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  Regnskapsrapport 3. kvartal 2019 

Hovedpunkter per 3.kvartal 2019 
• Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 129,8 mill., mot 72,8 mill. per 30.9.2018; en 

økning på 57 mill hvorav 19,3 mill skyldes salgsgevinster. 

• Resultat etter skatt på 8,9 mill er 44,3 mill bedre enn i samme periode i 2018. Økningen 
kan tilskrives bedre resultater innen de operative virksomhetene samt gevinster fra salg av 
virksomhet, mens resultat fra derivater (renteswapper) har påvirket resultatet negativt 
grunnet fallende rentenivå. I samme periode i 2018 hadde renteswappene en positiv 
effekt. 

• I nettvirksomheten var transportert volum i nettet lavere i årets ni første måneder enn i 
samme periode i 2018 grunnet mildere vinter. Volum i 3. kvartal isolert sett var omtrent 
som i fjor.  

• Egenkapitalandelen er på 31,2%, som er 1,1%-poeng høyere enn ved inngangen til året. 
Totale eiendeler er noe lavere enn ved årsskiftet. 

 

 
 

Nøkkeltall 

Resultat (NOK 1.000) 2019 2018
Salgsinntekter 699 808 674 155
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 129 798 72 811
Driftsresultat 59 671 -14 976
Resultat før skatt 5 886 -48 173
Resultat etter skatt 8 857 -35 479
Kapitalforhold
Egenkapitalandel 31,2 % 27,2 %
Netto rentebærende gjeld 1 382 786 1 577 496
Andre nøkkeltal l
Rentedekningsgrad (EBITDA+Finansinnt)/Finanskostnader* 3,49 1,35
Gjeldsgrad (Netto rentebærende gjeld/Egenkapital) 1,66 2,08

*Siste 12 måneder

1.1 - 30.9

 

0

50 000

100 000

150 000

200 000

2016 2017 2018 30.9.18 30.9.19

EBITDA

 20,0

 25,0

 30,0

 35,0

2016 2017 2018 30.9.18 30.9.19

Egenkapitalandel



     

  Regnskapsrapport 3. kvartal 2019 

Sammendrag per 3. kvartal 2019 

Resultat  
Fredrikstad Energi fikk et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 129,8 mill. (72,8 mill). I dette inngår 
gevinster fra salg av virksomheter klassifisert som «holdt for salg» per 31.12.2018 med 19,3 mill. samt mottatte 
utbytter med 1,0 mill. EBITDA eksklusiv andre gevinster og tap er 109,5 mill., sammenlignet med 71,8 mill. per 3. 
kvartal 2018. 

Gauldal Nett AS, som konsernet eide i perioden 1. januar til 30. oktober 2018, er inkludert i konsolidert resultat 
og balanse per 3. kvartal 2018. Tilsvarende gjelder for datterselskapet FEAS Bredbånd AS og konsernets 
resultatandel fra det tilknyttede selskapet Fredrikstad Fjernvarme AS. Sammenligningstall for 2018 er ikke 
omarbeidet, og er derfor ikke direkte sammenlignbare med resultater per 3. kvartal 2019. Samlet effekt på 
konsernets EBITDA, driftsresultat og resultat før skatt per 3.kvartal 2018 fra ovennevnte virksomheter var på hhv 
1,8 mill., -4,4 mill. og -2,6 mill. Det vises til konsernets årsrapport 2018, note 24 og 25. I tillegg har implementering 
av IFRS16 påvirket konsernets EBITDA, driftsresultat og resultat før skatt med hhv. 6,9 mill., 0,2 mill. og -2,6 mill. 
per 3. kvartal 2019.  

Omsetning per 3. kvartal 2019 var 699,8 mill. sammenlignet med 674,2 mill. per 3. kvartal 2018. Økningen skyldes 
primært høyere omsetning i forretningsområde Nett grunnet økte nettariffer samt vesentlig høyere aktivitet 
innen nettilknytninger. 

Personalkostnader på 70,1 mill er 9,9 mill lavere enn per 3. kvartal 2018 grunnet gjennomsnittlig færre ansatte i 
perioden. For 3. kvartal isolert sett er personalkostnadene 1,1 mill. lavere enn i 3. kvartal 2018. Antall ansatte i 
Mafi har økt sammenlignet med samme periode i fjor; for de øvrige områdene er antall ansatte uendret eller 
lavere. I både 2019 og 2018 er det påløpt ekstra kostnader av engangskarakter i forbindelse med avvikling av 
arbeidsforhold.  

Andre driftskostnader på 74,5 mill. er 10,0 mill. lavere enn per 3. kvartal 2018. For 3. kvartal 2019 er andre 
driftskostnader 0,9 mill. høyere enn i 3. kvartal 2018. Dette henger sammen med at konsernet har gått over fra 
intern til ekstern drift av IT, og kostnadene knyttet til IT-drift får derfor et høyere innslag av driftskostnader enn 
personalkostnader ift. tidligere.  

Avskrivninger per 3. kvartal utgjør 70,1 mill., en reduksjon på 17,6 mill. ift. samme periode i fjor. Deler av 
reduksjonen skyldes at Norgesnett f.o.m. 4. kvartal 2018 har økt avskrivningstiden på enkelte driftsmidler basert 
på en vurdering av økonomisk levetid.  

Driftsresultatet per 3. kvartal er positivt med 59,7 mill. (negativt 15,0 mill). 3. kvartal er normalt et kvartal med 
svake resultater grunnet lave volum i både nett- og markedsvirksomhetene.  

Resultat fra felleskontrollert virksomhet er positivt med 2,7 mill. per 3. kvartal (negativt med 4,8 mill. per 3. 
kvartal 2018), en bedring på 7,5 mill. Resultat fra tilknyttede selskaper på 0,3 mill. per 3. kvartal er 3,0 mill. lavere 
enn for samme periode i 2018. Årsresultat fra tilknyttede selskaper henger tett sammen med urealiserte 
verdiendringer på investeringseiendommer i det tilknyttede selskapet Værste AS hvor konsernet har en eierandel 
på 29,6%, og verdivurdering av investeringseiendommene gjennomføres kun én gang årlig ifm. årsregnskapet.  

Resultateffekt av renteswapper som ikke kvalifiserer til sikringsbokføring er negativt med 14,7 mill. (positivt 17,4 
mill). Netto finanskostnader på 41,4 mill. er 7,1 mill. lavere enn per 3. kvartal 2018. Finanskostnader knyttet til 
beregnede leieforpliktelser etter IFRS16 utgjør 2,8 mill. per 3. kvartal. Eksterne lån er lavere enn per 30.9.2018 
mens rentenivået på lån med flytende rente er høyere.   

Resultat etter skatt er på 8,9 mill (negativt 35,5 mill), en resultatøkning på 44,3 mill. 
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Kontantstrøm og kapitalforhold  
Kontantstrøm fra drift var på 49,0 mill.  per 3.kvartal 2019. Dette er noe høyere enn samme periode i 2018 (45,4 
mill.). Netto endring i arbeidskapitalposter påvirker kontantstrøm fra drift negativt i perioden.  

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter er negativ med 0,9 mill. Investering i driftsmidler utgjør 67,7 mill. mens 
endring i andre investeringer bidrar positivt med 66,8 mill.  

Konsernet nedbetalte trekkfasilitet med 50 mill. i april 2019, ellers har det ikke vært endringer i konsernets innlån 
i perioden.  

Betalingsmidler per 30.9 utgjorde 65,1 mill., dette er på samme nivå som ved årsslutt 2018. 

Totalkapitalen utgjør 2.665 mill., en reduksjon på 67 mill. fra årsskiftet. Innregning av leide driftsmidler som rett-
til-bruk eiendeler under den nye IFRS 16 standarden og investeringer bidrar til økning i eiendeler, mens salg av 
selskaper rapportert som holdt for salg samt sesongmessig lavere fordringsmasse bidrar til reduksjon.  

Egenkapitalen ved utgangen av halvåret utgjør 831,7 mill. som gir en egenkapitalandel på 31,2%.  

 

Risiko og usikkerhetsfaktorer 
Til driftsresultatet er det i første rekke endringer i pris på kraft og energietterspørsel, samt vesentlige 
driftsforstyrrelser i nettet som kan påvirke driftsresultatet. Det er vær og temperaturforhold som i størst grad 
påvirker energietterspørselen og også kostnaden knyttet til overført volum for nettvirksomheten. Kraftprisen 
påvirker i størst grad kostnaden til energikjøp av energitap i nettet. Inntektsrammer for nettvirksomheten 
fastsettes årlig i henhold til NVEs reguleringsmodell, hvor blant annet rentenivå, inflasjon og virksomhetens 
effektivitet relativt til bransjen for øvrig inngår som parametere. Videre er markedsvirksomheten påvirket av 
utvikling i antall kunder og oppnådde marginer. 

Resultatet for øvrig påvirkes i stor grad av endringen i verdi på renteswapavtaler. Konsernet har inngått avtaler 
om å bytte flytende til fast rente som har en betydelig negativ markedsverdi. Høyere markedsrenter påvirker 
verdien av avtalene og dermed konsernresultatet positivt i det korte bildet.  

Konsernet hadde per 30.9. 300 mill i kortsiktig gjeld, bestående av et obligasjonslån med forfall i oktober 2019. 
Lånet er blitt refinansiert med et nytt obligasjonslån på samme beløp.  
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Forretningsområdene per 3. kvartal 2019 
Nett  

NOK mill 3.kv 19 3.kv 18
Salgsinntekter 483,1    436,0    
Brutto dekningsbidrag 193,0    176,3    
EBITDA 83,7      50,6      
Driftsresultat 29,3      28,9      
Innmatet volum GWh 1 690    1 759    
Investeringer 66          81          
Ansatte 47          62          

 

 

 

 

Forretningsområdet består av Norgesnett Holding (ingen 
operativ virksomhet) og datterselskapet Norgesnett. Gauldal 
Nett er inkludert i tallene per 3. kvartal 2018 slik at 
kostnadsbasen inneværende år er lavere. Innmatet volum i 
nettet til Norgesnett var 4% lavere enn i samme periode i fjor. 
Tross lavere volum og salg av Gauldal Nett er salgsinntektene 
for nettvirksomheten høyere enn per 3. kvartal 2018. Dette 
skyldes høyere nettariffer samt økte inntekter fra 
anleggsbidrag fra kunder ved nytilknytninger. Foruten høyere 
omsetning og lavere driftskostnader påvirkes driftsresultatet 
positivt av lavere avskrivninger sammenlignet med fjoråret.  

Investeringene i perioden var på 66 mill. (81 mill.).

Marked 

NOK mill 3.kv 19 3.kv 18
Salgsinntekter 225,3    233,3    
Brutto dekningsbidrag 35,7      28,6      
EBITDA 14,5      6,3         
Driftsresultat 12,1      3,8         
Antall  kunder (tusen) 26,7 28,9
Ansatte 18 19  

 

Forretningsområdet består av morselskapet Fredrikstad Energi 
Marked og datterselskapet Smart Energi hvor den operative 
virksomheten utøves.  Inntektene per 3. kvartal utgjør 225 
mill., noe lavere enn fjoråret. Tross færre kunder er brutto 
dekningsbidrag bedre enn i fjor som sammen med lavere 
driftskostnader gir bedret EBITDA og driftsresultat.  

Mafi 

NOK mill 3.kv 19 3.kv 18
Salgsinntekter 58,2 60,0
Brutto dekningsbidrag 46,8 43,7
EBITDA 11,1 9,6
Driftsresultat 10,1 8,8
Ansatte 44 41  

 

Forretningsområdet, bestående av datterselskapet MAIK, 
hadde inntekter på 58 mill., noe lavere enn per 3. kvartal 2018. 
Brutto dekningsbidrag, EBITDA og driftsresultat er derimot 
høyere enn fjoråret. 

 

Annet 

NOK mill 3.kv 19 3.kv 18
Salgsinntekter 28,2 43,7
Brutto dekningsbidrag 28,2 43,6
EBITDA 20,5 6,3
Driftsresultat 8,1 1,4
Ansatte 13 21  

 

Annen virksomhet består av morselskapet Fredrikstad Energi 
AS og Røyken Energiverk. Morselskapet har ansvar for 
konsernets finansiering og eiendomsvirksomhet. IKT-drift ble 
satt ut til ekstern leverandør i løpet av 1. halvår 2019, hvilket 
gir lavere omsetning enn i tidligere perioder. Salgsgevinster fra 
virksomhet holdt for salg samt effekt av IFRS16 er inkludert i 
EBITDA og driftsresultat for annen virksomhet i 1. halvår 2019.    
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Framtidsutsikter  
Fredrikstad Energi konsernets virksomhet er å være infrastruktureier (nettvirksomhet), selge kraft til sluttkunder 
(markedsvirksomhet) og selge tjenester innen Måling, Avregning, Fakturering og Inkasso (MAFI) gjennom 
datterselskapet MAIK AS. I tillegg er Fredrikstad Energi største eier i entreprenørvirksomheten Nettpartner som 
rapporteres som felleskontrollert selskap. 

Innen Nett har konsernet gjennom lang tid utviklet og rendyrket en desentral driftsmodell, med virksomhet i 
Fredrikstad, Follo og Askøy. Virksomheten har om lag 96.000 kunder. Norgesnett har sterkt fokus på 
kostnadseffektiv drift med høy leveringssikkerhet til kunde. Prosjektet Nett-Opp! Ble igangsatt i 2018 for å bedre 
resultatene, og effekter av dette pågående arbeidet vil blant annet vises gjennom mer automatiserte prosesser, 
bedrede innkjøpsbetingelser og økt bruk av sensorikk i nettet. Det er høy aktivitet i Norgesnetts nettområder, 
med flere kundetilknytninger 2019 enn i tidligere år. 

Nettvirksomhetens effektivitet i forhold til bransjen og utviklingen i rentenivået er det som i størst grad påvirker 
inntjeningen. Et fortsatt fokus på effektiv drift gjennom effektive rutiner, økt grad av digitalisering og relevante 
datagrunnlag for å gjøre tidsriktige investeringer er sentrale elementer for å øke nettselskapets effektivitet. Det 
forventes at igangsatte tiltak og prosjekter vil bedre virksomhetens effektivitet relativt til bransjen i 2020 og 
senere år. Alt annet like forventes virksomhetens tillatte inntekt å øke i forhold til dagens nivå under gjeldende 
reguleringsmodell.  

Forretningsområde Marked har de siste to årene opplevd en netto reduksjon i antall kunder. Bransjen preges av 
sterk konkurranse og høy aktivitet innen kundebytter, som krever kontinuerlig salgsaktivitet for å gjenvinne tapte 
kunder. I 3. kvartal klarte man å holde antall kunder stabilt, og målet fremover er en netto vekst i antall kunder. 
Dette vil medføre økte salgskostnader som reduserer resultatene på kort sikt men gir langsiktige verdier.  

Tross færre antall kunder har virksomheten så langt i 2019 levert høyere dekningsbidrag sammenlignet med 
fjoråret. Hard konkurranse kan legge noe press på marginene fremover.  

Forretningsområde MAFI preges av tjenesteområder som er i endring, økt grad av digitalisering og vekst i antall 
sluttkunder. Innen tjenesteområdet fakturering oppveies økt prispress på leverte tjenester med effektivisering 
av arbeidsprosesser gjennom innføring av robotteknologi samt kontinuerlig arbeid med å forbedre betingelser 
mot underleverandører. Innføring av AMS og Elhub har medført at forretningsområdet mister enkelte tjenester. 
Dette er erstattet med nye tjenestekonsepter innen bl.a. AMS-drift, feltarbeid og konsulenttjenester relatert til 
Elhub. Forretningsområdet har også ambisjoner om å ta en ledende rolle innenfor vannmåling for kommuner, og 
arbeider videre med utvikling av nye løsninger for innhenting av målerdata og kommunikasjon/varsling mot 
brukere. 

For å lykkes med å erstatte tjenester som bortfaller med nye er MAFI avhengig av å tiltrekke seg ny kompetanse. 
Antall ansatte har økt de siste 12 måneder, og flere nyansettelser planlegges. Det er også inngått en partneravtale 
med en ekstern part for å styrke leveransekapasiteten innen systemutvikling og digitalisering. Det tar tid å få 
fotfeste med nye produkter og tjenester, og det er derfor en risiko for at kostnadene i det korte bildet øker mer 
enn inntektene slik at resultatene i MAFI blir lavere i 2020 enn i 2019. Samtidig forventes flere større 
anbudsprosesser fremover som kan øke omsetning og resultat vesentlig.  

For konsernet som helhet ventes driftsresultatet for 2019 å bli vesentlig bedre enn for 2018. Resultat før skatt 
og årsresultat påvirkes imidlertid av endringer i det generelle rentenivå samt resultat fra felleskontrollerte og 
tilknyttede selskap, og er derfor vanskeligere å forutsi. Rapporterte resultater ihht. IFRS påvirkes også av 
transporterte volum i nettet samt endring i mer-/mindreinntekt, mens underliggende driftsresultat korrigert for 
mer-/mindreinntekt forventes alt annet like å bli høyere i 2020 enn i 2019. Forbedring av underliggende drift er 
fortsatt hovedfokus fremover.  
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Kvartalsregnskap 3.kvartal Fredrikstad Energi konsern 

Resultatregnskap 

 

 

Balanse 

 

TNOK 2019 2018 2019 2018 2018
Driftsinntekter 177 966            189 107            699 808            674 155            956 961
Kjøp av varer og energi 109 696            116 138            445 725            437 698            -621 296 
Brutto dekningsbidrag 68 269 72 969 254 083 236 457 335 665
Personalkostnader 24 489               25 587               70 132               80 023               -107 484 
Netto andre gevinster 1 001                 -                      20 320               893                     11 225
Andre driftskostnader 27 412               26 490               74 473               84 516               -113 020 
Driftsresultat før avskrivninger 17 369 20 892 129 798 72 811 126 387
Avskrivninger 22 721 29 192 70 128 87 787 -88 300 
Driftsresultat -5 352 -8 300 59 671 -14 976 38 087
Resultat tilknyttede selskaper 1 320 1 538 -300 2 712 35 950
Resultat felleskontrollert virksomhet 3 325 4 590 2 673 -4 808 -1 096 
Finansinntekter 314 1 760 1 653 2 741 768
Finanskostnader 14 812 18 678 43 067 51 205 -60 544 
Resultat fra derivater -3 841 7 174 -14 743 17 363 89
Resultat før skattekostnad -19 047 -11 916 5 886 -48 173 13 255
Skatt 7 025 4 849 2 971 12 694 9 683
Resultat etter skatt -12 022 -7 068 8 857 -35 479 22 937

1.1.  -  30.93.kvartal

TNOK 30.09.2019 30.09.2018 31.12.2018
Utsatt skattefordel 11 026 18 892 8 644
Immaterielle eiendeler 294 982 369 967 296 862
Varige driftsmidler 1 695 679 1 690 502 1 639 660
Finansielle eiendeler 477 005 481 799 475 831
Virksomhet holdt for salg 0 0 49 854
Fordringer 112 894 147 895 191 293
Derivater 8 148 11 060 2 693
Betalingsmidler 65 051 72 752 66 959
Eiendeler 2 664 786 2 792 867 2 731 796

Egenkapital 831 669 759 073 822 811
Utsatt skatt 0 39 0
Avsetning for forpliktelser 57 490 7 528 6 717
Langsiktig rentebærende gjeld 1 147 837 1 400 248 947 837
Kortsiktig rentebærende gjeld 300 000 250 000 550 000
Derivater 125 188 122 755 126 427
Kortsiktig rentefri gjeld 202 603 253 224 276 678
Gjeld knyttet til virksomhet holdt for salg 0 0 1 326
Gjeld og egenkapital 2 664 786 2 792 867 2 731 796
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Kontantstrømoppstilling 

 

 

Egenkapitalavstemming  

 

 

TNOK 30.09.2019 30.09.2018 31.12.2018
EBITDA 129 798            72 811               126 387          
Andre gevinster og tap -20 319             -893                   -10 349           
Endring fordringer mv 78 399               33 181               16 593             
Endring kreditter mv -99 161             -9 938                22 928             
Mottatt renter og utbytte 2 297                 1 591                 2 482                
Betalte renter -41 996             -51 400             -78 428           
Betalte skatter -                      -                    
Netto kontantstrøm fra driften 49 018        45 352        79 613       
Investering driftsmidler -67 716             -90 097             -144 365         
Investering datterselskaper -                      -                      -                    
Lån til felleskontrollert virksomhet -                      -                      8 771                
Endring andre investeringer og kjøp/salg av virksomhet 66 791               -176 831          -21 257           

Kontantstrøm investeringsaktiv iteter -926             -266 928     -156 851    
Netto endring lån -50 000             150 000            -                    
Ny egenkapital/foretaksfondsobligasjon -                      100 000            100 000          
Utbetaling utbytte -                      -8                       
Kontantstrøm finansieringsaktiv iteter -50 000             250 000            99 992             
Endring betalingsmidler -1 908                28 424               22 754             
Betalingsmidler 01.01 66 959               44 328               44 205             
Betalingsmidler 65 051         72 752         66 959       

TNOK Aks je-kapi ta l Overkurs
Opptjent  

eg enkapi ta l

Annen 
innskutt 

kapi ta l

Eg enkapi ta l  
m or

sel skapets  
aks jonærer IKE*

Tota l  eg en-
kapi ta l

Eg enkapi ta l  01.01.2019 154 160 27 724 337 656 302 916 822 456 354 822 811
Årets resultat 0 0 8 857 0 8 857 0 8 857
Utvidet resultat 0 0 0 0 0 0 0
Årets  tota l resul ta t 0 0 8 857 0 8 857 0 8 858
Andre transaks joner
Utvidelse av foretaksfondsobligasjon 0 0 0 0 0 0 0
Minoritetsinteresse 0 0 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0 0 0
Annet 0 0 0 0 0 0 0
Salg av virksomhet 0 0 0 0 0 0 0
Eg enkapi ta l  30.09.2019 154 160 27 724 346 514 302 916 831 314 354 831 669

* Ikke kontrollerende eierinteresser

TNOK Aks je-kapi ta l Overkurs
Opptjent  

eg enkapi ta l

Annen 
innskutt 

kapi ta l

Eg enkapi ta l  
m or

sel skapets  
aks jonærer IKE*

Tota l  eg en-
kapi ta l

Eg enkapi ta l  01.01.2018 154 160 27 724 309 621 202 916 694 421 131 694 552
Årets resultat 0 0 -35 479 0 -35 479 0 -35 479 
Utvidet resultat 0 0 0 0 0 0 0
Årets  tota l resul ta t 0 0 -35 479 0 -35 479 0 -35 479 
Andre transaks joner
Utvidelse av foretaksfondsobligasjon 0 0 0 100 000 100 000 0 100 000
Minoritetsinteresse 0 0 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0 0 0
Annet 0 0 0 0 0 0 0
Salg av virksomhet 0 0 0 0 0 0 0
Eg enkapi ta l  30.09.2018 154 160 27 724 274 142 302 916 758 942 131 759 073

* Ikke kontrollerende eierinteresser
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Segmentrapportering 

 

 

Noter til regnskapet 
Rammeverk og vesentlige regnskapsprinsipper 
Delårsrapporten er ikke revidert og avlegges i henhold til IAS 34 Interim Financial Reporting. Delårsregnskapene 
gir ikke informasjon i samme omfang som et årsregnskap, og må sees i sammenheng med konsernets årsregnskap 
for 2018.  

Konsernet har med virkning fra 1. januar 2019 tatt i bruk den nye regnskapsstandarden IFRS 16 vedr. 
leiekontrakter. Dette innebærer at det er innregnet en «rett til bruk eiendel» tilhørende leieforpliktelser i 
konsernets balanse per 30.9.2019. For ytterligere beskrivelse av effekten av den nye regnskapsstandarden vises 
det til note 2.1 i konsernets årsrapport for 2018.  

 

Inntektsføring i nettvirksomheten 
 Tillatt inntekt for året 

Distribusjon av elektrisk kraft skjer via nett som representerer et naturlig monopol. NVE fastsetter 
inntektsramme som bestemmer hva nettvirksomheten kan kreve inn i nettleie. Nettleien skal dekke 
normale drifts- og vedlikeholdskostnader sammen med en rimelig avkastning på investert nettkapital. 

Inntektsrammen sammen med viderefakturering av overliggende nett benevnes som tillatt inntekt og 
bestemmes for året samlet. 

 Faktisk inntekt for året 

Faktiske inntekter for nettselskapene består av de til enhver tid gjeldende tariffer, uttak av effekt og 
overført energivolum. Etter IFRS baserer inntektsføringen seg på faktiske inntekter for året, og ikke tillatt 
inntekt som beskrevet over. Tariffene blir imidlertid fastsatt med utgangspunkt i at faktisk inntekt over tid 
skal tilsvare tillatt inntekt. 

 Mer- eller mindreinntekter 

TNOK 2019 2018
Nett 483 121 436 038
Marked 225 260 233 256
Mafi 58 232 60 008
Annet 28 225 43 676
Sum salgsinntekter 794 837 772 978

Nett -120 -203 
Marked -49 880 -56 655 
Mafi -23 742 -27 597 
Annet -21 288 -14 368 
Salg mellom segmentene -95 029 -98 823 

Nett 29 280 -28 921 
Marked 12 145 3 799
Mafi 10 132 8 771
Annet 8 114 1 375
Sum driftsresultat 59 671 -14 976 

1.1.  -  30.09
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Tillatt inntekt vil normalt avvike fra faktisk inntekt på grunn av endret vær og temperaturforhold. Dersom 
faktisk inntekt er høyere enn tillatt inntekt oppstår det en merinntekt og motsatt vil gi en mindreinntekt. I 
henhold til IFRS defineres mer- eller mindreinntekt som en regulatorisk gjeld eller eiendel som ikke 
kvalifiserer til balanseføring. Begrunnelsen for dette er at det ikke er inngått noen kontrakt med en 
bestemt kunde, og at fordringen eller gjelden i teorien er betinget av en fremtidig leveranse.  

 

Rentebærende lån og renteswapper 
Ved utgangen av 3. kvartal 2019 (2018) hadde konsernet rentebærende gjeld på 1.450 mill (1.650 mill) hvorav 
300 mill (250 mill.) er kortsiktig. Total rentebærende gjeld er redusert med 50 mill. ift. ved inngangen, og med 
200 mill. i løpet av de siste 12 måneder.  

Endringer i virkelig verdi på renteswapavtaler gir en negativ resultateffekt per 3. kvartal på 14,7 mill. Det benyttes 
ikke sikringsbokføring for renteswapavtalene.  

Fredrikstad Energi har en kassekreditt på 100 mill. Det var trukket 0,0 mill på kreditten pr 30.9.2019. Videre 
hadde konsernet ubenyttede trekkfasiliteter per 30.9.2019 på 300,0 mill.  

 
Pensjonskostnader og forpliktelser 
Fredrikstad Energi AS avviklet kollektive ytelsesordninger i 2016. Det er kun innskuddsordninger i konsernet.  

 



Erklæring fra styret og konsernsjef 
Styret og konsernsjefen har i dag behandlet og godkjent regnskapet for Fredrikstad Energi AS for tredje kvartal 
2019. Rapporten er avlagt i samsvar med kravene i IAS 34. 

Etter styrets og konsernsjefens beste overbevisning er kvartalsregnskapet utarbeidet i samsvar med gjeldende 
regnskapsstandarder og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld og 
finansielle stilling og resultat som helhet per 30. september 2019. Etter styrets og konsernsjefens beste 
overbevisning gir regnskapet en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres 
innflytelse på regnskapet. Etter styret og konsernsjefens overbevisning gis også beskrivelse av de mest sentrale 
risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode.  

 

Fredrikstad, 25. oktober 2019 
 

Hilde Sandmæl 
Styreleder 

Erik Jansen 
Nestleder  

Per Anders Opsahl  
Styremedlem 
 
 

Pål F. Tandberg 
Styremedlem 

Tore Sande  
Styremedlem 

Camilla Huseby Damas 
Styremedlem 
 
 

Terje Nyhus 
Styremedlem 

 Trond Andersen  
Konsernsjef 
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