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Kort fortalt
Hovedpunkter
Statnett konsernets driftsinntekter for 4. kvartal 2012 var
1 341 millioner kroner (1 317 millioner kroner i 4. kvartal
2011). Ved utgangen av 2012 var konsernets driftsinntekter 5 334 millioner kroner (5 497 millioner kroner i 2011).
Resultat etter skatt for konsernet ble 115 millioner kroner i 4. kvartal 2012 (226 millioner kroner). Reduksjon i
resultat skyldes hovedsakelig økt bemanning samt økt
aktivitet på mellomlandsforbindelser i 2012.
I 2012 var resultat etter skatt 837 millioner kroner (1 000
millioner kroner). Lavere tariffinntekter på bakgrunn
av planlagt nedjustering av tariffer for 2012 og økte
bemanningskostnader i 2012 er delvis oppveid av økte
flaskehalsinntekter. Økte flaskehalsinntekter reflekteres i merinntekten som var 1 065 millioner kroner ved
utgangen av 2012 (1 020 millioner kroner). Statnett har
fått endret beregning av inntektsramme for tidligere år
samt vedtak på merinntekt per 31.12.2011. Til sammen
ga dette en reduksjon på merinntektssaldo med 272 millioner kroner per 31.12.2011. Merinntekten blir tilbakeført til Statnetts kunder over tid ved justering av tariffer.
Korrigert for endringer i mer-/ mindreinntekt og beregnet rentekostnad, var resultat etter skatt ved utgangen av
året 234 millioner kroner.
Den hydrologiske balansen har blitt normalisert i 4.
kvartal grunnet lite nedbør. Magasinfyllingen ble redusert gjennom kvartalet og var ved utgangen av 2012 på
nivå med medianen.
3. januar omkom en person i en arbeidsulykke ved
Kristiansand transformatorstasjon. Ulykken skjedde
under arbeid for Statnett med ombygging av en ledning.
Den forulykkede var ansatt i entreprenørselskapet Opp
AS, underleverandør for Nettpartner, som har hovedentreprisen på ledningsarbeidet. Ulykken etterforskes av
politi og arbeidstilsyn. Statnett har i tillegg iverksatt en
egen undersøkelse av ulykken.

Viktige hendelser
Statnett, KfW og TenneT TSO GmbH har inngått samarbeidsavtale om utvikling, bygging og drift av en 1400
MW sjøkabel mellom Norge og Tyskland.
Statnett har lagt ut en beredskapskabel i Ytre Oslofjord
som følge av forsinkelser med leveranse av nye kabler.
Beredskapskabelen vil kunne være i drift i løpet av 1 –
2 uker fra beslutning om å sette den i drift.
Sunnhordland Kraftlag, BKK Nett og Statnett har inngått en avtale om samarbeid for å oppgradere Statnetts
kraftledninger mellom Sauda og Samnanger.
Det nordiske markedet for sekundærreserver startet
opp i Norge i desember. De nye reservene, Frequency
Restoration Reserves (FRR), skal aktiveres mellom
dagens primærreserver og regulerkraftmarkedet og
skal bidra til å stabilisere frekvensen. Oppstarten av
sekundærreservemarkedet er et viktig steg for å bedre
driftssikkerheten i det nordiske kraftsystemet, samt å
forberede for økt utveksling og mer fornybar kraft.
Det er besluttet at Fingrid skal ha hovedansvaret for
balanseavregningen i Norge, Finland og Sverige. Et
eget felleseid selskap skal etableres med hovedkontor
i Finland samt lokal representasjon hos Statnett og
Svenska Kraftnät.
NVE har vedtatt endringer i Kontrollforskriften som
skal bedre forutsetningene for at nødvendige investeringer i nettet blir gjennomført. Endringen medfører
økt NVE rente som benyttes til beregning av nettselskapenes avkastning på nettkapitalen.
Statnett har kvalifisert seg til sertifisering etter kvalitetsstandarden PAS 55 av Lloyd›s Register. PAS 55 er en
standard for optimalisert anleggsforvaltning.
Styret i Statnett fastholder planene for en ny 420 kVledning fra Nordland til Finnmark. Planen om å bygge
fra Ofoten til Skaidi ligger fast og Styret har fattet prinsipiell investeringsbeslutning for den sørligste delen
fra Ofoten til Balsfjord.
Det ble satt to rekorder i driften i januar 2013: Produksjonsrekord 16. januar på 26 075 MW, og forbruksrekord 23. januar på 24 180 MW.
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Forsyningssikkerhet
Kraftsituasjonen i Norge har vært god gjennom 4. kvartal og vurderes som normal. Perioden har vært preget av
lite nedbør og kaldere vær enn normalt. Ved inngangen til
kvartalet var magasinfyllingen fem prosentpoeng over medianen (fra måleserien 1993-2011). Ved utgangen av 2012
var magasinfyllingen 70 prosent, på nivå med medianen.
Snømagasinet ble normalisert i 4. kvartal og lå omtrent fem
TWh under normalen ved slutten av perioden. Grunnet lite
nedbør endret den hydrologiske balansen seg fra et overskudd på 10 TWh til et underskudd på 3 TWh i perioden.
Netto eksport for kvartalet var 2 TWh. I tilsvarende periode
i 2011 var netto eksport 6 TWh. I 2012 var det kun to uker
med netto import.
3. desember ble for første gang Frequency Restoration Reserves (FRR) aktivert i Norge og Norden. Dette er automatiske reserver som aktiveres på bakgrunn av målt frekvens
og skal bidra til å forbedre den nordiske frekvenskvaliteten.
420 kV linjen Aura - Viklandet ble innkoblet 4. november
etter å ha vært ute på grunn av feil siden 2. april 2012.
I 4. kvartal var det flere driftsforstyrrelser i nettet. De viktigste hendelsene var:
• Utfall av T1 og T2 på Viklandet (Sunndalsøra) 13. november medførte mørklegging av Hydro Aluminium Sunndalsøra. Omtrent 550 MW last var ute i ca. 45 minutter
og 65 MW ordinært forbruk var ute i 10 minutter.
• I forbindelse med arbeid i Rød transformatorstasjon 19.
november oppsto en driftsforstyrrelse som ga utløsning
av alle avganger på 420 kV og 300 kV. Industri på Herøya, Rafnes og Esso Slagentangen ble berørt og ca. 500
MW produksjon falt ut. Industriforbruk og produksjon ble
innkoblet etter ca. 35 minutter. Rød T4 var tilbake i drift
25. januar 2013.
• Utfall i Aura 30. november medførte at forsyningen til
Sunndalsøra, 15 MW, var ute i ca. ti minutter. Hydro Aluminium Sunndalsøra måtte kjøre ned alt forbruk i ca. 45
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minutter grunnet problemer med renseanlegg og vanntilførsel.
• Storm 14. og 15. desember medførte mastehavari på
300 kV-linjene Saurdal - Sauda og Førre - Lyse. Linjene
ble innkoblet igjen henholdsvis 11. og 18. januar 2013.
Det var også kortvarige utfall av 300 kV-linjene mellom
Blåfalli og Husnes som medførte at 170 MW industriforbruk på Husnes var utkoblet ved to anledninger.

Investeringer
Statnett har store utbyggingsprosjekter under planlegging
og gjennomføring. Planene er presentert i Statnetts nettutviklingsplan fra 2011 samt oppdatert investeringsplan
høsten 2012. Planene er i tråd med Stortingsmelding 14
(2011-2012), Nettmeldingen. I 2012 investerte Statnett
3 152 millioner kroner (2 384 millioner kroner), som inkluderer både idriftsatte og pågående investeringsprosjekter.

Investeringer Statnett konsern
MNOK
1000
900
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700
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400
300
200
100
2011 Q1

2011 Q2*

2011 Q3

2011 Q4

2012 Q1

2012 Q2

2012 Q3

2012 Q4

* Inkl. erverv av anlegg fra Hafslund 323 MNOK.

De viktigste prosjektene er vist i tabellen på neste side.

Større investeringsprosjekter
Se www.statnett.no for ytterligere informasjon om prosjektene
Prosjekt

Sted

Forventet investering mill. kr

Idriftsatte prosjekter		
Hasle transformatorstasjon		

400

		

Pågående større investeringsprosjekter		
Ørskog - Sogndal

Møre og Romsdal/Sogn og Fjordane

4 600 - 5 600

Spenningsoppgradering		
Østre korridor (Kristiansand - Rød)

Vest-Agder/Telemark

1 350 - 1 950 1)

Stasjonsinvesteringer (Frogner, Mestervik		
reservetransformatorer og reaktorer for spenningsreduksjon)		

1 400 - 1 750

Skagerrak 4

Norge/Danmark

1 400 - 1 700 2)

Ytre Oslofjord

Vestfold/Østfold

1 200 - 1 400

Sima - Samnanger

Hordaland

Varangerbotn - Skogfoss

Finnmark

900 - 1 100
480 - 580

		

Under konsesjonsbehandling		
Ofoten - Balsfjord - Hammerfest

Nordland/Troms/Finnmark

Spenningsoppgradering vestre korridor

Vest-Agder/Rogaland

8 000 - 12 000
6 000 - 9 000

Stasjonsinvesteringer (Hamang, Lakselv, 		
transformatorkapasitet Østlandet mm.)		

2 900 - 4 100

Storheia - Snillfjord - Trollheim

Sør-Trøndelag/Møre og Romsdal

2 600 - 3 900

Namsos - Roan - Storheia

Trøndelag

1 400 - 2 100

Trøndelag

700 - 1 000

Spenningsoppgradering Midt-Norge
Delstrekning Klæbu - Namsos

Reinvesteringer Indre Oslofjord - kabelforbindelser		

670 - 870

		

Melding 		
SydVestlinken

Norge/Sverige

3 300 - 5 000

"Arctic Circle" Skaidi - Varangerbotn

Finnmark

2 250 - 3 500

		

Mellomlandsforbindelser		
Kabel til England		

6 000 - 8 000 2)

Kabel til Tyskland		

6 000 - 8 000 2)

		

IKT prosjekter		
Fornyelse av Statnetts driftssentralsystem		

400 - 500

Nytt Regulerings- og Markedssystem		

200 - 250

Datanett for styring av kraftsystemet		

200 - 250

1) Delstrekninger er under konsesjonsbehandling
2) Statnetts andel

Beløpene i tabellen viser et forventet intervall inkludert alle kostnader ved prosjektet. Idriftsatte og pågående prosjekter
vises i løpende kroner, øvrige prosjekter i 2012 kroner.
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Viktige hendelser vedrørende
prosjekter i 4. kvartal
• Hasle transformatorstasjon: Prosjektet idriftsatt og ferdigstilt. Ombyggingen gjennomført med kostnader lavere
enn plan.
• Spenningsoppgradering østre korridor, Kristiansand Rød: Anleggsarbeid pågår på Arendal transformatorstasjon. Konsesjon fra NVE for strekningen Bamble - Rød
er innklaget til OED som gjennomførte klagebefaring i
januar 2013. Arbeid planlegges igangsatt på den delen
av prosjektet hvor det ikke er klager.
• Ytre Oslofjord: Grunnet tidligere omtalte forsinkelser i
prosjektet er beredskapskabel lagt ut. Beredskapskabelen vil kunne være i drift i løpet av 1 – 2 uker fra beslutning
om å sette den i drift. Produksjon av prototype oljekabel
er ferdig og forberedelser til typetesting pågår.
• Ofoten - Balsfjord - Hammerfest: NVE har gitt Statnett
konsesjon på strekningene, inkludert nye og utvidelse
av eksisterende transformatorstasjoner. Vedtaket er påklaget og klagesaken er oversendt OED. Klagebefaring
gjennomført i oktober 2012. Statnetts styre fattet prinsipiell investeringsbeslutning på strekningen Ofoten - Balsfjord i januar 2013.
• Spenningsoppgradering vestre korridor: 80 prosent av
strekningen er konsesjonssøkt. Styret har tatt en prinsipiell investeringsbeslutning for den delen av prosjektet som
krever oppisolering.
• Sjøkabel mellom Norge og Tyskland: Prosjektet er under utvikling med planlagt idriftsettelse i 2018. Statnett har signert
partneravtale med TenneT og den tyske statseide finansinstitusjonen KfW og samarbeider med disse i utviklingen av
prosjektet mot endelig investeringsbeslutning i 2014.
• Mellomlandsforbindelser til Tyskland og England: Prosjektenes fremdrift i henhold til plan. Statnett har signert partneravtale med TenneT og den tyske statseide finansinstitusjonen KfW og samarbeider med disse i utviklingen
av mellomlandsforbindelsen til Tyskland mot endelig
investeringsbeslutning i 2014.
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Økonomiske resultater
Delårsrapporten er avlagt i samsvar med Internasjonale
standarder for finansiell rapportering (IFRS) og fortolkninger fastsatt av International Accounting Standards Board
(IASB). Regnskapsstandardene for presentasjon av finansregnskapet (IAS1) og delårsrapporter (IAS34) er fulgt. De
samme regnskapsprinsipper og beregningsmetoder er
fulgt i delårsregnskapet som i siste årsregnskap.
Driftsinntekter
I 4. kvartal 2012 hadde konsernet driftsinntekter på 1 341
millioner kroner (1 317 millioner kroner i 4. kvartal 2011).
Driftsinntekter fra regulert virksomhet var 1 277 millioner
kroner (1 254 millioner kroner), mens andre driftsinntekter
ble 64 millioner kroner (63 millioner kroner). Flaskehalsinntekter og tariffinntekter var på nivå med tilsvarende periode
i 2011.
For 2012 var konsernets samlede driftsinntekter 5 334
millioner kroner (5 497 millioner kroner). Driftsinntekter fra
regulert virksomhet var 5 090 millioner kroner (5 316 millioner kroner), mens andre driftsinntekter ble 244 millioner
kroner (181 millioner kroner). Reduksjon i driftsinntekter
skyldes lavere tariffinntekter i 2012, på bakgrunn av planlagt nedjustering av tariffer for 2012 samt lavere kraftpriser i
2012, noe oppveid av økte flaskehalsinntekter. Mye nedbør
kombinert med høy fyllingsgrad medførte lave kraftpriser i
Norge og store prisforskjeller mot Nederland, Sverige og
Danmark de ni første månedene i 2012. Dette i kombinasjon med høy eksport medførte høyere flaskehalsinntekter.
Statnetts driftsinntekter kommer hovedsakelig fra nettvirksomheten som er regulert. Driftsinntekter fra regulert
virksomhet i Statnetts regnskap består primært av fastsatt
nettleie fra kundene samt flaskehalsinntekter (prisforskjeller
mellom områder i Norden og mot Nederland). Nettvirksomheten er regulert i form av at NVE setter en grense (tillatt inntekt) for Statnetts inntekter. Dersom de totale inntekter fra
nettvirksomheten et år avviker fra tillatt inntekt, oppstår en
såkalt mer- eller mindreinntekt. Mer-/ mindreinntekt vil utjevne seg over tid ved justering av fremtidig nettleie. I 4. kvartal
2012 hadde Statnett en merinntekt på 301 millioner kroner

(157 millioner kroner). I 2012 var merinntekten 1 065 millioner kroner (1 020 millioner kroner). Statnett har fått endret
beregning av inntektsramme for tidligere år med 272 millioner kroner, samt vedtak på merinntekt per 31.12.2011.
Ved utgangen av 2012 var akkumulert merinntekt inkludert
renter 3 455 millioner kroner.
Driftskostnader
Konsernets totale driftskostnader ble 1 114 millioner kroner
i 4. kvartal 2012 (973 millioner kroner). Økningen skyldes i
hovedsak økte bemanningskostnader samt økt aktivitet på
mellomlandsforbindelser. Reduserte kostnader til systemtjenester reduserer avviket noe.
Kostnader for systemtjenester var 34 millioner kroner lavere i 4. kvartal 2012 enn tilsvarende periode i 2011 primært
grunnet lavere kostnader til spesialregulering. I 2011 var
det ekstraordinært mye tilsig, og produksjonen i deler av
landet var for høy i forhold til kapasiteten i nettet. Produksjonen måtte nedreguleres tross vanntap på enkelte kraftverk. Spesielt i revisjonsperioden var det kostbart.
I 4. kvartal 2012 var overføringstap på nivå med tilsvarende
periode i 2011.
Lønnskostnader var 44 millioner kroner høyere i 4. kvartal
2012 enn i tilsvarende periode 2011. Dette skyldes økning
i pensjonskostnader som følge av endringer i aktuarmessige forutsetninger ved pensjonsberegninger samt økt bemanning gjennom 2012 på bakgrunn av økt aktivitet både
innen utbygging, drift og vedlikehold.
Av- og nedskrivninger var i 4. kvartal 2012 på nivå med
tilsvarende periode i 2011.
Andre driftskostnader var 133 millioner kroner høyere i 4.
kvartal 2012 enn tilsvarende periode 2011 og skyldes i hovedsak økt aktivitet på mellomlandsforbindelser.
Ved utgangen av 2012 var driftskostnadene 3 901 millioner
kroner (3 869 millioner kroner).
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Det har vært en reduksjon i kostnader for systemtjenester på
70 millioner kroner grunnet reduserte kostnader til primærreserver og spesialregulering. Økte kostnader til tertiærreserver og økte transittkostnader reduserer avviket noe.
Overføringstapet har vært 263 millioner kroner lavere i 2012
sammenlignet med 2011 og skyldes lavere kraftpris i 2012.
Lønnskostnader var 142 millioner kroner høyere i 2012
sammenlignet med 2011. Økningen er relatert til økte pensjonskostnader samt økt bemanning gjennom 2012.
Av- og nedskrivninger har vært 29 millioner kroner høyere i
2012 sammenlignet med 2011 og skyldes en netto økning
i verdien av idriftsatte anlegg.
Andre driftskostnader var 194 millioner kroner høyere i 2012
enn i 2011 og skyldes i hovedsak økt aktivitet på mellomlandsforbindelser samt tilbakeført avsetning knyttet til avtale
om kostnadsdeling for de to første driftsårene på NorNed.
Driftsresultat
Driftsresultatet for konsernet i 4. kvartal 2012 ble 227 millioner kroner (344 millioner kroner). For året ble konsernets
driftsresultat 1 433 millioner kroner (1 628 millioner kroner).
Finansposter
Netto finansposter ble -67 millioner kroner i 4. kvartal 2012
(-73 millioner kroner). For året ble netto finansposter -280
millioner kroner (-276 millioner kroner).
Resultat
I 4. kvartal 2012 ble resultat etter skatt for konsernet 115
millioner kroner (226 millioner kroner). For året totalt ble resultat etter skatt 837 millioner kroner (1 000 millioner kroner). Korrigert for endringer i mer-/ mindreinntekt, inkludert
vedtak relatert til tidligere år på 272 millioner kroner og
beregnet rentekostnad var resultat etter skatt for året 234
millioner kroner.
Kontantstrøm og balanse
Den operasjonelle virksomheten i konsernet ga en akkumulert kontantstrøm for 2012 på 1 426 millioner kroner.

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter utgjorde
-3 085 millioner kroner. Totalt ble det nedbetalt lån med
4 439 millioner kroner og tatt opp nye lån på 5 903 millioner
kroner. Ved utgangen av 2012 var konsernets beholdning
av betalingsmidler og markedsbaserte verdipapirer 1 302
millioner kroner (1 602 millioner kroner).
Konsernet hadde ved utgangen av 2012 en totalkapital på
25 794 millioner kroner (23 881 millioner kroner) og rentebærende gjeld utgjorde 14 390 millioner kroner. Markedsverdien av balanseførte rente- og valutabytteavtaler (verdisikringer) knyttet til rentebærende gjeld utgjorde 932
millioner kroner. Rentebærende gjeld, korrigert for dette,
utgjorde 13 458 millioner kroner.
Datterselskaper og tilknyttet selskap
Statnett SF eier 100 prosent av Statnett Transport AS. I
2012 var driftsinntekter for Statnett Transport 137 millioner
kroner (104 millioner kroner) og resultat før skatt var 18 millioner kroner (1 million kroner).
Ved utgangen av 2012 hadde Statnett SF en eierandel på
28,8 prosent i Nord Pool Spot AS. Statnetts andel av resultatet i Nord Pool Spot AS bidro til Statnett-konsernets
resultat med 9 millioner kroner i 2012 (5 millioner kroner).

Risiko
Statnetts risikostyring skal reflektere at foretaket forvalter en
kritisk infrastruktur i et sårbart samfunn, og at virksomheten er i en vekstfase med betydelig prosjektvolum. Statnett
praktiserer helhetlig risikostyring, som innebærer et felles
metodisk fundament og rammeverk, samt koordinering av
aktiviteter på tvers av enheter i organisasjonen ved behov.
Risikostyring er en vesentlig del av den løpende styringen
av selskapet og rapporteres kvartalsvis til styret.
Operasjonell risiko
• HMS-risiko. En betydelig del av Statnetts arbeid, både
i forbindelse med utbygging, drift og vedlikehold, innebærer arbeidsoperasjoner med risiko for alvorlig personskade. Statnetts aktivitetsnivå øker i tiden fremover og
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HMS-risiko har betydelig fokus. HMS-risiko reduseres
ved fokus på gode og dokumenterte arbeidsprosesser,
gjennomføring av sikker jobb-analyser, et sterkt lederfokus på HMS, samt innrapportering av hendelser og nestenulykker i et læringsperspektiv.
• Statnett gjennomfører flere store prosjekter, og planlegger oppstart av et betydelig antall nye prosjekter. Dette
innebærer prosjektrisiko. Prosjektene er relativt ensartet og i hovedsak i Norge, som medfører at prosjektene er utsatt for mange felles risikofaktorer i tillegg til
de prosjektspesifikke faktorene. Vesentlige felles risikofaktorer i prosjektporteføljen er HMS-risiko, utkoblingsbehov i eksisterende nett, kapasitetsutfordringer innen
enkelte kompetansegrupper, tildeling av konsesjoner
og myndighetstillatelser og kvalitetsbrister i leveranser. Risiko styres gjennom kvalitetsfokus i arbeidsprosesser, benyttelse av ulike gjennomføringsmodeller
og interne disponeringer av kompetanse og kapasitet.
For å øke gjennomføringsevnen blir det innført nye entreprisemodeller der større deler av arbeidet utføres av eksterne leverandører. Det er viktig å hensynta ulike risikoer
som følger av valgt entreprisemodell, herunder hvordan
risiko deles mellom Statnett og leverandør. Det er også
ulike risikoer knyttet til leverandørenes evne til å møte
Statnetts kvalitetskrav, evne til å operere under norske
forhold, møte Statnetts HMS-krav, etterlevelse av lovog tariff festede lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske
arbeidere. En effektiv styring av disse risikoelementene
stiller strenge krav til Statnett som byggherre. Statnett vil
også være mer eksponert for manglende leveranser som
følge av at leverandører får økonomiske problemer. Vurdering og løpende oppfølging av leverandører har fokus.
• Prosjektporteføljen til Statnett er i en kraftig vekst. For å
sikre god styring av utbyggingsprosjektene har styret i
Statnett nedsatt et prosjektutvalg. Prosjektutvalget skal
følge opp at Statnett har tilfredsstillende prosjektstyring
og at prosjektene har god HMS-praksis, leverer god
teknisk kvalitet, følger tidsplaner, overholder budsjetter
og er kostnadseffektive.

• Risiko for feil på nettanlegg. Avbrudd i strømforsyningen
som følge av feil på nettanlegg kan oppstå ved enkeltfeil på anlegg i N-0 drift eller samtidige feil på anlegg i
N-1 drift. Enkelte geografiske områder forsynes ved
N-0 drift i deler av året; for eksempel Bergen, Stavanger, Nord-Norge og deler av Østlandet. I 2012 har det
vært få hendelser som har medført avbrudd for sluttbruker. Foreløpig beregnede avbruddskostnader for
tilknyttede sluttbrukere (under KILE-ordningen) var 31
millioner kroner i 2012, mot 208 millioner kroner i 2011.
Risikoen i kommende periode er på et normalt nivå ut fra
en normal hydrologisk situasjon, da det i enkelte tilfeller
vil være mulig å produsere elektrisitet lokalt ved en eventuell feil på overføringsanlegg. I områder som forsynes
i N-1 drift må det oppstå feil på minst to nettanlegg for
at det skal bli brudd i forsyningen. De mest vesentlige
årsakene til samtidige feil er ekstremvær, operasjonelle
hendelser under arbeid i nettet samt andre eksterne hendelser. Samtidige feil er mindre sannsynlig enn enkeltfeil,
men kan potensielt gi avbrudd med større konsekvenser.
Viktige tiltak for å styre risiko for feil på nettanlegg er anleggsforvaltning, inkludert investeringer og vedlikehold,
systemdrift og beredskap.
• Svikt i driftskontrollsystemer vil kunne medføre forstyrrelser i kraftsystemet, forårsake strømbrudd, føre til fysisk
skade på anlegg eller medføre fare for liv og helse. En slik
hendelse vil også vanskeliggjøre gjenoppretting av feil i
kraftnettet. I 2012 har det ikke vært hendelser med større
konsekvenser. Tiltak som iverksettes for å redusere risikoen er blant annet systematisk risikostyring, dublering
av tekniske løsninger, styrket aksesskontroll og etablering av økt robusthet datakommunikasjonsnettet.
• Risiko relatert energitilgang for systemet som helhet vurderes som normal på bakgrunn av en normal hydrologisk
balanse kombinert med at svensk kjernekraft er forventet
å produsere på høy utnyttelse. Selv med en tørr vinter vil
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det sannsynligvis være en god kraftsituasjon frem til vårkulminasjon våren 2013. Tiltak for å redusere risikoen er
blant annet kjøp av energiopsjoner i forbruk og tidligere
investeringer i reservekraftanlegg.
Finansiell risiko
Statnett har etablert en finanspolicy og rammer for finansforvaltningen, herunder rammer for kredittrisiko, oppgjørsrisiko og motpartsrisiko, samt instruks for gjennomføring
av finansielle transaksjoner. Det er også etablerte interne
kontrollrutiner som utføres på en uavhengig måte.
• Renterisiko. Statnetts tillatte inntekt fra nettvirksomheten
er delvis beregnet som avkastning på foretakets nettkapital, beregnet med NVE renten. Modellen som ligger til
grunn for NVE renten er endret med effekt fra 1. januar
2013. Endringen medfører redusert renterisiko for Statnett, ettersom den nye modellen er mer tilpasset nettselskapenes, og Statnetts reelle finansieringskostnader.
• Finansieringsrisiko. Statnett har tilgang til flere lånemarkeder og en spredt forfallsstruktur på gjelden som reduserer sannsynligheten for at Statnett ikke får refinansiert sine lån i perioder med liten tilgjengelighet på kapital.
Foretaket har en trekkfasilitet på 3,5 milliarder kroner
med fem års løpetid for å sikre finansiering av drift og
investeringer i minst 12 måneder uten opptak av nye lån.
Statnett har kredittratinger for langsiktige låneopptak på
A+ og A2 fra henholdsvis Standard & Poor’s og Moody’s
Investor Service.
• Kredittrisiko. Statnett tar kredittrisiko ved plasseringer av
overskuddslikviditet hos utstedere av verdipapirer. Statnett har rammer som setter krav til kredittverdighet for
motparter og maksimal eksponering for hver enkelt plassering av overskuddslikviditet. Statnett har også kredittrisiko i forbindelse med innkreving av sentralnettstariffen
og gjennom rollen som avregningsansvarlig i regulerkraftmarkedet. Det er etablert rutiner for sikkerhetsstillelse relatert til handel i regulerkraftmarkedet.

H-verdi konsern rullerende 12-mnd. snitt
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• Valutarisiko. Statnetts inntekter er i hovedsak i norske
kroner, mens deler av konsernets kostnader er i utenlandsk valuta. Valutarisikoen minimeres blant annet ved
at valutaeksponering i forbindelse med innkjøp i investeringsprosjekter terminsikres med valutabytteavtaler. Alle
Statnetts lån i utenlandsk valuta er konvertert til norske
kroner gjennom valutabytteavtaler.

I 4. kvartal ble det gjennomført HMS-forum for 70 ledere,
verneombud og HMS-personell. Under halvårlig ledersamling var HMS et av hovedtemaene med fokus på videreføring av HMS handlingsplan.

Samfunnsansvar

Fremtidsutsikter

Samfunnsansvar er en del av Statnetts verdigrunnlag, som
er kjernen i Statnetts styringssystem og inneholder virkemidler for å utføre selskapets oppdrag på en riktig måte.
Det handler om å forstå omgivelsenes forventninger, og
å forholde seg til disse på en måte som skaper gjensidig
respekt. Hovedelementene er nedfelt i Statnetts mål hvor
det fremgår at Statnett skal sikre kraftforsyningen gjennom
et nett med tilfredsstillende kapasitet og kvalitet, at Statnetts tjenester skal skape verdier for foretakets kunder og
samfunnet, og at Statnett skal legge til rette for realisering
av Norges klimamål. Samfunnsansvar i Statnett innebærer
integrasjon av sosiale og miljømessige hensyn i den daglige driften og at samfunnsansvar er integrert i løpende virksomhetsstyring og forankret i ledelse og organisasjon. For
en nærmere redegjørelse for samfunnsansvar henvises til
Statnetts årsrapport for 2011.

Statnetts Nettutviklingsplan 2011 og oppdaterte investeringsplan 2012 danner grunnlaget for neste generasjon
sentralnett som planlegges ferdigstilt innen 2030. Som følge av dette skal Statnett investere 50-70 milliarder kroner i
nettet den kommende tiårsperioden. Per i dag har Statnett
fått endelig konsesjon på 17 prosent av denne porteføljen.
Statnett har et stort prosjektvolum under gjennomføring.
Perioden fremover vil være preget av å være en oppbyggings- og gjennomføringsfase for Statnett.. Dette omfatter
både nye prosjekter og oppgradering av eksisterende linjer
og anlegg. Det vil være høy byggeaktivitet i denne perioden
og det vil stilles store krav til Statnett i samordningen mellom en rekke prosjekter i eksisterende anlegg og operativ
drift av kraftsystemet. Statnett styrker beredskap i driften
for å øke evnen til å håndtere eventuelle uforutsette og kritiske hendelser.

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)
3. januar skjedde en ulykke under arbeidet ved ombygging
av en ledning ved Kristiansand transformatorstasjon, hvor
en ansatt hos entreprenør mistet livet. I tillegg til at hendelsen vil bli etterforsket av politiet og arbeidstilsynet, har Statnett iverksatt egen undersøkelse av ulykken for å ivareta
interne behov i sakens anledning.
I 4. kvartal 2012 var det ingen interne fraværsskader.
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Konsernets samlede sykefravær var 3,4 prosent i 4. kvartal
2012, mot 3,9 prosent i tilsvarende periode i 2011.

Statnett arbeider med mellomlandsforbindelser til Tyskland
og England, med mål om ferdigstillelse i henholdsvis 2018
og 2020. Prosjektene er viktige for utviklingen av det nordeuropeiske strømnettet og høyt prioritert av alle involverte
parter. Prosjektene skal blant annet bidra til forsyningssikkerhet i kalde og tørre perioder og balansere variasjoner
i tysk og engelsk fornybar kraftproduksjon gjennom døgnet. I tillegg til at utvekslingskapasitet er verdiskapende
for Norge vil prosjektene støtte opp om ambisjonene om
økt produksjon av fornybar energi i hele regionen og EUs

klima- og energimål. De nye mellomlandsforbindelsene
vil videre bidra til en ytterligere integrering av det nordeuropeiske kraftmarkedet.
For å kunne gjennomføre de planlagte utbyggingsprosjektene i henhold til plan, er Statnett avhengig av en effektiv
konsesjonsbehandlingsprosess og et eksternt leverandørmarked som kan tilby tilstrekkelig kapasitet de kommende
år. Statnett er opptatt av ytterligere å forbedre samhandlingen med alle berørte parter for å sikre innspill til planlegging og realisering av nye linjer. I den forbindelse er det tatt
initiativer i forhold til lokale og regionale myndigheter samt
øvrige interessenter, blant annet ved at Statnett har styrket
samarbeidet med regionale nettselskaper for å sikre best
mulig kunnskap om lokale forhold.
Som følge av økt investeringsaktivitet i nye og eksisterende
nettanlegg vil Statnetts anleggsmasse øke vesentlig. Nye
anlegg skal idriftsettes og noen gamle anlegg skal fases
ut. Statnett er opptatt av å sikre en helhetlig og forsvarlig

anleggsforvaltning, og ble nylig sertifisert etter PAS 55. PAS
55 er en kvalitetsstandard som representerer beste praksis
for optimal anleggsforvaltning i et livsløpsperspektiv og vil
være et av flere bidrag for å sikre at Statnett opprettholder
høy kostnadseffektivitet i driften og under utviklingen av
neste generasjon sentralnett.
NVE har høsten 2012 hatt en rekke forslag til nye forskrifter på høring. Forskriftene berører Statnetts systemansvar,
beredskapsansvar, drift- og vedlikeholdsansvar, samt planog utredningsansvar, og vil innebære økte oppgaver.
De økte investeringene vil medføre økte tariffer i årene
fremover. Statnett har en merinntektssaldo ved utgangen
av 2012 som delvis vil bli tilbakebetalt til kundene ved reduksjon i tariffen i 2013.
Stortinget har besluttet å avvikle Sentralnettbrukernes råd.
For å sikre en fortsatt god dialog med brukere og kunder har
Statnett opprettet et nytt Markeds- og driftsforum.

Oslo, 14. februar 2013
Styret i Statnett SF
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Resultatregnskap
Statnett Konsern
Fjerde kvartal
(Beløp i millioner kr)		

2012

Hittil i år

2011

2012

2011

DRIFTSINNTEKTER				
Driftsinntekter regulert virksomhet		

1 277

1 254

5 090

Andre driftsinntekter		

64

63

244

5 316
181

Sum driftsinntekter		

1 341

1 317

5 334

5 497

DRIFTSKOSTNADER			
Systemtjenester		

117

151

505

575

Overføringstap 		

180

178

591

854

Lønnskostnad		

211

167

802

660

Av- og nedskrivning varige driftsmidler		

239

243

827

798

Andre driftskostnader		

367

234

1 176

982

Sum driftskostnader		

1 114

973

3 901

3 869

Driftsresultat		

227

344

1 433

1 628

Inntekt i tilknyttede selskaper		

3

2

9

5

Finansinntekter		

18

27

95

80

Finanskostnader		

85

100

375

356

Resultat før skattekostnad		

163

273

1 162

1 357

Skattekostnad		

48

47

325

357

Periodens resultat		

115

226

837

1 000

-51

ØVRIGE RESULTATELEMENTER				
Endringer i virkelig verdi for kontantstrømsikringer		

-9

-

-58

Skatt relatert til øvrige resultatelementer		

3

1

16

15

Øvrige resultatelementer		

-6

1

-42

-36

Totalresultat		

109

227

795

964
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Balanse
Statnett Konsern

(Beløp i millioner kr)				

31.12.12

30.09.12

31.12.11

EIENDELER					
IMMATERIELLE EIENDELER					
Goodwill				

53

53

53

Andre immaterielle eiendeler				

13

13

13

Sum immaterielle eiendeler				

66

66

66

ANLEGGSMIDLER					
Varige driftsmidler				

17 877

17 290

17 396
2 437

Anlegg under utførelse				

4 277

4 116

Investering i tilknyttet selskap				

54

51

54

Finansielle anleggsmidler				

1 242

1 271

1 188

Sum anleggsmidler				

23 450

22 728

21 075

OMLØPSMIDLER					
Kunde- og andre kortsiktige fordringer				

976

751

1 138

Investering i markedsbaserte verdipapirer				

668

691

600

Betalingsmidler				

634

740

1 002

Sum omløpsmidler				

2 278

2 182

2 740

Sum eiendeler				

25 794

24 976

23 881

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL 					
Innskuddskapital 				

2 700

2 700

Opptjent egenkapital 				

6 255

6 146

2 700
5 577

Sum egenkapital 				

8 955

8 846

8 277

LANGSIKTIG GJELD 					
Utsatt skatt 				

463

463

406

Pensjonsforpliktelser 				

407

371

353

Andre forpliktelser 				

75

77

66

Langsiktig rentebærende gjeld 				

12 484

12 503

10 974

Sum langsiktig gjeld 				

13 429

13 414

11 799

KORTSIKTIG GJELD 					
Kortsiktig rentebærende gjeld 				

1 906

1 104

2 302

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 				

1 251

1 406

1 232

Betalbar skatt 				

253

206

271

Sum kortsiktig gjeld 				

3 410

2 716

3 805

Sum egenkapital og gjeld 				

25 794

24 976

23 881

Side 13 | Statnett Kvartalsrapport 4:2012

Oppstilling av endringer i egenkapital
Statnett Konsern

		
Sum
(Beløp i millioner kr)
egenkapital

Ikke- Sum egenkapital
kontrollerende
henført eier i
interesse
Statnett SF

Opptjent
annen
egenkapital

Øvrige
poster

Innskutt
kapital
2 700

Egenkapital 1.1.2011

7 628

-22

7 650

4 953

-3

Årsresultat

1 000

-21

1 021

1 021

-

-

-36

-

-36

-

-36

-

-315

-

-315

-315

-

-

-

43

-43

-43

-

-

Egenkapital 31.12.2011

8 277

-

8 277

5 616

-39

2 700

Egenkapital 1.1.2012

Øvrige resultatelementer
Vedtatt utbytte
Oppkjøp datterselskap

8 277

-

8 277

5 616

-39

2 700

Årsresultat

837

-

837

837

-

-

Øvrige resultatelementer

-42

-

-42

-

-42

-

-117

-

-117

-117

-

-

8 955

-

8 955

6 336

-81

2 700

Vedtatt utbytte
Egenkapital 31.12.2012
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Kontantstrømoppstilling
Statnett Konsern

(Beløp i millioner kr)				

2012

2011
1 357

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter		
Resultat før skattekostnad					

1 162

Tap/ gevinst(-) ved salg av anleggsmidler					

3

-3

Ordinære avskrivninger og nedskrivninger					

827

798

Periodens betalte skatt					

-271

-566

Periodens resultatførte renter					

376

320

Periodens mottatte renter					

43

43

Periodens betalte renter					

-432

-332

Endring i kundefordringer/ leverandørgjeld					

65

503

Endring i andre tidsavgrensningsposter					

-338

-592

Resultat selskap konsolidert etter egenkapitalmetoden					

-9

-5

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter					

1 426

1 523

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler					

52

12

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler og anlegg under utførelse				

-3 152

-2 384

Mottatt utbytte 					

15

2

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter					

-3 085

-2 370

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter		
Innbetalinger ved opptak av ny rentebærende gjeld					
Utbetalinger ved nedbetaling av rentebærende gjeld

				

5 903

2 781

-4 439

-1 738

Innbetalinger ved salg av markedsbaserte verdipapirer					

220

367

Utbetalinger ved kjøp av markedsbaserte verdipapirer					

-276

-375

-117

-315

1 291

720

Utbetalinger av utbytte					
Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

				

Netto kontantstrøm for perioden					

-368

-127

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 				

1 002

1 129

634

1 002

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

				

Inkludert i kontanter og kontantekvivalenter pr 31.12.2012 er bunde skattetrekksmidler med 50 millioner kroner i konsernet.		
Ubenyttet trekkrettighet på 3 500 millioner kroner er ikke inkludert i kontanter og kontantekvivalenter ovenfor.
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Note 1 - Regnskapsprinsipper
Delårsregnskapet for 4. kvartal 2012 er presentert i samsvar med IAS 34. Delårsregnskapet inneholder ikke alle de tilleggsopplysninger som kreves i årsregnskapet, og bør derfor leses sammen med konsernregnskapet som ble avlagt 31.12.2011.
Regnskapsprinsippene som er anvendt for delårsregnskapet for 4. kvartal 2012, er konsistent med de regnskapsprinsippene som ble anvendt for konsernregnskapet som ble avlagt 31.12.2011.

Note 2 – Driftsinntekter regulert virksomhet
Statnetts driftsinntekter kommer hovedsakelig fra nettvirksomheten som er regulert. Driftsinntekter fra regulert virksomhet i
Statnetts regnskap består primært av fastsatt nettleie fra kundene samt flaskehalsinntekter (prisforskjeller mellom områder
i Norden og mot Nederland). Nettvirksomheten er regulert i form av at NVE setter en grense (tillatt inntekt) for Statnetts
inntekter. Dersom de totale inntekter fra nettvirksomheten et år avviker fra tillatt inntekt, oppstår en såkalt mer- eller mindreinntekt. Mer-/ mindreinntekt vil utjevne seg over tid ved justering av fremtidig nettleie.
I 2012 var merinntekten 1 065 millioner kroner (1 020 millioner kroner). Statnett har fått endret beregning av inntektsramme
for tidligere år, samt vedtak på merinntekt per 31.12.2011. Til sammen ga dette en reduksjon på merinntektssaldo med 272
millioner kroner per 31.12.2011. Ved utgangen av 2012 var akkumulert merinntekt inkludert renter 3 455 millioner kroner.
(Beløp i millioner kr)				

2012

2011

4 399

4 771

Statnett konsern		
Tariffinntekter					
Flaskehalsinntekter					

877

768

Inntekter til øvrige eiere i fellesnettene					

-186

-223

Driftsinntekter regulert virksomhet					

5 090

5 316

Tillatt inntekt					

4 025

4 296

Mer-/mindre (-/+) -inntekt, ekskl. renter					

-1 065

-1 020

Avsetning renter mer-/mindre (-/+) -inntekt					

-45

-44

Vedtak om endring i mer-/mindreinntekt					

272

-

Endring i saldo for mer-/mindre (-/+) -inntekt					

-838

-1 064

Saldo mer-/mindre (-/+) -inntekt, inkl. renter 01.01.					

-2 617

-1 553

Endret saldo for mer-/mindre (-/+) -inntekt, inkl. renter					

-838

-1 064

Saldo mer-/mindre (-/+) -inntekter, inkl. renter					

-3 455

-2 617

Note 3 - Endringer til IAS 19 Ytelser til ansatte - pensjoner
EU har godkjent endringer til IAS 19 Ytelser til ansatte. Endringene gjelder med virkning for regnskapsår som starter 1. juli
2012 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Konsernet vil anvende den endrede standarden fra og med 1. januar 2013.
Det vises til note 1 Regnskapsprinsipper i årsregnskapet for 2011 for nærmere omtale.

Side 16 | Statnett Kvartalsrapport 4:2012

Statnett
Husebybakken 28B
PB 5192 Majorstuen
0302 Oslo
Tel: 23 90 30 00
Fax: 22 52 70 01
www.statnett.no
Side 17 | Statnett Kvartalsrapport 4:2012

