
 



RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003  VEIDEKKE ASA 

 
Mill. kr. 3. kvartal 3. kvartal 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9. Året 
HOVEDTALL 2003 2002 2003 2002 2002 
Driftsinntekter 2 816,8 2 667,2 8 163,1 8 030,7 11 254,1
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 142,0 219,9 312,6 536,9 677,0
Driftsresultat (EBIT) 60,4 109,0 121,9 249,2 315,8
Resultat før skatt 57,9 80,0 94,8 165,3 220,2
Resultat pr. aksje (kr.) * 1,09 1,68 1,80 3,57 4,58
Kontantstrøm pr. aksje (kr.) 4,07 5,79 8,78 14,21 17,93
 
* Ingen utvanningseffekt foreligger 
 
HOVEDTREKK 
Veidekkes omsetning i 3. kvartal var 2.817 mill. kroner (2.667 mill. kroner i 3. kvartal 2002). Resultat 
før finans- og skattekostnader og avskrivninger (EBITDA) ble 142,0 mill. kroner (219,9 mill. kroner). 
Kontantstrøm pr. aksje ble kr. 4,07 (kr. 5,79). Resultat før skatt ble 57,9 mill. kroner (80,0 mill. 
kroner). Dette tilsvarer et resultat pr. aksje på kr. 1,09 (kr. 1,68). 
 
Konsernets driftsresultat i 3. kvartal var 60,4 mill. kroner (109,0 mill. kroner). I driftsresultatet er det 
tatt hensyn til goodwillavskrivninger på 22,3 mill. kroner (22,3 mill. kroner). Netto finansresultat ble  
-13,7 mill. kroner (-29,1 mill. kroner). 
 
For årets første ni måneder utgjør omsetningen 8.163 mill. kroner (8.031 mill. kroner). Resultat før 
skatt ble 94,8 mill. kroner, mot 165,3 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. 
 
Fra 1. januar 2003 ble all entreprenørvirksomhet i Norge samlet i et eget selskap, Veidekke 
Entreprenør AS. For sammenligningens skyld har vi derfor i det følgende omarbeidet tallene for siste 
år i tråd med dette. 
 
Utviklingen i 3. kvartal 
Konsernets samlede resultater for kvartalet er betydelig preget av utviklingen av stålvirksomheten 
Byggsmederna AB i Skåne. Utviklingen for denne virksomheten gjennom året har vært negativ, 
spesielt i 3. kvartal. Dette kommer som en følge av vanskelige markedsforhold, og at selskapet har 
beveget seg inn på geografiske områder og med andre kunder og kontraktsformer enn man har hatt 
erfaring fra. Siden stålvirksomhet ligger utenfor Veidekkes kjerneområder, fant man det riktig å gå ut 
av området fremfor å legge store ressurser i å snu utviklingen. Noe av virksomheten er allerede 
avviklet, samtidig som det forhandles om salg, delsalg og videreføring av deler av denne virksomheten 
til andre aktører som har dette som sitt kjerneområde.  
 
De økonomiske konsekvensene for Veidekke fordeler seg med ca. 13 mill. kroner i tap på driften, 
mens de resterende 25 mill. kroner fordeler seg på avviklingskostnader, avskrivning av goodwill samt 
avsetninger for uforutsette forhold. Totalt sett medfører dette at det samlede resultatet for Sverige også 
blir betydelig svekket, selv om deler av virksomheten er i en positiv utvikling. 
 
Virksomhetene til Vecon i Göteborg leverer resultater som forventet, og i Stockholm ender kvartalet 
med et nullresultat. Her bidrar resultatene fra de større anleggsprosjektene positivt, mens 
byggvirksomheten preges av sterk konkurranse og lave marginer. Bygg- og anleggsvirksomheten i 
Skåne preges også av et for lavt volum og et for høyt kostnadsnivå. Dette er søkt korrigert gjennom 
tilpasninger i organisasjonen ved reduksjon av antall ansatte og samordning av administrative tjenester 
som har bidratt til reduksjon av kostnadene. 
 
Entreprenørvirksomheten i Norge fortsetter sin positive utvikling og leverer resultater som er betydelig 
bedre enn på samme tid i fjor. Flere nye kontrakter er kommet til gjennom kvartalet, så ordrereserven 
opprettholdes på et høyt nivå.  
 
Også for Veidekkes virksomhet i Danmark, Hoffmann AS, fortsetter en positiv utvikling 
sammenlignet med fjoråret. Her er det spesielt virksomhetene på Sjælland og nord på Jylland som har 
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høy aktivitet. Den samlede ordrereserven for Hoffmann er fortsatt sterk, og i dette kvartalet ble den 
ekstra styrket gjennom tildelingen av en kontrakt på utbygging av Østamagerbanen, som er en 
videreføring av Københavns Metro fra Christianshavn til Kastrup. Dette er en kontrakt hvor 
Hoffmanns andel er på drøye 250 mill. DKK, og hvor Veidekkes norske enhet for Spesialprosjekt skal 
produsere halvparten av dette volumet.  
 
Divisjon Eiendom leverer resultater i tråd med forventningene. Salget av boliger i midlere prisklasse 
har bedret seg noe etter ferien, noe som gir muligheter for økt aktivitet i 2004.  
 
Divisjon Industri har i kvartalet en betydelig lavere omsetning og resultat enn tilsvarende periode i 
2002. En vesentlig årsak til dette er salget av maskinutleievirksomheten Bautas som skjedde pr. 30. 
september 2002 og ga en gevinst på 30 mill. kroner. For asfalt/råvarer ligger inntjeningen i 3. kvartal, 
som i 2. kvartal, lavere enn i 2002 som følge av et lavere prisnivå i asfaltmarkedet. 
 
Samlet sett er ordrereserven tilfredsstillende. Siden 2. kvartal har ordrereserven blitt noe redusert fra et 
historisk høyt nivå. Ved utgangen av 3. kvartal var ordrereserven 8.651 mill. kroner, sammenlignet 
med 7.494 mill. kroner på samme tidspunkt i fjor og 7.545 mill. kroner ved årsskiftet.  
 
 
VIRKSOMHETEN 
 
Veidekke Entreprenør 
Enheten forestår Veidekkes entreprenøraktivitet i Norge, og hadde i 3. kvartal en omsetning på linje 
med fjoråret med 1.323 mill. kroner (1.324 mill. kroner). Resultatet før skatt på 46,6 mill. kroner var 
imidlertid sterkt forbedret sammenlignet med samme periode i fjor (25,6 mill. kroner). 
 
Det systematiske forbedringsarbeidet man startet for nærmere to år siden pågår fremdeles. Fokus i 
dette arbeidet er på å bedre lønnsomheten generelt, med særlig vekt på kundeorientering, 
prosjektmarginer, tilpasning av felleskostnader til aktivitetsnivået i de enkelte enheter samt 
gjennomføring av utviklings- og forbedringsprosesser. Dette arbeidet fortsetter å gi resultater, og man 
ser en betydelig bedring av resultatene sammenlignet med fjoråret. 
 
Veidekke Entreprenør har inngått flere større kontrakter med offentlig og privat sektor innen både 
bygg- og anleggsmarkedet i løpet av kvartalet. Blant disse er Distriktspsykiatrisk Senter på Tiller i 
Trondheim og ombygging av Romsås Senter i Oslo. 
 
Ved utgangen av kvartalet var ordrereserven i Norge på 5.428 mill. kroner sammenlignet med 4.300 
mill. kroner på samme tid i fjor og 4.515 mill. kroner ved årsskiftet. 
 
 
Hoffmann 
Enheten forestår Veidekkes entreprenørvirksomhet i Danmark. 
 
Hoffmann hadde en omsetning i 3. kvartal på 557 mill. kroner (458 mill. kroner) og et resultat før 
skattekostnader på 12,2 mill. kroner (3,7 mill. kroner).  
 
Den underliggende drift i Hoffmann viser en positiv utvikling. Kvartalsresultatet er imidlertid belastet 
med tap knyttet til en voldgiftssak og noen øvrige periodefremmede forhold. I sum er dette 
kompensert gjennom gevinst ved salg av Hoffmanns maskiner og utstyr. 
 
Hoffmann har i oktober inngått kontrakt på anleggsarbeidet for Østamagerbanen i København, knyttet 
til tredje fase i utbyggingen av byens metro. Hoffmanns andel er på vel 250 mill. DKK, og arbeidene 
utføres i samarbeid med Veidekkes norske enhet for Spesialprosjekt som skal produsere halvparten av 
volumet.  
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Ved utgangen av kvartalet hadde entreprenørvirksomheten i Danmark en ordrereserve på 2.066 mill. 
kroner sammenlignet med 1.640 mill. kroner på samme tid i fjor og 1.865 mill. kroner ved årsskiftet.  
 
 
Veidekke Entreprenad 
Enheten omfatter Veidekkes entreprenørvirksomhet i Sverige i hhv. Stockholm, Göteborg og Skåne, i 
selskapene Veidekke Stockholm AB, Veidekke Construction AB i Göteborg og Veidekke Skåne AB. 
 
Selskapene hadde en samlet omsetning i 3. kvartal på 263 mill. kroner (197 mill. kroner). Resultat før 
skatt var -40,0 mill. kroner (-0,1 mill. kroner).  
 
Resultatene fra den samlede entreprenørvirksomheten i Sverige er sterkt preget av at Veidekke nå går 
ut av stålvirksomheten i Skåne. For kvartalet medfører det tap og avsetninger på til sammen 38 mill. 
kroner. Med et tap på vel 10 mill. kroner i 3. kvartal og et akkumulert tap på 13 mill. kroner etter de 
første tre kvartalene, ble det bestemt å gå ut av stålvirksomheten fremfor å bruke ytterligere ressurser 
på å snu utviklingen. 
 
For den øvrige entreprenørvirksomheten varierer resultatene. Virksomheten i Göteborg fortsetter sin 
gode utvikling og har en god ordrereserve til tross for nedgang i markedet. I virksomheten i Stockholm 
viser de større anleggsprosjektene god utviking, mens byggvirksomheten fortsatt preges av sterk 
konkurranse og derav lavere marginer. 
 
I bygg- og anleggsvirksomheten i Skåne har det vært gjennomført en rekke tilpasninger i 
organisasjonen som har konsekvenser på kostnadssiden. Det er også foretatt lederskifte, og hele 
administrasjonen for regionen er samlet i Lund. Markedet er fortsatt stramt, og det fokuseres på å sikre 
marginene i hvert prosjekt og utvikle en god driftsorganisasjon innen bygg- og anleggsvirksomheten.  
 
Ved utgangen av 3. kvartal hadde Entreprenør Sverige en ordrereserve på 1.034 mill. kroner 
sammenlignet med 935 mill. kroner på samme tid i fjor og 1.076 mill. kroner ved årsskiftet.  
 
 
Veidekke Eiendom  
Divisjonens virksomhet omfatter utvikling av næringsbygg, spesialbygg for offentlig virksomhet og 
boliger i egen regi i Norge, Sverige og Danmark. 
 
Hovedtyngden av virksomheten er konsentrert om boligbygging, og ved utgangen av kvartalet var 684 
boliger under bygging i Norge og Sverige. Divisjonen har en prosjektportefølje på over 4.000 boliger. 
 
I 3. kvartal hadde divisjonen en omsetning på 138 mill. kroner (143 mill. kroner) og et resultat før 
skatt på 4,8 mill kroner (7,5 mill. kroner). Resultatnedgangen i forhold til i fjor skyldes svakere 
boligsalg.  
 
Salget av boliger i den midlere prisklasse har bedret seg etter ferien. Det ventes derfor et økende 
aktivitetsnivå inn i 2004.  
 
Etter 3. kvartal er antall ferdigstilte, usolgte boliger 21. 
 
Oppgjør for salget av parkeringshuset på Sjølyst i Oslo fant sted etter utløpet av kvartalet. Dette 
representerer ca. 75 mill. kroner i bedret likviditet på Veidekkes hånd. 
 
I Sverige utvikler og bygger Veidekke Bostad & Fastighet AB boliger i Stockholm og Skåne. 
Selskapet har 139 boliger under bygging og ca. 1.000 boliger under utvikling. Selskapet utvikler seg 
som forutsatt og leverer positive resultater. 
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Veidekke Industri 
Enheten omfatter forretningsområdene Asfalt/råvarer (Kolo Veidekke a.s) og Gjenvinning (Veidekke 
Gjenvinning a.s). I tillegg kommer investeringene i selskapene Ramirent Oyj (maskinutleie) og NSS 
Group Oy (værbeskyttelse) med henholdsvis 33% og 30% eierandel, og hvor resultatet blir tatt inn 
etter egenkapitalmetoden. 
 
Omsetningen i 3. kvartal var 595 mill. kroner (709 mill. kroner). Resultat før skatt ble 35,2 mill. 
kroner (77,5 mill. kroner). Tallene for 2002 inkluderer utleievirksomheten Bautas som ble solgt pr. 30. 
september 2002. 
 
Asfaltvirksomheten hadde en omsetning i 3. kvartal på 505 mill. kroner (439 mill. kroner). I 
asfaltmarkedet var det fortsatt prispress i 3. kvartal, som det også har vært i hele 1. halvår. 
 
Endringene i organiseringen av Statens vegvesen har medført at all drift og vedlikehold av riks- og 
fylkesveier nå skal konkurranseutsettes, og dette er dermed blitt et nytt markedsområde for selskapet. I 
årets anbudsrunde fikk Kolo Veidekke syv nye kontrakter med fire års varighet til en produksjonsverdi 
på ca. 90 mill. kroner pr. år. Kontraktene hadde oppstart 1. september i år. 
 
I Veidekke Gjenvinning var omsetningen i kvartalet 89 mill. kroner (72 mill. kroner). Økningen 
skyldes oppkjøp foretatt i 2002 samt noe organisk vekst.  
 
Resultatet i Ramirent og NSS er for de tre første kvartalene noe preget av generelt lavere volum innen 
bygg- og anleggsvirksomhet i Finland og Norge. 
 
 
SKADER/FRAVÆR 
H-verdien (antall fraværsskader pr. én million arbeidede timer) for virksomheten i Norge har vært 
stabil gjennom hele 2003 og ligger ved utgangen av 3. kvartal på 7,5 mot 9,0 ved årsskiftet. 
Nedgangen skyldes først og fremst den positive utviklingen i Norge. I vår øvrige skandinaviske 
virksomhet er H-verdien høyere enn i Norge. I Danmark er H-verdien 25, mens den i Sverige ligger på 
12. For begge landene er dette en nedgang siden 2002. 
 
Sykefraværet for våre håndverkere i virksomheten i Norge var 9,0% ved utgangen av 3. kvartal, mot 
8,8% ved årsskiftet. Sykefraværet innen tradisjonelle byggfag er fortsatt økende, mens det er en 
nedgang i sykefraværet i vår industrivirksomhet. I vår øvrige skandinaviske virksomhet er 
sykefraværet for håndverkerne tilnærmet uendret og ligger på 3,5% for Sverige og 4,6% for Danmark. 
 
 
FINANSIELLE FORHOLD 
Brutto investeringer i 3. kvartal var 41 mill. kroner (13 mill. kroner). Salg av maskiner og utstyr 
utgjorde 3 mill. kroner (646 mill. kroner). Det høye beløpet i fjor skyldes salget av Bautas. 
 
Konsernets totale eiendeler var 6.185 mill. kroner mot 5.222 mill. kroner ved årsskiftet og 5.967 mill. 
kroner på samme tid i fjor. Egenkapitalandelen var 24,0 % mot 25,9% ved årsskiftet og 23,9 % på 
samme tid i fjor. 
 
Netto rentebærende gjeld var 855 mill. kroner sammenlignet med 434 mill. kroner ved årsskiftet og 
1.289 mill. kroner på samme tid i fjor. Veidekke hadde ved utgangen av kvartalet ubenyttede, 
kommitterte lånerammer på 755 mill. kroner.  
 
 
AKSJONÆRFORHOLD 
I alt ble det omsatt 311.000 Veidekke-aksjer over børs i 3. kvartal, og aksjekursen har variert mellom 
kr. 51,- og kr. 56,-. OBOS har i oktober kjøpt 8,7% og har sammen med datterselskapet OBOS 
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Forretningsbygg en samlet eierposisjon på 31,8 %. Andre større aksjonærer er Folketrygdfondet 
(14,1%) og Storebrand Livsforsikring (7,3%) og Anthon B Nilsen AS (4,7%).  
 
Styret har vedtatt en rettet emisjon på inntil 300.000 aksjer overfor samtlige ansatte i tråd med 
Veidekkes policy gjennom mange år om å knytte medarbeidere nærmere til selskapet gjennom å eie 
aksjer i eget selskap. Ansatte vil kunne tegne fra 50 til 1.000 aksjer til ca. 20% rabattert kurs. 
Emisjonen vil bli gjennomført i november 2003. 
 
 
MARKEDSUTSIKTER 
Bygg- og anleggsmarkedet i Skandinavia har hittil utviklet seg som ventet med nedgang i 
yrkesbyggmarkedet, moderat bedring av boligmarkedet, vekst i anleggsmarkedet i Norge og Sverige 
og nedgang i Danmark. Utsiktene for 4. kvartal og for 2004 preges i en viss grad av noe bedre utsikter 
for den generelle økonomiske utvikling. Internasjonal økonomi viser tegn til oppgang, aksjemarkedet 
har bedret seg siste halvår, rentenivået er lavt, men arbeidsledigheten er fremdeles høy. Vi venter 
derfor fortsatt svak vekst i boligmarkedet i alle skandinaviske land. Yrkesbyggmarkedet vil både i år 
og neste år være preget av mye ledige kontorlokaler i og rundt de store byene, mens offentlig 
byggevirksomhet vil holde seg på et høyt nivå. Anleggsaktiviteten, som i stor grad er påvirket av 
offentlige bevilgninger, vil trolig øke både i Norge og Sverige, men gå ned i Danmark. Til tross for at 
flere forhold tilsier en positiv utvikling i det skandinaviske bygg- og anleggsmarkedet, er det fortsatt 
betydelig usikkerhet knyttet til anslagene om vekst fra andre halvår 2004.  
 
 
UTSIKTER FOR VEIDEKKE 
Resultatfremgangen i entreprenørvirksomheten i Norge og Danmark fortsatte i 3. kvartal. Målrettet 
forbedringsarbeid og en sterk ordresituasjon tilsier at denne positive utviklingen vil kunne fortsette. 
Resultatene i Skåne i Sverige er sterkt påvirket av tap og avsetninger i stålvirksomheten. Etter at 
Veidekke nå går ut av denne virksomheten, vil innsatsen fremover være konsentrert om å 
videreutvikle bygg- og anleggsvirksomheten i et markedsområde hvor vi ser gode muligheter for 
selskapet. 
 
Markeds- og konkurransesituasjonen har medført lavere resultater innen eiendoms- og 
industrivirksomheten. Til tross for krevende markedsforhold har imidlertid asfaltvirksomheten 
opprettholdt produksjonsvolumet på fjorårets nivå, og innen eiendom viser boligsalget tegn til å ta seg 
opp. 
 
Selv om det er tegn til bedring innen visse markedssegmenter, må vi regne med krevende 
markedsforhold også i tiden som kommer. Den viktigste oppgaven fremover blir å øke inntjeningen i 
selskapets kjernevirksomhet gjennom fortsatt målrettet forbedringsarbeid med fokus på drift og 
kostnadseffektivisering. Selskapets store ordrereserve gir et godt grunnlag for en positiv utvikling 
fremover. 
 
 
Oslo, 5. november 2003 
VEIDEKKE ASA 
Styret 
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REGNSKAP FOR 3. KVARTAL 2003 
 

Mill. kroner 
 
RESULTATREGNSKAP 

3. kvartal 
2003 

3. kvartal 
2002 

1.1.-30.9. 
2003 

1.1.-30.9 
2002 

Året 
2002 

Året 
2001 

Driftsinntekter 2 816,8 2 667,2 8 163,1 8 030,7 11 254,1 10 561,8
Driftskostnader -2 674,8 -2 447,3 -7 850,5 -7 493,8 -10 577,1 -9 843,7
Driftsresultat før avskr. (EBITDA) 142,0 219,9 312,6 536,9 677,0 718,1
Avskrivninger goodwill -22,3 -22,3 -53,0 -54,2 -75,7 -113,9
Andre avskrivninger -59,3 -88,6 -137,7 -233,5 -285,5 -361,2
Driftsresultat (EBIT) 60,4 109,0 121,9 249,2 315,8 243,0
Resultatandel i tilknyttede selskap 11,2 0,1 7,2 -0,6 3,0 -
Netto finansresultat -13,7 -29,1 -34,3 -83,3 -98,6 -107,7
Resultat før skattekostnad 57,9 80,0 94,8 165,3 220,2 135,3
Skattekostnad -18,6 -27,3 -33,4 -56,3 -78,1 -47,3
Årsresultat 39,3 52,7 61,4 109,0 142,1 88,0
Herav minoriteter 9,7 7,2 12,3 12,5 18,2 18,7
Resultat pr. aksje (kroner)* 1,09 1,68 1,80 3,57 4,58 2,58
 
*Ingen utvanningseffekt foreligger 
 
 
 

ØVRIGE HOVEDTALL 30.9.2003 31.12.2002 30.9.2002 30.9.2001 

Ordrereserve entreprenørvirksomheten 8 651 7 545 7 494 6 552 

Egenkapitalandel (%) 24,0 25,9 23,9 21,1 
Netto rentebærende posisjon (mill. kr.) -855 -434 -1 289 -1 805 
Gjennomsnittlig antall ansatte i Norden  6 028 6 449 6 272 6 251 
 
 
 
KONTANTSTRØMOPPSTILLING 1.1. - 30.9.2003 1.1. - 30.9.2002 
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -185 -190 
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -133 146 
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 293 -2 
Endring likvide midler -25 -46 

 
 
Likvide midler pr. 1. januar  448 474 
Likvide midler pr. 30. september  423 428 
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Mill. kroner 
BALANSE Pr. 30.9.2003 Pr. 30.9.2002 Pr. 31.12.2002
    
EIENDELER    
 
Anleggsmidler 

  

Goodwill 428 450  448
Eiendommer 343 325  337
Maskiner o.l. 571 571  589
Investering i tilknyttede selskap 555 391  550
Fordringer mv. 232 233  203
Sum anleggsmidler 2 129 1 970  2 127
    
Omløpsmidler  
Nærings- og boligprosjekter 877 1 121  824
Driftsbeholdning 176 207  170
Kundefordringer o.l. 2 580 2 241  1 653
Likvide midler 423 428  448
Sum omløpsmidler 4 056 3 997  3 095
  
Sum eiendeler 6 185 5 967  5 222
   
EGENKAPITAL OG GJELD   
  
Egenkapital!  
Aksjekapital 68 68 68
Annen egenkapital 1 304 1 246 1 171
Minoritetsinteresser 112 111 116
Sum egenkapital 1 484 1 425  1 355
   
Langsiktig gjeld  
Pensjonsforpliktelser og utsatt skatt 144 140  109
Gjeld til kredittinstitusjoner o.l. 943 1 351  755
Annen langsiktig gjeld 57 88  78
Sum langsiktig gjeld 1 144 1 579  942
   
Kortsiktig gjeld  
Gjeld til kredittinstitusjoner o.l. 387 380  185
Leverandørgjeld 2 118 1 794  1 690
Skyldige offentlige avgifter 494 454  609
Annen kortsiktig gjeld 558 335  441
Sum kortsiktig gjeld 3 557 2 963  2 925
  
Sum egenkapital og gjeld 6 185 5 967  5 222
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VIRKSOMHETSOMRÅDENE 
           Mill. kroner 
Veidekke Entreprenør 
(Norge) 

3. kvartal 
2003 

3. kvartal 
2002 

1.1.- 30.9. 
2003 

1.1.- 30-9. 
2002 

 
Året 2002 

Driftsinntekter 1 322,5 1 323,6 4 141,1 4 248,9 5 721,1
Driftskostnader -1 267,6 -1 284,4 -4 001,0 -4 130,0 -5 538,0
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 54,9 39,2 140,1 118,9 183,1
Avskrivninger -16,3 -18,8 -54.0 -59,8 -89,3
Driftsresultat (EBIT) 38,6 20,4 86,1 59,1 93,8
Resultat tilknyttede selskap - - - - 0,2
Netto finansresultat 8,0 5,2 27,6 15,6 28,4
Resultat før skattekostnad 46,6 35,6 113,7 74,7 122,4
 
Hoffmann 
(Danmark) 

3. kvartal 
2003 

3. kvartal 
2002 

1.1.- 30.9. 
2003 

1.1.- 30-9. 
2002 

 
Året 2002 

Driftsinntekter 557,4 458,0 1 666,7 1 348,4 1 970,8
Driftskostnader -540,3 -450,5 -1 633,4 -1 326,3 -1 934,9
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 17,1 7,5 33,3 22,1 35,9
Avskrivninger -6,7 -6,1 -19,7 -19,1 -25,8
Driftsresultat (EBIT) 10,4 1,4 13,60 3,0 10,1
Resultat tilknyttede selskap - - - - 0,8
Netto finansresultat 1,8 2,3 4,8 1,6 -1,6
Resultat før skattekostnad 12,2 3,7 18,4 4,6 9,3
 
Veidekke Entreprenad 
(Sverige) 

3. kvartal 
2003 

3. kvartal 
2002 

1.1.- 30.9. 
2003 

1.1.- 30-9. 
2002 

 
Året 2002 

Driftsinntekter 262,8 196,9 762,1 540,1 768,2
Driftskostnader -301,2 -194,0 -809,4 -546,0 -780,6
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) -38,4 2,9 -47,3 -5,9 -12,4
Avskrivninger -2,2 -2,1 -4,4 -3,6 -5,3
Driftsresultat (EBIT) -40,6 0,8 -51,7 -9,5 -17,7
Resultat tilknyttede selskap - - - - -
Netto finansresultat 0,6 -0,9 0,8 0,9 -1,5
Resultat før skattekostnad -40,0 -0,1 -50,9 -8,6 -19,2
 
 

Veidekke Eiendom  3. kvartal 
2003 

3. kvartal 
2002 

1.1.- 30.9. 
2003 

1.1.- 30-9. 
2002 

 
Året 2002 

Driftsinntekter 137,7 142,5 525,5 714,7 1 033,4
Driftskostnader -115,5 -115,3 -458,6 -595,7 -900,2
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 22,2 27,2 66,9 119,0 133,2
Avskrivninger -1,4 -1,3 -4,7 -4,0 -8,0
Driftsresultat (EBIT) 20,8 25,9 62,2 115,0 125,2
Resultat tilknyttede selskap -1,8 0,1 -6,5 -0,6 -2,6
Netto finansresultat -14,2 -18,5 -42,0 -46,4 -47,0
Resultat før skattekostnad 4,8 7,5 13,7 68,0 75,6
 

Veidekke Industri  3. kvartal 
2003 

3. kvartal 
2002 

1.1.- 30.9. 
2003 

1.1.- 30-9. 
2002 

 
Året 2002 

Driftsinntekter 595,1 708,8 1 125,4 1 619,3 2 043,7
Driftskostnader -512,3 -529,5 -986,2 -1 290,0 -1 673,7
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 82,8 179,3 139,2 329,3 370,0
Avskrivninger -47,2 -78,2 -91,2 -186,9 -210,4
Driftsresultat (EBIT) 35,6 101,1 48,0 142,4 159,6
Resultat tilknyttede selskap 13,0 - 13,7 - 4,6
Netto finansresultat -13,4 -23,6 -37,0 -64,9 -79,2
Resultat før skattekostnad 35,2 77,5 24,7 77,5 85,0
 

Annet/Eliminering 1) 3. kvartal 
2003 

3. kvartal 
2002 

1.1.- 30.9. 
2003 

1.1.- 30-9. 
2002 

 
Året 2002 

Driftsinntekter -58,7 -162,6 -57,7 -440,7 -283,1
Driftskostnader 62,1 126,4 38,1 394,2 250,3
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 3,4 -36,2 -19,6 -46,5 -32,8
Avskrivninger -7,8 -4,4 -16,7 -14,3 -22,4
Driftsresultat (EBIT) -4,4 -40,6 -36,3 -60,8 -55,2
Resultat tilknyttede selskap - - - - -
Netto finansresultat 3,5 6,4 11,5 9,9 2.3
Resultat før skattekostnad -0,9 -34,2 -24,8 -50,9 -52,9

 
1) Under Annet/Eliminering ligger resultatet av konsernets finansforvaltning, sentrale, ufordelte kostnader samt 
resultatet av konsernets virksomheten utenfor Skandinavia. I 2002 var resultatet for utenlandsvirksomheten 
negativ som følge av avsetninger knyttet til prosjektet Bujagali i Uganda. 
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RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003  VEIDEKKE ASA 

 
NOTEOPPLYSNINGER 
 
 
1. Generelt 
Rapporten er utarbeidet i samsvar med kravene i regnskapsstandarden fra NRS om 
delårsrapportering. 
 
 
2. Regnskapsprinsipper 
Generelt 
Rapporten er utarbeidet etter samme regnskapsprinsipper som i årsregnskapet. 
 
Asfaltvirksomheten - Sesongvariasjon 
I asfaltvirksomheten er det stor sesongvariasjon, med drift bare i perioden mai til oktober. For å vise et 
riktigere bilde av virksomheten gjennom året, belaster Veidekke årets kostnader vedrørende: 
 
- reparasjoner og vedlikehold av maskinparken 
- avskrivninger av maskiner o.l. og goodwill 
 
likt over driftsperioden mai til oktober. Dette gir et jevnere resultat over året enn om avskrivningene 
hadde vært fordelt lineært over hele året, og reparasjoner og vedlikehold hadde vært kostnadsført 
etter hvert som utgiftene påløper (hovedsakelig i de første månedene av året). 
 
 
3. Avstemming egenkapital 

 
Mill. kroner 

 Pr. 30.09.2003 Pr. 30.09.2002
Egenkapital pr. 1. januar 1 355 1 349
Årsresultat 61 109
Valutaomregning 68 -33
Egenkapital pr. 30. september 1 484 1 425
 
 
4. Omregning av utenlandske datterselskaper 
Eiendeler og gjeld i utenlandske enheter omregnes til norske kroner til valutakursen på balansedagen. 
Resultatregnskapet omregnes til gjennomsnittskurs i perioden. Omregningsdifferanser er 
regnskapsført direkte mot egenkapitalen. 
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