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NETTPARTNER AS 
Org.nr: 998 407 567 

STYRETS OG ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ÅRSBERETNING FOR 
REGNSKAPSÅRET 2020 
(Sammenlikningstall i parentes gjelder 2019) 

Beskrivelse av virksomheten 
Nettpartner AS er eiet 60 % av Fredrikstad Energi AS og 40 % av Glitre Energi AS og har 
hovedkontor på Vinterbro i Ås kommune i Viken. Nettpartner utfører prosjektering, bygging, drift og 
vedlikehold, vakt og beredskap og tilsyn av infrastruktur knyttet til elektrisk kraftforsyning, belysning, 
fiber og bane.  

Nettpartner består av en selskapsstab og tre divisjoner, henholdsvis Divisjon Bane, Divisjon Drift og 
Divisjon Prosjekt & Utvikling, og har 15 kontorlokasjoner. 

Styret i Nettpartner AS bestod pr. 22.3 2021 av følgende personer: 
 Bård Mikkelsen, styrets leder 
 Kjerstin Kleyne Braaten 
 Stein Dale 
 Håkon Levy 
 Eilert Henriksen 
 Per Olav Stokke, ansattrepresentant 
 Hans Marius Uthuus, ansattrepresentant 
 May-Britt Kværner, ansattrepresentant 

Fortsatt drift 
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Den finansielle stilling pr. tidspunktet for 
avleggelse av årsregnskapet er etter styrets og ledelsens formening tilfredsstillende. 

Styret er av den oppfatning at markedet og gjennomførte internforbedringer gir gode forutsetninger 
for videre løft i inntjeningen i de kommende årene. Den pågående koronapandemien, og 
ettervirkningene av denne, øker dog utfallsrommet for lønnsomhetsutviklingen i det korte og 
mellomlange bildet. 

Utvikling og markedsforhold 
Viktige hendelser for Nettpartner i 2020 har vært: 

 Fortsatt lønnsomhetsforbedring: Driftsresultatet er forbedret år for år de siste tre 
årene, i sum 84 MNOK, hvilket har ført til en robust oppfyllelse av lånevilkår i alle kvartaler.   

 Sterk utvikling av banesegmentet: Divisjon Bane har hatt en lønnsom omsetningsvekst 
på 82 % fra 2019 til 2020, og har en ordrereserve på i underkant av 600 MNOK pr. 
inngangen til 2021. 

 Restrukturering av prosjektområdet: Det er gjennomført en nedbemannings- og 
omstruktureringsprosess i tidligere Divisjon Prosjekt, som følge av svak prosjektlønnsomhet 
over tid. En ny divisjon, Divisjon Prosjekt & Utvikling, er etablert som består av to 
prosjektbaserte- og tre driftsbaserte avdelinger i tillegg til en lager- og logistikkenhet. 

 Salg av Powerline: Nettpartner solgte sitt kroatiske datterselskap Powerline d.o.o. 
sommeren 2020, som et ledd i omstruktureringsprosessen i tidligere Divisjon Prosjekt.  
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Nettpartner har, etter styrets og ledelsens vurdering, gode forutsetninger for å levere konkurranse-
dyktige tjenester til kunder i sine markedssegmenter. Nettpartner er den ledende entreprenøren i 
distribusjons- og regionalnettene og er pr. inngangen til 2021 godt rustet for betydelig vekst innen 
spor-, kraft- og signalløsninger for banesegmenter. Antallet store prosjekter er økende, der 
Nettpartner retter sterk oppmerksomhet på kalkylepresisjon, kontraktskompetanse, kvalitet og 
gjennomføringseffektivitet både hva gjelder økonomiske termer og HMS.  

Nettpartner bruker betydelige ressurser på å kontinuerlig forbedre sitt HMS- og kvalitetssystem 
(HMSK), samt søker å påvirke leverandører, kunder og myndighetsorganer for å få hevet bransjens 
HMSK-standarder. Det er videre viktig at entreprenørene utøver sitt samfunnsansvar med å bidra til 
å utdanne nye energimontører, Nettpartner hadde 43 lærlinger pr. årsslutt.  

Nettpartner opererer i markedssegmenter med stor investeringsaktivitet. Fundamentale forhold 
tilsier at markedsaktiviteten fortsatt vil være høy i mange år fremover, hvilket gir muligheter for 
videre vekst. Driftsenhetene er dog i betydelig grad underlagt regulatoriske forhold, over tid 
forventes det fortsatt endringer i disse rammevilkårene som vil gi økt markedsadgang for 
elkraftentreprenørene. Divisjons Banes markedssegmenter er i stor grad påvirket av én sentral 
kunde, Bane NOR, der politiske beslutninger direkte påvirker langsiktige investeringsrammer. 

Redegjørelse for årsregnskapet  
Det utarbeides ikke konsernregnskap etter at datterselskapet Powerline d.o.o. ble solgt sommeren 
2020. Nettpartner AS rapporterer årsregnskapet i henhold til IFRS. Finansielle nøkkeltall for 2020 er 
som følger:  

(MNOK) NP AS 
Omsetning 1 332,2 (1 475,8) 

EBITDA   98,4      (76,1) 

Driftsresultat (EBIT) 38,6      (25,1) 

Årsresultat før skatt 31,8      (16,8) 

Totalkapital 762,9    (778,0) 

Egenkapital 264,2    (261,2) 

Egenkapitalandel 34,6 % (33,6 %) 

Det har vært en vesentlig reduksjon i rentenivåene gjennom 2020. Dette har medført at Norsk 
Regnskapsstiftelse markant har redusert sin anbefalte diskonteringsrente i pensjonsberegninger fra 
2,3 % til 1,7 %, samtidig som forventet G-regulering er opprettholdt til 2,0 %. Dette har gitt en 
betydelig negativ egenkapitaleffekt på 16,9 MNOK etter skatt pr. årsslutt.  

Nettpartner AS hadde i 2020 en kontantstrøm fra driftsaktiviteter på 101,6 (-46,0) MNOK. Ved 
årsslutt hadde Nettpartner 136 MNOK i disponible midler, primært som tilgjengelig del av en 
trekkramme på 145 MNOK. 

Nettpartner har oppfylt lånevilkårene gjennom 2020, herunder også pr. 31.12 20201.  

Resultatdisponering 
Styret foreslår at årets overskudd etter skatt på kr. 8 027 936 (årets totalresultat) i Nettpartner AS 
overføres til annen egenkapital som en reduksjon av tidligere års underskudd. 

1 Nettpartners lånevilkår er i) EK-andel på minimum 30 %, ii) at trekk på kassekreditt maksimalt kan utgjøre 60 % av inntektsperiodiseringer 
og kundefordringer (fratrukket eldre ubetalte fordringer) og iii) at netto gjeld dividert med 12-måneders EBITDA er maksimalt 1,5. 
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Risikoforhold 
Nettpartner er eksponert for makromessige-, bransjespesifikke- og selskapsspesifikke risikoforhold. 
Styret og ledelsen arbeider systematisk for å redusere sannsynligheten for og konsekvensene av 
uønskede hendelser. Under følger en opplisting av de viktigste risikoforhold slik styret og ledelsen 
vurderer det pr. mars 2021. Risikoelementene er listet i alfabetisk rekkefølge og ikke i henhold til en 
vurdert risikorangering:  

 Enkeltkunderisiko: Omsetning mot selskapets største kunde utgjorde i 2020 ca. 30 % av 
selskapets totale omsetning, dog er dette fordelt på et antall prosjekter og rammeavtaler. De 
lokale driftsenhetene i Divisjon Drift og Divisjon Prosjekt & Utvikling har vesentlig høyere 
omsetningskonsentrasjoner enn dette og har følgelig en risiko dersom driftsavtaler tapes. I 
løpet av 2021 skal rammeavtaler som utgjør ca. halvparten av selskapets omsetning gjennom 
rammeavtaler utlyses på nytt. Divisjon Bane er videre i betydelig grad avhengig av Bane NOR 
enten direkte som hovedentreprenør eller indirekte som underentreprenør. 

 HMS-risiko: Elektroentreprenørtjenester mot elektrisk kraftforsyning og bane har iboende 
helse- og skaderisiko. Nettpartner har en nullvisjon for arbeidsulykker og arbeider 
systematisk med HMS-rettede tiltak. I løpet av året ble Nettpartner revidert tre ganger av 
kunder, én gang av sertifiseringsselskap og fire ganger av tilsynsselskap. Utover dette ble det 
gjennomført ni internrevisjoner og revisjoner av 12 underleverandører. HMS- og 
kvalitetsarbeid har høy prioritet i alle deler av virksomheten. 

 Kredittrisiko: Selskapet binder betydelig kapital gjennom kundefordringer og ikke-fakturert 
periodisert produksjon. Selskapet har historisk hatt lite tap på fordringer og betalingsevnen til 
kundene er i hovedsak vurdert til å være god. 

 Likviditetsrisiko: Selskapet er finansiert med en trekkrettighet på 145 MNOK i en norsk 
bank. Låneavtalen har lånebetingelser som følges opp kvartalsvis knyttet til inntjening, 
gjeldsnivå og egenkapitalandel. Svingninger i arbeidskapital er den viktigste faktoren for 
likviditetssvingninger på kort sikt. 

 Markedsrisiko: Det forventes en fortsatt høy aktivitet innen utbygging, drift og vedlikehold 
av infrastruktur for kraft og bane, men markedsutviklingen vil være påvirket av kundenes 
evne og vilje til både å finansiere og planlegge prosjekter. 

 Ordrereserverisiko: Et forutsigbart og tilstrekkelig høyt fremtidig omsetningsnivå er en 
sentral parameter for evnen til å drive lønnsomt. Selskapets ordrereserver avhenger av 
markedsaktivitet, konkurranseintensitet, selskapenes salgsaktivitet, kalkulasjons- og 
tilbudskvalitet og konkurransekraft. I 2021 må Nettpartner vinne nye tilbud i Divisjon Drift 
og Divisjon Prosjekt & Utvikling for å opprettholde sitt omsetnings- og aktivitetsnivå.  

 Pandemi: COVID-19 utviklet seg i 2020 fra å være et epidemisk utbrudd i Kina til å bli en 
pandemi med omfattende negativ påvirkning på et globalt nivå. Pandemien har hittil i 
begrenset grad påvirket markedsaktiviteten i Nettpartners segmenter. Imidlertid har 
pandemien hatt implikasjoner på et operasjonelt nivå. Nettpartner har innrettet seg etter 
myndighetenes anbefalinger. Det er pr. mars 2021 uklart hvor store effekter pandemien får 
for samfunnet og selskapet gjennom 2021 og de neste årene.  

 Prisrisiko: Høy konkurranseintensitet fører til vesentlige prispress i flere av Nettpartners 
segmenter.  

 Prosjektrisiko: Nettpartner er eksponert mot fastprisrisiko i prosjekter og har omfattende 
avtalte leveranseforpliktelser. Selskapet er også eksponert mot garantirisiko i de fleste større 
prosjekter.  

 Regulatorisk og politisk risiko: Nettpartner er eksponert for endringer i rammevilkårene 
til nettselskapene siden majoriteten av selskapets omsetning går mot disse. Videre er 
selskapet påvirket av regulering av konkurransevilkårene for elektroentreprenørene. 
Selskapets banesatsing avhenger av politisk styrte bevilgninger til Bane NOR.   

 Renterisiko: Nettpartner er finansiert med rentebetingelser basert på NIBOR-renter med 
marginpåslag. Virksomheten er følgelig eksponert mot endringer i markedsrenten og 
rentepåslagene. På kort og mellomlang sikt forventes dog et fortsatt lavt rentenivå.  
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 Råvare- og valutarisiko: Nettpartner har store varekjøp der råvarepriser og valutakurser 
påvirker anskaffelseskostnadene. Historisk har selskapet i betydelig grad blitt kompensert av 
kunder for kostnadsendringer. 

 Sesongsvingningsrisiko: Evnen til å skape lønnsomhet er normalt svakere i 
vintermånedene, noe som påvirker total lønnsomhet. 

 Systemrisiko: Nettpartners nye feltstyrings- og prosjektplattform, iFRONT, er lansert 
gjennom prosjektpiloter fra januar 2021. Utrulling på selskapsnivå er planlagt til senere i 
første halvår, noe som må forventes å gi operasjonelle og systemmessige utfordringer av 
midlertidig karakter.  

 Underleverandørrisiko: Nettpartner bruker i betydelig grad underleverandører, og er 
således eksponert mot kapasitets-, kompetanse-, kvalitets- og prisrisiko. 

 
 
Ansatte 
Styret takker de ansatte for deres bidrag til fortsatt bedret lønnsomhet gjennom 2020, dette til tross 
for de betydelige påvirkninger av COVID-19. Den viktigste faktoren for videre utvikling av 
Nettpartner er selskapets evne til å ta vare på og videreutvikle nåværende medarbeidere samt å 
rekruttere personer med riktig kompetanse og holdninger fremover.  
 
Under følger en oversikt over antall ansatte, sykefravær og arbeidsskader og arbeidsmiljø og 
likestilling i Nettpartner.  
 
Oversikt ansatte  
Tabellen nedenfor viser antall ansatte i Nettpartner ved utgangen av 2020 og sammenliknbare tall for 
2019. 
 

Antall ansatte 2020 2019 
Nettpartner AS 470 487 
Antall kvinner 42 39 

 

Kun tre ansatte i selskapet har deltidsstillinger, herav én mann og to kvinner. 
 
Sykefravær og arbeidsskader 
Selskapet har utviklet et godt fungerende HMS-system. 
 
For 2020 utgjorde sykefraværet inkludert egenmeldinger 4,7 % (4,8 %) i selskapet. Selskapet er 
opptatt av å videreutvikle et godt arbeidsmiljø og arbeider også aktivt for å redusere sykefraværet.  
 
Selskapet har en nullvisjon for arbeidsulykker og det arbeides aktivt med skadeforebyggende 
aktiviteter for å realisere nullvisjonen. I 2020 hadde Nettpartner totalt tre hendelser som medførte 
fravær (H1-skader): 
 

Skadetall / H-tall* 2020 2019 
H1-hendelser 3 0 

H1-verdi 3,7 0,0 

H2-hendelser 13 5 

H2-verdi 19,6 6,0 

* H-verdi er definert som antall H-hendelser pr. million arbeidede timer. H1 er hendelser som har medført sykefravær.  
 
Arbeidsmiljø og likestilling 
Det gjennomføres årlige personaltilfredshetsundersøkelser blant selskapets ansatte og det 
psykososiale arbeidsmiljøet kartlegges også som del av bedriftshelsetjenesten. Undersøkelsene tyder 
på at arbeidsmiljøet er bra, der trivselsnivået høsten 2020 i gjennomsnitt ble vurdert til 4,5 (skala 1-5) 
av de 88 % som responderte på undersøkelsen. 
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Ledelsen er forpliktet til å gjennomføre umiddelbare tiltak dersom det avdekkes diskriminering, 
trakassering eller mobbing på arbeidsplassen. Samarbeidet med de ansattes fagorganisasjoner har 
vært godt. I Nettpartner er det sentralt og lokale arbeidsmiljøutvalg (AMU) der viktige tema tas opp 
mellom arbeidsgiver og ansatte. I 2020 var det 3 møter der totalt 25 saker ble behandlet. 

For ansatte med midlertidig eller langsiktig nedsatt funksjonsevne er det i samarbeid med NAV 
og/eller bedriftshelsetjenesten gjennomført flere tiltak for å tilpasse arbeidsplassene og 
arbeidsoppgavene.  

Nettpartner er omfattet av, og overholder, aktivitetsplikten som er beskrevet i Likestillings- og 
diskrimineringslovens §26. 

Pr. 31.12 2020 var det ansatt 42 (39) kvinner i selskapet, som tilsvarer en andel på 8,9 % (8,0 %). 
Selskapet er positivt til å ansette kvinner ved nyrekruttering og selskapets personalpolitikk er 
kjønnsnøytral på alle områder. Det er kompetansekrav som er avgjørende ved rekrutterings-
prosesser. Det er et mål å øke kvinneandelen i selskapet. 

I Nettpartner gjøres det ikke forskjell på ansatte, eller ved ansettelser av personer, på basis av etnisk 
eller nasjonal opprinnelse, legning, kjønn, graviditet, funksjonsevne, hudfarge, religion eller livssyn. 
Selskapet har god integrering av personer med ulik etnisk bakgrunn. Disse prinsippene er også 
fastslått i selskapets Etiske retningslinjer. 

Miljørapportering 
For Nettpartner er det viktig å ivareta naturen og påvirke det ytre miljøet i så liten grad som mulig i 
forbindelse med alle bygge- og vedlikeholdsoppdrag. Virkemidlene er riktig planlegging av alle 
potensielt miljøskadelige aktiviteter og bruk av gode system og rutiner, herunder løpende 
rapportering og oppfølging av kategoriserte miljøhendelser. Divisjonene som har størst potensiell 
påvirkning på miljøet, Divisjon Prosjekt & Utvikling og Divisjon Bane, er miljøsertifisert iht. ISO 
14001. 

Nettpartner følger månedlig opp innrapporterte miljøhendelser, der hendelsenes alvorlighet 
kategoriseres som hhv. høy, middels og lav. I 2020 ble det totalt innrapportert 82 miljøhendelser:  

Alvorlighet Antall 
Høy (restitusjonstid > 10 år) 0 

Middels (restitusjonstid 1-10 år) 28 

Lav (restitusjonstid < 1 år) 54 

Utsiktene fremover 
Pr. tidspunkt for avlegging av årsregnskapet er det fortsatt usikkert i hvilken grad COVID-19 vil 
påvirke samfunnet og selskapet i 2021 og senere. Det er dog positivt at utviklingen av vaksiner har 
gått vesentlig raskere enn tidligere antatt og at man kunne starte vaksinering allerede på tampen av 
2020.  

Selskapets markedsmuligheter de kommende årene vurderes å være relativt gode. Selskapets styre 
og ledelse forventer således på sikt en videre økning i lønnsomhetsgraden som følge av noe 
markedsvekst og ytterligere gevinstuttak fra gjennomførte og pågående forbedringstiltak. Samtidig er 
det en rekke forhold både innenfor og utenfor selskapets kontroll som kan påvirke utviklingen, som 
beskrevet i avsnittet om risikoforhold. 
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*** 
 

 
Vinterbro, 22. mars 2021 
 
 
 
 
 
I styret for Nettpartner AS 
 
 
 
_________________ _________________ _________________ 
Bård Mikkelsen Kjerstin Kleyne Braaten Stein Dale 
Styrets leder Styremedlem Styremedlem 
 
 
 

  

_________________ _________________ ________________ 
Håkon Levy Eilert Henriksen Per Olav Stokke 
Styremedlem Styremedlem Styremedlem 
   
 
 
_________________ 

 
 
_________________ 

 
 
________________ 

Hans Marius Uthuus 
Styremedlem 

May-Britt Kværner 
Styremedlem 

Arild Borgersen 
Administrerende direktør 

 
 
 
 

Elektronisk signert 



 Nettpartner AS  

 Resultatregnskap 

(Beløp i hele tusen) Note 2020 2019 

 

Årsregnskap for Nettpartner AS Organisasjonsnr. 998407567 

 

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 
Driftsinntekter 
Salgsinntekt 1,7 1 325 874  1 465 519  
Andre inntekter 1 6 299  10 233  
Sum driftsinntekter  1 332 173  1 475 751  
Driftskostnader 
Varekostnad  692 008  851 657  
Lønnskostnader 2,3 429 840  420 623  
Avskrivninger 4,5 13 383  14 733  
Avskrivninger bruksretteiendeler 6 46 403  36 172  
Andre kostnader 2,6,7,8 111 944  127 420  
Sum driftskostnader  1 293 577  1 450 605  
DRIFTSRESULTAT (UNDERSKUDD)  38 595  25 147  
 
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 
Finansinntekter 
Inntekt på investering i datterselskap 9 535  0  
Renteinntekter  315  123  
Annen finansinntekt  98  51  
Sum finansinntekter  947  174  
Finanskostnader 
Rentekostnader 6 6 749  7 446  
Annen finanskostnad  993  1 051  
Sum finanskostnader  7 742  8 497  
NETTO FINANSPOSTER  (6 795) (8 323) 
 
RESULTAT FØR SKATT  31 801  16 824  
 
Skattekostnad 10 6 910  3 737  
 
ÅRSRESULTAT  24 891  13 086  
 
UTVIDET RESULTAT (OCI) 
Elementer som ikke senere vil bli omklassifisert til resultatet 
Endring estimat pensjonsforpliktelser 3 (21 619) 14 002  
Skatt på poster som ikke skal reklassifiseres 10 4 756  (3 080) 
UTVIDET RESULTAT ETTER SKATT  (16 863) 10 921  
 
TOTALRESULTAT  8 028  24 008  
 
 



 Nettpartner AS  

 Balanse pr. 31.12.2020 

(Beløp i hele tusen) Note 31.12.2020 31.12.2019 

 

Årsregnskap for Nettpartner AS Organisasjonsnr. 998407567 

 

EIENDELER 
ANLEGGSMIDLER 
Immaterielle eiendeler 
Immaterielle eiendeler 4 10 171  13 664  
Utsatt skattefordel 10 33 749  35 902  
Goodwill  271 456  271 456  
Sum immaterielle eiendeler  315 377  321 023  
Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler 5,11 17 463  19 887  
Bruksretteiendeler 6 127 077  132 955  
Sum varige driftsmidler  144 540  152 842  
Finansielle anleggsmidler 
Aksjer i datterselskap 9 0  65  
Aksjer i tilknyttet selskap 12 518  0  
Lån til tilknyttet selskap 12 3 617  0  
Andre langsiktige fordringer 3 5 388  5 353  
Sum finansielle anleggsmidler  9 524  5 419  
SUM ANLEGGSMIDLER  469 440  479 283  
OMLØPSMIDLER 
Varer 11 7 706  4 231  
Fordringer 
Kundefordringer 11,13 280 883  276 576  
Andre kortsiktige fordringer 13 4 359  13 161  
Sum fordringer  285 242  289 737  
Bankinnskudd 14 561  4 786  
SUM OMLØPSMIDLER  293 509  298 754  

SUM EIENDELER  762 949  778 038  



Nettpartner AS

Balanse pr. 31.12.2020 

(Beløp i hele tusen) Note 31.12.2020 31.12.2019 

Årsregnskap for Nettpartner AS Organisasjonsnr. 998407567 

EGENKAPITAL OG GJELD 
EGENKAPITAL 
Innskutt egenkapital 
Aksjekapital 15 30 060 30 060 
Overkurs 421 214  421 214  
Sum innskutt egenkapital 451 274  451 274  
Opptjent egenkapital 
Udekket underskudd (187 079) (190 107) 
Sum opptjent egenkapital (187 079) (190 107) 
SUM EGENKAPITAL 16 264 196  261 168  

GJELD 
LANGSIKTIG GJELD 
Avsetning for forpliktelser 
Pensjonsforpliktelser 3 36 638 22 073 
Sum avsetning for forpliktelser 36 638 22 073 
Annen langsiktig gjeld 
Annen langsiktig gjeld 19 6 900 15 721 
Leieforpliktelser 6 96 794  103 761  
Sum annen langsiktig gjeld 103 694  119 482  
SUM LANGSIKTIG GJELD 140 332  141 556  
KORTSIKTIG GJELD 
Gjeld til kredittinstitusjoner 11 8 886 60 504 
Leverandørgjeld 98 345  101 795  
Skyldig offentlige avgifter 48 399 49 465 
Leieforpliktelser 6 42 982 38 516 
Annen kortsiktig gjeld 17,19 159 810  125 035  
SUM KORTSIKTIG GJELD 358 422  375 314  
SUM GJELD 498 754  516 870  
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 762 949 778 038 

Vinterbro den 22. mars 2021 

Bård Martin Mikkelsen Kjerstin Kleyne Braaten Stein Dale        Håkon Levy 
Styreleder Styremedlem Styremedlem       Styremedlem 

Eilert Henriksen Per Olav Stokke Hans Marius Uthuus   May-Britt Kværner 
Styremedlem Styremedlem Styremedlem       Styremedlem 

Arild S. Borgersen 
Administrerende direktør Elektronisk signert 



Nettpartner AS

Noter 2020

Noter for Nettpartner AS Organisasjonsnr. 998407567 

(Alle tall i notene er i hele kroner) 

Kontantstrømoppstilling 2020 2019 
Kontantstrømmer fra driftsaktiviteter 
Resultat før skattekostnad 31 800 569 16 823 831 
Justert for:   
Gevinst ved salg av eiendeler -669 784 -275 294 
Avskrivninger varige driftsmidler 6 553 864 6 196 414 
Avskrivninger bruksretteiendeler 46 403 187 36 171 546 
Avskrivninger immaterielle eiendeler 6 828 824 8 536 860 
Endring pensjonsforpliktelse -7 054 496 -19 519 690
Endring i varer -3 474 723 7 408 
Endring kundefordringer og andre fordringer -4 307 060 -95 596 596
Endring i leverandørgjeld -3 449 778 -75 585 349
Endring i andre tidsavgrensingsposter 28 995 149 77 256 967 
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter 101 625 752 -45 983 903

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 
Salg av varige driftsmidler 221 000 580 480 
Kjøp av varige driftsmidler -4 215 799 -6 754 048
Kjøp av immaterielle eiendeler -3 336 387 -8 934 948
Innbetalinger på andre lånefordringer 0 64 390 
Utlån -3 652 309 0 
Salg av aksjer i datterselskap 600 000 0 
Kjøp av aksjer i tilknyttet selskap -518 050 0 
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -10 901 545 -15 044 126

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 
Nettoendring i kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner -41 617 807 50 503 902 
Utbetalinger gjeld konsernselskaper 0 -7 087 977
Innbetalinger ved opptak av annen gjeld 1 182 237 0 
Nedbetaling av langsiktig gjeld  -10 828 135 0 
Nedbetaling av leieforpliktelse -43 685 507 -36 339 916
Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter -94 949 212 7 076 009
Endring i netto betalingsmidler -4 225 005 -53 952 020
Netto betalingsmidler pr. 1. januar 4 786 163 58 738 183 
Netto betalingsmidler pr. 31. desember 561 158 4 786 163 

Ubenyttet trekkramme 136 113 905 94 496 098 

Avstemming av netto gjeld/fordring 2020 2019 
Bankinnskudd 561 158 4 786 163 
Lån som forfaller til betaling innen ett år (inklusiv kassekreditt) -21 878 999 -60 503 902
Lån som forfaller til betaling senere enn ett år -6 900 000 -15 721 039
Netto gjeld/fordring -28 217 841 -71 438 778

Bankinnskudd 561 158 4 786 163 
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Brutto lån ikke rentebærende -6 900 000 0 
Brutto lån til variabel rente -21 878 999 -76 224 941 
Netto gjeld/fordring -28 217 841 -71 438 778 
 
 

 Bank 
-innskudd 

Kasse- 
kreditt 

Lån med 
forfall innen 

ett år 

Lån med 
forfall 

senere enn 
ett år 

Total 

Netto gjeld/fordring 
31.12.2019 

4 786 163 -50 503 902 -10 000 000 -15 721 039 -71 438 778 

Kontantstrøm -4 225 005 41 617 807 0 0 37 392 802 
Nedbetaling gjeld 0 0 10 000 000 828 135 10 828 135 
Reklassifisert fra langsiktig til 
kortsiktig gjeld 

0 0 -12 992 904 12 992 904 0 

Tilleggsavsetning langsiktig 
gjeld 

0 0 0 -5 000 000 -5 000 000 

Netto gjeld/fordring 
31.12.2020 

561 158 -8 886 095 -12 992 904 -6 900 000 -28 217 841 
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1 Generell informasjon  

Selskapet utfører prosjektering, bygging, drift, vakt og beredskap, vedlikehold og tilsyn av infrastruktur 
knyttet til elektrisk kraftforsyning, belysning, telekommunikasjon og jernbane.  

Regnskapet ble vedtatt av selskapets styre 22. mars 2021.    

Selskapet er et aksjeselskap registrert og hjemmehørende i Norge med hovedkontor i Kveldroveien 3, 
1407 Vinterbro.   

 

2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene  

2.1 Rammeverk for regnskapsavleggelsen  

Regnskapet er utarbeidet etter «forenklet IFRS», som er hjemlet i regnskapsloven og god 
regnskapsskikk. 

Utarbeidelse av regnskap i samsvar med forenklet IFRS krever bruk av estimater. Videre krever 
anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder med stor grad av 
skjønnsmessige vurderinger, høy kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er 
vesentlige for regnskapet, er beskrevet i punkt 4.   

Regnskapet er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift.    

2.1.1 Innføring av nye og endrede standarder og fortolkninger 
Nye standarder og endringer gjeldende for regnskapsåret 2020 

Endringer av IFRS 9 om innfrielsesopsjoner med negativ innfrielsesverdi 

Endringer av IAS 19 om endringer til pensjonsordninger i løpet av regnskapsperioden 

Endringer av IAS 28 om langsiktige interesser i tilknyttede selskaper og felles kontrollert 
virksomhet 

Definisjonen av vesentlighet – endringer i IAS 1 og IAS 8 

Leiereduksjoner som følge av Covid-19 - Endringer til IFRS 16 

Ingen av ovenstående har påvirket innregning og måling i årsregnskap 2020. 

Nye og endrede IFRS-standarder som ikke er tatt i bruk: 

Endring i IAS 1 “Classification of Liabilities as Current or Non-current” gjelder for årsregnskaper som 
starter på eller etter 1. januar 2022. Endringen medfører at lån skal klassifiseres som kortsiktige dersom 
selskapet på balansedagen ikke oppfyller lånebetingelser, som når de skal testes, medfører at lånet 
kan forfalle innen 12 måneder fra balansedagen. Endringene medfører ikke vesentlige endringer i 
forhold til selskapets nåværende implementering av IAS 1. 

2.2 Omregning av fremmed valuta  

Transaksjoner i fremmed valuta omregnes til transaksjonskurs. Realisert valutagevinst eller -tap ved 
oppgjør og omregning av pengeposter i fremmed valuta til kursen på balansedagen resultatføres. 
Valutagevinster og -tap knyttet til lån, kontanter og kontantekvivalenter presenteres (netto) som 
finansinntekter eller finanskostnader. Alle andre valutagevinster og -tap presenteres på linjen for ”Netto 
andre (tap) gevinster.” 
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2.3 Varige driftsmidler  

Varige driftsmidler består i hovedsak av spesialinnredede biler og lastebiler samt ulike typer 
spesialverktøy. 

Varige driftsmidler regnskapsføres til anskaffelseskost, med fradrag for avskrivninger. Anskaffelseskost 
inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmidlet.  

Etterfølgende kostnader legges til driftsmidlenes balanseførte verdi eller balanseføres separat, når det 
er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler vil tilflyte selskapet, og kostnaden kan måles pålitelig. 
Balanseført beløp for utskiftede deler resultatføres. Øvrige reparasjons- og vedlikeholdskostnader 
resultatføres i perioden utgiftene pådras.   

Varige driftsmidler avskrives lineært, slik at anleggsmidlenes anskaffelseskost avskrives til restverdi 
over forventet brukstid som er fastsatt til tre til åtte år. 

Forventet brukstid og restverdi blir gjennomgått på hver balansedag og endres om nødvendig.  

Når balanseført verdi på et driftsmiddel er høyere enn estimert gjenvinnbart beløp, skrives verdien ned 
til gjenvinnbart beløp.  

Gevinst og tap ved avgang resultatføres under andre (tap) gevinster, og utgjør forskjellen mellom 
salgspris og balanseført beløp.   

2.4 Bruksretteiendeler og leasingforpliktelser (IFRS16) 

En bruksretteiendel og en leasingforpliktelse innregnes i balansen, når selskapet i henhold til en inngått 
leasingavtale vedrørende en spesifikk identifiserbar eiendel får stillet eiendelen til rådighet i 
leasingperioden, og når selskapet har rett til de økonomiske fordelene fra bruken av den identifiserte 
eiendelen og retten til å bestemme over bruken av den identifiserte eiendelen. Leasingforpliktelser 
måles ved første innregning til nåverdien av de fremtidige leasingytelser diskontert med en alternativ 
lånerente. Følgende leasingbetalinger innregnes som en del av leasingforpliktelsen: 

• Faste betalinger. 

• Variable betalinger, som endrer seg i takt med endringer i en indeks eller en rente, basert på 
gjeldende indeks eller rente. 

• Skyldige betalinger under en restverdigaranti. 

• Utnyttelsesprisen for kjøpsopsjoner, som ledelsen med høy sannsynlighet forventer å utnytte. 

• Betalinger omfattet av en forlengelsesopsjon, som selskapet med høy sannsynlighet forventer å 
utnytte. 

• Bot relatert til en oppsigelsesopsjon, med mindre selskapet med høy sannsynlighet ikke forventer å 
utnytte opsjonen. 

Driftsrelaterte kostnader inngår ikke i beregningen av leasingforpliktelsen. 

Leasingforpliktelsen måles til amortisert kost med den effektive rentes metode. Leasingforpliktelsen 
beregnes på nytt når det er endringer i de underliggende kontraktsfestede pengestrømmer fra endringer 
i en indeks eller en rente, hvis det er endringer i selskapets estimat av en restverdigaranti, eller hvis 
selskapet endrer sin vurdering av om en kjøps-, forlengelses- eller oppsigelsesopsjon med rimelig 
sannsynlighet forventes utnyttet. 

Bruksretteiendelen måles ved første innregning til kostpris, hvilket svarer til verdien av 
leasingforpliktelsen korrigert for forskuddsbetalte leasingbetalinger med tillegg av direkte relaterte 
omkostninger og estimerte omkostninger til riving, istandsettelse eller lignende og fratrukket mottatte 
rabatter eller andre typer av incitamentsbetalinger fra leasinggiver. 
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Deretter måles bruksretteiendelen til kostpris fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Bruksrett- 
eiendelen avskrives over den korteste av leasingperioden og bruksretteiendelens brukstid. 
Avskrivningene innregnes lineært i resultatregnskapet. 

Bruksretteiendelen justeres for endringer i leasingforpliktelsen som følge av endringer i vilkårene i 
leasingavtalen eller endringer i kontraktens pengestrømmer i takt med endringer i en indeks eller en 
rente. 

Bruksretteiendeler avskrives lineært over den forventede leieperiode, som utgjør: 

• Biler, maskiner og annet produksjonsutstyr 3-10 år 

• Leide lokaler 4-6 år 

Selskapet presenterer bruksretteiendeler og leasingforpliktelsene særskilt i balansen. Selskapet har 
valgt å ikke innregne bruksretteiendeler med lav verdi og kortsiktige leasingavtaler i balansen. I stedet 
innregnes leasingkostnader vedrørende disse leasingavtaler lineært i resultatregnskapet. 

Fastsettelse av leasingperioden i leasingkontrakter 
 
Leasingperioden inneholder leasingavtalens uoppsigelige periode, perioder omfattet av en 
forlengelsesopsjon som selskapet med rimelig sannsynlighet forventer å unytte, og perioder omfattet av en 
oppsigelsesopsjon som selskapet med rimelig sannsynlighet forventer ikke å unytte. En andel av 
selskapets leasingavtaler av lokaler inneholder opsjoner, som gir selskapet rett til å forlenge avtalen for en 
ytterligere leieperiode på gjennomsnittlig 3-5 år. Selskapet foretar ved første innregning av 
bruksretteiendelen en vurdering av om forlengelsesopsjonen med rimelig sannsynlighet forventes å bli 
unyttet. Selskapet revurderer dette ved vesentlige endringer i omstendigheter, som er under selskapets 
kontroll. 

Vurdering av forpliktelser til istandsettelse av leide lokaler ved fraflytting   
 
En andel av selskapets leasingavtaler for lokaler inneholder en forpliktelse for selskapet til å sette i stand 
lokalene ved utflytting. Slike forpliktelser innregnes som en del av rett til bruk eiendelen og 
leasingforpliktelsen ved første gangs innregning av leasingavtalen. 
  
Fastsettelse av diskonteringsfaktor i leasingkontrakter 
 
Selskapet anvender sin alternative lånerente ved måling av de fremtidige leasingbetalinger til nåverdien. 
Ved vurdering av den alternative lånerente har selskapet gruppert sin portefølje av bruksretteiendeler i to 
kategorier, hvor selskapet vurderer at leasingavtalene og de underliggende eiendeler i hver kategori har 
samme karakteristika og risikoprofil. Kategoriene er følgende: 
• Leide lokaler 
• Biler, maskiner og annet produksjonsutstyr 
Selskapet fastsetter den alternative lånerente for de to ovenstående kategorier ved første gangs 
innregning av leasingavtalene. Deretter fastsettes den i forbindelse med etterfølgende endringer i de 
underliggende kontraktuelle pengestrømmer fra endringer i selskapets estimat av en restverdigaranti, hvis 
selskapet endrer sin vurdering av om en kjøps-, forlengelses- eller oppsigelsesopsjon med rimelig 
sannsynlighet forventes utnyttet eller dersom avtalen modifiseres. Ved vurdering av selskapets alternative 
lånerente har selskapet for sine leasingavtaler av leide lokaler fastsatt sin alternative lånerente som den 
rente selskapet ville måtte betale for et lån med tilsvarende risiko og låneperiode. Ved vurdering av 
selskapets alternative lånerente for leasingavtaler av biler, maskiner og annet produksjonsutstyr har 
selskapet fått oppgitt og benyttet kontraktenes implisitte rente. 
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2.5 Goodwill og Immaterielle eiendeler 

Goodwill 

Goodwill oppstår ved kjøp av virksomhet og utgjør summen av vederlag, beløp som innregnes for ikke 
kontrollerende eierinteresser, samt virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet av tidligere eierandel i det 
oppkjøpte selskapet, som overstiger virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler. Ved kjøp på vilkår 
der summen av vederlaget, beløp som innregnes for ikke-kontrollerende eierinteresse og virkelig verdi 
av tidligere eierandel er lavere enn virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler, inntektsføres 
differansen.  

For etterfølgende nedskrivingstesting tilordnes goodwill de kontantgenererende enheter eller grupper av 
kontantgenererende enheter som forventes å få fordeler av oppkjøpet. Goodwill allokeres ned til 
enheter, eller grupper av enheter, som representerer det laveste nivået i foretaket hvor goodwill følges 
opp for interne ledelsesformål. Goodwill følges opp for hvert driftssegment.   

Nedskrivning vurderes årlig, eller oftere om det forekommer hendelser eller endrede omstendigheter 
som indikerer et mulig verdifall. Balanseført verdi av den kontantgenererende enheten som inneholder 
goodwill sammenlignes med gjenvinnbart beløp, som er det høyeste av bruksverdi og salgsverdi 
fratrukket salgsutgifter. En eventuell nedskrivning blir ikke reversert i senere perioder. 

Immaterielle eiendeler 

Immaterielle eiendeler ervervet separat balanseføres til kost. Kostnaden ved immaterielle eiendeler 
ervervet ved oppkjøp balanseføres til virkelig verdi i åpningsbalansen i selskapet. Balanseførte 
immaterielle eiendeler regnskapsføres til kost redusert for eventuell av- og nedskrivning. 

Internt genererte immaterielle eiendeler, med unntak av balanseførte eksterne utviklingskostnader, 
balanseføres ikke, men kostnadsføres løpende. 

Økonomisk levetid er enten bestemt eller ubestemt. Immaterielle eiendeler med bestemt levetid avskrives 
over økonomisk levetid og testes for nedskrivning ved indikasjoner på dette. Avskrivningsmetode og  
periode vurderes minst årlig. Endringer i avskrivningsmetode og eller periode behandles som 
estimatendring. 

Immaterielle eiendeler med ubestemt levetid testes for nedskrivning minst årlig, enten individuelt eller som 
en del av en kontantstrømgenererende enhet. Immaterielle eiendeler med ubestemt levetid avskrives ikke. 
Levetiden vurderes årlig med hensyn til om antakelsen om ubestemt levetid kan forsvares.  

Lisenser og programvare 

Beløp betalt for kjøpte lisenser er balanseført og avskrevet lineært over forventet brukstid. Forventet levetid 
for lisenser varierer fra 3 til 5 år. Programvare som leies kostnadsføres løpende. 

Utgifter knyttet til kjøp av ny programvare er balanseført som en immateriell eiendel. Programvare 
avskrives normalt lineært over 3-5 år. Utgifter pådratt som følge av å vedlikeholde eller opprettholde 
fremtidig nytte av programvare kostnadsføres dersom ikke endringene i programvaren øker den fremtidige 
økonomiske nytten av programvaren. 

2.6 Verdifall på ikke-finansielle eiendeler    

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler som avskrives vurderes for verdifall når det foreligger 
indikatorer på at fremtidig inntjening ikke kan forsvare eiendelens balanseførte beløp. Forskjellen 
mellom balanseført verdi og gjenvinnbart beløp nedskrives. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av 
salgsverdi fratrukket salgsutgifter og bruksverdi. Ved vurdering av verdifall grupperes anleggsmidlene 
på det laveste nivået der det er mulig å skille ut uavhengige inngående kontantstrømmer 
(kontantgenererende enheter). Ved hver rapporteringsdato vurderes mulighetene for reversering av 
tidligere nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler (unntatt goodwill).  
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2.7 Klassifisering av fordringer og gjeld 
Kontraktsfordringer, kontraktseiendeler og kontraktsforpliktelser knyttet til prosjektvirksomhet 
klassifiseres under omløpsmidler og kortsiktig gjeld i balansen. 

Selskapet har noe fremleie av lokaler. Beløpsmessig er disse vurdert som uvesentlig med hensyn til 
balanseføring som leiefordring etter IFRS 16. 

En kontraktsfordring representerer Nettpartners ubetingede rett til vederlag fra en kunde. Et vederlag er 
ubetinget dersom betalingen kun er avhengig av tid for når den finner sted. En kontraktsfordring vil 
være differansen mellom kundefordringer (fakturerte beløp) og «fakturert, ikke-opptjente» beløp. 
Kontraktsfordringen representerer Nettpartners vurderte ubetingede rett til vederlag for varer og 
tjenester som er utført på vegne av kunden.

En kontraktseiendel representerer Nettpartners betingede rett til vederlag fra en kunde. 
Kontraktseiendeler består av «opptjent, ikke-fakturert» inntekt. «Opptjent, ikke-fakturert» inntekt 
representerer estimert utført produksjon på vegne av en kunde utover det som er fakturert eller betalt, 
og vil bli en ubetinget rett til betaling (en kontraktsfordring) ved oppfyllelse av fremdrift i henhold til en 
avtalt faktureringsplan.

En kontraktsforpliktelse er en forpliktelse til å overføre varer eller tjenester til en kunde der vederlaget 
allerede er mottatt. «Forskudd fra kunder» representerer et slikt mottatt vederlag. Dette er en 
kontraktsforpliktelse og presenteres som en kortsiktig gjeld i balansen.

En kontraktseiendel eller kontraktsforpliktelse til samme kunde knyttet til samme kontrakt presenteres 
netto dersom det ikke foreligger forhold som gjør at motregning ikke er tillatt.

En eventuell forskjell mellom påløpte kostnader i prosjektet og mottatte fakturaer innregnes mot annen 
kortsiktig gjeld med mindre det gjelder kjøp av varer som innregnes som varelager.

Øvrige fordringer og gjeld med forfall utover ett år klassifiseres som anleggsmidler og langsiktig gjeld. 
Første års avdrag på langsiktig gjeld klassifiseres som kortsiktig gjeld.

Avsetning for garantier på prosjekter klassifiseres som kortsiktig gjeld selv om deler av avsetningen 
forventes å forfalle senere enn ett år frem i tid. 

2.8 Varer 

Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Anskaffelseskost tilordnes 
ved bruk av FIFO-metoden. Netto realisasjonsverdi er estimert salgspris fratrukket variable kostnader 
for ferdigstillelse og salg. 

2.9 Kundefordringer 

Kundefordringer oppstår ved omsetning av varer eller tjenester som er innenfor den ordinære 
driftssyklusen. Dersom oppgjør forventes innen ett år eller mindre, klassifiseres fordringene som 
omløpsmidler. Dersom dette ikke er tilfelle, klassifiseres fordringene som anleggsmidler.  

Kundefordringer måles til virkelig verdi ved førstegangs balanseføring. Ved etterfølgende måling 
vurderes kundefordringer til amortisert kost ved bruk av effektiv rente, fratrukket avsetning for forventet 
tap.  

2.10 Kontanter og kontantekvivalenter 

Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, lett 
omsettelige, investeringer med maksimum tre måneders opprinnelig løpetid. I balansen er trekk på 
kassekreditt inkludert i gjeld til kredittinstitusjoner. 
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2.11 Aksjekapital og overkurs   

Ordinære aksjer klassifiseres som egenkapital.    

Kostnader som knyttes direkte til utstedelse av nye aksjer eller opsjoner, med fradrag av skatt, føres 
som reduksjon av mottatt vederlag i egenkapitalen. 

2.12 Leverandørgjeld    

Leverandørgjeld er forpliktelser til å betale for varer eller tjenester som er levert fra leverandørene til 
den ordinære driften. Leverandørgjeld er klassifisert som kortsiktig dersom den forfaller innen ett år eller 
kortere. Dersom dette ikke er tilfelle, klassifiseres den som langsiktig.   

Leverandørgjeld måles til virkelig verdi ved førstegangs balanseføring. Ved etterfølgende måling 
vurderes leverandørgjeld til amortisert kost ved bruk av effektiv rente.     

2.13 Lån 

Lån regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling av lånet finner sted, med fradrag for 
transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder regnskapsføres lån til amortisert kost beregnet ved bruk 
av effektiv rente. Forskjellen mellom det utbetalte lånebeløpet (fratrukket transaksjonskostnader) og 
innløsningsverdien resultatføres over lånets løpetid som del av effektiv rente.  

Kostnader knyttet til etablering av trekkrettigheter balanseføres i påvente av låneopptak dersom det er 
sannsynlig at lån blir trukket opp. Kostnadene føres senere til fradrag på lånet ved opptrekk. Dersom 
det ikke anses sannsynlig at hele eller deler av trekkrettigheten blir trukket opp balanseføres honoraret 
som forskuddsbetalte likviditetstjenester og kostnadsføres over perioden rettigheten gjelder for. 

2.14 Betalbar skatt og utsatt skattefordel 

Skatt i resultat består av betalbar skatt og utsatt skattefordel. Skatt blir resultatført, bortsett fra for poster 
som er ført over utvidet resultat eller direkte mot egenkapitalen. Da blir skatten også ført over utvidet 
resultat eller direkte mot egenkapitalen.   

Betalbar skatt for perioden beregnes i samsvar med de skattelover og skatteregler som er vedtatt, eller i 
hovedsak vedtatt på balansedagen. Ledelsen vurderer løpende de standpunkter som er hevdet i 
selvangivelsene der gjeldende skattelover er gjenstand for fortolkning. Basert på ledelsens vurdering, 
foretas avsetninger til forventede skattebetalinger der dette anses nødvendig.  

Det er beregnet utsatt skattefordel på midlertidige forskjeller mellom skattemessige og konsoliderte 
regnskapsmessige verdier på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt beregnes ikke på goodwill. Dersom en 
midlertidig forskjell oppstår ved første gangs balanseføring av en gjeld eller eiendel i en transaksjon, 
som ikke er en virksomhetssammenslutning, og som på transaksjonstidspunktet verken påvirker 
regnskaps- eller skattemessig resultat, blir utsatt skatt ikke balanseført. Utsatt skatt fastsettes ved bruk 
av skattesatser og skattelover som er vedtatt eller i det alt vesentlige er vedtatt på balansedagen, og 
som antas å skulle benyttes når den utsatte skattefordelen realiseres eller når den utsatte skatten 
gjøres opp.  

Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattepliktig inntekt vil 
foreligge der de skattereduserende midlertidige forskjellene kan utnyttes.  

Utsatt skattefordel balanseføres på midlertidige forskjeller fra investeringer i datterselskaper, tilknyttede 
selskaper og fellesordninger kun i den grad det er sannsynlig at den midlertidige forskjellen vil 
reverseres i fremtiden, og der det er tilstrekkelig skattepliktig overskudd som den midlertidige forskjellen 
kan utnyttes mot.  

Utsatt skattefordel og utsatt skatt skal motregnes dersom det er en juridisk håndhevbar rett til å 
motregne eiendeler ved betalbar skatt mot forpliktelser ved betalbar skatt, og utsatt skattefordel og 
utsatt skatt gjelder inntektsskatt som ilegges av samme skattemyndighet for enten samme skattepliktige 
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foretak eller forskjellige skattepliktige foretak som har til hensikt å gjøre opp forpliktelser og eiendeler 
ved betalbar skatt netto. Netto utsatt skattefordel er balanseført og beregnet med 22% pr. 31.12.2020.  

2.15 Pensjoner 

Selskapet har flere pensjonsordninger.  

Innskuddsordning: 

I en innskuddsordning innbetaler selskapet til offentlige eller private ordninger som selskapet har 
forpliktet seg til ved avtale, er forpliktet til ved lov eller på frivillig basis skyter inn. Selskapet har ikke 
ytterligere forpliktelser utover denne innbetalingen. Forskuddsbetalinger balanseføres som en eiendel i 
den grad de kan brukes til å dekke fremtidige premier eller bli tilbakebetalt. Innskuddene 
regnskapsføres som lønnskostnad inkludert arbeidsgiveravgift. 

Ytelsesordning (lukket offentlig tjenestepensjonsordning) 

En ytelsesordning er en pensjonsordning som ikke er en innskuddsordning. En ytelsesordning er en 
pensjonsordning som definerer en forventet pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved 
pensjonering. Pensjonsutbetalingen er normalt avhengig av flere faktorer, som alder, antall år i 
selskapet og lønn. Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelsesordninger er nåverdien av brutto 
forpliktelser på balansedagen minus virkelig verdi av pensjonsmidlene. Netto pensjonsforpliktelse 
beregnes årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsmetode.   

Virkningen på tidligere opptjente rettigheter som følge av endringer i ordningenes ytelser resultatføres 
umiddelbart.  

Gevinster og tap som oppstår ved rekalkulering av forpliktelsen som følge av endringer i aktuarmessige 
forutsetninger føres mot egenkapitalen via utvidet resultat i perioden de oppstår.  

Offentlig AFP-ordning: 

Selskapet har ansatte som er medlemmer i offentlig AFP-ordning. Ordningen gir rett til 
tidligpensjonering ved fylte 62 år. Ordningen samordnes med offentlig foretakspensjon. Ytelser 
opptjenes etter samme prinsipper som offentlig foretakspensjon og beregning av pensjonsforpliktelsen 
gjennomføres etter de samme prinsipper som offentlig foretakspensjon. 

Privat AFP-ordning: 

Selskapet har AFP-ordning i privat sektor. Fra og med 31.12.2015 er denne ordningen ikke lenger 
balanseført. Gjenværende AFP-ordning betraktes som en innskuddsordning og fremtidig forpliktelse er 
ikke balanseført. For privat AFP kostnadsføres kvartalsvis premie inkludert arbeidsgiveravgift løpende. 

Driftspensjon: 

I forbindelse med endring i selskapets pensjonsordning i 2015 ble det etablert en driftspensjonsordning 
for en gruppe ansatte som tidligere hadde offentlig AFP. Forpliktelsene knyttet til ordningen er 
balanseført.  

2.16 Insentivprogram 

Det er etablert ulike bonusordninger på flere nivåer i selskapet. Bonusopptjening i ordningene er basert 
på oppnåelse av definerte lønnsomhets- og HMS-krav.   

2.17 Avsetninger     

Selskapet regnskapsfører avsetninger for restrukturering og rettslige krav når det eksisterer en juridisk 
eller selvpålagt forpliktelse som følge av tidligere hendelser, det er sannsynlighetsovervekt for at 
forpliktelsen vil komme til oppgjør ved en overføring av økonomiske ressurser, og forpliktelsens 
størrelse kan estimeres med tilstrekkelig grad av pålitelighet. Avsetning for restruktureringskostnader 
omfatter termineringsgebyr på leiekontrakter. Det avsettes ikke for fremtidige driftstap.  
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I tilfeller hvor det foreligger flere forpliktelser av samme natur, fastsettes sannsynligheten for at 
forpliktelsene vil komme til oppgjør ved å vurdere forpliktelser av denne typen under ett. Det gjøres 
derfor en avsetning selv om sannsynligheten for oppgjør knyttet til det enkelte forholdet kan være lav.  

2.18 Inntektsføring     

lnntekter innregnes etter et mønster som reflekterer overføring av varer eller tjenester til kunder. 
Salgsinntekter er presentert fratrukket merverdiavgift og rabatter. Selskapet selger prosjekterings-
,bygge-, drift-, vakt- og beredskaps-, samt tilsyn- og vedlikeholdstjenester. Selskapets tjenester 
selges til kunder innenfor elektrisk kraftforsyning, offentlig belysning, telekommunikasjon, bredbånd 
og bane. 

Tilvirkningskontrakter 
En vesentlig del av Nettpartners virksomhet består av bygg- og anleggsprosjekter. Prosjektene 
utføres på vegne av offentlige og private kunder etter inngåtte kontrakter. Kjennetegnet for slike 
kontrakter er at de er kundefinansierte. Tilvirkningskontrakter består stort sett av kontrakter med en 
leveringsforpliktelse. Det kan forekomme kombinasjoner av kontrakter der det er vurdert at disse 
utgjør en felles leveringsforpliktelse. 
 
Tilvirkningskontrakter vurderes overført til kunden over tid, og prosjektinntekter resultatføres 
løpende i takt med fullføringsgraden og estimert transaksjonspris for leveringsforpliktelsene. 
Fullføringsgraden beregnes enten som medgåtte kostnader i prosent av forventet totalkostnad 
(mindre prosjekter), eller er iht. fysisk fullføringsgrad som en tilnærming til å estimere 
inntektsføringen (større prosjekter). 
 
Transaksjonspris i leveringsforpliktelsene beregnes etter beste estimat basert på avtalevilkår og 
skjønn. Transaksjonsprisen inkluderer både faste og variable elementer. Variabelt vederlag inkluderes i 
forventet transaksjonspris etter beste estimat når det er svært sannsynlig at dette ikke vil medføre en 
betydelig reversering av innregnede driftsinntekter. Det vurderes å være svært sannsynlig at 
innregnede driftsinntekter ikke vil reverseres da inntekten vurderes å være juridisk bindende.  

 
Dersom finansieringselementer identifiseres i kontraktene vil disse hensyntas i forventet transaksjonspris. 

 
Risikojustering kan oppstå som følge av en nedjustering av fullføringsgraden, eller som en nedjustering i 
estimert transaksjonspris som følge av begrensning av estimater av variable vederlag. Hvilken metode 
som benyttes avhenger av hvorvidt fremtidig risiko ligger på inntekts- eller kostnadssiden. 
 
Når prosjektets resultat ikke kan estimeres pålitelig vil kun inntekter tilsvarende påløpte 
prosjektkostnader inntektsføres. Dersom et tapsprosjekt blir identifisert vil kontrakten vurderes i 
henhold til IAS 37, og en avsetning for tap foretas i inneværende periode tilsvarende beste estimat 
av de uunngåelige kostnader som kreves for å gjøre opp kontraktsforpliktelsen. Uunngåelige 
kostnader inkluderer kostnader som er direkte relatert til prosjektet, samt indirekte kostnader som 
er allokert til prosjektet. 
 
lnntektsføring av omtvistede krav, krav for tilleggsarbeider, endringsordre og lignende starter når det 
er vurdert at Nettpartners rettigheter til vederlaget er juridisk bindende. I de fleste tilfeller er 
tilleggsarbeider og endringsordre ikke egne leveringsforpliktelser.  

Det gjøres avsetninger for konstaterte og påregnelige garantiarbeider. Garantiarbeider i Nettpartners 
tilvirkningskontrakter er ikke en egen leveringsforpliktelse. 
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Salg av driftsmidler 
Gevinst/tap ved avgang av driftsmidler resultatføres når levering har funnet sted. 

Finansinntekter 
Renter inntektsføres etter effektiv rente-metoden. 

2.19 Inntekt fra utbytte og konsernbidrag  

Utbytte- og konsernbidragsinntekter resultatføres i avsetningsåret.    

2.20 Utbytte     

Utbyttebetalinger til morselskapets aksjonærer klassifiseres som gjeld fra og med det tidspunkt utbyttet 
er fastsatt av generalforsamlingen.    

    
3 Finansielle instrumenter etter verdsettelsesmetode. 

 

31.12.2020 

Vurdert til amortisert 
kost 

Balanseført 
 verdi 

Anleggsmidler:   
Andre fordringer 9 005 499 9 005 499 

   
Omløpsmidler:   
Kundefordringer (uten påløpt ufakturert inntekt) 145 741 701 145 741 701 
Andre fordringer 4 359 031 4 359 031 

   
 Vurdert til amortisert 

kost 
Balanseført 

 verdi 
Langsiktig gjeld:   
Leieforpliktelser 96 793 940 96 793 940 
Annen langsiktig gjeld 6 900 000 6 900 000 
Kortsiktig gjeld:   
Gjeld til kredittinstitusjoner 8 886 095 8 886 095 
Leverandørgjeld 98 344 926 98 344 926 
Leieforpliktelser 42 981 643 42 981 643 
Annen kortsiktig gjeld 159 809 640 159 809 640 

   
31.12.2019 Vurdert til amortisert 

kost 
Balanseført 

 verdi 

Anleggsmidler:   
Andre fordringer 5 353 190 5 353 190 

   
Omløpsmidler:   
Kundefordringer (uten påløpt ufakturert inntekt) 140 182 504 140 182 504 
Andre fordringer 13 161 095 13 161 095 
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31.12.2019 (forts.) Vurdert til amortisert 
kost 

Balanseført 
 verdi 

Langsiktig gjeld:   
Leieforpliktelser 103 761 376 103 761 376 
Annen langsiktig gjeld 15 721 039 15 721 039 
Kortsiktig gjeld:   
Gjeld til kredittinstitusjoner 60 503 902 60 503 902 
Leverandørgjeld 101 794 704 101 794 704 
Annen kortsiktig gjeld 125 035 490 125 035 490 
  

 

4 Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger  

Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende og er basert på historisk erfaring og andre 
faktorer, inklusive forventninger om fremtidige hendelser som anses å være rimelige.  

 
4.1 Viktige regnskapsestimater og antakelser/forutsetninger  

Selskapet utarbeider estimater og gjør antakelser/forutsetninger om fremtiden. De regnskapsestimater 
som følger av dette vil sjeldent være fullt ut i samsvar med det endelige utfall. Estimater og 
antakelser/forutsetninger som representerer en betydelig risiko for vesentlige endringer i balanseført 
verdi på eiendeler og gjeld i løpet av neste regnskapsår drøftes nedenfor.    

a) Estimert verdifall på goodwill    

Selskapet gjennomfører årlig tester for å vurdere verdifall for goodwill, jf .punkt 2.5. Gjenvinnbart beløp 
fra kontantgenererende enheter er fastsatt ved beregninger av bruksverdi. Dette er beregninger som 
krever bruk av estimater.  

Tester av sensitivitet på variablene avkastningskrav (WACC) og EBITDA-margin viser at bokført 
goodwill er robust med tanke på endringer i disse variablene. WACC må økes fra anvendt 9,1% til  
18,4% før bokførte goodwillverdier utfordres. 

b) Inntektsføring  

Regnskapsføring av inntekter fra fastpriskontrakter skjer etter løpende avregningsmetode. Metoden 
krever at selskapet foretar skjønnsmessige vurderinger knyttet til hvor stor andel av den totale tjenesten 
som er levert på balansedagen og foretar skjønnsmessig vurdering av fortjeneste/dekningsgrad på 
prosjektene.      

c) Pensjoner  

Nåverdien av pensjonsforpliktelsene avhenger av flere ulike faktorer som er bestemt av en rekke 
aktuarmessige forutsetninger. Forutsetningene som benyttes ved beregning av netto pensjonskostnad 
(inntekt) inkluderer diskonteringsrenten. Endringer i disse forutsetningene vil påvirke balanseført verdi 
av pensjonsforpliktelsene.  

Selskapet bestemmer egnet diskonteringsrente ved utgangen av hvert år. Dette er renten som skal 
brukes til å beregne nåverdien av fremtidige estimerte utgående kontantstrømmer som kreves for å 
gjøre opp pensjonsforpliktelsene. Ved fastsettelse av egnet diskonteringsrente legges anbefalinger fra 
NRS (Norsk Regnskapsstiftelse) til grunn.   

En del andre pensjonsforutsetninger er delvis basert på markedsbetingelser. Tilleggsinformasjon er gitt 
i note 3.  



 Nettpartner AS 

 Noter 2020 
 

Noter for Nettpartner AS Organisasjonsnr. 998407567 

 

Av forutsetningene som ligger til grunn for beregnede pensjonsforpliktelser er det faktorene 
diskonteringsfaktor og fremtidig lønnsregulering som normalt gir størst utslag på fremtidige forpliktelser. 
Dersom diskonteringsrenten økes med 10%, fra 1,7% til 1,87%, reduseres forpliktelsen med ca kr 9,4 
millioner. Dersom diskonteringsrenten reduseres med 10%, fra 1,7% til 1,53%, øker forpliktelsen med 
ca kr 12,8 millioner. Dersom lønnsveksten økes med 10%, fra 2,25% til 2,48%, øker forpliktelsen med 
ca kr 7,2 millioner. Dersom lønnsveksten reduseres med 10%, fra 2,25% til 2,03%, reduseres 
forpliktelsen med ca kr 6,5 millioner. For Nettpartner spesifikt vil endring i G-regulering gi større effekter 
enn endringer i lønnsvekst. 

d) Usikre forpliktelser 

Ved kjøp av de ikke-kontrollerende eierinteressene i det innfusjonerte datterselskapet Nettpartner Bane 
AS ble det inngått en avtale om tilleggsvederlag som under gitte forutsetninger kunne gi en 
tilleggsutbetaling på MNOK 35 i 2020. Denne avtalen ble i 2019 reforhandlet og under gitte 
resultatbaserte forutsetninger har nå Nettpartner AS en forpliktelse til en tilleggsutbetaling på inntil 
MNOK 16 i 2023. Pr. 31.12.2020 er det avsatt MNOK 6,9 jf. note 19. 
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Note 1 - Salgsinntekt og andre inntekter 
Salgsinntekt 2020 2019 
Inntekter fra tilvirkningskontrakter 1 325 404 466 1 458 213 271 
Inntekter fra salg av tjenester 469 258 7 305 605 
Sum driftsinntekter 1 325 873 723 1 465 518 876 

   
Andre inntekter   
Leieinntekter 2 857 058 5 163 029 
Gevinst ved salg av driftsmidler 3 441 864 5 069 515 
Sum andre inntekter 6 298 922 10 232 544 

   
Fordeling av inntekter etter innteksføringsprinsipp   
Andel driftsinntekter som inntektsføres over tid 1 325 404 466 1 458 213 271 
Andel driftsinntekter som inntektsføres på et tidspunkt 469 258 7 305 605 
Sum driftsinntekter 1 325 873 723 1 465 518 876 

 
 

Note 2 - Lønnskostnader 
  2020 2019 
Lønn 345 836 448 334 683 408 
Arbeidsgiveravgift 48 379 969 49 461 594 
Pensjonskostnader 22 766 788 11 800 375 
Andre lønnsrelaterte ytelser 12 856 794 24 677 680 
Totalt 429 839 998 420 623 056 
 

 Sysselsatte årsverk pr. årsslutt 470 487 
 

Ytelser til ledende personer i 2020 
Administrerende 

direktør Styret 
Lønn 2 919 018 723 500 
Pensjonskostnad 72 816 0 
Annen godtgjørelse 152 341 0 

 

Ytelser til ledende personer i 2019 
Administrerende 

direktør Styret 
Lønn 2 255 615 753 500 
Pensjonskostnad 116 942 0 
Annen godtgjørelse 150 000 0 

 
Kostnadsført godtgjørelse til revisor: 2020 2019 
Revisjon 853 000 862 160 
Andre tjenester 377 761  291 090 
Sum  1 230 761 1 153 250 

 
Administrerende direktør har inngått en bonusavtale, der det i 2020 ble utbetalt kr. 576 001. Ingen ansatte 
hadde lån i selskapet ved utgangen av 2020 . Lånene er betalt i 2020, og renten har tilsvart skattefri 
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rentesats fastsatt av myndighetene. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller 
andre nærstående parter. Det er ingen enkeltlån/sikkerhetsstillelser som overstiger 5 % av selskapets 
egenkapital. 

Note 3 - Pensjonsforpliktelser 
Endringene i netto pensjonsforpliktelse gjennom 
året: 

Nåverdi av 
pensjons- 

forpliktelsen 

Virkelig verdi 
av pensjons- 

midlene 

Totalt 

01.01.2019 281 988 215 -226 393 465 55 594 750 
Årets pensjonsopptjening 410 080 0 410 080 
- Planendring -8 527 979 0 -8 527 979
Rentekostnad/(-inntekt) 7 176 143 -5 907 454 1 268 689
Virkning av aktuarmessig rekalkulering: 0 
- Endringer i finansielle forutsetninger -12 727 209 -1 274 474 -14 001 683
Innbetalt til ordningene: 0 
- Fra arbeidsgiver 0 -9 221 659 -9 221 659
Utbetalt fra ordningene: 0 
- Pensjonsutbetalinger -11 037 849 7 589 028 -3 448 821
31.12.2019 257 281 401 -235 208 024 22 073 377 

01.01.2020 257 281 401 -235 208 024 22 073 377 
Årets pensjonsopptjening 2 390 921 0 2 390 921 
- Planendring 0 
Rentekostnad/(-inntekt) 5 557 423 -5 444 978 112 445 
Virkning av aktuarmessig rekalkulering:
- Endringer i finansielle forutsetninger 37 665 488 -16 046 269 21 619 219 
Innbetalt til ordningene:
- Fra arbeidsgiver -914 621 -5 811 793 -6 726 414
Utbetalt fra ordningene:
- Pensjonsutbetalinger -11 322 746 8 491 295 -2 831 451
31.12.2020 290 657 866 -254 019 769 36 638 097 

De vesentligste aktuarmessige forutsetningene som er lagt til grunn: 2020 2019 

Diskonteringsrente 1,70% 2,30% 
Lønnsvekst 2,25% 2,25% 
Pensjonsvekst/G-regulering 2,00% 2,00% 
Forventet avkastning pensjonsmidler 1,70% 2,30% 
Arbeidsgiveravgift 14,10 % 14,10 % 
Levealderstariff K2013 K2013 
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Årets pensjonskostnad 2020 2019 
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 2 594 568 699 445 
Resultatført planendring 0 -7 474 127
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 5 557 423 6 801 333
Avkastning på pensjonsmidler -5 444 978 -5 907 454
Pensjonskostnad innskuddsordning 13 226 778 12 631 973
Premie ny AFP 7 101 828 6 140 965 
Arbeidsgiveravgift 3 248 022 1 817 791 
Netto pensjonskostnad 26 283 641 14 709 926 

Vedtatte regelverksendringer i 2019 for offentlig tjenestepensjon ble behandlet som en planendring og ble 
resultatført i 2019. 

Inkludert i andre langsiktige fordringer 2020 2019 
Egenkapitalinnskudd i KLP 5 297 890 5 297 890 

Note 4 - Immaterielle eiendeler 

Pr. 1. januar 2019 Innkjøpssystem IKT- system Sum 

Anskaffelseskost 4 675 000 28 699 099 33 374 099 
Akkumulerte avskrivninger -2 827 245 -17 281 317 -20 108 562
Netto balanseført verdi 1 847 755 11 417 782 13 265 537 
Regnskapsåret 2019 
Balanseført verdi 1.1.2019 1 847 755 11 417 782 13 265 537 
Tilgang 0 8 934 948 8 934 948 
Avgang 0 0 0 
Årets avskrivninger -1 381 943 -7 154 917 -8 536 860
Balanseført verdi 31.12.2019 465 812 13 197 813 13 663 625 
Pr. 31. desember 2019 
Anskaffelseskost 4 675 000 37 634 048 42 309 048 
Akkumulerte avskrivninger   -4 209 188 -24 436 234 -28 645 422
Netto balanseført verdi 465 812 13 197 813 13 663 625 
Regnskapsåret 2020 
Balanseført verdi 1.1.2020 465 812 13 197 813 13 663 625 
Tilgang 0 3 336 387 3 336 387 
Avgang 0 0 0 
Årets avskrivninger -335 952 -6 492 872 -6 828 824
Balanseført verdi 31.12.2020 129 860 10 041 328 10 171 188 
Pr. 31. desember 2020 
Anskaffelseskost 4 675 000 40 970 434 45 645 434 
Akkumulerte avskrivninger -4 545 140 -30 929 106 -35 474 246
Netto balanseført verdi 129 860 10 041 328 10 171 188 

Eiendelene avskrives lineært over 3-5 år. 
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Note 5 - Varige driftsmidler 
 
 
Pr. 1. januar 2019 Driftsløsøre 
Anskaffelseskost 60 064 222 
Akkumulerte avskrivninger -40 428 672 
Netto balanseført verdi  19 635 550 
Regnskapsåret 2019   
Balanseført verdi 1.1.2019 19 635 550 
Tilgang 6 754 048 
Avgang -305 186 
Årets avskrivninger -6 197 239 
Balanseført verdi 31.12.2019 19 887 172 
Pr. 31. desember 2019   
Anskaffelseskost 66 513 083 
Akkumulerte avskrivninger    -46 625 911 
Netto balanseført verdi 19 887 172 
Regnskapsåret 2020   
Balanseført verdi 1.1.2020 19 887 172 
Tilgang 4 215 799 
Avgang -85 837 
Årets avskrivninger -6 553 864 
Balanseført verdi 31.12.2020 17 463 270 
Pr. 31. desember 2020   
Anskaffelseskost 70 643 045 
Akkumulerte avskrivninger -53 179 775 
Netto balanseført verdi 17 463 270 
 
Eiendelene avskrives lineært over 3-8 år. 
 
 

Note 6 - IFRS 16 
Bruksretteiendeler Lokaler Biler, maskiner 

og annet 
produksjons 

utstyr 

Total 

Balanse 1. januar 2020 56 419 522 84 550 310 140 969 832 
Avsetning for fremleie fra 1.januar 2020 -8 014 701  -8 014 701 
Regulert balanse 1. januar 2020 48 404 821 84 550 310 132 955 131 
Tilgang 0 28 015 415 28 015 415 
Avgang 0 0 0 
Ny måling av leasingsforpliktelser 7 719 976 4 789 356 12 509 332 
Endring i avsetning for fremleie, avskrivning i 
regnskapet 

-1 924 784  -1 924 784 

Avskrivning i regnskapet -17 665 940 -26 812 463 -44 478 403 
Balanse 31.12.2020  90 542 618 127 076 691 
    
Eiendelene avskrives lineært over 3-11 år 2-10år  
 
Leieavtalene som omfattes er primært selskapets leie av lokaler i Arendal, Askøy, Barkåker, Billingstad, 
Finnsnes, Fredrikstad, Gardermoen, Hokksund, Jaren, Mandal, Molde, Oslo, Sandnes, Torpo, Tromsø, 
Vinterbro, Voss, samt leie av biler, maskiner og annet produksjonsutstyr. Utover dette har selskapet kun 
mindre avtaler som kommer under unntaket for lav verdi, samt IKT-baserte leieavtaler. 
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Leieforpliktelser 2020 2019 
Forfall på leieforpliktelsen:   
Mindre enn 1 år 43 755 657 38 792 604 
1-2 år 36 767 530 32 479 584 
2-3 år 31 078 370 27 598 368 
3-4 år 20 448 570 23 522 410 
4-5 år 9 799 918 16 347 804 
Mer enn 5 år 6 425 307 14 971 6621 
Total udiskontert leieforpliktelse 31.12. 148 275 353 153 712 390 

   
Kortsiktig 42 981 643 38 515 606 
Langsiktig 96 793 940 103 761 376 
Leieforpliktelse i balansen 139 775 583 142 276 981 
 
Beløp i resultatregnskapet 2020 2019 
Variable leasingbetalinger som ikke er tatt med som en del av 
leasingforpliktelsen 

0 0 

Kostnader for kortsiktige leasingavtaler (under 12 måneder) 289 966 4 139 681 
Kostnader for leasingavtaler med lav verdi 0 0 
  
For 2020 har selskapet betalt kr 43 685 507 for innregnede leasingkontrakter, hvor rentebetalinger utgjør  
kr 4 688 278 og avdrag utgjør kr 38 997 229. 

 
 

Note 7 - Nærstående parter 
Ytelser til ledende ansatte er omtalt i note 2. 
 
Selskapets transaksjoner med nærstående parter: 2020 2019 

a) Salg av varer og tjenester   
- Datterselskap av Fredrikstad Energi AS og Glitre AS 63 757 374 132 153 512 

   
b) Kjøp av varer og tjenester   
- Datterselskap av Fredrikstad Energi AS og Glitre AS 29 756 

 
3 739 121 

  
 

Note 8 - Andre kostnader 
  2020  2019  
Lokalkostnader  9 448 301  10 149 250  
Kostnadsf.anskaffelser/tjenester  30 881 984  39 591 118  
Kontorkostnader  27 455 589  27 665 097  
Reise og transportkostnader  39 721 783  46 142 252  
Andre driftskostnader  4 436 005  3 871 828  
Sum Annen driftskostnad  111 943 663  127 419 545  
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Note 9 - Aksjer i datterselskap 
Datterselskap:  2020  2019 
Powerline d.o.o, Kroatia  0  65 379 
 
Datterselskapet Powerline d.o.o ble solgt i 2020 med en gevinst på kr 534 621. 
 
 

Note 10 - Skatt 
Balanseført skattefordel      2020 2019 

Utsatt skattefordel      54 800 160 57 060 947 

Utsatt skatt      21 051 109 21 158 481 

Netto utsatt skattefordel      33 749 051 35 902 466 
        

Utsatt skatt      Tilvirknings 
-kontrakter 

Gevinst 
 og 

tapskonto 

Sum 

Balanseført verdi 1. januar 2019     18 127 899 640 681 18 768 580 

Resultatført i perioden     3 030 582 -640 681 2 389 901 

Balanseført verdi 31. desember 2019     21 158 481 0 21 158 481 

Resultatført i perioden     -107 372 0 -107 372 

Balanseført verdi 31. desember 2020     21 051 109 0 21 051 109 
          

Utsatt skattefordel Pensjons-- 
forpliktelse 

Rett til 
bruk 

eiendeler 
og leie- 

forpliktels
er 

Driftsmidler Av 
setninger 

Annet Frem 
førbart 
under 
skudd 

Sum 

Balanseført verdi 1. januar 2019 -12 230 845 0 -2 490 712 -2 743 859 -2 890 704 -41 132 637 -61 488 757 

Resultatført i perioden 4 294 332 -2 050 807 -1 299 489 412 287 25 085 -33 968 1 347 440 

Ført i utvidet resultat 3 080 370 0 0 0 0 0 3 080 370 

Balanseført verdi 31. desember 2019 -4 856 143 -2 050 807 -3 790 201 -2 331 572 -2 865 619 -41 166 605 -57 060 947 
Resultatført i perioden 1 551 990 -742 949 468 195 1 188 000 526 420 4 025 360 7 017 015 

Ført i utvidet resultat -4 756 228 0 0 0 0 0 -4 756 228 

Balanseført verdi 31. desember 2020 -8 060 381 -2 793 756 -3 322 005 -1 143 572 -2 339 199 -37 141 245 -54 800 160 

 
Skatt i resultatregnskap  2020 2019 

Endring i utsatt skattefordel  2 153 415 6 817 712 

Skatt estimatavvik pensjon direkte balanseført 4 756 228 -3 080 370 

Skattekostnad  6 909 643 3 737 342 

    
    

Betalbar skatt i balansen  0 0 

 



 Nettpartner AS 

 Noter 2020 
 

Noter for Nettpartner AS Organisasjonsnr. 998407567 

 

Note 11 - Gjeld til kredittinstitusjoner 
 2020 2019 

Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner består av:   
Trekk på kassekreditt 8 886 095 50 503 902 
Kortsiktig banklån 0 10 000 000 
Sum 8 886 095 60 503 902 
 
 

 2020 2019 
Gjeld sikret ved pant består av:   
Trekk på kassekreditt 8 886 095 50 503 902 
Kortsiktig banklån 0 10 000 000 
Sum 8 886 095 60 503 902 
 

 2020 2019 
Balanseført verdi av pantsatte eiendeler:   
Varige driftsmidler 17 463 271 19 887 172 
Varer 7 705 589 4 230 866 
Kundefordringer 280 883 394 276 576 334 
Sum 306 052 254 300 694 373 
 

 2020 2019 
Eiendelene er i tillegg stillet som sikkerhet for:    
Ubenyttet trekk på kassekreditt 136 113 905 94 496 098 
Garantiramme 160 000 000 160 000 000 
Sum 296 113 905 254 496 098 
 
Trekk på garantiramme 100 944 715 121 037 847 
 
 
 

Note 12 - Aksjer i tilknyttet selskap 
Tilknyttet selskap Forretnings- 

kontor 
Eier-/ 

stemm
e- 

andel 

Egenkap. siste 
år        (100 %) 

i SEK 

Resultat 
siste år(100 

%) 
i SEK 

Balanseført 
verdi 

Nordic Tamping Service AB Hoting, Sverige 50 % 8 128 638 228 638 518 050 
Balanseført verdi 31.12.     518 050 
  
Det er gitt lån til Nordic Tamping Service AB på i alt kr. 3 617 043 inklusiv påløpte renter på kr 23 513. 
Rente belastes med 3,5% og akkumuleres. Det er ikke avtalt tidspunkt for tilbakebetaling.   
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Note 13 - Kundefordringer og ikke-fakturerte prosjektinntekter 
 2020 2019 

Fakturert kundefordring 214 168 531 190 781 173 
Fakturert ikke opptjent -66 835 739 -49 007 578 
Avsetning tap på fordring -1 591 091 -1 591 091 
Kontraktsfordring 145 741 701 140 182 504 
Kontraktseiendel (opptjent, ikke-fakturert) 135 141 694 136 393 830 
Sum kundefordringer 280 883 394 276 576 334 

   
Andre kortsiktige fordringer   
Forskuddsbetalte kostnader 4 359 031 13 161 095 
 
Selskapet har ingen fordringer med forfall senere enn ett år. Selskapets kredittbetingelser er normalt 20-30 
dagers kreditt. 
 
Aldersfordeling av kundefordringer og avsetning for tap: 

 Pålydende Avsetning Balanseført 
Ikke forfalt 112 377 906 0 112 377 906 
0-60 dager 30 431 628 0 30 431 628 
61-80 dager 668 953 0 668 953 
81-365 dager 3 854 303 -1 591 091 2 263 212 
Sum kundefordringer 147 332 791 -1 591 091 145 741 700 
 
Avsetning til tap på kundefordringer er relatert til kundenes betalingsevne og regnskapsføres i andre 
driftskostnader. Øvrig risiko for tap på kundefordringer og kontraktseiendeler er hensyntatt ved vurdering 
av prosjektene. Inntektsføring av både kundefordringer og kontraktseiendeler på prosjektene er kun 
foretatt i den grad ledelsen har vurdert det som svært sannsynlig at det ikke vil bli foretatt reversering av 
akkumulerte inntekter. Det har ikke vært vesentlige tap på inntektsførte fordringer eller kontraktseiendeler 
de siste årene. 
 
 

Note 14 - Bankinnskudd 
Bankinnskudd består av: 2020 2019 

   
Bankinnskudd 561 158 4 786 163 
Skattetrekksmidler* 0 0 
Sum bankinnskudd 561 158 4 786 163 
 
* Selskapets skattetrekksforpliktelser er sikret med bankgaranti og selskapet har derfor ingen bankkonto 
for skattetrekksmidler. 
 
 2020 2019 
Skattetrekksgaranti 20 000 000 20 000 000 
Skyldig skattetrekk 15 884 556 17 238 468 
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Note 15 - Aksjekapital 

Selskapet har 30 000 aksjer pålydende kr 1 002 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 060 000. 

Oversikt over aksjonærer 31.12.2020 Foretaksnr Antall Eierandel 
Fredrikstad Energi AS 971 644 494 18 000 60,00 % 
Glitre Energi AS 968 278 304 12 000 40,00 % 
  
 

Note 16 - Egenkapital 
 Aksjekapital  Overkurs Udekket Sum  
   underskudd egenkapital 
Egenkapital 31.12.2019 30 060 000 421 214 472 -190 106 719 261 167 753 
Årsresultat 2020   24 890 926 24 890 926 
Årets utvidede resultat   -16 862 990 -16 862 990 
Årets totalresultat   8 027 936 8 027 936 
Andre endringer * 0 0 -5 000 000 -5 000 000 
Egenkapital 31.12.2020 30 060 000 421 214 472 -187 078 783 264 195 689 
 
* Tilleggsproveny til tidligere eiere av Nettpartner Bane AS. 
 
 

Note 17 - Annen kortsiktig gjeld 
  2020 2019 

Skyldig lønn 69 684 588  58 588 149  
Garantiavsetning 2 367 903  2 367 903 
Påløpte kostnader 4 100 050  2 762 037  
Forskudd fra kunder 66 835 739 49 007 578 
Selgerkreditt 12 992 904 0 
Annen kortsiktig gjeld 3 828 456  12 309 823 
Sum annen kortsiktig gjeld 159 809 640 125 035 490 
 
 

Note 18 - Hendelser etter balansedagen 
Det har ikke skjedd vesentlige hendelser i perioden etter balansedagen og frem til avleggelse av 
regnskapet som har påvirket selskapets økonomiske stilling i vesentlig grad, og som burde vært reflektert i 
det avlagte regnskapet. 
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Note 19 - Annen langsiktig gjeld 
 
Annen langsiktig gjeld:  2020 2019 
 
Langsiktig del av selgerkreditt  0 13 702 169 
Rente på langsiktig del av selgerkreditt  0  118 870 
Estimert tilleggsproveny 1)  6 900 000  1 900 000 
Sum annen langsiktig gjeld  6 900 000  15 721 039  
 
 
Spesifikasjon av selgerkreditter:  2020 2019 
 
Selgerkreditt, inklusiv påløpt rente 1)  19 892 904 13 821 039    
Sum selgerkreditter  19 892 904  13 821 039  
 
 
1) Minoritetsaksjene i Nettpartner Bane AS ble kjøpt den 7. juni 2017 for kr 14 000 000. Kjøpet ble i sin 
helhet finansiert med selgerkreditt. Rentebetingelsen er fastsatt basert på NIBOR 3 måneder og 
selgerkreditten skal utbetales i 2021, mens et eventuelt tilleggsproveny skal utbetales i 2023. 
Tilleggsprovenyet er pr. 31.12.2020 estimert til kr. 6 900 000. 
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PricewaterhouseCoopers AS, Kalnesveien 5, 1712 Grålum 
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no 
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap 

Til generalforsamlingen i Nettpartner AS 

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 
Vi har revidert Nettpartner AS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2020, 
resultatregnskap, utvidet resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per 
denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater og 
kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med forenklet anvendelse av 
internasjonale regnskapsstandarder etter regnskapsloven § 3–9. 

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre 
øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet 
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten 
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.  

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon.  

Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi 
pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med forenklet anvendelse av 
internasjonale regnskapsstandarder etter regnskapsloven § 3–9. Ledelsen er også ansvarlig for slik 
internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et regnskap som ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
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Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 
for årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned 
virksomheten, eller ikke har noe realistisk alternativ til dette.  

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, 
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan 
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom 
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 
brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til resultatdisponering 
er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

Sarpsborg, 22. mars 2021  
PricewaterhouseCoopers AS 

Jan Erik Rothe  
Statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 
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