
 
 

 

INFRATEK ASA – 1. halvår og 2. kvartal 2012  

HØYDEPUNKTER 2. KVARTAL 2012 

 Driftsinntekter på 675 millioner (691 millioner)  

 Driftsresultat i 2. kvartal på 20,4 millioner (27,4 millioner) 

 Økt driftsmargin innen Lokal Infrastruktur 

 Høysikkerhet fortsetter den gode utviklingen fra 1. kvartal 

 Svakt resultat innen Sentral Infrastruktur 

 Viktige langsiktige kontrakter inngått i kvartalet  

 Tilfredsstillende oppdragsmengde for 2. halvår 
 

 

DRIFTSRESULTAT 

NOK millioner 

RESULTAT PER AKSJE 

NOK 

EGENKAPITALANDEL 

 

 
 

  

    

 
INFRATEK ASA - AKSJONÆRRAPPORT 1. HALVÅR OG 2.  KVARTAL 2012 



 
 

 

INFRATEK ASA – AKSJONÆRRAPPORT 1. HALVÅR OG 2. KVARTAL 2012 
 

2 

HOVEDTALL 

2. kvartal   1. halvår Året 

2011 2012 RESULTATREGNSKAP (NOK millioner) 2012 2011 2011 

690,7  675,2  Driftsinntekter 1 278,6  1 269,4  2 889,7  

37,5  30,4  Driftsresultat før avskrivninger 38,3  33,6  144,0  

27,4  20,4  Driftsresultat 18,4  13,0  101,1  

26,0  18,6  Resultat før skatt 14,9  10,6  100,6  

- - Resultat fra avviklet virksomhet - - (3.5) 

18,9  13,5  Resultat etter skatt 10,5  7,7  71,1  

    KAPITALFORHOLD       

1 381,1  1 428,3  Totalkapital 1 428,3  1 381,1  1 648,2  

40 % 27 % Egenkapitalandel 27 % 40 % 29 % 

(116,1) (107,3) Netto rentebærende gjeld (kontanter) (107,3) (116,1) (285,6) 

    PER AKSJE* (NOK)       

0,3  0,2  Resultat 0,2  0,1  1,1  

(0,5) (0,7) Kontantstrøm fra driften               (0,9) (0,2) 2,8  

    NØKKELTALL       

4,0% 3,0% Netto driftsmargin 1,4% 1,0% 3,5% 

 
Mrk: *Resultat og kontantstrøm per aksje er beregnet basert på vektet snitt antall aksjer som er 63 863 224 for 2. kvartal 2012 og 2011 samt for 
1. halvår 2012 og 2011. Ureviderte tall i NOK der annet ikke er spesifisert.  Sammenlignbare tall for 2011 i parentes. 

 

1. HALVÅR 2012      

Første halvår er, som vanlig, preget av 
vinteren med lav aktivitet i første kvartal og en 
opptrapping av aktiviteten gjennom andre 
kvartal.  Dette preger naturligvis resultattallene.  

Omsetningen 1. halvår har økt med 9 millioner 
mot fjoråret. Mild vinter har generelt gitt gode 
driftsforhold.  I tillegg har aktiviteten i den 
norske delen av virksomheten vært høyere enn 
normalt i etterkant av stormen Dagmar. 
Omsetningen i det norske markedet økte med 
8 prosent sammenlignet med samme periode i 
fjor. Aktiviteten i Sverige har vært noe lavere 
enn i fjor hovedsakelig på grunn av avviklet 
beredskapskontrakt i Småland.  Omsetningen 
er ned med 1,9 prosent. I Finland har 
markedsaktiviteten innen Infrateks 
markedssegment vært betydelig lavere enn i 
fjor og omsetningen er redusert med 31,5 
prosent. 

Konsernet oppnådde et driftsresultat for 1. 
halvår på 18,4 millioner. I samme periode i fjor 
var resultatet 13,0 millioner. Bedringen kan i 
hovedsak forklares med bedre marginer innen 
Lokal Infrastruktur i Norge.  

Driftsmarginen i det norske markedet har økt 
fra 0,7 prosent til 3,1 prosent. Årsaken til økt 
driftsmargin er bedre utnyttelse av ressursene 
med bakgrunn i økt aktivitet, og effekt av 
gjennomførte forbedringstiltak innen operativ 
drift. I Sverige er driftsmarginen redusert fra 
1,2 prosent til 0,7 prosent hovedsakelig som 
følge av tap på enkeltprosjekter. Lav aktivitet i 
Finland har resultert i negativ driftsmargin. 

Resultat etter skatt ble 10,5 millioner mot 7,7 
millioner samme periode i fjor.  

Konsernets resultat per aksje for 1. halvår ble 
0,2 kroner (0,1 kroner). Dette representerer 
også utvannet resultat per aksje.  

Kontantstrøm fra drift tilsvarte -56,4 millioner  
(-9,5 millioner). Total endring i kontanter i 
perioden ble negativ med -177,9 millioner  
(-105,8 millioner) inklusive utbetalt utbytte på 
95,8 millioner (63,9 millioner). Konsernets 
finansielle stilling er sterk. 

Det vises til redegjørelsen i øvrige deler av 
beretningen om balanse- og risikoforhold per 
30. juni 2012.  

Beretningen og regnskapet for 1. halvår 2012 
er basert på ureviderte tall.  
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2. KVARTAL 2012      

Infratek-konsernets resultat etter skatt for 2. 
kvartal ble 13,5 millioner sammenlignet med 
18,9 millioner foregående år. Dette gir et 
resultat per aksje for 2. kvartal på 0,2 kroner 
(0,3 kroner), som også tilsvarer utvannet 
resultat per aksje.  

Konsernets omsetning har gått ned med 15,5 
millioner målt mot samme periode i fjor.  
Aktiviteten i den svenske delen av 
virksomheten har vært tilfredsstillende, men 
noe lavere enn i samme kvartal i fjor. 
Omsetningen i Sverige ble redusert med 3,3 
prosent (-12 millioner). Omsetningen i Finland 
gikk ned med 30,3 prosent (-13,5 millioner) i 
forhold til i fjor som følge av lavere aktivitet. I 
Norge har oppdragsmengden for konsernet 
som helhet vært tilfredsstillende og 
omsetningen er økt med 2,6 prosent  
(7,7 millioner) i forhold til 2. kvartal i fjor. 
Konsernintern omsetning mellom landene har 
økt med 2,3 millioner. 

Ordrereserven for konsernet har økt betydelig i 
løpet av kvartalet hovedsakelig som følge av 
tildelt prosjekt- og beredskapskontrakt med 
Fortum. Per 30. juni var total ordrereserve       
3 459 millioner, hvorav 1 109 millioner i 2012, 
1 191 millioner i 2013 og 1 159 millioner i 2014 
og senere. Ordrereserven har utviklet seg 
positivt i alle land i løpet av kvartalet, men 
økningen kom hovedsakelig i Sverige. 

Konsernets driftsresultat for 2. kvartal ble 20,4 
millioner mot 27,4 millioner for samme periode 
i fjor. Driftsmarginen i kvartalet ble redusert 
med ett prosentpoeng til 3 prosent.  

I Sverige ble driftsresultatet 9,8 millioner (14,9 
millioner). Driftsmarginen er redusert fra 4,1 
prosent til 2,8 prosent. Oppstartskostnader 
knyttet til jernbanekontrakten reduserer 
marginen i det korte bildet. I tillegg har 
virksomheten fortsatt relativt store tap på 
enkelte prosjekter som også er omtalt i 
tidligere rapporter. 

Driftsresultat i Norge ble 12,3 millioner (9,7 
millioner) og skyldes i all hovedsak høyere 
aktivitet og bedrede marginer på utførte 
oppdrag innen Lokal Infrastruktur og Sikkerhet. 
Driftsmarginen endte på 4,1 prosent (3,3 
prosent).  

Finland kunne vise til et resultat på -1,6 
millioner, en reduksjon på 4,3 millioner som 

skyldes redusert omsetning. Driftsmargin i 
perioden ble -5,0 prosent (5,9 prosent). 

Netto finanskostnader i kvartalet ble 1,8 
millioner mot 1,3 millioner 2. kvartal 2011.  
Økningen er et resultat av økte 
finanskostnader knyttet til konsernets 
ytelsespensjoner og reduserte renteinntekter 
som følge av redusert gjennomsnittlig kontant-
beholdning i perioden.  

Skattekostnaden ble 5,1 millioner i kvartalet 
som følge av positivt resultat før skatt.  

 

BALANSE 

Konsernets totalkapital ble 1 428 millioner per 
30. juni 2012 en økning på 47 millioner i 
forhold til utgangen av 2. kvartal 2011.  
Økningen skyldes i hovedsak endring i 
regnskapsprinsipp for presentasjon av 
ytelsespensjoner i Norge. Endringen har 
medført en økning i immaterielle eiendeler og 
pensjonsforpliktelser, mens egenkapitalen er 
redusert. Sammenlignbare tall for 2011 er 
utarbeidet, men effekten av lavere 
diskonteringsrente for 2011 kom først i  
4. kvartal 2011.   

Egenkapitalen per 30. juni 2012 var 380,5 
millioner (554,6 millioner). Konsernets 
reduserte egenkapital i kroner skyldes i 
hovedsak endring av regnskapsprinsipp for 
presentasjon av pensjoner. 
Egenkapitalandelen ble 26,6 prosent ved 
utgangen av kvartalet, dette er en reduksjon på 
2,7 prosentpoeng målt mot årsslutt og 13,5 
prosentpoeng sammenlignet med 30. juni 
2011.  

Egenkapitalen ved utgangen av 2. kvartal er 
redusert med 6,2 millioner hittil i år som følge 
av omregningsdifferanser svekket SEK og 
EUR mot NOK i først halvår. Egenkapital per 
aksje tilsvarte 5,96 kroner per 30. juni 2012 
mot 8,68 kroner ved utgangen av 2. kvartal 
2011. 

Per 30. juni 2012 hadde konsernet en 
kontantbeholdning på 119,4 millioner mot 
299,6 millioner ved utgangen av 2011, og 
131,1 millioner per 30. juni 2011. Estimert verdi 
av konsernets kjøpsopsjoner på resterende 
aksjer i Infratek Säkerhet AB og 
Eiendomssikring AS er definert som 
rentebærende gjeld og utgjør 12,1 millioner 
(15,0 millioner).  
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KONTANTSTRØM OG FINANSIERING 

Netto kontantstrøm fra drift ble -43,7 millioner 
(-28,1 millioner) i 2. kvartal 2012. Økt netto 
arbeidskapital, som følge av høyere 
aktivitetsnivå, svekker kontantstrøm fra drift 
med -79,7 millioner (-70,1 millioner) mens 
positivt resultatbidrag styrker kontantstrømmen 
med 18,6 millioner (26,0 millioner). Endring 
ikke likviditetsmessige poster bidrar positivt 
med 17,4 millioner (15,9 millioner).  

Netto kontantstrøm til drifts- og ekspansjons-
investeringer i 2. kvartal var negativ med -3,9 
millioner (-14,9 millioner) og skyldes 
investeringer i driftsmidler i perioden.  

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 
er -96,7 millioner (-65,4 millioner) som følge av 
utbetaling av utbytte i 2. kvartal.  

Konsernet har en 100 millioner kassekreditt 
med DNB. Kassekreditten er løpende med en 
måned gjensidig oppsigelsestid og kan 
benyttes til løpende drift. Kassekreditten er 
ikke benyttet. 

 

 

SEGMENTINFORMASJON 

Infratek rapporterer innen tre segmenter; Lokal 
Infrastruktur, Sentral Infrastruktur og Sikkerhet 
basert på produkter og tjenester som tilbys. 
Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige og 
Finland.   

 

LOKAL INFRASTRUKTUR 

Forretningsområdet Lokal Infrastruktur 
omfatter konsernets infrastrukturvirksomhet i 
Norge og Sverige rettet mot produktområdene 
distribusjons-/lokalnett, vei- og gatebelysning, 
fiber/telekom, fjernvarme og jernbane. 

  2. kvartal 1. halvår 

NOK millioner 2012 2011 2012 2011 

Driftsinntekter 452,8  480,6  872,6  878,5  

Driftsresultat før 
avskrivninger 

27,0  27,1  44,5  29,7  

Driftsresultat 21,3  21,0  32,9  17,3  

Driftsmargin 4,7% 4,4% 3,8% 2,0% 

 
Lokal Infrastruktur hadde samlede 
driftsinntekter i 2. kvartal på 452,8 millioner  

(480,6 millioner). Omlag 61 prosent (61 
prosent) av omsetningen fant sted i Sverige og 
39 prosent (39 prosent) i Norge. Driftsresultat i 
perioden ble 21,3 millioner (21,0 millioner).  

Omsetningen i den svenske delen av 
virksomheten har gått ned med 14,7 millioner 
(5 prosent) i forhold til samme periode i fjor. 
Aktiviteten er fortsatt høy men noe lavere enn i 
fjor. Driftsresultat ble 9,9 millioner (13,2 
millioner), driftsmarginen gikk ned fra 4,5 
prosent til 3,6 prosent og skyldes i all 
hovedsak oppstartskostnader knyttet til 
jernbanekontrakt i Stockholm.  

Omsetningen i Norge ble redusert med 14,1 
millioner (7,4 prosent) i forhold til 2. kvartal i 
2011. Driftsresultatet og driftsmargin utviklet 
seg imidlertid positivt. Driftsresultatet endte på 
11,4 millioner (7,8 millioner) og driftsmarginen 
økte fra 4,1 prosent til 6,5 prosent.  

Per juni hadde forretningsområdet en total 
ordrereserve på 2 712 millioner, hvorav 812 
millioner i 2012, 927 millioner i 2013 og 973 
millioner i 2014 og senere.  Både den svenske 
og den norske virksomheten har en god 
ordrereserve totalt sett. 

Ordrereserven økte betydelig i løpet av 
kvartalet, hovedsakelig som følge av tildelt 
prosjekt- og beredskapskontrakt med Fortum 
som starter opp fra og med 1. januar 2013. I 
tillegg er tidligere tildelt beredskapskontrakt 
med Vattenfall tatt inn i ordrereserven i 
kvartalet idet påklage av tildeling nå er endelig 
avslått.   For ytterligere informasjon om nevnte 
kontrakter henvises til rapportens avsnitt 
«Hendelser.». 

Beredskapsavtaler, som nevnt over, er vitale 
for leverandører av distribusjonsnett tjenester i 
forhold til garantert tilstedeværelse som også 
indirekte øker konkurransekraften og gir 
grunnlag for andre oppdrag.  

 
 
 
SENTRAL INFRASTRUKTUR 

Forretningsområdet Sentral Infrastruktur 
omfatter konsernets infrastrukturvirksomhet i 
Norge, Sverige og Finland rettet mot det 
sentrale transmisjonsnettet for kraftoverføring i 
Norden; produkter og tjenester innen 
transformatorstasjoner, kraftkabler og 
kraftlinjer for høyere spenning. 
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  2. kvartal 1. halvår 

NOK millioner 2012 2011 2012 2011 

Driftsinntekter 144,5  147,5  256,7  262,8  

Driftsresultat før 
avskrivninger 

(0,3) 9,6  (7,4) 6,9  

Driftsresultat (1,7) 8,0  (10,1) 3,6  

Driftsmargin -1,2% 5,4% -3,9% 1,4% 

 

Sentral Infrastruktur hadde samlede 
driftsinntekter i 2. kvartal på 144,5 millioner 
(147,5 millioner) hvorav 21 prosent (30 prosent 
generert i det finske markedet, 42 prosent (41 
prosent) i det svenske markedet og 37 prosent 
(29 prosent) i det norske markedet. 
Driftsresultat er svekket med 9,7 millioner i 
forhold til samme periode i fjor.  

Aktiviteten i den svenske delen av 
virksomheten har vært bra i kvartalet som 
helhet og omsetningen økte svakt (1,2 
millioner) sammenlignet med samme periode i 
fjor. Driftsmarginen faller fra 4,7 prosent til 1,0 
prosent og driftsresultatet endte på 0,6 
millioner (2,9 millioner). Den negative 
resultatutviklingen skyldes forsinket fremdrift i 
flere prosjekter og lavere marginer på 
gjennomførte oppdrag. 

Høy aktivitet i Norge har gitt økt omsetning på 
11,8 millioner (28 prosent). Driftsmarginen falt 
imidlertid fra 4,5 prosent til -2,2 prosent og 
skyldes pressede marginer. Driftsresultatet ble 
-1,2 million (1,9 millioner). Tiltak for å snu den 
negative utviklingen er iverksatt både i form av 
organisatoriske endringer og kompetanse-
heving innen prosjektledelse og generell 
ledelse. 

Omsetningen i det finske markedet er redusert 
med 30 prosent som følge av lavere aktivitet. 
Finland leverte et resultat på -1,1 millioner (3,2 
millioner) og driftsmarginen ble redusert fra 7,1 
prosent i 2. kvartal i fjor til -3,6 prosent i 
samme periode i år.  

Per juni hadde forretningsområdet en total 
ordrereserve på 656 millioner, hvorav 235 
millioner i 2012, 235 millioner i 2013 og 186 
millioner i 2014 og senere.  Ordrereserven 
økte betydelig i løpet av kvartalet, 
hovedsakelig som følge av tildelt prosjekt- og 
beredskapskontrakt med Fortum som starter 
opp fra 1. januar 2013, hvor Sentral 
Infrastruktur vil stå for store deler av 
prosjektdelen av avtalen. I tillegg er 
forretningsområdet tildelt kontrakt med Fingrid 
på bygging av transformatorstasjon, arbeidet 

er påbegynt. For ytterligere informasjon om 
nevnte kontrakter henvises til rapportens 
avsnitt «Hendelser.». 

 

 
SIKKERHET 

Forretningsområdet Sikkerhet består av 
konsernets virksomhet innen høysikkerhet og 
tjenester rettet mot elsikkerhet.  

  2. kvartal 1. halvår 

NOK millioner 2012 2011 2012 2011 

Driftsinntekter 75,2  67,1  147,7  136,6  

Driftsresultat før 
avskrivninger 

8,8  4,6  9,9  5,4  

Driftsresultat 8,2  3,8  8,4  3,7  

Driftsmargin 10,8% 5,7 % 5,7% 2,7 % 

 

Sikkerhet hadde samlede driftsinntekter i 
kvartalet på 75,2 millioner mot 67,1 millioner 
foregående år. Innen segmentet tekniske 
sikkerhetsløsninger er omsetningen økt med 
19 prosent (9,3 millioner) i forhold til i fjor. 
Årsaken er økt aktivitet både innen varesikring 
og høysikkerhet. Elsikkerhets segmentet har 
redusert omsetningen med 6,8 prosent (1,2 
millioner). Nedgangen skyldes reduserte priser 
på reforhandlede kontrakter og kortsiktig 
mangel på ressurser til å utføre leveranser på 
nye kontrakter. 

Forretningsområdet omsatte for 65,3 millioner 
(57,9 millioner) i Norge, 9,7 millioner (9,7 
millioner) i Sverige og 1,3 millioner (1,2 
millioner) i Finland. Internt salg mellom de 
geografiske områdene var 1,1 millioner (1,7 
million) i kvartalet.  

Driftsresultat ble 8,2 millioner (3,8 millioner), 
hvorav 9,0 millioner (5,4 millioner) generert i 
det norske markedet, -0,3 millioner (-1,1 
millioner) i det svenske markedet og 0,5 
millioner (-0,5 millioner) i den finske 
virksomheten. 

Per juni hadde forretningsområdet en total 
ordrereserve på 90 millioner. Elsikkerhets 
segmentet har full ordrebok ut 2012. Avtalen 
med Hafslund Nett vedrørende DLE-tjenester i 
Oslo regionen løper ut året og 
oppdragsmengden inn i 2013 er avhengig av 
utfallet av anbudsrunden knyttet til dette 
området. Ordrereserver innen tekniske 
sikkerhets-løsninger har utviklet seg positivt 
siden utgangen av 1. kvartal i 2012, men 
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visibiliteten de nærmeste månedene er relativt 
lav. 

Infratek har i kvartalet fått distribusjons-
rettigheter til sentrale produkter for det danske 
markedet som i dag håndteres gjennom 
strategiske samarbeidspartnere. 

 

ØVRIG 

Øvrig består av konsernets administrasjon 
samt konsernovergripende kostnader.  

  2. kvartal 1. halvår 

NOK millioner 2012 2011 2012 2011 

Driftsresultat  (7,4)  (5,4)  (12,8)  (11,6) 

 

Det påløp 7,4 millioner i konsernkostnader i 
kvartalet mot 5,4 millioner foregående år. 
Endring i organisering av fellesfunksjoner har 
medført økte kostnader for forretningsområdet 
Øvrig, mens kostnadene er tilsvarende 
redusert for konsernets andre 
forretningsområder. 

 

 

RISIKOFAKTORER 

Følgende risikofaktorer anses å ha størst 
betydning for Infrateks virksomhet i kommende 
regnskapsperiode.  

Regulatorisk risiko  

Konsernets virksomhet er underlagt offentlige 
lover og regler som bl.a. berører helse, miljø 
og sikkerhet. Enkelte deler av konsernets 
virksomhet krever også offentlig autorisasjon. 
Endringer i regulatoriske forhold som gjelder 
muligheten til eller krav om å kjøpe tjenester 
fra tredjepart kan videre påvirke virksomheten. 
Utbygging av ny infrastruktur og vedlikehold av 
eksisterende infrastruktur er i noe grad regulert 
av offentlige myndigheter. Endringer i 
gjeldende lover og regler kan påvirke 
etterspørselen etter og lønnsomheten til 
Infrateks tjenester. 

Konkurranse og fremtidig kontraktstildeling 

En betydelig andel av konsernets 
salgsinntekter er basert på anbud og nysalg. 
Konsernets konkurranseevne er derfor av 
betydning for fremtidig inntjening.  

 

Sesongvariasjoner, prosjektforsinkelser og 
økte varekostnader 

Sesongmessige variasjoner gjør at drifts-
resultater kan variere vesentlig fra kvartal til 
kvartal. Dersom avtalte fremdriftskrav ikke 
overholdes kan dette føre til tilleggskostnader 
som påvirker lønnsomhet og konsernets 
omdømme. Økte varekostnader eller mangel 
på tilgang til råvarer kan medføre forsinkede 
leveranser og økt varekost.  

Lønnsøkninger, rekrutteringsvansker og tap av 
nøkkelpersonell 

Infratek driver arbeidsintensiv virksomhet. 
Konsernets vekststrategi og behov for tilførsel 
av kompetent arbeidskraft samt lav 
arbeidsledighet kan påvirke konsernets 
virksomhet. Tap av øverste administrative 
ledelse eller annet nøkkelpersonell kan få en 
negativ effekt på virksomhetens forretnings-
resultater. 

Avhengighet av nøkkelkunder og nærstående 
transaksjoner 

Selskapene innen blant annet Hafslund- og 
Fortum-konsernene er betydelige kunder av 
Infratek. Bortfall av eller endret 
investeringsvolum blant enkelte eller flere 
kunder kan ha vesentlig påvirkning på 
konsernets virksomhet og lønnsomhet.  

Hafslund- og Fortum-konsernene er videre 
betydelige eiere (henholdsvis 43,3 og 33 
prosent) i Infratek. Det foreligger derfor en 
rekke nærstående transaksjoner.  

Se oversikt over transaksjoner med 
nærstående parter under note 7. 

 

 

HENDELSER 

Infratek er tildelt viktige kontrakter med Fortum 
Distribution 

Infratek, ved forretningsområdene Lokal 
Infrastruktur og Sentral Infrastruktur, er i 
forbindelse med hovedtildelingen fra Fortum 
Distribution AB, tildelt kontrakter vedrørende 
prosjektleveranser, beredskap, drift og 
vedlikehold innen lokalnettet og regionalnettet i 
Sverige. Infratek estimerer verdien på 
kontraktene til ca. SEK 500 millioner per år. 
Avtaleperioden er fra 1. januar 2013 til 31. 
desember 2015, med opsjon på 1+1 år. 
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Infratek tildelt fiberkontrakt med Skanova 

Infratek, ved forretningsområdet Lokal 
Infrastruktur, er tildelt kontrakt med Skanova 
som er en del av Telia gruppen, vedrørende 
bygging og installasjon av fibernett i Bromölla i 
Sverige. Kontraktenes samlede verdi er på ca. 
SEK 25 millioner og arbeidet starter opp i 
august og vil være ferdigstilt innen utgangen 
av juni 2013. 
 
Dette er første kontrakt Infratek er tildelt med 
Skanova, og er en viktig kontrakt for Infratek i 
det svenske fibermarkedet. 
 
Infratek tildelt kontrakt med Fingrid 

Infratek, ved forretningsområdet Sentral 
Infrastruktur, er blitt tildelt en kontrakt med 
Fingrid vedrørende bygging av en 
transformatorstasjon med spenningsnivåer på 
400 kV, 110 kV og 20 kV. Stasjonen skal 
bygges i Kristina i Finland. Kontraktsverdien er 
ca. EUR 8 millioner. Arbeidet er  påbegynt og 
transformatorstasjon vil stå ferdig våren 2014. 
 
Tildeling av kontrakt med Vattenfall påklaget 
Den 18. november børsmeldte Infratek tildeling 
av kontrakt med Vattenfall Eldistribution AB 
vedrørende drift, vedlikehold, og beredskap på 
distribusjonsnettet i Bergslagenområdet i 
Sverige. Kontrakten har en anslått verdi på 
SEK 60 millioner i året, og hadde planlagt 
oppstart 1. mai 2012. Tildelingen ble påklaget 
av konkurrerende tilbyder. Klagen er avslått i to 
bransjenemnder og i det svenske rettsvesen. 
Klagebehandlingen har medført ett års 
utsettelse av oppstart til 1. mai 2013. 
Kontraktsperioden er forskjøvet tilsvarende. 
 
 

 

ANSATTE  

Per 30. juni 2012 hadde konsernet 1676 
ansatte: 

Forretnings-
områdene 

Antall 
ansatte 

Antall 
årsverk 

Syke-
fravær 

2Q12 

Lokal infrastruktur 1035  1030  4,2 % 

Sentral infrastruktur               398                394  4,8 % 

Sikkerhet              209                207  4,0 % 

Felles 34  32  4,5 % 

Totalt       1 676        1 663  4,3 % 

Antall ansatt er redusert med 141 årsverk i 
forhold til utgangen av 2. kvartal 2011. Dette 
skyldes avvikling av beredskapskontrakt i 
Småland og løpende bemanningstilpasninger. I 
tillegg har økt bruk av underentreprenører i 
utførelse av oppdrag, for å sikre fleksibilitet og 
redusert risiko i lavsesongperiodene, redusert 
behovet for egne ansatte. 

Sykefraværet har økt fra 4,1 prosent i 2. kvartal 
i fjor til 4,3 prosent i år og skyldes økt 
langtidsfravær. Det arbeides aktivt med ulike 
tiltak for å redusere sykefraværet. 
 
 
 
 

AKSJONÆRFORHOLD 

Infratek ASAs aksjekurs var 20,0 kroner ved 
utgangen av juni, mot 22,4 kroner per 30. juni 
2011.  

Infratek ASA hadde følgende aksjonærstruktur 
per 30. juni 2012: 

 

# Aksjonær Antall Andel 

1 HAFSLUND ASA  27 652 360  43,3 % 

2 FORTUM NORDIC AB  21 074 864  33,0 % 

3 ODIN NORDEN 3 271 000  5,1 % 

4 ORKLA ASA 2 351 044  3,7 % 

5 NORDSTJERNAN AB 1 952 067  3,1 % 

6 
THE NORTHERN TRUST C 
TREATY ACCOUNT 

1 595 600  2,5 % 

7 
SKANDINAVISKA ENSKIL 
A/C CLIENTS ACCOUNT 

947 100  1,5 % 

8 MP PENSJON PK 830 000  1,3 % 

9 DNB NOR SMB VPF 559 406  0,9 % 

10 
VPF NORDEA AVKASTNIN 
C/O JPMORGAN EUROPE 

312 000  0,5 % 

11 
VPF NORDEA KAPITAL C/O 
JPMORGAN EUROPE 

249 850  0,4 % 

12 VJ INVEST AS 240 100  0,4 % 

13 TERRA TOTAL VPF 208 835  0,3 % 

14 IVAR S LØGE AS 200 000  0,3 % 

15 FROGNER BJØRN 189 000  0,3 % 

  Sum 15 største 61 633 226 96,5 % 

  Øvrige aksjonærer 2 229 998 3,5 % 

  Total  63 863 224 100 % 

        

   Styret og ledelse            388 000  0,6 % 
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UTSIKTER 

Økt effektivitet i underliggende drift har bedret 
konsernets konkurransekraft og tildeling av 
flere strategisk viktige og langsiktige kontrakter 
har styrket konsernets markedsposisjon.  

Markedsutsiktene for Infrateks forretnings-
områder vurderes som gode. Det er tydelige 
tegn til økt investeringsnivå blant selskapets 
kunder og den gode ordretilgangen i kvartalet 
gir god forutsigbarhet fremover, spesielt i 
Sverige. 

Lønnsom videreutvikling av selskapet 
medfører økt bruk av underleverandører for å 
gi større fleksibilitet, forutsigbarhet og redusert 
risiko. Dette bidrar til en lavere margin på 
totalomsetningen, men gir grunnlag for større 
vekstmuligheter.  Prognosen for langsiktig 
driftsmargin er dermed endret til 5-7 prosent.  

Det overordnede mål er å befeste Infrateks 
posisjon i markedet for å bygge, drifte og sikre 
kritisk infrastruktur basert på lønnsomhet og 
vekst. Styret er av den oppfatning at Infratek er 
godt rustet til å utvikle konsernet videre i denne 
retningen. 

Styret har en aktiv rolle i utvikling av 
konsernets forretningsstrategi. 

 

 

 

 

ERKLÆRING 

Styret og daglig leder har den 21. august 2012 
behandlet og vedtatt beretningen og det 
sammendratte konsoliderte halvårsregnskapet 
for Infratek ASA per 30. juni 2012 og for 1. 
halvår 2012.  

Styret og daglig leder erklærer etter beste 
overbevisning at halvårsregnskapet for 
perioden 1. januar til 30. juni 2012 inklusive 
noter er utarbeidet i samsvar med IAS 34 – 
Delårsrapportering, som fastsatt av EU samt 
norske tilleggskrav i Verdipapirhandelloven. 
Det erklæres også at opplysningene i det 
etterfølgende delårsregnskapet inklusive noter 
i denne aksjonærrapporten gir et rettvisende 
bilde av konsernets eiendeler, gjeld, finansielle 
stilling og resultat som helhet.  

Styret og daglig leder erklærer også, etter 
beste overbevisning, at halvårsberetningen gir 
en rettvisende oversikt over viktige 
begivenheter i regnskapsperioden og deres 
innflytelse på halvårsregnskapet, de mest 
sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer 
virksomheten står overfor i neste 
regnskapsperiode, samt av vesentlige 
transaksjoner med nærstående.  

 

 

Oslo, 21. august 2012 

 

Styret i Infratek ASA 
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RESULTATREGNSKAP KONSERN 
 

2. kvartal   1. halvår Året 

2011 2012 NOK millioner 2012 2011 2011 

690,7  675,2  Driftsinntekter 1 278,6  1 269,4  2 889,7  

690,7  675,2  Sum inntekter 1 278,6  1 269,4  2 889,7  

(312,1) (300,3) Kjøp av varer  (543,5) (536,0) (1 342,4) 

(260,7) (255,7) Lønnskostnader (517,8) (538,6) (1 059,8) 

(10,2) (10,0) Avskrivninger (19,9) (20,6) (42,9) 

(80,5) (88,8) Andre driftskostnader (179,0) (161,2) (343,6) 

27,4  20,4  Driftsresultat 18,4  13,0  101,1  

(1,3) (1,8) Finansinntekter / kostnader (3,5) (2,3) (0,5) 

26,0  18,6  Resultat før skatt  14,9  10,6  100,6  

(7,1) (5,1) Skattekostnad (4,4) (2,9) (26,0) 

- - Resultat fra avviklet virksomhet - - (3,5) 

18,9  13,5  Resultat etter skatt 10,5  7,7  71,1  

19,2  13,5  Majoritetens andel av resultat 10,5  7,9  71,3  

(0,3) - Minoritetens andel av resultat - (0,2) (0,2) 

 

Andre innregnede resultatposter  

2. kvartal   1. halvår Året 

2011 2012 NOK millioner 2012 2011 2011 

(8,1) (1,1) 
Omregningsdifferanser ved omregning av 
utenlandske enheter 

(6,2) (6,4) (0,9) 

(4,2) (8,4) Estimatendring pensjoner (16,8) (5,9) (197,0) 

(12,3) (9,5) Sum innregnede resultatposter før skatt (23,0) (12,3) (197,9) 

1,2  2,4  Skatt på innregnede poster 4,7  1,6  55,2  

 (11,1) (7,1) Sum innregnede resultatposter etter skatt (18,3)  (10,6)           (142,8) 

7,8                  6,4  Totalresultat etter skatt               (7,8)  (2,9)             (71,6) 

8,1  6,4  Majoritetens andel av totalresultatet (7,8) (2,9) (71,4) 

(0,3) - Minoritetens andel av andre totalresultatet - - (0,2) 

 

 

BALANSE KONSERN 

NOK millioner 30.06.2012 30.06.2011 31.12.2011 

Immaterielle eiendeler              432,6                            359,1               422,6  

Varige driftsmidler              154,7                            174,3               159,6  

Kundefordringer og andre fordringer              721,6                            716,5               766,4  

Kontanter og kontantekvivalenter               119,4                              131,1               299,6  

Eiendeler           1 428,3               1 381,1            1 648,2  

Egenkapital              380,5                           554,6               484,0  

Pensjon og annen forpliktelse              602,4                           393,5               582,3  

Langsiktig gjeld                 11,7                               15,6                  14,6  

Kortsiktig gjeld              433,7                            417,5               567,2  

Egenkapital og gjeld           1 428,3               1 381,1            1 648,2  
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KONTANTOPPSTILLING KONSERN 

  2. kvartal 1. halvår Året 

NOK millioner 2012 2011 2012 2011 2011 

Resultat før skatt 18,6  26,0  14,9  10,6  100,6  

Ikke likviditetsmessige resultatposter 17,4  15,9  25,3  20,8  40,7  

Endring arbeidskapital med mer (79,7) (70,1) (96,6) (40,9) 34,8  

Netto kontantstrøm fra driften (43,7) (28,1) (56,4) (9,5) 176,1  

Investeringer - varige driftsmidler (5,8) (14,9) (10,0) (31,6) (44,9) 

Investeringer - virksomhet - - (17,2) - (6,4) 

Salgssum - varige driftsmidler 1,9  - 1,9  - 4,2  

Salgssum - virksomhet - - - - (2,3) 

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  (3,9) (14,9) (25,3) (31,6) (49,4) 

Endring brutto rentebærende gjeld (0,8) (2,1) (0,6) (1,8) (3,7) 

Netto mottatt / betalt rente (0,1) 0,5  0,1  0,9  2,1  

Utbytte, emisjoner og andre egenkapitaleffekter (95,8) (63,9) (95,8) (63,9) (63,9) 

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  (96,7) (65,4) (96,3) (64,7) (65,5) 

Endring i kontanter og kontantekvivalenter (144,3) (108,4) (177,9) (105,8) 61,2  

Bankbeholdning inngang til perioden 264,1  241,6  299,6  238,5  238,5  

Omregningsdifferanser, likvider (0,4) (2,2) (2,3) (1,7) (0,2) 

Bankbeholdning ved utgangen av perioden 119,4  131,1  119,4  131,1  299,6  

 

 

 

ENDRING I KONSERNETS EGENKAPITAL 

  2. kvartal 1. halvår Året 

NOK million 2012 2011 2012 2011 2011 

Egenkapital inngang til perioden 469,8 611,0 484,0 621,5 621,5 

Periodens resultat 13,5 18,9 10,5 7,7 71,1 

Innregnede resultatposter etter skatt (1,1) (8,1) (6,2) (6,4) (0,9) 

Estimatendringer pensjoner (6,0) (3,0) (12,1) (4,2) (141,8) 

Periodens resultat 6,4 7,8 (7,8) (2,9) (71,6) 

Transaksjoner med eierne           

Endring i minoritets interesse - - - - (1,9) 

Utbytte (95,8) (63,9) (95,8) (63,9) (63,9) 

Andre egenkapitaleffekter 0,1 (0,3) 0,1 (0,1) - 

Totale transaksjoner med eierne (95,7) (64,2) (95,7) (64,0) (65,8) 

Egenkapital ved utgangen av perioden 380,5 554,6 380,5 554,6 484,0 
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NOTER TIL REGNSKAPET 

 

1) RAMMEVERK OG VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER 

Konsernregnskapet for 1. halvår og 2. kvartal 2012, avsluttet per 30. juni 2012, er utarbeidet etter 
regnskapsprinsippene i IFRS (International Financial Reporting Standard) som vedtatt av EU. 
Konsernregnskapet består av Infratek ASA og dets tilknyttede selskaper og datterselskaper. Kvartals- 
og halvårsregnskapet er ikke revidert.   

Infratek avlegger delårsregnskapene i henhold til IAS 34 Interim Financial Reporting. 
Delårsregnskapene gir ikke informasjon i samme omfang som et årsregnskap og må derfor sees i 
sammenheng med konsernets årsregnskap for 2011. Anvendte regnskapsprinsipper i 
delårsrapporteringen er de samme som er beskrevet i note 2 i Infratek konsernets årsregnskap for 
2011. 

Infratek har i 2011 endret regnskapsprinsipp knyttet til regnskapsføring av pensjoner, se beskrivelse 
av endringen i konsernregnskapet for 2011. I henhold til IAS 8 (Regnskapsprinsipper, endringer i 
regnskapsmessige estimater og feil) har endringene blitt gjort retrospektivt og sammenligningstallene 
for 1. halvår og 2. kvartal 2011 har blitt endret tilsvarende. Tabellene under viser effekten av endret 
regnskapsprinsipp: 
 

RESULTATREGNSKAP KONSERN 

2. kvartal   1. halvår 

2011 
før omarbeiding 

2011 
omarbeidet 

NOK millioner 
2011 

omarbeidet 
2011 

før omarbeiding 

690,7  690,7  Driftsinntekter 1 269,4  1 269,4  

690,7  690,7  Sum inntekter 1 269,4  1 269,4  

(312,1) (312,1) Kjøp av varer  (536,0) (536,0) 

(265,2) (260,7) Lønnskostnader (538,6) (547,7) 

(10,2) (10,2) Avskrivninger (20,6) (20,6) 

(80,5) (80,5) Andre driftskostnader (161,2) (161,2) 

22,8  27,4  Driftsresultat 13,0  3,9  

0,2  (1,3) Finansinntekter / kostnader (2,3) 0,8  

23,1  26,0  Resultat før skatt  10,6  4,7  

(6,3) (7,1) Skattekostnad (2,9) (1,2) 

16,8  18,9  Resultat etter skatt 7,7  3,4  

17,1  19,2  Majoritetens andel av resultat 7,9  3,6  

(0,3) (0,3) Minoritetens andel av resultat (0,2) (0,2) 
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Andre innregnede resultatposter (Other comprehensive income) 

2. kvartal   1. halvår 

2011 
før omarbeiding 

2011 
omarbeidet 

NOK millioner 
2011 

omarbeidet 
2011 

før omarbeiding 

(8,1) (8,1) 
Omregningsdifferanser ved 
omregning av utenlandske enheter 

(6,4) (6,4)  

- (4,2) Estimatendring pensjoner (5,9) - 

(8,1) (12,3) 
Sum innregnede resultatposter før 
skatt 

(12,3) (6,4)  

- 1,2  Skatt på innregnede poster 1,6  - 

                (8,1)  (11,1) 
Sum innregnede resultatposter etter 
skatt 

 (10,6) (6,4) 

                8,7  7,8  Totalresultat etter skatt  (2,9)           (3,0)  

9,0  8,1  Majoritetens andel av totalresultatet (2,9) (2,8)  

(0,3) (0,3) Minoritetens andel av totalresultatet - (0,2) 

 

BALANSE KONSERN 

NOK millioner 
 

30.06.2011  
omarbeidet 

 
30.06.2011  

før omarbeiding 

Immaterielle eiendeler                           359,1                289,2  

Varige driftsmidler                           174,3                 174,3  

Kundefordringer og andre fordringer                           716,5                 716,5  

Kontanter og kontantekvivalenter                             131,1                  131,1  

Eiendeler              1 381,1                1 311,1  

Egenkapital                          554,6                734,5  

Pensjon og annen forpliktelse                          393,5                 143,6  

Langsiktig gjeld                              15,6                   15,6  

Kortsiktig gjeld                           417,5                 417,5  

Egenkapital og gjeld              1 381,1                1 311,1  

 

ENDRING I KONSERNETS EGENKAPITAL 

  2. kvartal 1. halvår 

NOK million 
2011 

omarbeidet 
2011 før 

omarbeiding 
2011 

omarbeidet 
2011 før 

omarbeiding 

Egenkapital inngang til perioden 611,0 790,1 621,5 801,6 

Periodens resultat 18,9 16,8 7,7 3,4 

Innregnede resultatposter etter skatt (8,1) (8,1) (6,4) (6,4) 

Estimatendringer pensjoner (3,0) - (4,2) - 

Periodens resultat 7,8 8,7 (2,9) (3,0) 

Transaksjoner med eierne         

Endring i minoritets interesse - - - - 

Utbytte (63,9) (63,9) (63,9) (63,9) 

Andre egenkapitaleffekter (0,3) (0,2) (0,1) (0,2) 

Totale transaksjoner med eierne (64,2) (64,2) (64,0) (64,1) 

Egenkapital ved utgangen av perioden 554,5 734,5 554,6 734,5 
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2) OPERASJONELL SEGMENTINFORMASJON – Resultat 

2. kvartal   1. halvår Året 

2011 2012 NOK millioner 2012 2011 2011 

480,6  452,8  Lokal Infrastruktur 872,6  878,5          1 989,0  

147,5  144,5  Sentral Infrastruktur 256,7                   262,8              610,9  

67,1  75,2  Sikkerhet 147,7  136,6             306,4  

(4,6) 2,8  Øvrig / elimineringer 1,6  (8,5)             (16,6) 

690,7  675,2  Sum driftsinntekter 1278,6  1269,4          2 889,7  

21,0  21,3  Lokal Infrastruktur 32,9  17,3  86,0  

8,0  (1,7) Sentral Infrastruktur (10,1) 3,6  11,7  

3,8  8,2  Sikkerhet 8,4  3,7  23,2  

(5,4) (7,4) Øvrig / elimineringer (12,8) (11,6) (19,9) 

27,4  20,4  Sum driftsresultat 18,4  13,0  101,1  

 

3) GEOGRAFISK SEGMENTINFORMASJON – Resultat  

2. kvartal   1. halvår Året 

2011 2012 NOK millioner 2012 2011 2011 

292,9  300,6  Norge 609,1  563,9          1 284,6  

362,8  350,9  Sverige 631,5  644,1          1 462,2  

45,7  32,3  Finland 56,2  82,4              186,2  

(10,7)               (8,5) Elimineringer             (18,2) (21,1)             (43,2) 

690,7  675,2  Sum driftsinntekter 1278,6  1269,4          2 889,7  

9,7  12,3  Norge 19,4  3,9  50,9  

14,9                  9,8  Sverige                 3,8  7,5  39,2  

2,7  (1,6) Finland (4,8) 1,5  11,0  

-                      -    Elimineringer                   -    -                      -    

27,4  20,4  Sum driftsresultat 18,4  13,0               101,1  

 

4) GEOGRAFISK SEGMENTINFORMASJON – Balanse 

NOK millioner Norge Sverige Finland 
Konsern / 

eliminering 
Konsern total 

Immaterielle eiendeler                        296,3  86,5  7,7  42,2  432,6  

Varige driftsmidler 82,7  74,1  15,7   (17,8) 154,7  

Fordringer og varer 612,3  347,9                          37,0   (275,6) 721,6  

Bankinnskudd og lignende                        240,7   (0,9) 42,9   (163,3) 119,4  

Eiendeler            1 231,9               507,6               103,3              (414,5)           1 428,3  

Egenkapital                         382,9  312,2  79,2   (393,7) 380,5  

Avsetning for forpliktelser                        603,3  5,7  0,0   (6,6) 602,4  

Langsiktig gjeld 1,7  9,3  4,3   (3,6) 11,7  

Kortsiktig gjeld 244,1  180,4  19,8   (10,6) 433,7  

Gjeld og egenkapital            1 231,9               507,6               103,3              (414,5)           1 428,3  

Egenkapitalandel 31 % 61 % 77 % 95 % 27 % 
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5) ANTALL ANSATTE PER LAND  

Per 30. Juni 2012 Antall ansatte Antall årsverk 
Sykefravær  

2. kvartal 2012 

Norge                            730                              721  4,4 % 

Sverige                             812                              810  4,1 % 

Finland                             134                               131  5,4 % 

Totalt               1 676                1 663  4,3 % 

  

 

6) KOMMENTARER TIL SESONGSVINGNINGER MELLOM DELÅRSREGNSKAPENE 

Infrateks virksomhet har sesongmessige variasjoner. Alle forretningsområdene har historisk vist en 
trend mot økte driftsinntekter gjennom året, hvorav annet halvår har vist et høyere driftsinntekts- og 
resultatnivå enn første halvår. Sesongsvingningene er bl.a. drevet av kaldt vær og høy belastning i 
nettet som hindrer aktivitetsnivået og resulterer i høyere driftskostnader ved starten av året. Kundene 
har historisk benyttet starten av året til å planlegge virksomheten for året, noe som medfører lavere 
aktivitetsnivå. 

 

7) NÆRSTÅENDE TRANSAKSJONER  

Hafslund ASA eier per 30. juni 2012 43,3 prosent av aksjene i Infratek ASA og Fortum 33,0 prosent av 
aksjene i Infratek ASA og regnes som nærstående parter. Infratek-konsernet kjøper og selger varer og 
tjenester til/fra Hafslund-konsernet og Fortum-konsernet.  

Eksempler på salg til selskaper innen Hafslund konsernet er salg av tjenester knyttet til prosjektering, 
bygging, vedlikehold og beredskap av elektrisitetsnettet, fibernett, fjernvarmenett og veilysnett. I tillegg 
kommer tjenester knyttet til Det lokale eltilsyn (DLE), samt salg, service og driftsovervåkning av 
tekniske og mekaniske sikkerhetsløsninger. 

Fordringer på selskaper innen Hafslund-konsernet per 30. juni 2012 utgjør 73,0 millioner og kommer 
hovedsakelig fra salg av varer og tjenester. Leverandørgjeld til selskaper innen Hafslund-konsernet 
per 30. juni 2012 utgjør 0,4 millioner og kommer hovedsakelig fra kjøp av varer og tjenester. Totalt 
salg av varer og tjenester per 30. juni 2012 til Hafslund-konsernet utgjør 252,6 millioner. Kjøp av varer 
og tjenester fra Hafslund-konsernet utgjør 12,9 millioner ved utgangen av juni. 

Fordringer på selskaper innen Fortum-konsernet per 30. juni 2012 utgjør 52,7 millioner og kommer 
hovedsakelig fra salg av varer og tjenester. Leverandørgjeld til selskaper innen Fortum-konsernet per 
30. juni 2012 utgjør 0,2 millioner og kommer hovedsakelig fra kjøp av varer og tjenester. Totalt salg av 
varer og tjenester per 30. juni 2012 til Fortum-konsernet utgjør 236,6 millioner. Kjøp av varer og 
tjenester fra Fortum konsernet utgjør 3,4 millioner ved utgangen av juni.  
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8) LOKAL INFRASTRUKTUR UTVIDER I SVERIGE 

2. februar 2012 inngikk Infratek Sverige AB avtale om å kjøpe opp 100 prosent av aksjene i det 
svenske jernbaneselskapet WKTS AB. Omsetningen i selskapet var SEK 56 millioner i 2010. 
Jernbane er et strategisk vekstområde for Infratek, og gjennom oppkjøpet vil Infratek komme nærmere 
målet om å bli en viktig aktør i det svenske jernbanemarkedet. 

Oppkjøpsanalyse knyttet til oppkjøpet av WKTS AB er som følger: 

Virkelig verdi av oppkjøpte eiendeler og gjeld: 

NOK millioner 2012 

Kjøpesum 100 % av aksjene 12,5 

Totalt vederlag 12,5 

Virkelig verdi anskaffede netto eiendeler 6,5 

Goodwill 6,0 

 

Observerbare eiendeler og gjeld knyttet til oppkjøpet per 2. februar 2012: 

NOK millioner 2012 

Varige driftsmidler 5,3 

Varelager 0,6 

Kundefordringer og andre fordringer 6,8 

Kontanter og kontantekvivalenter 2,6 

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld (7,1) 

Langsiktig lån (1,7) 

Anskaffede netto eiendeler 6,5 

 

Med virkning fra februar 2012 har i tillegg Infratek Sverige AB kjøpt resterende andeler i selskapet Mini 
Entreprenad AB. Ved kjøpet av 70 prosent av aksjene den 1. juli 2011, ble det etablert en salgs- og 
kjøpsopsjon på resterende 30 prosent av aksjene i selskapet. Denne opsjonen medførte at kjøpet iht. 
IFRS ble ansett for å være kjøp av 100 prosent av aksjene, men med en forpliktelse til å betale 
resterende 30 prosent av aksjene når opsjonene forfaller i 2015. Infratek Sverige AB har i februar 
2012 utøvet kjøpsopsjonen og betalte i den sammenheng 3,2 millioner kroner for de resterende 30 
prosent av aksjene. Det har ikke oppstått ny goodwill som følge av kjøpet av resterende eierandel.  

 

6. mars 2012 inngikk Infratek Sverige AB avtale om å kjøpe opp 100 prosent av aksjene i det svenske 
selskapet Emsab AB, et akkreditert laboratorium som utfører kalibrering av blant annet elinstrumenter, 
elmålere og målesystem.  

Oppkjøpsanalyse knyttet til oppkjøpet av Emab AB er som følger: 

Virkelig verdi av oppkjøpte eiendeler og gjeld: 

NOK millioner 2012 

Kjøpesum 100 % av aksjene 4,3 

Totalt vederlag 4,3 

Virkelig verdi anskaffede netto eiendeler 0,1 

Goodwill 4,2 

 

Observerbare eiendeler og gjeld knyttet til oppkjøpet per 6. mars 2012: 

NOK millioner 2012 

Kundefordringer og andre fordringer 0,8 

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld (0,7) 

Anskaffede netto eiendeler 0,1 
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BESKRIVELSE AV 
KONSERNET  
 

KONSERNET 

Infratek er en ledende nordisk totalleverandør 
innen bygging, drifting og sikring av kritisk 
infrastruktur; energibærere, telekom og 
høysikkerhet. Selskapets kunder er 
hovedsakelig store og mellomstore bedrifter og 
virksomheter innen offentlig sektor. 

Infratek utgjorde forretningsområdet Tekniske 
tjenester i Hafslund ASA frem til utskillelse og 
børsnotering på Oslo Børs den 5. desember 
2007. Konsernet endret navn fra Hafslund 
Infratek ASA til Infratek ASA den 22. desember 
2008. Infratek overtok den 15. januar 2009 
Fortums entreprenørvirksomhet med 1100 
ansatte i Norge, Sverige og Finland. Den 30. 
juni 2009 solgte Infratek konsernets 
vaktvirksomhet til Vakt Service AS.  

Konsernet har om lag 1 700 ansatte, 
virksomhet i Norge, Sverige og Finland, og 
hovedkontor i Oslo. 

LOKAL INFRASTRUKTUR 

Forretningsområdet Lokal Infrastruktur 
omfatter produktområdene distribusjons-
/lokalnett, vei- og gatebelysning, fiber/telekom, 
fjernvarme og jernbane. Forretningsområdet 
Lokal Infrastruktur har virksomhet i Norge og 
Sverige.  

SENTRAL INFRASTRUKTUR 

Forretningsområdet Sentral Infrastruktur retter 
seg mot det sentrale transmisjonsnettet for 
kraftoverføring i Norden. Dette 
forretningsområdet omfatter blant annet alle 
produkter og tjenester innen 
transformatorstasjoner, kraftkabler og 
kraftlinjer for høyere spenning. 
Forretningsområdet Sentral Infrastruktur har 
virksomhet i Norge, Sverige og Finland.  

SIKKERHET 

Forretningsområdet Sikkerhet er total-
leverandør av tekniske sikkerhetsløsninger, og 
leverer alarm, tv-overvåkning, adgangs-
kontroll, elektronisk varesikring, lås og beslag 
samt drifting av sikkerhetsanlegg (ASP) til 
bedriftsmarkedet. Forretningsområdet leverer 
også tjenester til Det lokale eltilsyn (DLE). 
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