
 
 

 

INFRATEK ASA – 1. kvartal 2013  
 
 
HØYDEPUNKTER I 1. KVARTAL 2013 

• Driftsinntekter på 570 millioner (603 millioner)  

• Driftsresultat i 1. kvartal på -29,7 millioner (-2,0 millioner) 

• Vanskelige driftsforhold som følge av langvarig kulde  
og i tillegg unormalt lite feil på strømnettet 

• Spesielt svake resultater i det svenske markedet, blant annet som 
følge av oppstart av nye kontrakter 

• Inngåtte beredskapsavtaler i Norge gir god forutsigbarhet innen 
distribusjonsnett på det sentrale Østlandsområdet 

• Utsettelse av inngåtte oppdrag forventes å bidra til høyere aktivitet 
enn normalt for resten av året 
 

DRIFTSRESULTAT 
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RESULTAT PER AKSJE 
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HOVEDTALL 

1. kvartal  RESULTATREGNSKAP Året 

2012 2013 (NOK millioner) 2012 

603,4  570,0  Driftsinntekter 2 810,5  

7,9  (19,3) Driftsresultat før avskrivninger 148,8  

(2,0) (29,7) Driftsresultat 107,5  

(3,7) (31,1) Resultat før skatt 100,8  

 -     -    Resultat fra avviklet virksomhet - 

(3,1) (23,9) Resultat etter skatt 70,8  

    Kapitalforhold    

1 493,2  1 388,6  Totalkapital 1 479,3  

32 % 49 % Egenkapitalandel 47 % 

(251,2) (199,8) Netto rentebærende gjeld (kontanter) (233,8) 

    Per aksje (NOK)   

- (0,4) Resultat 1,1  

(0,2) (0,4) Kontantstrøm fra driften 1,5  

    Nøkkeltall    

-0,3% -5,2% Netto driftsmargin 3,8% 

 
Merk: Resultat og kontantstrøm per aksje er beregnet basert på vektet snitt antall aksjer i perioden: 63 863 224 for samtlige perioder. Ureviderte 
tall i NOK der annet ikke er spesifisert. Tall for henholdsvis 1. kvartal 2012 er oppgitt i parentes. 

 
 

1. KVARTAL 2013      

Infratek-konsernets resultat etter skatt for  
1. kvartal ble -23,9 millioner sammenliknet med  
-3,1 millioner foregående år. Dette gir et 
resultat per aksje for 1. kvartal på -0,4 kroner (-
0,05 kroner), som også tilsvarer utvannet 
resultat per aksje.   

Omsetningen er redusert med 33,4 millioner 
(5,5 prosent) målt mot samme periode i fjor. 
Utfordrende driftsforhold og unormalt lite feil på 
nettet gjennom hele kvartalet har ført til lavere 
aktivitet og forskyvning av oppdrag til senere 
perioder. I Norge er omsetningen ned med 39 
millioner (13 prosent) i forhold til samme 
periode i fjor. I den svenske delen av 
virksomheten, motsvares nedgangen i 
omsetning som følge av vanskelige 
vinterforhold mer eller mindre av økt omsetning 
innen jernbanesegmentet. Totalomsetningen i 
Sverige er ned med 9 millioner. Aktiviteten i 
Finland er noe høyere og omsetningen er opp 
med drøyt 2 millioner. Kjøp av det danske 
sikkerhetsselskapet Plahn Systems bidrar 
positivt til omsetningen med 12,7 millioner i 
kvartalet.  

 

 
 
Ordrereserven for konsernet er økt med 611 
millioner i forhold til utgangen av første kvartal i 
fjor, men redusert med 123 millioner i løpet av 
kvartalet. Ved utgangen av 1. kvartal var total 
ordrereserve 3 194 millioner, hvorav 1.580 
millioner i 2013, 924 millioner i 2014 og 689 
millioner i 2015 og senere.  

Konsernets driftsresultat for 1. kvartal ble -29,7 
millioner (-2,0 millioner). Årets første kvartal er 
en lavsesongperiode hvor værforhold har 
vesentlig betydning for resultatet. 
Driftsresultatet i 2013 er negativt påvirket av 
vanskelige driftsforhold. Dette i motsetning til 
sammenlignbar periode i 2012 som var positivt 
påvirket av unormalt gode driftsforhold og mye 
etterarbeid etter stormen Dagmar. 

Den norske virksomheten leverte et 
driftsresultat på -1,5 millioner (7,1 millioner) og 
driftsmargin på -0,6 prosent (2,3 prosent). 
Årsaken til det svake resultatet og redusert 
margin skyldes utfordringer i gjennomføring av 
leveranser og forskyvning av oppdrag til 
senere perioder. I tillegg var påsken i 1. kvartal 
i 2013 i motsetning til i 2012 hvor den var i 2. 
kvartal. Effekten av lavere produksjon som 
følge av fridager i påsken er stipulert til omlag 
4 millioner.  

2013 
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I Sverige ble driftsresultatet -25,8 millioner  
(-6,0 millioner) og driftsmarginen -9,5 prosent 
(-2,1 prosent). Årsaken til det svake resultatet 
skyldes en kombinasjon av vanskelige 
driftsforhold, lavere aktivitet enn planlagt og 
kostnader knyttet til oppstart av nye kontrakter 
innen jernbane og el-nett beredskap i 
Stockholm.  

Finland kunne vise til et resultat på -3,6 
millioner, en reduksjon på 0,5 millioner i forhold 
til fjorårets kvartal. Driftsmargin i perioden ble  
-13,7 prosent, en nedgang på 0,8 
prosentpoeng sammenlignet med samme 
periode i 2012 

Den danske virksomheten bidro med 
omsetning på 12,7 millioner og et driftsresultat 
på 1,2 millioner.  

Netto finanskostnader i kvartalet ble 1,4 
millioner mot 1,7 millioner i 1. kvartal 2012. 
Endring i opsjonsverdi på kjøp av resterende 
del av Eiendomssikring medførte en 
inntektsføring på 0,5 millioner i kvartalet. 
Renteelementet knyttet til pensjonskost er 
kostnadsført med 2,0 millioner (1,5 millioner). 

Skattekostnaden ble positiv med 7,2 millioner i 
kvartalet som følge av et negativt resultat før 
skatt.  

 

BALANSE 

Konsernets totalkapital ble redusert fra 1 493,2 
millioner per 31. mars 2012 til 1 388,6 millioner 
per utgangen av 1. kvartal 2013. Nedgangen 
skyldes i hovedsak endring i aktuarmessige 
forutsetninger som reduserer 
pensjonsforpliktelsen med fradrag for utsatt 
skatt på 256 millioner.  

Egenkapitalen per 31. mars 2013 ble 685,6 
millioner, en økning på 215,8 millioner 
sammenlignet med 31. mars 2012. Dette 
tilsvarer en egenkapitalandel på 49,4 prosent, 
en økning fra 31,5 prosent per 31. mars 2012. 
Hovedårsaken til endringen er reduserte 
pensjonsforpliktelser som nevnt ovenfor.  

Egenkapitalen har i løpet av 2013 økt med 
12,4 millioner som følge av valutaeffekter og 
omregningsdifferanser fra SEK, EUR og DKK 
til NOK pga. styrket SEK og EUR mot NOK.  I 
fjor var egenkapitalen negativt påvirket med 
5,1 millioner. 

Egenkapital per aksje tilsvarte 10,7 kroner per 
31. mars 2013 mot 7,4 kroner ved utgangen av 
mars 2012. 

Per 31. mars 2013 hadde konsernet en 
kontantbeholdning på 210,8 millioner mot 
264,1 millioner ved utgangen av 1. kvartal 
2012. Reduksjonen skyldes i hovedsak økt 
utbyttebetaling og redusert resultat. 

Konsernets langsiktige gjeld tilsvarer 11,1 
millioner (12,9 millioner). Endringen skyldes 
reduksjon i utkjøpsverdier for 
minoritetsinteresser i Infratek Säkerhet Sverige 
AB samt innløsning av kjøpsopsjon i 
Eiendomssikring. 

 

KONTANTSTRØM OG FINANSIERING 

Netto kontantstrøm fra driften ble -9,4 millioner 
(-12,7 millioner) i 1. kvartal 2013. Dette er en 
marginal forbedring sammenlignet med 
fjorårets kvartal. Reduksjon i netto 
arbeidskapital styrker kontantstrøm fra driften 
med 31,4 millioner (-10,4 millioner). Negativt 
resultatbidrag svekker derimot 
kontantstrømmen med 31,1 millioner (3,7 
millioner) og utligner effekten av redusert 
kapitalbinding. 

Netto kontantstrøm fra drifts- og ekspansjons-
investeringer i 1. kvartal var negativ med 10,1 
millioner (-21,4 millioner). Beløpet gjelder kjøp 
av 51 prosent i det Danske sikkerhetsselskapet 
Plahn Systems, 6,2 millioner og netto kjøp av 
spesialkjøretøy og verktøy/utstyr, 3,9 millioner.  

Netto negativ kontantstrøm fra finansierings-
aktiviteter var 1,3 millioner (0,4 millioner) i 
kvartalet. 

Konsernet har en 100 millioner kassekreditt 
med DnB Bank ASA. Kassekreditten er 
løpende med en måneds 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, 
Finland og Danmark.   
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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. 

  1. kvartal Året 

NOK millioner 2013 2012 2012 

Driftsinntekter 374,5  419,8  1 894,1  

Driftsresultat før 
avskrivninger 

(9,1) 17,5  128,0  

Driftsresultat (15,5) 11,5  103,3  

Driftsmargin -4,1% 2,7% 5,5% 

 

Lokal Infrastruktur hadde samlede 
driftsinntekter i 1. kvartal på 374,5 millioner 
(419,8 millioner), en nedgang på 10,8 
prosentpoeng i forhold til samme periode i fjor. 
Omlag 59 prosent (55 prosent) av 
omsetningen fant sted i Sverige og 41 prosent 
(45 prosent) i Norge. Driftsresultat i perioden 
ble -15,5 millioner (11,5 millioner).  

Omsetningen i Norge gikk ned med 37,3 
millioner i forhold til 1. kvartal i 2012 (19,6 
prosent). Driftsresultatet ble redusert med 8,0 
millioner og endte på 6,7 millioner. Vinteren i 
fjor var unormalt mild og driftsforholdene var 
gode gjennom hele 1. kvartal, i tillegg bidro 
stormen Dagmar positivt. I år har vinteren vært 
preget av langvarig stabil sterk kulde som har 
medført utfordringer for driften og lite feil på 
nettet.  

Omsetningen i den svenske delen av 
virksomheten er redusert med 8,5 millioner 
(3,7 prosent) i forhold til samme periode i fjor. 
Økt omsetning innen jernbanesegmentet med 
omlag 28 millioner, mer enn motsvares av 
redusert omsetning i andre deler av 
virksomheten. 

Resultatet ble -22,2 millioner (3,1 millioner), og 
driftsmarginen gikk ned fra -1,4 prosent til  
-10,0 prosent. I tillegg til vanskelige 
driftsforhold har oppdragsmengden vært lavere 
enn forventet. Videre er resultatet belastet med 
kostnader ved oppstart av ny jernbanekontrakt 
og ny el-nett beredskapsavtale i Stockholm.  

Ved utgangen av 1. kvartal 2013 hadde 
forretningsområdet en total ordrereserve på  
2 504 millioner, hvorav 1 153 millioner i 2013, 
715 millioner i 2014 og 635 millioner i 2015 og 
senere. Inntak av ordrereserve i kvartalet er på  
linje med produsert volum. 

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. 

  1. kvartal Året 

NOK millioner 2013 2012 2012 

Driftsinntekter 113,2  112,3  591,4  

Driftsresultat før 
avskrivninger 

(4,5) (7,1) 8,0  

Driftsresultat (5,8) (8,4) 2,5  

Driftsmargin -5,1% -7,5% 0,4% 

 

Sentral Infrastruktur hadde samlede 
driftsinntekter i 1. kvartal på 113,2 millioner 
(112,3 millioner), en økning på 0,8 
prosentpoeng i forhold til samme periode i fjor. 
Omlag 35 (37) prosent av omsetningen er 
generert i Sverige, 47 (43) prosent i Norge og 
18 (20) i Finland. Driftsresultat i perioden ble  
-5,8 millioner (-8,4 millioner).  

Omsetningen i Norge ble 53,3 millioner (50,4 
millioner), en økning på 2,9 millioner. 
Driftsresultatet ble -1,2 millioner (-3,6 millioner) 
og driftsmarginen -2,3 prosent (-7,1 prosent). 
Det har vært jobbet med organisatoriske 
tilpasninger, kompetanseheving og prosess-
forbedringer gjennom hele 2012. Dette 
begynner nå å gi resultater. I tillegg har 
markedet bedret seg i forhold til samme 
periode i fjor, men vanskelige driftsforhold har 
medført utsettelser av leveranser og påvirket 
resultatet negativt i perioden. 

Omsetningen i den svenske virksomheten ble 
39,5 millioner (38,9 millioner), en økning på 0,6 
millioner (1,5 prosent). Driftsmarginen ble -4,8, 
en bedring på 0,4 prosent mot fjoråret. 
Driftsresultatet endte på -1,9 millioner (-2,2 
millioner). Aktiviteten i kvartalet har vært lavere 
enn forventet av samme årsak som for den 
norske delen av virksomheten. 

Omsetningen i Finland ble 25,0 millioner (23,0 
millioner), en økning på 2,0 millioner mot 1. 
kvartal 2012 som følge av økt internomsetning.   
Driftsresultatet ble -2,7 millioner (-2,6 millioner) 
og driftsmarginen -10,8 prosent mot -11,3 
prosent i samme periode i fjor.   

Ved utgangen av 1. kvartal 2013 hadde 
forretningsområdet en total ordrereserve på 
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570 millioner, hvorav 359 millioner i 2013, 156 
millioner i 2014 og 54 millioner i 2015 og 
senere.  Kontrakter inngått i kvartalet er lavere 
enn produksjonen i kvartalet og total 
ordrereserve er ned med 49 millioner i løpet av 
1. kvartal. 
 
 

SIKKERHET 

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

  1. kvartal Året 

NOK millioner 2013 2012 2012 

Driftsinntekter 81,5  72,5  320,6  

Driftsresultat før 
avskrivninger 

(0,3) 1,1  28,8  

Driftsresultat (0,9) 0,2  26,0  

Driftsmargin -1,1% 0,3% 8,1% 

 

Sikkerhet hadde samlede driftsinntekter i 
kvartalet på 81,5 millioner mot 72,5 millioner 
foregående år. Elsikkerhets segmentet hadde 
omsetning på samme nivå som i fjorårets 
kvartal. Innen segmentet tekniske 
sikkerhetsløsninger endte omsetningen opp 
med 9,0 millioner i forhold til i fjor. 
Hovedårsaken er oppkjøpet av Plahn Systems 
i Danmark som bidrar med 12,7 millioner i 
omsetning for 1. kvartal. Omsetningen i den 
norske delen av dette segmentet er ned med 
drøyt 5 millioner, mens omsetningen i Sverige 
og Finland er opp med omlag 2 millioner. 

Forretningsområdet omsatte for 58,7 millioner 
(64,2 millioner) i Norge, 9,5 millioner (8,2 
millioner) i Sverige, 1,4 millioner (1,0 millioner) 
i Finland og 12,7 millioner i Danmark. Internt 
salg mellom de geografiske områdene var 0,8 
millioner (1,0 million) i kvartalet. 

Driftsresultat ble -0,9 millioner (0,2 millioner), 
hvorav 0,5 millioner (1,4 millioner) ble generert 
i det norske markedet. Den svenske delen av 
virksomheten gav et resultatbidrag på -1,7 
millioner (-0,6 millioner), den finske 
virksomheten på -0,9 millioner (-0,5 millioner) 
og den danske virksomheten på 1,2 millioner.  

Ved utgangen av 1. kvartal 2013 hadde 
forretningsområdet en total ordrereserve på 
120 millioner, hvorav 66 millioner i 2013 og 54 
millioner i 2014. Total ordrereserve er redusert 
med 17 millioner i løpet av 1. kvartal. 
Ordrereserven innen høysikkerhets løsninger 

er redusert i løpet av kvartalet og visibiliteten 
de nærmeste månedene er relativt lav.  
Elsikkerhets segmentet har full ordrebok i hele 
2013.   
 
 
 
ØVRIG 

Øvrig består av konsernets administrasjon 
samt konsernovergripende kostnader.  

  1. kvartal Året 

NOK millioner 2013 2012 2012 

Driftsresultat      (7,5)  (5,4)  (27,2) 

 

Det påløp 7,5 millioner i netto konsern-
kostnader i kvartalet mot 5,4 millioner i samme 
periode i fjor.  

Økning i netto kostnader skyldes i hovedsak 
styrking av konsernfunksjonen innen People & 
Safety og kostnader knyttet til etablering av et 
nordisk senter for fellestjenester. 

 

 

HENDELSER 

 
Valg av ansattrepresentanter til styret i Infratek  
Bedriftsdemokratinemnda (BDN) har innvilget 
Infratek ASA utvidet styrerepresentasjon blant 
de ansatte. Den 22. januar 2013 ble nyvalg av 
ansattrepresentanter fra konsernets tre 
forretningsområder til styret i Infratek ASA 
avsluttet. Roger Andre Hansen ble gjenvalgt 
som representant for de ansatte i styret for 
forretningsområdene Lokal og Sentral 
Infrastruktur i Norge, mens Olle Strömberg ble 
valgt som representant for de samme 
forretningsområdene i Sverige og Finland. 
Rune Tobiassen ble valgt inn som 
representant for forretningsområdet Sikkerhet. 
 
Infratek bygger kraftlinjer i Østfold  
Forretningsområdet Sentral Infrastruktur er 
tildelt en kontrakt med Hafslund Nett AS 
vedrørende bygging og montasje av en 52 kV 
dobbel kraftlinje fra Åsgaard i Mysen kommune 
til Ørje i Marker kommune. Kontrakten har en 
estimert verdi på om lag NOK 23 millioner. 
Arbeidet vil bli startet opp umiddelbart, og skal 
være ferdigstilt i løpet av 1. kvartal 2014. 
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Beredskapstjenester til Hafslund Nett 
Forretningsområdene Lokal Infrastruktur og 
Sentral Infrastruktur har inngått avtale med 
Hafslund Nett AS om beredskapstjenester fra 
1. juli 2013 til 30. juni 2015, med opsjon på 
ytterligere 1+1 år (2015 - 2017). Avtalen 
omfatter stående beredskap og feilutbedring 
på regionalnett i Akershus, Østfold og Oslo og 
på distribusjonsnettene i Oslo, Asker, Bærum 
og på Romerike. Avtalen har en estimert verdi 
på rundt NOK 112 millioner per år, avhengig av 
antall hendelser på nettet. 
 
Infratek tildelt kontrakt i Finland 
Forretningsområdet Sentral Infrastruktur er 
tildelt en kontrakt med det finske nasjonale 
nettselskapet Fingrid, vedrørende 
totalleveranse av en 110 kV 
transformatorstasjon. Kontraktsverdien er ca. 
EUR 3,4 millioner, og arbeidet vil starte opp 
umiddelbart. Transformatorstasjonen vil stå 
ferdig ved utgangen av 2014. Totalleveransen 
omfatter bygging av nye 110 kV 
koblingsanlegg, beskyttelses- og hjelpe-
systemer. 

 

 
 

ANSATTE  

Per 31. mars 2013 hadde konsernet 1 660 
ansatte.     

Forretnings-
områdene 

Antall 
ansatte 

Antall 
årsverk 

Syke-
fravær 

1Q13 

Lokal infrastruktur 1047 1040 5,0% 

Sentral infrastruktur 351 347 4,8% 

Sikkerhet 216 215 5,3% 

Felles 46 45 2,3% 

Totalt 1660 1647 5,0% 

 

Sykefravær i 1. kvartal ble 5,0 prosent (5,5 
prosent). Det arbeides aktivt med ulike tiltak for 
å holde sykefraværet på et akseptabelt nivå. 

 

AKSJONÆRFORHOLD 

Infratek ASAs aksjekurs var 20,3 kroner per 
31. mars 2013 mot 20,0 kroner per 31. mars 
2012.  

Infratek ASA hadde følgende aksjonærstruktur 
per 31. mars 2013:  
 

# Aksjonær Antall Andel 

1 HAFSLUND ASA 27 652 360 43,3 % 

2 FORTUM NORDIC AB  21 074 864 33,0 % 

3 ODIN NORDEN 3 275 600 5,1 % 

4 ORKLA ASA 2 301 044 3,6 % 

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 VERDIPAPIRFONDET DNB 554 906 0,9 % 

10 VJ INVEST AS 368 956 0,6 % 

11 
VPF NORDEA AVKASTNIN 
C/O JPMORGAN EUROPE 

312 000 0,5 % 

12 
VPF NORDEA KAPITAL C/O 
JPMORGAN EUROPE 

249 850 0,4 % 

13 TERRA TOTAL VPF 220 895 0,3 % 

14 FROGNER BJØRN 206 000 0,3 % 

15 IVAR S LØGE AS 200 000 0,3 % 

16 VERDIPAPIRFONDET NOR 154 000 0,2 % 

17 
VPF NORDEA SMB C/O 
JPMORGAN EUROPE 

150 340 0,2 % 

18 POLLENINVEST AS NIL 115 900 0,2 % 

19 BANGEN LARS 102 000 0,2 % 

20 
JPMORGAN CHASE BANK 
NORDEA TREATY ACCOUN 

98 500 0,2 % 

 Sum 20 største 62 361 982 97,6 % 

 Øvrige aksjonærer 1 501 242 2,4 % 

 Total  63 863 224 100 % 

    

  Styret og ledelse              406 500  0,6 % 

 

 

UTSIKTER 

Samfunnets forventning til stabile og robuste 
løsninger for kritisk infrastruktur er økende, og 
dette øker kvalitetskravene til eksisterende 
infrastruktur. I tillegg medfører et økende 
forbruk behov for forsterkninger av 
eksisterende anlegg og bygg av nyanlegg.  

Klimautfordringene presser frem krav om 
utbygging av fornybare energisystemer blant 
annet i form av vindparker og 
fjernvarmeanlegg med tilhørende infrastruktur. 
Kollektivtransporten i Norden står overfor 
samme utfordringer både med hensyn til 
stabilitet, kapasitet og klima. Jernbane og 
sporvei er således store offentlige 
satsningsområder i tiden fremover. Behov for 
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sikring og overvåkning av kritisk infrastruktur 
øker både som følge av økt terrorfrykt og krav 
til stabile løsninger.  

Disse faktorene gir samlet sett gode 
markedsmuligheter for Infratek. Dette 
underbygges av tydelige tegn til økt 
investeringsnivå blant konsernets kunder. Den 
internasjonale finansuroen kan imidlertid 
medføre at planlagte investeringer kan bli 
skjøvet noe ut i tid og forventningene om vekst 
er dermed noe redusert i det korte bilde. 

Forventet vekst i markedet for kritisk 
infrastruktur fører til et generelt behov for økt 
kompetanse og kapasitet. I tillegg vil et 
forestående generasjonsskifte i mange av de 
tekniske miljøene, gi utfordringer for alle 
aktører og spesielt for de lukkede markedene. 
Kapasitetsutfordringene vil medføre at flere 
netteiere vil gjøre bruk av det åpne markedet 
og vurdere utskillelse av utførende virksomhet. 
Dette vil gi nye muligheter for Infratek gjennom 

virksomhetsoverdragelse eller oppkjøp. 
Prosesser av denne karakter er som oftest 
politisk styrt og krever god innsikt i de lokale 
forhold og tålmodighet for å oppnå ønskede 
posisjoner.  

Normale sesongsvingninger gjennom året 
tilsier betydelige svingninger i oppdrags-
mengde fra kvartal til kvartal.  
Vanskelige driftsforhold i 1. kvartal har medført 
utsettelse av inngåtte oppdrag til senere 
perioder. Dette forventes å bidra til høyere 
aktivitet ut året enn normalt.  

Styret har en aktiv rolle i utvikling av 
konsernets forretningsstrategi. 

 

 

Oslo, 7. mai 2013 

Styret i Infratek ASA
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RESULTATREGNSKAP KONSERN 

1. kvartal 
 

Året 

2012 2013 NOK millioner 2012 

603,4  570,0  Driftsinntekter 2 810,5  

603,4  570,0  Sum inntekter 2 810,5  

(243,1) (232,8) Kjøp av varer  (1 290,6) 

(262,2) (261,8) Lønnskostnader (1 027,0) 

(10,0) (10,4) Avskrivninger (41,3) 

(90,2) (94,7) Andre driftskostnader (344,1) 

(2,0) (29,7) Driftsresultat 107,5  

(1,7) (1,4) Finansinntekter / kostnader (6,7) 

(3,7) (31,1) Resultat før skatt  100,8  

0,6  7,2  Skattekostnad (29,9) 

 -     -    Resultat solgt virksomhet - 

(3,1) (23,9) Resultat etter skatt 70,8  

(3,1) (23,9) Majoritetens andel av resultat 70,8  

 -     -    Minoritetens andel av resultat 0,1  

 

Andre innregnede resultatposter (Other comprehensive income) 

1. kvartal 
 

Året 

2012 2013 NOK millioner 2012 

(5,1) 12,6 Omregningsdifferanser ved omregning av utenlandske enheter (9,4) 

(8,4) - Estimatendring pensjoner 343,5 

(13,5) 12,6 Sum innregnede resultatposter før skatt 334,1 

2,4 - Skatt av innregnede resultatposter (96,2) 

(11,2) 12,6 Sum innregnede resultatposter etter skatt 237,9 

(14,2) (11,3) Totalresultat etter skatt 308,7 

(14,2) (11,3) Majoritetens andel av totalresultatet 308,7 

- - Minoritetens andel av totalresultatet 0,1 

 

 

BALANSE KONSERN 

NOK millioner 31.12.2013 31.3.2012 31.12.2012 

Immaterielle eiendeler 337,3 434,1 321,4 

Varige driftsmidler 156,6 157,6 158,4 

Kundefordringer og andre fordringer 683,9 637,3 755,8 

Kontanter og kontantekvivalenter 210,8 264,1 243,8 

Eiendeler 1388,6 1493,2 1479,3 

Egenkapital 685,6 469,8 696,9 

Pensjon og annen forpliktelse 226,7 586,2 226,4 

Langsiktig gjeld 10,8 12,2 9,8 

Kortsiktig gjeld 465,5 425,0 546,2 

Egenkapital og gjeld 1388,6 1493,2 1479,3 
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KONTANTOPPSTILLING KONSERN 

 

1. kvartal 1. kvartal Året 

NOK millioner 2013 2012 2012 

Resultat før skatt (31,1) (3,7) 100,8 

Ikke likviditetsmessige resultatposter 9,9 7,9 31,0 

Endring arbeidskapital med mer (4,7) (16,9) (34,5) 

Netto kontantstrøm fra driften (25,9) (12,7) 97,2 

Investeringer - varige driftsmidler (5,5) (4,2) (38,8) 

Investeringer – virksomhet (6,2) (17,2) (17,2) 

Salgssum - varige driftsmidler 1,6 - 5,2 

Salgssum - virksomhet - - - 

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  (10,1) (21,4) (50,8) 

Endring brutto rentebærende gjeld 0,1 0,2 (3,0) 

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

Utbytte, emisjoner og andre egenkapitaleffekter - - (95,8) 

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  1,3 0,4 (98,8) 

Endring i kontanter og kontantekvivalenter (34,7) (33,6) (52,4) 

Bankbeholdning inngang til perioden 243,8 299,6 299,6 

Omregningsdifferanser, likvider 1,8 (1,8) (3,3) 

Bankbeholdning ved utgangen av perioden 210,8 264,1 243,8 

 

ENDRING I KONSERNETS EGENKAPITAL 

  1. kvartal Året 

NOK million 2013 2012 2012 

Egenkapital inngang til perioden 696,9 484,0 484,0 

Periodens resultat etter skatt (23,9) (3,1) 70,8 

Omregningsdifferanser 12,6 (5,1) (9,4) 

Estimatendring pensjoner - (6,1) 247,3 

Periodens totalresultat (11,3) (14,2) 308,7 

Transaksjoner med eierne       

Endring i minoritetsinteresse     - 

Utbytte - - (95,8) 

Andre egenkapitaleffekter - - - 

Totale transaksjoner med eierne - - (95,8) 

Egenkapital ved utgangen av perioden 685,6 469,8 696,9 
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NOTER TIL REGNSKAPET 
 

1) RAMMEVERK OG VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER 

Konsernregnskapet for 2012, avsluttet per 31. desember 2012, samt konsernregnskapet for 1. kvartal 
2013 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 2012. Anvendte regnskapsprinsipper i 
delårsrapporteringen er de samme som er beskrevet i note 2 i Infratek konsernets årsregnskap for 
2012. 

  

2) OPERASJONELL SEGMENTINFORMASJON – Resultat 

1. kvartal   Året 

2012 2013 NOK millioner 2012 

419,8 374,5 Lokal Infrastruktur 1894,1 

112,3 113,2 Sentral Infrastruktur 591,4 

72,5 81,5 Sikkerhet 320,6 

(1,1) 0,9 Øvrig /elimineringer 4,3 

603,4 570,0 Sum Driftsinntekter 2810,5 

11,5 (15,5) Lokal Infrastruktur 103,3 

(8,4) (5,8) Sentral Infrastruktur 2,5 

0,2 (0,9) Sikkerhet 26,0 

(5,4) (7,5) Øvrig / elimineringer (24,3) 

(2,0) (29,7) Sum driftsresultat 107,5 

 

3) GEOGRAFISK SEGMENTINFORMASJON - Resultat 

1. kvartal 
 

Året 

2012 2013 NOK millioner 2012 

308,6 269,3 Norge 1309,6 

280,6 271,5 Sverige 1407,1 

23,9 26,3 Finland 162,3 

0,0 12,7 Danmark 162,3 

(9,7) (9,7) Elimineringer (68,6) 

603,4 570,0 Sum Driftsinntekter 2810,5 

7,1 (1,5) Norge 79,8 

(6,0) (25,8) Sverige 21,8 

(3,1) (3,6) Finland 5,9 

- 1,2 Danmark - 

- - Elimineringer - 

(2,0) (29,7) Sum driftsresultat 107,5 
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4) GEOGRAFISK SEGMENTINFORMASJON – Balanse 31. mars 2013 
 

NOK millioner Norge Sverige Finland Danmark Konsern / 
eliminering 

Konsern total 

Immaterielle eiendeler 175,6 96,8 7,8 3,8 53,3 337,3 

Varige driftsmidler 68,5 87,2 19,5 1,7 (20,2) 156,6 

Fordringer og varer - - - - - - 

Bankinnskudd og lignende 620,8 293,9 27,5 16,0 (274,3) 683,9 

Eiendeler 298,1 (30,3) 58,9 3,2 (119,1) 210,8 

Egenkapital  1163,0 447,7 113,7 24,7 (360,4) 1388,6 

Avsetning for forpliktelser 545,9 241,9 83,6 6,7 (192,5) 685,6 

Langsiktig gjeld 234,8 6,1 - 0,1 (14,4) 226,7 

Kortsiktig gjeld - 8,8 6,7 1,2 (5,9) 10,8 

Gjeld og egenkapital 382,2 190,8 23,4 16,6 (147,6) 465,5 

Egenkapitalandel 1163,0 447,7 113,7 24,7 (360,4) 1388,6 

 

 

 

5) ANTALL ANSATTE PER LAND  

  

Per 31. mars 2013 Antall ansatte Antall årsverk 
Sykefravær  

1. kvartal 2013 

Norge 708 700 5,2% 

Sverige 809 807 3,7% 

Finland 128 125 5,4% 

Danmark 15 15 2,0% 

Totalt 1660 1647 5,0% 

 

 

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 høyt spenningsnivå 
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 31. desember 2013 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 31. mars 2013 utgjør 61,0 millioner og kommer 
hovedsakelig fra salg av varer og tjenester. Leverandør- og annen kortsiktig gjeld til selskaper innen 
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Hafslund-konsernet per 31. mars 2013 utgjør 1,5 millioner og kommer hovedsakelig fra kjøp av varer 
og tjenester. Totalt salg av varer og tjenester per 31. mars 2013 til Hafslund-konsernet utgjør 84,0 
millioner. Kjøp av varer og tjenester fra Hafslund-konsernet utgjør 3,5 millioner ved utgangen av mars. 

Fordringer på selskaper innen Fortum-konsernet per 31. mars 2013 utgjør 45,0 millioner og kommer 
hovedsakelig fra salg av varer og tjenester. Leverandør- og annen kortsiktig gjeld til selskaper innen 
Fortum-konsernet per 31. mars 2013 utgjør 1,0 millioner og kommer hovedsakelig fra kjøp av varer og 
tjenester. Totalt salg av varer og tjenester per 31. mars 2013 til Fortum-konsernet utgjør 91,1 millioner. 
Kjøp av varer og tjenester fra Fortum konsernet utgjør 1,9 millioner ved utgangen av mars.  

 

8) SIKKERHET UTVIDER I DANMARK 

Infratek Sikkerhet AS inngikk den 10. januar 2013 avtale om å overta 51 prosent av aksjene i det 
danske sikkerhetsselskapet Plahn Systems A/S. Omsetningen i selskapet var DKK 29 millioner i 2012. 
Avtalen er i tråd med selskapets nordiske strategi og vil kunne gi vekstmuligheter innen Infrateks 
øvrige tjenestesegmenter. Som en del av kjøpet eksisterer det både en salgsopsjon og en kjøpsopsjon 
knyttet til de resterende 49 prosent av aksjene i selskapet, som forfaller i 2018. På bakgrunn av 
eksisterende opsjoner, og siden Infratek ikke har full kontroll over hvorvidt minoritetsinteressen skal 
beholdes i framtiden, er kjøpet etter IFRS å anse for å være kjøp av 100 prosent av aksjene, men med 
en forpliktelse til å betale resterende 49 prosent av aksjene når opsjonene forfaller i 2018. 

Kjøpet av Plahn Systems A/S blir på bakgrunn av dette regnskapsmessig behandlet som et 100 
prosent eid datterselskap uten ikke-kontrollerende eierinteresser. Samtidig har konsernet estimert en 
framtidig kjøpesum knyttet til de resterende 49 prosent av aksjene. På oppkjøpstidspunktet ble denne 
forpliktelsen beregnet til om lag DKK 5,8 millioner i 2018, som neddiskontert tilsvarer ca. 4,7 millioner. 
Denne forpliktelsen er estimert på bakgrunn av prisningsmekanismene som framgår av 
opsjonsavtalene, og estimatet følges opp kvartalsvis. Enhver endring i estimert kjøpsforpliktelse vil bli 
resultatført i konsernet under finansposter. 

Oppkjøpsanalyse knyttet til oppkjøpet av Plahn Systems A/S er som følger: 

Virkelig verdi av oppkjøpte eiendeler og gjeld: 

NOK millioner 2013 

Kjøpesum 51 % av aksjene 5,6 

Estimert verdi opsjon resterende 49 % 4,7 

Totalt vederlag 10,3 

Virkelig verdi anskaffede netto eiendeler 2,0 

Goodwill 8,3 

 

Observerbare eiendeler og gjeld knyttet til oppkjøpet per 10. januar 2013: 

NOK millioner 2013 

Varige driftsmidler 1,8 

Varelager 2,4 

Kundefordringer og andre fordringer 11,6 

Kontanter og kontantekvivalenter 2,3 

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld (15,0) 

Langsiktig lån (1,1) 

Anskaffede netto eiendeler 2,0 

 

Med virkning fra 22. mars 2013 har Infratek Sikkerhet AS kjøpt resterende aksjer i selskapet 
Eiendomssikring AS. Fra før hadde Infratek Sikkerhet AS en eierprosent på 85 prosent i selskapet. 
Ved utøvelse av kjøpsopsjonen i mars 2013 betalte Infratek Sikkerhet 0,9 millioner for de resterende 
15 prosentene av selskapet. Det har ikke oppstått ny goodwill som følge av kjøpet av den resterende 
eierandelen.  



 
 

 

INFRATEK ASA – AKSJONÆRRAPPORT 1. KVARTAL 2013 13 

 

 

BESKRIVELSE AV 
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). 
Forretningsområde har virksomhet i Norge, 
Sverige, Finland og Danmark. 
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