INFRATEK ASA – 1. kvartal 2012
HØYDEPUNKTER

• Historisk godt første kvartal - driftsresultat på -2,0 millioner
(-14,4 millioner)
• Omsetningsvekst på 4,3 prosent i forhold til samme periode i fjor
– omsetning på 603 millioner i kvartalet
• Økt aktivitet og bedre marginer innen Lokal Infrastruktur
• Positiv utvikling i ordrereserve for alle forretningsområder gjennom
kvartalet og i forhold til utgangen av første kvartal i fjor
• Kontantbeholdning på 264 millioner og ingen rentebærende gjeld
• Forelått utbytte for 2011 er 1,5 kroner per aksje som utgjør 95,8
millioner totalt
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HOVEDTALL
1. kvartal

Året

2011

2012 RESULTATREGNSKAP (NOK millioner)

578,7

603,4 Driftsinntekter

(3,9)

2011
2 889,7

7,9 Driftsresultat før avskrivninger

144,0

(14,4)

(2,0) Driftsresultat

101,1

(15,4)

(3,7) Resultat før skatt

100,6

(11,2)

- Resultat fra avviklet virksomhet

(3,5)

(3,1) Resultat etter skatt

71,1

KAPITALFORHOLD
1 400,5
44 %
(224,6)

1 493,2 Totalkapital

1 648,2

31 % Egenkapitalandel

29 %

(251,2) Netto rentebærende gjeld (kontanter)

(285,6)

PER AKSJE* (NOK)
(0,2)
0,3

(0,0) Resultat

1,1

(0,2) Kontantstrøm fra driften

2,8

NØKKELTALL
-2,5%

-0,3% Netto driftsmargin

3,5%

Merk: *Resultat og kontantstrøm per aksje er beregnet basert på vektet snitt antall aksjer i perioden: 63 863 224 for både 1. kvartal 2011 og
1. kvartal 2012. Ureviderte tall i NOK der annet ikke er spesifisert. Tall for 1. kvartal 2011 oppgitt i parentes.

1. KVARTAL 2012

Sverige høyere enn på samme tid i fjor, men
lavere i Finland.

Infratek-konsernets resultat etter skatt for
1. kvartal ble -3,1 millioner sammenlignet med
-11,2 millioner foregående år. Dette gir et
resultat per aksje for 1. kvartal på -0,05 kroner
(-0,20 kroner), som også tilsvarer utvannet
resultat per aksje.

Konsernets driftsresultat for 1. kvartal ble -2,0
millioner (-14,4 millioner). I en lavsesong
periode som 1. kvartal vurderes oppnådd
driftsresultat som svært godt.

Omsetningen økte med 24,7 millioner (4,3
prosent) målt mot samme periode i fjor. Mild
vinter har generelt gitt gode driftsforhold. I
tillegg har aktiviteten i den norske delen av
virksomheten vært høy i etterkant av stormen
Dagmar, og omsetningen er økt med 37,6
millioner (13,9 prosent). I Sverige er
omsetningen ned 0,7 millioner og er på nivå
med fjoråret. Omsetningen i Finland er ned
med 12,8 millioner (34,9 prosent) som følge av
lavere aktivitet. Konsernintern omsetning
mellom landene er redusert med 0,6 millioner.
Oppdragsmengden for konsernet som helhet
har vært tilfredsstillende gjennom kvartalet og
ordrereserven har utviklet seg positivt i
perioden. Totalt er ordrereserven for Norge og
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I Sverige ble driftsresultatet -6,0 millioner (-7,5
millioner). Driftsmarginen øker fra -2,7 prosent
til -2,1 prosent. Oppstartskostnader knyttet til
jernbanekontrakten reduserer marginen i det
korte bildet. I tillegg har virksomheten fortsatt
relativt store tap på enkelte prosjekter i som
også er omtalt i tidligere rapporter
Driftsresultat i Norge
millioner) og skyldes
aktivitet og bedrede
oppdrag
innen
Driftsmarginen endte
prosent).

ble 7,1 millioner (-5,8
i all hovedsak høyere
marginer på utførte
Lokal
Infrastruktur.
på 2,3 prosent (-2,1

Finland kunne vise til et resultat på -3,1
millioner, en reduksjon på 1,9 millioner som
skyldes redusert omsetning. Driftsmargin i
perioden ble -12,9 prosent (-3,2 prosent).
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Netto finansinntekter i kvartalet ble -1,7
millioner mot -1,0 millioner i 1. kvartal 2011.
Renteelement knyttet til pensjonskost er
kostnadsført med 1,5 millioner (1,5 millioner).
Skattekostnaden ble positiv med 0,6 millioner i
kvartalet som følge av negativt resultat før
skatt.
BALANSE

Konsernets totalkapital økte fra 1400,5
millioner per 31. mars 2011 til 1493,2 millioner
per utgangen av 1. kvartal 2012. Økningen
skyldes i hovedsak endring i regnskapsprinsipp
for presentasjon av ytelsespensjoner i Norge
hvor endringen har medført økning i
immaterielle eiendeler og pensjonsforpliktelser,
mens
egenkapitalen
er
redusert.
Sammenlignbare tall for 2011 er utarbeidet,
men effekten av lavere diskonterningsrente for
2011 kom først i 4. kvartal 2011.
Egenkapitalen per 31. mars 2012 var 469,8
millioner (611,0 millioner). Dette tilsvarer en
egenkapitalandel på 31,5 prosent, en
reduksjon fra 43,6 prosent per 31. mars 2011.
Konsernets reduserte egenkapital i kroner
skyldes
i
hovedsak
endring
av
regnskapsprinsipp
for
presentasjon
av
pensjoner. Egenkapitalen ved utgangen av 1.
kvartal er redusert med 5,1 millioner hittil i år
som følge av valutaeffekter og omregningsdifferanser fra SEK og EUR til NOK pga
svekket SEK og EUR mot NOK i først kvartal.
Egenkapital per aksje tilsvarte 7,4 kroner per
31. mars 2012 mot 9,6 kroner ved utgangen av
1. kvartal 2011.
Per 31. mars 2012 hadde konsernet en
kontantbeholdning på 264,1 millioner mot
241,6 millioner ved utgangen av 1. kvartal
2011. Opsjonsforpliktelser knyttet til oppkjøp
av resterende aksjer i Unisec Varularm og
Eiendomssikring er estimert til 12,9 millioner
(17,1
millioner)
og
presentert
under
rentebærende gjeld.
KONTANTSTRØM OG FINANSIERING

Netto kontantstrøm fra driften ble -12,7
millioner (18,6 millioner) i 1. kvartal 2012, en
vesentlig reduksjon mot fjorårets kvartal. Netto
arbeidskapital ved utgangen av kvartalet er på
samme nivå i år som i fjor, mens reduksjonen i
netto arbeidskapital gjennom perioden er
lavere. Årsaken er at sum innbetalinger fra
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kunder er lavere i første kvartal i år enn i fjor,
dette skyldes normale svingninger og er ikke
en varig endring.
Netto kontantstrøm til drifts- og ekspansjonsinvesteringer i 1. kvartal var negativ med -4,2
millioner (-16,7 millioner) som følge av
driftsinvesteringer i kjøretøy, maskiner og
utstyr.
Konsernet har en 100 millioner kassekreditt
med DnB NOR Bank ASA. 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,
veibelysning,
fiber/telekom, fjernvarme og bane.
1. kvartal

Året

NOK millioner

2012

2011

2011

Driftsinntekter
Driftsresultat før
avskrivninger
Driftsresultat*

419,8

397,8

1 989,0

17,5

2,6

112,1

11,5

(3,7)

86,0

Driftsmargin

2,7%

-0,9%

4,3%

Lokal
Infrastruktur
hadde
samlede
driftsinntekter i 1. kvartal på 419,8 millioner
(397,8 millioner), en vekst på 5,5 prosentpoeng
i forhold til samme periode i fjor. Omlag 55
prosent (57 prosent) av omsetningen fant sted
i Sverige og 45 prosent (43 prosent) i Norge.
Driftsresultat i perioden ble 11,5 millioner (-3,7
millioner).
Omsetningen i den svenske delen av
virksomheten ble 229,9 millioner (229,1
millioner) som er på linje med samme periode i
fjor. Resultatet i den svenske virksomheten ble
-3,1 millioner (-4,8 millioner), og driftsmarginen
gikk opp fra -2,1 prosent til -1,4 prosent. Det
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har vært en positiv utvikling i resultatbidrag og
marginer på gjennomførte oppdrag i perioden
sammenlignet med fjoråret. Resultatet er
imidlertid negativt påvirket av svært svake
resultater
fra
datterselskapet
VEKA
Entreprenad, hvor det er gjennomført tiltak for
å snu den negative utviklingen i selskapet.
Videre
er
resultatet
belastet
med
oppstartskostnader
knyttet
til
jernbanekontrakten som startes opp i høst.
Den
svenske
virksomheten
har
en
tilfredsstillende ordrereserve totalt sett, men
har noen utfordringer innenfor produktområdet
belysning/fiber/måler.
Omsetningen i Norge er 21,3 millioner (12,6
prosent) høyere enn i 1. kvartal i 2011.
Driftsresultatet endte på 14,7 millioner (1,0
millioner). Mild vinter i år har generelt gitt gode
driftsforhold gjennom hele kvartalet. I tillegg
har etterarbeid som følge av ødeleggelser etter
stormen Dagmar i slutten av desember 2011,
gitt høy aktivitet og et godt resultatbidrag
gjennom hele kvartalet.
Den norske
virksomheten har en god ordrereserve totalt
sett, men har noe lav visibilitet i de nærmeste
månedene.
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

2012

2011

2011

Driftsinntekter
Driftsresultat før
avskrivninger
Driftsresultat*

112,3

115,3

610,9

(7,1)

(2,7)

18,5

(8,4)

(4,4)

11,7

Driftsmargin

-7,5%

-3,8%

1,9%

Sentral
Infrastruktur
hadde
samlede
driftsinntekter i 1. kvartal på 112,3 millioner
(115,3 millioner), hvorav 37 prosent (36
prosent) ble generert i det svenske markedet,
43 prosent (33 prosent) i det norske markedet
og 20 prosent (31 prosent) i det finske
markedet. Driftsresultat i perioden ble -8,4
millioner (-4,4 millioner).
Omsetningen i den svenske virksomheten ble
38,9 millioner (42,0 millioner), en reduksjon på
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3,1 millioner. Driftsresultatet endte på -2,2
millioner (-1,6 millioner). Årsaken til reduksjon i
driftsmargin og resultat er tap på enkelte
prosjekter i Stockholms regionen. Tiltak for å
bedre lønnsomheten er iverksatt både i form
av organisatoriske endringer og kompetanseheving innen prosjektledelse. Ordrereserven
for den svenske virksomheten har utviklet seg
positivt gjennom kvartalet og betraktes som
tilfredsstillende.
Omsetningen i Norge ble 50,4 millioner (37,7
millioner), en økning på 12,7 millioner (33,6
prosent) og skyldes generelt høyere aktivitet i
markedet og godt tilfang av oppdrag.
Driftsresultatet ble -3,6 millioner (-1,9
millioner). Driftsmarginen endte på -7,2 prosent
(-5,2 prosent). Hovedårsaken til redusert
bidrag og margin som følge av tap på enkelte
vedlikeholdskontrakter.
Den
norske
virksomheten har en god ordrereserve totalt
sett, men har noen utfordringer innenfor
enkelte produkter.
Omsetningen i Finland ble 23,0 millioner (35,9
millioner), en nedgang på 12,9 millioner mot 1.
kvartal 2011. Driftsresultatet ble -2,6 millioner
mot -0,8 millioner i samme periode i fjor.
Reduksjon i omsetning og driftsresultat skyldes
lavere oppdragsmengde enn i samme periode i
fjor. Ordrereserven er lavere ved utgangen av
kvartalet i år enn for 1. kvartal i 2011. Eventuell
overkapasitet vil så langt det er mulig bli
benyttet på oppdrag i Sverige og Norge.
SIKKERHET
Forretningsområdet Sikkerhet består av
konsernets virksomhet innen høysikkerhet og
leverer alarm, tv-overvåkning, adgangskontroll
og elektronsk varesikring, samt tjenester rettet
mot elsikkerhet.
1. kvartal

Året

NOK millioner

2012

2011

2011

Driftsinntekter
Driftsresultat før
avskrivninger
Driftsresultat*

72,5

69,5

306,5

1,1

0,8

26,6

Driftsmargin

0,2

(0,1)

23,2

0,3%

-0,2 %

7,6%

Sikkerhet hadde samlede driftsinntekter i
kvartalet på 72,5 millioner mot 69,5 millioner
foregående år. Innen segmentet tekniske
sikkerhetsløsninger er omsetningen økt med
11,5 prosent (5,9 millioner) i forhold til i fjor
som følge av økt aktivitet både innen
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varesikring og høysikkerhet. Elsikkerhets
segmentet har redusert omsetningen med 16,4
prosent (2,9 millioner) som følge av reduserte
priser på reforhandlede kontrakter og kortsiktig
mangel på ressurser til å utføre leveranser på
nye kontrakter.
Forretningsområdet omsatte for 64,2 millioner
(60,2 millioner) i Norge, 8,2 millioner (9,9
millioner) i Sverige og 1,0 millioner (0,9
millioner) i Finland. Internt salg mellom de
geografiske områdene var 1,0 millioner (1,4
million) i kvartalet.
Driftsresultat ble 0,2 millioner, en forbedring
mot fjoråret (-0,1 millioner). Driftsresultatet
innen tekniske sikkerhetsløsninger er forbedret
sammenlignet med fjoråret og skyldes høyere
aktivitet og bedre marginer på utførte oppdrag.
Driftsresultatet fordeler seg geografisk på
følgende områder: 1,4 millioner (1,3 millioner)
generert i det norske markedet, -0,6 million (1,1 millioner) i det svenske markedet og et
negativt resultatbidrag fra den finske
virksomheten på -0,5 millioner (-0,3 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
ufallet av anbudsrunden knyttet til dette
området.
Ordrereserver innen tekniske sikkerhetsløsninger har utviklet seg positivt siden
utgangen av 1. kvartal i 2011, men visibiliteten
de nærmeste månedene er relativt lav.

Øvrig består av konsernets administrasjon
samt konsernkostnader.
1. kvartal

Driftsresultat

Tildelt kontrakt med Statnett
Forretningsområdet Sentral Infrastruktur, er
tildelt kontrakt med Statnett vedrørende
utvidelse av syv 420 kV transformatorstasjoner
i Norge. Kontrakten har en verdi på omlag
NOK 50 millioner. Arbeidet settes i gang
umiddelbart, og skal være avsluttet innen
utgangen av 2013. Kontrakten er av strategisk
betydning for Infratek og et viktig steg i
arbeidet med å posisjonere forretningsområdet
Sentral Infrastruktur som totalleverandør innen
høyere spenningsnivåer i det nordiske
markedet for kritisk infrastruktur.
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 planlagt oppstart
1. mai 2012. Tildelingen er påklaget av
konkurrerende tilbyder. Klagen er så langt
avslått i to bransjenemnder, påklagende part
har likevel valgt å prøve saken for svensk
rettsvesen. Rettslig avklaring forventes å
foreligge i løpet av sommeren. På bakgrunn av
utvikling i saken er forventet oppstart
ytterligere utsatt og nytt oppstarts tidspunkt er
stipulert til januar 2013.

ANSATTE
Per 31. mars 2012 hadde konsernet 1703
ansatte.

ØVRIG

NOK millioner

HENDELSER

2012
(5,4)

Forretningsområdene
Lokal infrastruktur

Året

2011
(6,2)

2011
(19,9)

Sentral infrastruktur
Sikkerhet
Felles

Det påløp 5,4 millioner i konsernkostnader i
kvartalet mot 6,2 millioner foregående år.

Totalt

Antall
ansatte

Antall
årsverk

Sykefravær
1. kv. 12

1079

1070

5,9 %

402

394

5,2 %

202

201

4,0 %

20
1 703

18
1 683

3,3 %
5,5 %

Reduksjonen kommer hovedsakelig som en
følge av fremleie av 4. etasje på hovedkontoret
som ble utleid fra 1. juni 2011.
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AKSJONÆRFORHOLD

UTSIKTER

Infratek ASAs aksjekurs var 20,0 kroner ved
utgangen av 1. kvartal 2012, mot 22,5 kroner
per 31. mars 2011.

Infratek fortsetter arbeidet med å strukturere
konsernets virksomhetsområder og aktiviteter
for å synliggjøre kompetanse og tilpasse
virksomheten til utviklingen i markedet.

Infratek ASA hadde følgende aksjonærstruktur
per 31. mars 2012:

#

Aksjonær

Antall

Andel

1 HAFSLUND ASA

27 652 360 43,3 %

2 FORTUM NORDIC AB

21 074 864 33,0 %

3 ODIN NORDEN

3 253 800

5,1 %

4 ORKLA ASA

2 351 044

3,7 %

5 NORDSTJERNAN AB
THE NORTHERN TRUST C
6
TREATY ACCOUNT
SKANDINAVISKA ENSKIL
7
A/C CLIENTS ACCOUNT
8 MP PENSJON PK

1 952 067

3,1 %

1 595 600

2,5 %

947 100

1,5 %

830 000

1,3 %

9 DNB NOR SMB VPF
VPF NORDEA AVKASTNIN
10
C/O JPMORGAN EUROPE
VPF NORDEA KAPITAL C/O
11
JPMORGAN EUROPE

573 906

0,9 %

312 000

0,5 %

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

183 000

0,3 %

Sum 15 største
Øvrige aksjonærer
Total

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 forretningsområder vurderes som gode. Det er tydelige
tegn til økt investeringsnivå blant selskapets
kunder og den gode ordretilgangen konsernet
opplevde i 2011 forventes å fortsette fremover.
Det overordnede målet er å befeste Infrateks
posisjon i markedet for bygging, drifting og
sikring av kritisk infrastruktur basert på
lønnsomhet
og
vekst.
Infrateks
markedsposisjon og finansielle stilling gjør at
selskapet er godt posisjonert for strukturell
vekst. Styret er av den oppfatning at Infratek er
godt rustet til å utvikle konsernet videre, både
organisk og strukturelt.
Styret har en aktiv rolle i utviklingen av
konsernets forretningsstrategi.

61 624 526 96,5 %
2 238 698

3,5 %

63 863 224

100 %

Oslo, 9. mai 2012
Styret og ledelse

373 500
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0,6 %

Styret i Infratek ASA
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RESULTATREGNSKAP KONSERN
1. kvartal

Året

2011

2012 NOK millioner

2011

578,7

603,4 Driftsinntekter

2 889,7

603,4 Sum inntekter

578,7

2 889,7

(223,9)

(243,1) Kjøp av varer

(1 342,4)

(278,0)

(262,2) Lønnskostnader

(1 059,8)

(10,5)

(10,0) Avskrivninger

(80,7)

(90,2) Andre driftskostnader

(42,9)
(343,6)

(2,0) Driftsresultat

(14,4)

101,1

(1,7) Finansinntekter / kostnader

(1,0)

(0,5)

(3,7) Resultat før skatt

(15,4)

100,6

0,6 Skattekostnad

4,2

-

-

(26,0)
(3,5)

Resultat solgt virksomhet

(11,2)

(3,1) Resultat etter skatt

71,1

(11,3)

(3,1) Majoritetens andel av resultat

71,3

0,1

- Minoritetens andel av resultat

(0,2)

Andre innregnede resultatposter (Other comprehensive income)
1. kvartal
2011
1,7
(1,7)
0,5
0,5

Året
2012 NOK millioner

2011

(5,1) Omregningsdifferanser ved omregning av utenlandske enheter

(0,9)

(8,4) Estimatendring pensjoner

(197,0)

(13,5) Sum innregnede resultatposter før skatt

(197,9)

2,4 Skatt av innregnede resultatposter

55,2

(11,2) Sum innregnede resultatposter etter skatt

(142,8)

(10,7)

(14,2) Totalresultat etter skatt

(71,6)

(10,8)

(14,2) Majoritetens andel av totalresultatet

(71,5)

0,1

- Minoritetens andel av andre totalresultatet

(0,2)

BALANSE KONSERN
NOK millioner
Immaterielle eiendeler

31.03.2012

31.03.2011

31.12.2011

434,1

363,8

422,6

Varige driftsmidler

157,6

171,7

159,6

Kundefordringer og andre fordringer

637,3

623,3

766,4

264,1

241,6

299,6

1 493,2

1 400,5

1 648,2

Egenkapital

469,8

611,0

484,0

Pensjon og annen forpliktelse

Kontanter og kontantekvivalenter
Eiendeler

586,2

383,2

582,3

Langsiktig gjeld

12,2

17,6

14,6

Kortsiktig gjeld

425,0

388,6

567,2

1 493,2

1 400,5

1 648,2

Egenkapital og gjeld
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KONTANTOPPSTILLING KONSERN
1. kvartal

Året

NOK millioner

2012

2011

2011

Resultat før skatt

(3,7)

(15,4)

100,6

7,9

4,8

40,7

Endring arbeidskapital med mer

(16,9)

29,2

34,8

Netto kontantstrøm fra driften

(12,7)

18,6

176,1

Ikke likviditetsmessige resultatposter

Investeringer - varige driftsmidler
Investeringer - virksomhet
Salgssum – varige driftsmidler

(4,2)

(16,7)

(44,9)

(17,2)

-

(6,4)

-

-

4,2

-

-

(2,3)

(21,4)

(16,7)

(49,4)

Endring brutto rentebærende gjeld

0,2

0,3

(3,7)

Netto mottatt / betalt rente

0,2

0,4

2,1

-

-

(63,9)

0,4

0,7

(65,5)

Salgssum - virksomhet
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Utbytte, emisjoner og andre egenkapitaleffekter
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Endring i kontanter og kontantekvivalenter

(33,6)

2,6

61,2

Bankbeholdning inngang til perioden

299,6

238,5

238,5

Omregningsdifferanser, likvider
Bankbeholdning ved utgangen av perioden

(1,8)

0,5

(0,2)

264,1

241,6

299,6

ENDRING I KONSERNETS EGENKAPITAL
1. kvartal

Året

NOK millioner

2012

2011

2011

Egenkapital inngang til perioden

484,0

621,5

621,5

Periodens resultat

(3,1)

(11,2)

71,1

Omregningsdifferanser

(5,1)

1,7

(0,9)

Estimatendringer pensjoner

(6,1)

(1,2)

(141,9)

(14,2)

(10,7)

(71,6)

Endring minoritetsinteresser

-

-

(1,9)

Utbytte

-

-

(63,9)

Andre egenkapitaleffekter

-

0,2

-

Totale transaksjoner med eierne

-

0,2

(65,8)

469,8

611,0

484,0

Periodens totalresultat
Transaksjoner med eierne

Egenkapital ved utgangen av perioden
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NOTER TIL REGNSKAPET
1) RAMMEVERK OG VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER
Konsernregnskapet for 2011, avsluttet per 31. desember 2011, samt konsernregnskapet for 1. kvartal
2012 er utarbeidet etter regnskapsprinsippene i IFRS (International Financial Reporting Standard) som
vedtatt av EU. Konsernregnskapet består av Infratek ASA og dets tilknyttete 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. kvartal 2011 har blitt endret tilsvarende. Tabellene under viser effekten av endret
regnskapsprinsipp:
RESULTATREGNSKAP KONSERN
1.
NOK millioner
Driftsinntekter
Sum inntekter

kvartal

2011
omarbeidet

2011
før omarbeiding

578,7

578,7

578,7

578,7

Kjøp av varer

(223,9)

(223,9)

Lønnskostnader

(278,0)

(282,5)

Avskrivninger

(10,5)

(10,5)

Andre driftskostnader

(80,7)

(80,7)

Driftsresultat

(14,4)

(18,9)

(1,0)

0,5

(15,4)

(18,4)

4,2

5,1

Resultat etter skatt

(11,2)

(13,3)

Majoritetens andel av resultat

(11,3)

(13,5)

Minoritetens andel av resultat

-

0,1

Finansinntekter / kostnader
Resultat før skatt
Skattekostnad
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Andre innregnede resultatposter (Other comprehensive income)
1.
NOK millioner
Omregningsdifferanser ved omregning av
utenlandske enheter
Estimatendring pensjoner

kvartal
2011
før omarbeiding

2011
omarbeidet
1,7

1,7

(1,7)

Sum innregnede resultatposter før skatt

-

1,7

Skatt på innregnede poster

0,5

-

Sum innregnede resultatposter etter skatt

0,5

1,7

Totalresultat etter skatt

(10,7)

(11,6)

Majoritetens andel av totalresultatet

(10,8)

(11,8)

0,1

0,1

Minoritetens andel av andre totalresultatet

BALANSE KONSERN
31.03.2011
omarbeidet
363,8

31.03.2011
før omarbeiding
294,1

Varige driftsmidler

171,7

171,7

Kundefordringer og andre fordringer

623,3

623,3

NOK millioner
Immaterielle eiendeler

241,6

241,6

1 400,5

1 330,8

Egenkapital

611,0

790,1

Pensjon og annen forpliktelse

383,2

134,5

Kontanter og kontantekvivalenter
Eiendeler

Langsiktig gjeld

17,6

17,6

Kortsiktig gjeld

388,6

388,6

1 400,5

1 330,8

Egenkapital og gjeld

ENDRING I KONSERNETS EGENKAPITAL
1. kvartal
NOK million

2011
Omarbeidet

2011
før omarbeiding

Egenkapital inngang til perioden

621,5

801,6

Periodens resultat

(11,2)

(13,3)

1,7

1,7

Estimatendring pensjoner

(1,2)

-

Periodens totalresultat

(10,7)

(11,6)

Endring i minoritetsinteresse

-

-

Utbytte

-

-

Andre egenkapitaleffekter

0,2

0,2

Totale transaksjoner med eierne

0,2

0,2

611,0

790,1

Omregningsdifferanser

Transaksjoner med eierne

Egenkapital ved utgangen av perioden
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2) OPERASJONELL SEGMENTINFORMASJON - Resultat
1. kvartal

Året

2011

2012 NOK millioner

2011

397,8

419,8 Lokal Infrastruktur

115,3

112,3 Sentral Infrastruktur

1 989,0
610,9

69,5

72,5 Sikkerhet

306,4

(3,9)

(1,1) Øvrig / elimineringer

(16,6)

578,7

603,4 Sum driftsinntekter

2 889,7

(3,7)

11,5 Lokal Infrastruktur

86,0

(4,4)

(8,4) Sentral Infrastruktur

11,7

0,2 Sikkerhet

(0,1)

23,2

(6,2)

(5,4) Øvrig / elimineringer

(19,9)

(14,4)

(2,0) Sum driftsresultat

101,1

3) GEOGRAFISK SEGMENTINFORMASJON – Resultat
1. kvartal

Året

2011

2012 NOK millioner

271,1

308,6 Norge

1 284,6

281,3

280,6 Sverige

1 462,2

36,7

23,9 Finland

186,2

(9,7) Elimineringer

(10,4)
578,7

2011

(43,2)

603,4 Sum driftsinntekter

2 889,7

7,1 Norge

50,9

(7,4)

(6,0) Sverige

39,2

(1,2)

(3,1) Finland

11,0

(5,8)

- Elimineringer

-

-

(2,0) Sum driftsresultat

(14,4)

101,1

4) GEOGRAFISK SEGMENTINFORMASJON – Balanse
NOK millioner
Immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Fordringer og varer
Bankinnskudd og lignende
Eiendeler
Egenkapital
Avsetning for forpliktelser

Norge

Sverige
297,6

Gjeld og egenkapital
Egenkapitalandel

Konsern total

88,6

7,3

40,6

434,1

88,5

70,4

16,1

(17,4)

157,6

582,8

274,7

33,7

(253,9)

637,4

214,4

60,6

49,0

(59,9)

264,1

1 183,3

494,4

106,2

(290,7)

1 493,2

350,8

305,8

81,2

(268,0)

469,8

586,9

5,8

-

(6,6)

586,2

1,6

18,7

2,8

(11,0)

12,2

Langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld

Konsern /
eliminering

Finland

243,9

164,1

22,1

(5,1)

425,0

1 183,3

494,4

106,2

(290,7)

1 493,2

30 %

62 %

76 %

92 %

31 %
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5) ANTALL ANSATTE PER LAND
Per 31. mars 2012
Norge

Antall ansatte

Antall årsverk

Sykefravær
1. kvartal 2012

745

733

6,2 %

Sverige

826

823

5,0 %

Finland

132

127

5,0 %

1 703

1 683

5,5 %

Totalt

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. mars 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 31. mars 2012 utgjør 62,1 millioner og kommer
hovedsakelig fra salg av varer og tjenester. Leverandørgjeld til selskaper innen Hafslund-konsernet
per 31. mars 2012 utgjør 8,0 millioner og kommer hovedsakelig fra kjøp av varer og tjenester. Totalt
salg av varer og tjenester per 31. mars 2012 til Hafslund-konsernet utgjør 125,3 millioner. Kjøp av
varer og tjenester fra Hafslund-konsernet utgjør 7,1 millioner ved utgangen av mars.
Fordringer på selskaper innen Fortum-konsernet per 31. mars 2012 utgjør 46,1 millioner og kommer
hovedsakelig fra salg av varer og tjenester. Leverandørgjeld til selskaper innen Fortum-konsernet per
31. mars 2012 utgjør 0,3 millioner og kommer hovedsakelig fra kjøp av varer og tjenester. Totalt salg
av varer og tjenester per 31. mars 2012 til Fortum-konsernet utgjør 110,8 millioner. Kjøp av varer og
tjenester fra Fortum konsernet utgjør 2,8 millioner ved utgangen av mars.
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.
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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
Kundefordringer og andre fordringer
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
Anskaffede netto eiendeler
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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 Forretningsområdet
Lokal
Infrastruktur
omfatter
konsernets
infrastrukturvirksomhet i Norge og Sverige
rettet mot produktområdene distribusjons/lokalnett,
veibelysning,
fiber/telekom,
fjernvarme og bane.
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.
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styreleder
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• Hans Kristian Rød,
nestleder
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• Dag Andresen

• Lars Bangen,
Lokal Infrastruktur

• Tove Elisabeth
Pettersen

• Alf Engqvist,

• Roger André Hansen,
ansattes repr.

• Lars Erik Finne,

Sentral Infrastruktur
Sikkerhet

• Otto Rune Stokke,
ansattes repr.
• Kalle Strandberg,
ansattes repr.
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22. august 2012

• Rapport 3. kvartal
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ADRESSE OG IR-KONTAKT
Infratek ASA
Breivollveien 31, N-0668 Oslo, Norge
Postadresse: Postboks 63 Alnabru, 0614 Oslo
Tel: + 47 23 12 88 00, Faks: +47 23 12 88 01
www.infratek.no
IR-kontakt: Vibecke Skjolde, CFO
Mobil: +47 91 66 21 10,
E-post: vibecke.skjolde@infratek.no

SIKKERHET
Forretningsområdet
Sikkerhet
er
totalleverandør av tekniske sikkerhetsløsninger, og
leverer alarm, tv-overvåkning, adgangskontroll, 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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