittverdighet. Det er en målsetting å ha en kontantstrøm
som sikrer konkurransedyktig avkastning til eier gjennom utbytte uten at dette går på bekostning av
konsernets kreditorer.
Konsernets likviditetsreserve, utover kontanter og kontantekvivalenter, består av ubenyttede
langsiktige trekkfasiliteter. Hafslund har tilgang til diversifiserte lånekilder og benytter i hovedsak
bankmarkedet og det norske kapitalmarkedet.
Konsernet har langsiktig finansiering som sikrer handlefrihet også i perioder hvor det er vanskelig å få
finansiering i markedene.
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Låneporteføljen har en balansert sammensetning av lån med en snitt løpetid på 2,4 år.
Forfallsstrukturen på konsernets rentebærende lån og andre finansielle forpliktelser er vist i note 5.2
og 5.3.
Ved utgangen av 2018 hadde konsernet ubenyttete trekkrettigheter som er tilstrekkelige til å dekke
konsernets refinansieringsbehov de neste 12 månedene. Ekstern opplåning er sentralisert på
morselskapsnivå, og kapitalbehov i respektive datterselskaper dekkes normalt gjennom interne lån i
hovedsak gjennom konsernkontosystem, i kombinasjon med egenkapital. Kapitalstruktur i
datterselskapene tilpasses forretningsmessige hensyn, samt juridiske og skattemessige hensyn.
Konsernet legger vekt på en balansert og forsvarlig kapitalsammensetning som opprettholder en
forsvarlig egenkapital ut fra risikoen og omfanget av virksomheten.
Konsernet 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. Dette betyr at långivere i henhold til gitte vilkår kan kreve lånene innfridd hvis Oslo
kommunes direkte eller indirekte eierskap i disse selskapene reduseres til 50 prosent eller mindre.
Konsernet har ingen andre finansielle covenants i låneavtalene.
Konsernet har ikke offisiell kredittrating, men overvåker aktivt kvantitative og kvalitative faktorer som
påvirker kredittverdigheten. Hafslund har en ambisjon om å opprettholde en kredittprofil som tilsvarer
en BBB+ kredittrating. Konsernet overvåker kapitalstyringen blant annet ved å følge utviklingen i
egenkapitalandelen, netto rentebærende gjeld og kontantstrøm fra driften. Konsernets kapital består
av netto rentebærende gjeld og egenkapital.
Hafslund er ikke pålagt eksterne krav med hensyn til styring av kapitalstruktur annet enn det som
følger av markedets forventninger og eiers krav om utbytte.
Mill. kroner

2018

2017

NETTO RENTEBÆRENDE GJELD
Langsiktig rentebærende gjeld

4 851

6 462

Kortsiktig rentebærende gjeld

2 519

1 197

Langsiktige rentebærende fordringer

49

-

160

1 105

Netto rentebærende gjeld

7 161

6 554

Ubenyttede trekklinjer

2 702

3 002

5 150

4 762

15 438

15 323

Bankinnskudd o.l.

EGENKAPITALANDEL
Egenkapital
Eiendeler
Egenkapitalandel
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Note 5.7 Aksjekapital og aksjonærinformasjon
Aksjekapitalen i Hafslund AS består av én aksjeklasse.
Mil. Kroner

Antall aksjer

Aksjekapital

Overkurs

Innskutt
egenkapital

194 922 974

131

1 885

2 016

-

-

-

-

194 922 974

131

1 885

2 016

INNSKUTT EGENKAPITAL
Per 31. desember 2017
Endring i 2018
Per 31. desember 2018

Samtlige aksjer er eid av Hafslund E-CO AS.
Per 31. desember 2017 var samtlige aksjer eid av Oslo Energi Holding AS, som er eid 100 prosent av
Oslo kommune. I forbindelse med etableringen av Hafslund E-CO AS og integrasjonen av
Hafslund AS og E-CO Energi Holding AS under dette selskapet, ble alle aksjene i Hafslund AS
overført fra Oslo Energi Holding AS til Hafslund E-CO AS.
Mill. kroner

2018

2017

335

722

UTBYTTE
Utbytte utbetalt i perioden

Note 5.8 Langsiktige fordringer
Vesentlige regnskapsprinsipper
Alle langsiktige fordringer forfaller senere enn ett år etter balansedagen. Virkelig verdi av langsiktige
fordringer tilsvarer balanseført verdi.
Mill. kroner

2018

2017

ANDRE LANGSIKTIGE FORDRINGER
Andre langsiktige rentebærende fordringer

49

-

Andre langsiktig ikke rentebærende fordringer

125

128

Overfinansiert pensjonsordning

414

167

Andre langsiktige fordringer

587

294
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Note 5.9 Kundefordringer og andre fordringer
Vesentlige regnskapsprinsipper
Kundefordringer inneholder både fordringer som oppstår som følge av kontrakter med kunder og
andre typer fordringer. Fordringer som oppstår som følge av kontrakter med kunder innregnes til avtalt
beløp, redusert med forventet kredittap. Andre fordringer og tidsavgrensningsposter innregnes til
virkelig verdi og måles i etterfølgende perioder til amortisert kost.
Vesentlige estimater og forutsetninger
Feil vurdering av kundenes betalingsevne vil kunne medføre tap på fordringer som dermed må
nedskrives over resultatet. Konsernet estimerer forventede tap basert på erfaringstall og avsetter for
dette. Konsernet har vurdert at kredittrisikoen er akseptabel.
2018

2017

Kundefordringer

250

257

Avsetning tap på fordringer

-23

-13

Andre langsiktige fordringer

228

244

1

3

704

637

40

83

745

723

Mill. kroner

KUNDEFORDRINGER

ANDRE FORDRINGER
Andre kortsiktige ikke rentebærende fordringer
Påløpt ikke fakturerte inntekter
Påløpt inntekter/forskuddsbetalte kostnader
Andre langsiktige fordringer

Se note 2.1 for nærmere omtale av driftsinntekter og kontraktssaldoer.

Note 5.10 Bankinnskudd o.l.
Vesentlige regnskapsprinsipper
Bankinnskudd o.l. er konsernets likvide midler og består av bankinnskudd samt andre kortsiktige, lett
omsettelige investeringer med maksimum tre måneders opprinnelig løpetid.

2018

2017

Bankinnskudd

160

1 105

Bankinnskudd o.l.

160

1 105

Mill. kroner

BANKINNSKUDD O.L.

Omtale av vesentlige forhold
Konsernets tilgjengelige betalingsmidler består av bankinnskudd. I tillegg har Hafslund en kassekreditt
på 200 mill. kroner. Kassekreditten var ubenyttet per 31. desember 2018.
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Hafslund har syndikerte trekkfasiliteter på totalt 2 502 mill. kroner. Fasilitet A er på 504 mill. kroner
med løpetid til desember 2020 og fasilitet B er på 1 998 mill. kroner med løpetid til desember 2022.
Begge fasilitetene har opsjon på ett års forlengelse av løpetiden.
Morselskapet Hafslund E-CO AS har konsernkontosystem i Nordea. Et konsernkontosystem
innebærer solidaransvar mellom deltakende selskaper. Hafslund E-CO AS utgjør eneste direkte
mellomværende med banken, mens innskudd og trekk på de respektive datterselskapenes konti
betraktes som interne mellomværende med Hafslund E-CO AS.
Hafslund kjøper bankgarantier som sikkerhetsstillelse for skattetrekk og andre forpliktelser. Det vises
til note 4.1 Garantiansvar for ytterligere informasjon.

Note 5.11 Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
Vesentlige regnskapsprinsipper
Leverandørgjeld er forpliktelser til å betale for varer eller tjenester som er levert fra leverandørene til
den ordinære driften. Hovedregel er at leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld er klassifisert som
kortsiktig dersom den forfaller innen ett år eller kortere. Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
måles til virkelig verdi ved førstegangs balanseføring og ved etterfølgende måling til amortisert kost.
Vesentlige estimater og forutsetninger
Alle former for periodiseringer/avsetninger vil være beheftet med en viss estimatusikkerhet og skjønn.
Avsetningene som inngår i annen kortsiktig gjeld er vurdert etter ledelsens beste estimat.
2018

2017

Leverandørgjeld

306

320

Leverandørgjeld

306

320

786

824

82

114

7

2

373

363

48

56

1 298

1 358

Mill. kroner

LEVERANDØRGJELD

ANNEN KORTSIKTIG IKKE RENTEBÆRENDE GJELD
Skyldig offentlige trekk og avgifter
Påløpt rentekostnad
Påløpt energi/overf. kostn.
Påløpt kostnader/forskuddsbet.
Annen kortsiktig gjeld
Annen kortstiktig ikke rentebærende gjeld
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Note 5.12 Finansposter
Vesentlige regnskapsprinsipper
Renteinntekter og rentekostnader på lån og fordringer er beregnet etter effektiv rentes metode.
2018

2017

Renteinntekter

6

5

Andre finansinntekter

0

0

Renteinntekter

6

5

-212

-252

17

24

-195

-228

1

-1

48

75

-35

-52

14

22

-175

-201

Mill. kroner

RENTEINNTEKTER

RENTEKOSTNADER
Rentekostnader
Balanseførte lånekostnader
Rentekostnader
ANDRE FINANSIELLE INNTEKTER OG KOSTNADER
Valutagevinst/tap
Verdiendring lån regnskapsført til virkelig verdi
Andre finanskostnader/inntekter
Andre finansinntekter og kostnader
Netto finansposter

Note 6.1 Skatt
Vesentlige regnskapsprinsipper
Utover alminnelig inntektsskatt belastes konsernet også eiendomsskatt.
Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring utsatt skatt. Skatt blir resultatført, bortsett fra når
den relaterer seg til poster som er ført mot utvidet resultat eller direkte mot egenkapitalen. I slike
tilfeller føres også skatten mot utvidet resultat eller direkte mot egenkapitalen. Skattekostnaden
beregnes i samsvar med de skattesatser, -lover og -regler som er vedtatt på balansedagen. Det er
beregnet utsatt skatt på alle midlertidige forskjeller mellom skattemessige regnskapsmessige verdier
på eiendeler og gjeld. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig
skattbar inntekt vil foreligge, og at de skattereduserende midlertidige forskjellene kan trekkes fra i
denne inntekten.
Utsatt skatt beregnes på midlertidige forskjeller fra investeringer i datterselskaper og tilknyttede
selskaper, bortsett fra når konsernet har kontroll over tidspunktet for reversering av de midlertidige
forskjellene, og det er sannsynlig at de ikke vil bli reversert i overskuelig fremtid. Utsatt skattefordel og
utsatt skatt motregnes dersom det er en juridisk håndhevbar rett til å motregne.
Utsatt skattefordel knyttet til fremførbart underskudd er balanseført i den grad det er sannsynlig at
konsernet kan anvende dette mot fremtidig skattepliktig overskudd.
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Alminnelig inntektsskatt
Skattekostnaden for alminnelig inntektsskatt består av betalbar skatt og endring utsatt skatt. Betalbar
inntektsskatt er beregnet med 23 prosent (24 prosent) av skattemessig resultat. Utsatt skatt beregnes
på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom skattemessig og regnskapsmessig verdi av eiendeler og
gjeld, samt fremførbart underskudd, hvor en skattesats på 22 prosent (23 prosent) benyttes.
Eiendeler ved utsatt skatt føres opp til nominell verdi og er klassifisert som anleggsmiddel i balansen.
Forpliktelser ved utsatt skatt føres opp til nominell verdi og er klassifisert som en langsiktig forpliktelse
i balansen. Utsatte skattefordeler som ikke kan utlignes mot utsatt skatt, herunder fordeler knyttet til
fremførbare underskudd og negativ grunnrenteinntekt balanseføres dersom det er sannsynlig at
konsernet vil ha tilstrekkelige skattemessige overskudd i senere perioder til å nyttiggjøre
skattefordelen.
Eiendomsskatt
Konsernet belastes med eiendomsskatt som utgjør inntil 0,7 prosent av beregnet takstverdi.
Eiendomsskatt resultatføres som en driftskostnad. Se note 2.4.
2018

2017

Betalbar inntektsskatt

189

5

Utsatt skatt av estimatavvik pensjon mot EK

-59

-

Endring i utsatt skatt/skattefordel

-40

139

99

143

189

5

-

-5

189

0

Mill. kroner

SKATTEKOSTNAD

Årets skattekostnad
BETALBAR SKATT I BALANSEN
Betalbar skattekostnad
Tilbakebetalt skatt, endring tidligere år
Betalbar skatt i balansen
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2018

2017

Resultat før skatt

582

756

23 % (24 %) av resultat før skatt

134

181

23 % (24 %) av permanente forskjeller, utbytte

65

-

23 % (24 %) av inntekter tilknyttede selskaper

11

-7

23 % (24 %) effekt av midlertidige forskjeller som ikke utlignes

-6

-

-59

-

Effekt av avsetning skattesak, AMS-målere (1)

12

-

Effekt av ikke bokført utsatt skatt (skattefordel) i inngående balanse (1)

-8

-

-59

-48

For lite/mye avsatt i fjor

9

4

Andre korrigeringer, skatteoppgjør

-

12

Sum skattekostnad

99

143

Sum skattekostnad bokført

99

143

Mill. kroner

AVSTEMMING AV NOMINELL MOT EFFEKTIV SKATTESATS

23 % (24 %) estimatavvik pensjon

Endring i skatteprosent fra 23 % til 22 %

Endring i effektiv skattesats i forhold til den alminnelige selskapsbeskatningen skyldes hovedsakelig
lavere utsatt skatteforpliktelse 31. desember 2018 som følge av endret skattesats fra 23 prosent til 22
prosent fra 2019.
(1): Se note 9.2.
2018

2017

Omløpsmidler

-20

-

Anleggsmidler

5 649

5 162

Kortsiktig gjeld

-61

-57

Avsetning for forpliktelser

-17

-

-

-

355

104

5 907

5 210

Korreksjon grunnlag utsatt skatt avsetning AMS-målere (1)

-801

-

Skattemessig fremførbart underskudd

-415

-475

77

-

Sum

4 769

4 735

Skattesats

22 %

23 %

Sum utsatt skatt (skattefordel)

1 049

1 089

Mill. kroner

UTSATT SKATT
Alminnelig inntektsskatt

Mer-/mindreinntektsgrunnlag
Pensjoner
Sum

Negativ midlertidig forskjell som ikke utlignes

(1): Se note 9.2.
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Vesentlige estimater og forutsetninger
Ledelsen vurderer løpende de standpunkter som er hevdet i selvangivelsene der gjeldende
skattelover er gjenstand for fortolkning. Basert på ledelsens vurdering foretas avsetninger til
forventede skattebetalinger der dette anses nødvendig.

Note 7.1 Godtgjørelse til ledende ansatte og styremedlemmer
Hafslund-konsernet styres gjennom konsernledelsen i Hafslund E-CO konsern. Det vises til note 7.1
Godtgjørelse til ledende ansatte og styremedlemmer i konsernregnskapet til Hafslund E-CO AS. Styret
i Hafslund AS mottar ikke styrehonorar.

Note 7.2 Pensjon
Selskapene i konsernet har ulike pensjonsordninger organisert i pensjonskasse og
forsikringsselskaper. Pensjonsordningene er generelt finansiert gjennom innbetalinger fra selskapene,
som hovedsakelig fastsettes på basis av aktuarberegninger. Konsernet har både innskuddsplaner og
ytelsesplaner, som alle tilfredsstiller kravene i lov om tjenestepensjon. Ytelsesplanene ble lukket for
opptak av nye medlemmer 31.12.2006. For arbeidstakere ansatt etter dette tidspunkt er det etablert
avtaler om innskuddspensjon. Selskapene har tegnet uførepensjonsforsikring for ansatte med
innskuddspensjon. 175 ansatte var dekket gjennom ytelsesplaner i Hafslund pensjonskasse. per 31.
desember 2018. I tillegg utbetalte pensjonskassen pensjon til i alt 976 personer. Utover dette har
konsernet innskuddsplaner i ulike forsikringsselskaper.
Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi ved utgangen av året. Pensjonsforpliktelsene (netto
nåverdi av pensjonsytelsen opptjent på balansedagen justert for framtidige lønnsøkninger) er vurdert
etter beste estimat basert på forutsetninger per balansedagen. De aktuarielle beregningene av
pensjonsforpliktelsene er utført av uavhengig aktuar. Forutsetningene for lønnsøkninger, økning i
pensjonsutbetalinger og G-regulering er testet mot historiske observasjoner, inngåtte tariffavtaler og
forholdet mellom enkelte forutsetninger.
Aktive medlemmer av ytelsesplanene som slutter før pensjonsalder, mottar fripolise som forvaltes av
Hafslund pensjonskasse. Hafslund er økonomisk forpliktet til å justere fripolisene knyttet til opptjente
rettigheter i kommunale ytelsesplaner i takt med økningen i folketrygdens grunnbeløp. Fra tidspunktet
for utstedelse av fripoliser opptjent i andre ytelsesplaner, er Hafslund fritatt for ytterligere forpliktelser
overfor den ansatte som fripolisen gjelder for. Midler og forpliktelser verdsettes på tidspunktet for
utstedelse av fripolisene og skilles ut fra pensjonsforpliktelser og midler.
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31.12.2018

Mill. kroner

31.12.2017

BALANSEFØRT FORPLIKTELSE

Nåverdi av opptjent pensjonsforpliktelser for ytelsesplaner i fondsbaserte ordninger

1 876

2 033

Virkelig verdi på pensjonsmidler

-

2 289 -

2 200

Faktisk netto pensjonsforpliktelse for ytelsesplaner i fondsbaserte ordninger

-

414 -

167

63

75

Nåverdi av forpliktelse for ikke fondsbaserte ordninger
Netto pensjonsforpliktelse i balansen (inkl arbeidsgiveravgift)

-

351 -

92

Balanseført netto pensjonsforpliktelser

-

63 -

75

Balanseført netto overfinansiert ordning

414

167

2 108

2 684

2

2

Nåverdien av årets pensjonsopptjening

20

16

Rentekostnad
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ENDRING I YTELSESBASERT PENSJONSFORPLIKTELSE I ÅRET

Pensjonsforpliktelse per 1. januar
Arbeidsgiveravgift

Estimatendringer

-

66 -

7

Utbetalte ytelser

-

108 -

100

Forpliktelser ved salg og kjøp av virksomhet

-

63 -

532

Pensjonsforpliktelse per 31. desember

1 938

2 108

2 200

2 633

50

45

202

52

2

67

ENDRING I PENSJONSMIDLENENS VIRKELIGE VERDI I ÅRET

Virkelig verdi på pensjonsmidler per 1. januar
Renteinntekt
Estimatendringer
Totalt tilskudd
Totale utbetalinger fra fond

-

101 -

98

Pensjonsmidler ved oppgjør og oppkjøp

-

63 -

498

Virkelig verdi på pensjonsmidler per 31. desember

2 289

2 200

BEVEGELSE I AKTUARIELLE GEVINSTER OG TAP INNREGNET I UTVIDET RESULTAT

Akkumulert beløp innregnet i utvidet resultat 1. januar justert for utsatt skatt

400

357

Innregnet i utvidet resultat i perioden iht. aktuarberegning før skatt

269

66

- -

Tilgang/avgang datterselskap i perioden
Akkumulert beløp innregnet i utvidet resultat 31. desember
Utsatt skatt relatert til aktuarmessig tap innregnet i utvidet resultat for perioden
Akkumulert beløp innregnet i utvidet resultat etter skatt 31. desember
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Følgende økonomiske forutsetninger er lagt til grunn:

2018

2017

Diskonteringsrente

2,6 %

2,3 %

Avkastning

2,6 %

2,3 %

Årlig lønnsvekst

2,8 %

2,5 %

G-regulering

2,5 %

2,3 %

Regulering av løpende pensjon, offentlig ordning

1,8 %

1,5 %

Diskonteringsrenten er beregnet med utgangspunkt i en komplett rentekurve som tar hensyn til at
pensjonsutbetalingene forfaller på ulike tidspunkt i fremtiden. Kurven er beregnet med utgangspunkt i
priser på OMF renten (obligasjoner med fortrinnsrett) den 31. august 2018 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
pensjonskassene.
Demografiske forutsetninger som er lagt til grunn ved beregningene, er basert på uføregrunnlaget
IR73 omregnet til intensitetsmetode og dødelighetstabellen K2013BE.
Faktisk avkastning på pensjonsmidlene i 2018 var 251 mill. kroner (128 mill. kroner).
Mill. kroner

Årets pensjonsopptjening

2018

2017

20

16

Netto rentekostnad

-4

-1

Arbeidsgiveravgift

3

2

Pensjonskostnad ytelsesplaner

19

18

Pensjonskostnad tilskuddsplaner

12

22

Totale pensjonskostnader

31

40

Sensitiviteten til pensjonsforpliktelsen for endring i de vektede økonomiske forutsetninger er:
Påvirkning på pensjonsforpliktelsen
Endring

Økning

Reduksjon

Diskonteringsrente

0,5 %

-6,3 %

7,1 %

Lønnsvekst

0,5 %

1,3 %

-1,2 %

G-regulering

0,5 %

5,8 %

-5,2 %

1 år

3,5 %

-4,6 %

Forventet levetid

Pensjonsmidlene er investert i obligasjoner og pengemarkedsplasseringer utstedt av den norske stat,
norske kommuner, finansinstitusjoner og foretak. Obligasjoner i utenlandsk valuta er valutasikret. Det
er investert i både norske og utenlandske aksjer. Estimatavviket er fordelt forholdsmessig mellom de
enkelte aktivaklasser.
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Pensjonsmidlene består av:
Mill. kroner

31.12.2018

31.12.2017

Egenkapitalinstrumenter

918

40 %

1 132

48 %

Rentebærende instrumenter

1 371

60 %

1 243

52 %

Virkelig verdi pensjonsmidler

2 289

100 %

2 375

100 %

Ordningens innskudd er investert som følger i 2018:

Mill. kroner

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Børsnoterte priser

Observerbare
priser

Ikke oberserverbare priser

Totalt

Egenkapitalinstrumenter

-

633

285

918

Rentebærende instrumenter

-

1 371

-

1 371

Totalt

-

2 004

285

2 289

Ordningens innskudd er investert som følger i 2017:

Mill. kroner

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Børsnoterte priser

Observerbare
priser

Ikke oberserverbare priser

Totalt

Egenkapitalinstrumenter

-

815

316

1 132

Rentebærende instrumenter

-

1 243

-

1 243

Totalt

-

2 058

316

2 375

Oversikt over pensjonsforpliktelse og virkelig verdi av pensjonseiendeler knyttet til fondsbaserte
ordninger:
Mill. kroner

2018

2017

2016

2015

2014

Nåverdien av den ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen

1 938

2 108

2 684

2 587

2 923

Virkelig verdi av pensjonseiendelene

2 289

2 200

2 633

2 591

2 548

-351

-92

52

-3

375

Over-/underdekning

Forventet forfallstidspunkt for ytelsesplanene
Mill. kroner

< 1 år

1-2 år

2-5 år

> 5 år

Totalt

2018

114

110

392

1 322

1 938

2017

110

107

404

1 488

2 108
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Note 8.1 Konsoliderte selskaper
Vesentlige regnskapsprinsipper
Konsernregnskapet omfatter Hafslund AS og dets datterselskaper. Som datterselskap regnes alle
foretak hvor konsernet har kontroll.
Konsernet har kontroll over et foretak dersom følgende når Hafslund:
• Har makt over foretaket som det er investert i
• Er eksponert for eller har rettigheter til variabel avkastning fra sitt engasjement i foretaket som
det er investert i, og
• Har mulighet til å bruke sin makt over foretaket som det er investert i, til å påvirke beløpet for
investors avkastning.
Normalt anser Hafslund at de har kontroll når konsernet innehar minst 50 prosent av
stemmerettighetene i et foretak.
Dersom det er nødvendig, justeres datterselskapenes regnskaper slik at de er i tråd med konsernets
regnskapsprinsipper. Selskapenes interne omsetning og mellomværende, samt gevinster og tap som
er oppstått ved transaksjoner mellom selskapene, er eliminert.
Datterselskaper konsolideres fra og med det tidspunkt konsernet oppnår kontroll og utelates fra
konsolidering når kontroll opphører.
Datterselskaper eid direkte fra Hafslund AS

Forretningskontor

Eierandel

Stemmeandel

Hafslund Nett AS

Oslo

100 %

100 %

Hafslund Handel AS

Oslo

100 %

100 %

Det er ingen indirekte eide datterselskaper i konsernet.

Note 8.2 Avhendet virksomhet
2017
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 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 for å være
videreføring av det tidligere Hafslund ASA-konsernet. Siden Hafslund AS-konsernet anses for 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 1. januar 2017 til fisjonstidspunktet presentert som
resultat fra avhendet virksomhet.
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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 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 resultat
føring av oppskrivningen. Resultatene fra varmesegmentet er i tidsperioden fra 1. januar 2017 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 kjøpesumberegninger
per balansedato. Endelige kjøpesumberegninger og oppgjør ble gjennomført i 4. kvartal 2017.

Note 9.1 Transaksjoner med nærstående
Alle datterselskap og tilknyttede selskaper som spesifisert i notene 8.1 Konsoliderte selskaper og 3.5
Tilknyttede selskaper er nærstående parter av konsernet. Konsernets ledelse og styre er også definert
som nærstående, som spesifisert i note 7.1 Godtgjørelse til ledende ansatte og styremedlemmer.
Transaksjoner med datterselskap elimineres i konsernregnskapet og opplyses ikke om i denne noten.
Fordring på Fredrikstad Energi AS
Konsernet har en langsiktig fordring på det tilknyttede selskapet Fredrikstad Energi AS i form av et
obligasjonslån notert på Nordic ABM. Lånet har forfall 19. desember 2114. Fredrikstad Energi AS kan
innfri første gang 29. desember 2025 (calldato) og deretter hvert 5. år frem til forfall. Rentesats er 7
prosent frem til calldato i 2025 og deretter 1-års NOK renteswap-rente pluss margin på 3,5 prosent.
Fra og med 10 år etter calldato i 2025 økes marginen til 4,5 prosent. Lånet har en betingelse om
såkalt forbigått kupongbetaling dersom rentedekningsgraden faller under 2,5 prosent.
Andre transaksjoner
Hafslund kjøper fra og selger til nærstående parter som en del av normal forretningsdrift. I 2018 har
konsernet kjøpt og solgt varer og tjenester til Oslo kommune. Eksempler på salg til Oslo kommune er
nettleie.

Note 9.2 Usikre forpliktelser
Skattemessig behandling av utgifter knyttet til installering av nye strømmålere
Hafslund Nett, eid av Hafslund AS, har mottatt vedtak fra Sentralskattekontoret om endring av ligning
for inntektsåret 2016. Vedtaket vedrører den skattemessige behandlingen av kostnader til utskifting av
strømmålere med nye AMS-målere, og er tatt inn i regnskapet for 2018.
Kontorets vedtak er i hovedsak basert på Skattedirektoratets bindende forhåndsuttalelse 12/12 av 8.
mai 2012. Forhåndsuttalelsen ble avgitt til Hafslund Nett AS, men selskapet har ikke lagt den til grunn
for fastsettingen. Uttalelsen er derfor ikke bindende for selskapet, jf. skatteforvaltningsloven § 6-1(3).
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Forhåndsuttalelsen er etter selskapets oppfatning basert på en delvis uriktig forståelse av de nye
AMS-målernes funksjon, samt en uriktig rettslig forståelse av vilkårene for å anse en gruppe
driftsmidler for en beholdning, jf. skatteloven § 14-40(2).
Hafslund Nett aksepterer ikke vedtaket, og har sendt klage til skatteklagenemda ved
Sentralskattekontoret, med bakgrunn i at selskapet ikke har endret syn eller praksis på å kreve direkte
fradrag for alle kostnader til anskaffelse og installasjon av AMS-målere. Hafslund Nett AS legger
skattemyndighetenes oppfatning til grunn ved avleggelsen av regnskapet for 2018. Selskapet har
regnskapsført 188 mill. kroner som skyldig betalbar skatt som et resultat av skattemessig aktivering av
AMS for 2017 og 2018. Utsatt skatt er samtidig redusert med 176 mill. kroner, slik at effekten på
skattekostnaden blir en økning på 12 mill. kroner.

Note 9.3 Hendelser etter balansedagen
Regnskapet anses som godkjent for offentliggjøring når styret har behandlet regnskapet. Generalforsamling og regulerende myndigheter vil etter dette kunne nekte å godkjenne regnskapet, men ikke f
orandre det. Hendelser frem til regnskapet anses godkjent for offentliggjøring, og som vedrører forhold
som allerede var kjent på balansedagen, vil inngå i informasjonsgrunnlaget for fastsettelsen av
regnskapsestimater, og således reflekteres fullt ut i regnskapet. Hendelser som vedrører forhold som
ikke var kjent på balansedagen, vil bli opplyst om dersom de er vesentlige.
Ved regnskapsavleggelsen foreligger det ingen vesentlige, kjente hendelser etter balansedagen som
forventes å ha en innvirkning på konsernets resultatregnskap for 2018 eller den finansielle stilling per
31. desember 2018.
Styrene i Eidsiva Energi og Hafslund E-CO er enige om avtaleutkast for sammenslåing av selskapene,
samt prinsipper for bytteforholdet. Fremforhandlede utkast til avtaleverk er i tråd med
intensjonsavtalen mellom partene fra november 2018, og vil bli lagt frem til beslutning hos
selskapenes eiere i løpet av 2. kvartal 2019. Gitt eieraksept i begge selskaper og nødvendig
myndighetsgodkjenning, forventes transaksjonene gjennomført i 3. kvartal 2019. Transaksjonene vil
medføre betydelige endringer i konsernets struktur.
Regnskapet er avlagt etter en forutsetning om fortsatt drift. Denne forutsetningen var etter styrets
oppfatning til stede på det tidspunkt regnskapet ble godkjent for fremleggelse.
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Resultatregnskap
Mill. kroner

Note

Driftsinntekter

2018

2017

11

3

Lønn og andre personalkostnader

3

-17

-12

Andre driftskostnader

4

-10

-10

-16

-19

104

75

-212

-88

389

7 400

281

7 387

265

7 368

28

-9

293

7 377

-390

-335

-97

7 042

Driftsresultat
Renteinntekter
Rentekostnader
Andre finansinntekter/kostnader
Netto finansposter

5

Resultat før skatt
Skattekostnad
Årsresultat

6

Disponeringer
Utbytte
Overført (fra)/til egenkapital
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Balanse
Mill. kroner

Note

2018

2017

EIENDELER

Varige driftsmidler

7

3

3

Utsatt skattefordel

6

36

7

Aksjer i datterselskap

8

5 133

5 148

Andre langsiktige fordringer

9

2 831

2 835

8 002

7 994

Anleggsmidler
Kundefordringer

10

2

3

Andre ikke rentebærende kortsiktige fordringer

10

391

2 597

Bankinnskudd o.l.

14

1 710

334

2 103

2 934

10 105

10 928

Omløpsmidler
Eiendeler

EGENKAPITAL OG GJELD

Innskutt egenkapital

15

2 016

2 016

Opptjent egenkapital

15

240

338

Egenkapital

15

2 256

2 354

Langsiktig rentebærende gjeld

13

6 870

7 659

6 870

7 659

Langsiktige forpliktelser
Leverandørgjeld

12

Annen kortsiktig ikke rentebærende gjeld

12

Avsatt utbytte
Kortsiktig rentebærende gjeld
Kortsiktige forpliktelser
Egenkapital og gjeld
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11

-

2
89

155

390

335

500

423

979

915

10 105

10 928
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Kontantstrømoppstilling
Mill. kroner

2018

2017

Resultat før skatt

265

7 368

Betalte skatter

-

-1

-718

Andre poster uten likviditetseffekt

2 160

-6 353

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

2 424

297

Endring i arbeidskapital mm

Innbetaling fra salg av aksjer

-

3 073

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-

3 073

Opptak av rentebærende gjeld

900

Nedbetaling av rentebærende gjeld

-1 197

-2 948

Andre finansieringsaktiviteter

-415

-

Utbetaling av utbytte

-335

-88

-1 047

-3 036

1 376

334

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Endring i bankinnskudd o.l.
Bankinnskudd o.l. per 1. januar/4. august

334

Bankinnskudd o.l. per 31. desember

1 710

334

Oslo, 10. april 2019
Styret i Hafslund AS

Tore Olaf Rimmereid

Per-Arne Torbjørnsdal

Styreleder

Kjell Arne Hansen
Administrerende direktør
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Note 1 Generell informasjon
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. Hovedkontoret ligger i Oslo.

Note 2 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. Driftsinntekter består
hovedsakelig av konserninterne tjenester som management fee og andre tjenester og 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
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
Investeringer i datterselskap vurderes i henhold til kostmetoden. Det foretas 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.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er i balansen ført til anskaffelseskost, med fradrag for akkumulerte av- og
nedskrivninger. Varige driftsmidler avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Ved salg av
driftsmidler presenteres gevinster som driftsinntekter og tap som driftskostnader.
Skattekostnad, utsatt skatt og utsatt skattefordel
Skattekostnaden sammenstilles med resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt og
endring i utsatt skatt/utsatt 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 fremføring er basert på en sannsynliggjøring av tilstrekkelig fremtidig inntjening eller
utnyttelse av skatteposisjoner gjennom konsernbidrag.

56

Årsrapport 2018

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 resultat før skatt for å kunne presentere kontantstrømmer tilført fra henholdsvis
ordinær drift, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet.

Note 3 Lønn og andre personalkostnader
2018

2017

14

10

Arbeidsgiveravgift

2

1

Pensjonskostnad

1

1

Andre personalkostnader

0

1

17

12

Mill. kroner

LØNN OG ANDRE PERSONALKOSTANDER

Lønn

Lønn og andre personalkostnader

Note 4 Andre driftskostnader
Mill. kroner

2018

2017

Kjøp av eksterne tjenester

4

6

Forsikringer

1

Salg og markedsføringskostnader

2

1

Annet

3

3

10

10

ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Andre driftskostnader

-

Det er i 2018 resultatført honorar til revisor på 1,4 mill. kroner (1,0 mill. kroner). Honoraret fordeler seg
på lovpålagt revisjon med 0,53 mill. kroner (0,15 mill. kroner), andre attestasjonstjenester med 0,02
mill. kroner (0,63 mill. kroner), skatterådgivning med 0 mill. kroner (0,03 mill. kroner) og annen
rådgivning med 0,86 mill. kroner (0,15 mill. kroner). Merverdiavgift er ikke inkludert i det spesifiserte
honoraret.
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Note 5 Netto finansposter
Mill. kroner

2018

2017

Renteinntekter

104

38

Andre finansinntekter

-

37

Renteinntekter

104

75

-212

-88

RENTEINNTEKTER

RENTEKOSTNADER

Rentekostnader
Balanseførte lånekostnader
Rentekostnader

-212

-88

ANDRE FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

Gevinst/tap ved salg av aksjer i datterselskaper

-

4 853

Utbytte fra datterselskaper

-

2 557

Verdiendring lån regnskapsført til virkelig verdi

-

-

Andre finanskostnader/inntekter

389

-9

Andre finansinntekter og kostnader

389

7 400

Netto finansposter

281

7 387

Andre finanskostnader/inntekter består hovedsakelig av konsernbidrag (uten skattemessig effekt) på
390 mill. kroner, fra datterselskapet Hafslund Nett AS.
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Note 6 Skatt
Mill. kroner

2018

2017

Betalbar inntektsskatt

-

-

Utsatt skatt av estimatavvik pensjon mot EK

-

-1

Endring i utsatt skatt/skattefordel

-28

-7

For lite (meget) avsatt skatt i tidligere år

-

Årets skattekostnad

-28

-9

265

7 368

61

1 768

23 % (24 %)av permanente forskjeller, utbytte

-91

-1 777

23 % (24 %)effekt av midlertidige forskjeller som ikke utlignes

-

-1

23 % (24 %) estimatavvik pensjon

-

1

SKATTEKOSTNAD

-

AVSTEMMING AV NOMINELL MOT EFFEKTIV SKATTESATTS

Resultat før skatt
23 % (24 %) av resultat før skatt

Endring i skatteprosent fra 23 % til 22 %
Sum skattekostnad

2

-

-28

-9

UTSATT SKATT
Mill. kroner

31.21.2018

31.12.2017

Alminnelig inntektsskatt
Anleggsmidler
Gevinst og tapskonto
Avsetning for forpliktelser

2

2

-3

-4

1

1

Pensjoner

-

4

Sum

-

4

Korreksjon grunnlag utsatt skatt avsetning AMS-målere (1)
Skattemessig fremførbart underskudd
Negativ midlertidig forskjell som ikke utlignes

-162
-

-36
-

Sum

-162

-32

Skattesats

22 %

23 %

Sum utsatt skatt (skattefordel)

-36

-7

Utsatt skatt bokført

-36

-7
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Note 7 Varige driftsmidler
Varige driftsmidler består av tomter og annen eiendom med balanseført verdi 3 mill. kroner.
Avskrivningstiden for avskrivbare eiendeler er mellom 5 og 20 år. Tomter avskrives ikke.

Note 8 Aksjer i datterselskaper
Aksjer i datterselskaper

Forretningskontor

Eierandel

Stemmeandel

Hafslund Nett AS

Oslo

100 %

100 %

Hafslund Handel AS

Oslo

100 %

100 %

Note 9 Andre langsiktige fordringer
Mill. kroner

2018

2017

ANDRE LANGSIKTIGE FORDRINGER
Andre langsiktige fordringer
Andre langsiktig ikke rentebærende fordringer

2 700

2 700

131

131

Overfinansiert pensjonsordning

-

7

Andre langsiktige fordringer

2 831

2 835

Note 10 Kundefordringer og andre fordringer
Mill. kroner

2018

2017

KUNEDFORDRINGER

Kundefordringer

2

3

Kundefordringer

2

3

Andre kortsiktige ikke rentebærende fordringer

391

2 597

Andre ikke rentebærende kortsiktige fordringer

391

2 597

ANDRE FORDRINGER

Andre kortsiktige ikke rentebærende fordringer inkluderer konsernbidrag (uten skattemessig effekt) på
390 mill. kroner, fra datterselskapet Hafslund Nett AS.
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Note 11 Kortsiktig rentebærende gjeld
Mill. kroner

2018

2017

Konsernkassekreditt

500

423

Kortsiktig rentebærende gjeld

500

423

2018

2017

KORTSIKTIG RENTEBÆRENDE GJELD

Note 12 Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
Mill. kroner

LEVERANDØRGJELD
Leverandørgjeld

-

2

Leverandørgjeld

-

2

-

4

ANNEN KORTSIKTIG IKKE RENTEBÆRENDE GJELD
Skyldig offentlige trekk og avgifter
Påløpt rentekostnad

82

114

Annen kortsiktig gjeld

7

37

89

155

Annen kortsiktig ikke rentebærende gjeld
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Note 13 Langsiktig rentebærende gjeld
Det vises til note 5.2 og 5.3 for informasjon om selskapets rentebærende gjeld og forfallsstruktur.

Note 14 Garantier
Det vises til note 4.1 i konsernregnskapet.

Note 15 Egenkapital
Mill. kroner

Aksjekapital

Overkurs

Sum innskutt og
opptjent egenkapital

-120

1 896

4

4

-88

-88

Tingsutbytte

-6 500

-6 500

Årets resultat

7 377

7 377

Egenkapital 4. august 2017

131

1 885

Annen egenkapital

Estimatavvik pensjoner ført mot egenkapital
Utdeling til Oslo Energi Holding AS ifm oppgjør Fortum

Avsatt ordinært utbytte 2017
Egenkapital 31. desember 2017

131

1 885

Årets resultat
Avsatt ordinært utbytte for 2018
Egenkapital 31. desember 2018

131

Note 16 Aksjekapital og aksjonærinformasjon
Det vises til note 5.7 i konsernregnskapet.

Note 17 Hendelser etter balansedagen
Det vises til note 9.3 i konsernregnskapet.
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1 885

-335

-335

338

2 354

293

293

-390

-390

240

2 256
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Erklæring i henhold til verdipapirhandelloven §5-5
Vi erklærer etter beste overbevisning at:
-

Konsernregnskapet for 2018 er utarbeidet i samsvar med IFRS som fastsatt av EU, med krav
til tilleggsopplysninger som følger av regnskapsloven

-

Årsregnskapet for morselskapet for 2018 er avlagt i samsvar med regnskapsloven 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 meden beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorene
som foretaket og konsernet står overfor.

Oslo, 10. april 2019
Styret i Hafslund AS

Tore Olaf Rimmereid
Styreleder

Per-Arne Torbjørnsdal

Andreas Løvendahl Wik

Kjell Arne Hansen
Administrerende direktør
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Til generalforsamlingen i Hafslund AS

Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Hafslund AS' årsregnskap, som består av:
•

selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap og
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og

•

konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2018, totalresultat, oppstilling
over endring i egenkapital og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne
datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:
•

er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter

•

gir det medfølgende selskapsregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til
Hafslund AS per 31. desember 2018 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 det medfølgende konsernregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til
konsernet Hafslund AS per 31. desember 2018 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 og konsernet 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 2018. 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.
Vårt fokusområde i konsernet for revisjonen av årsregnskapet for 2017 var transaksjonene som følge
av restruktureringen av eierskapet i daværende Hafslund ASA. For 2018 har vi fokusert på estimatet
påløpte, ikke fakturerte inntekter hvor risiko og kompleksitet er uendret fra 2017.

PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap
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Sentrale forhold ved revisjonen

Hvordan vi i vår revisjon håndterte sentrale
forhold ved revisjonen

Påløpte, ikke fakturerte inntekter (se også konsernregnskapet note 2.1 og 5.9)
Vi har fokusert på periodisering av inntektene
da en andel av beløpene som inntektsføres
estimeres. Estimatet har sammenheng med at
en pålitelig måling av faktisk overført
kraftvolum ikke foreligger for alle kunder ved
periodeslutt.
Estimatet utgjør 704 MNOK per 31.12.2018, noe
som er ca 14 % av totale inntekter knyttet til
distribusjon av strøm for 2018.
Estimat for påløpte inntekter beregnes i en
modell som blant annet baseres på innmatet
kraftvolum i nettet. Modellen inneholder et
estimert nettap, estimert fordeling av levert
kraftvolum på kundegrupper, samt tariff for
perioden per kundegruppe. Estimering av levert
kraftvolum per kundegruppe er basert på faktisk
levert volum i tidligere perioder. Fordelingen er,
til tross for forankring i historiske tall,
skjønnspreget hvor endelig faktisk overført
volum vil avvike noe fra estimat

Vi har vurdert og testet interne kontroller rettet
mot å sikre at alle leverte volumer blir målt eller
stipulert og medtatt i beregningen av faktiske og
estimerte påløpte inntekter. Våre tester avdekket
ikke avvik av betydning.
Vi har gjennomgått og vurdert selskapets beregning
av påløpte, ikke fakturerte inntekter. Vi har
kontrollert at benyttet innmatet volum i nettet
stemmer med underlag og at nettap virker rimelig
sammenlignet med historiske data. Videre har vi
gjennomgått oppstilling som viser påløpte, ikke
fakturerte inntekter per kundegruppe
sammenlignet mot tidligere år for å vurdere om
endringen fremstår som rimelige, samt testet
ledelsens etterkontroll og oppfølging av historiske
estimatavvik.
Videre har vi sammenholdt selskapets estimat for
påløpte inntekter for 2018 opp mot hva som ble
fakturert i 2019 som gjelder 2018. Forskjellen
mellom estimatet og det som ble fakturert var
innenfor et rimelig intervall.
Vi har også kontrollert selskapets avstemming av
påløpt inntekt mot regnskap og vi har lest gjennom
og vurdert om notene er tilstrekkelige og dekkende.

Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon.
Dersom vi konkluderer med at den øvrige 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
(2)
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intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede 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 for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden
misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger
eller overstyring av internkontroll.



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.
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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.
Vi gir styret en uttalelse om at vi har etterlevd relevante etiske krav til uavhengighet, og om at vi har
kommunisert og vil kommunisere med dem alle relasjoner og andre forhold som med rimelighet kan
tenkes å kunne påvirke vår uavhengighet, og, der det er relevant, om tilhørende forholdsregler.
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.

Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen og i redegjørelsene om foretaksstyring og samfunnsansvar om årsregnskapet,
forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til resultatdisponering 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 regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.
Oslo, 10. april 2019
PricewaterhouseCoopers AS

Thomas Fraurud
Statsautorisert revisor
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