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NØKKELTALL 1)

Beløp i NOK millioner 2017 2016 2) 2015 2014 2013

Driftsinntekter, segment  31 568 30 137 24 509 23 863 21 191

Resultat før skatt, segment  1 441 1 460 1 043 967 776

 Virksomhetsområde Entreprenør  759 804 644 549 446

 Virksomhetsområde Eiendom  549 567 306 280 221

 Virksomhetsområde Industri  206 136 190 210 158

 Virksomhetsområde Annet/eliminering -73 -47 -97 -73 -49

Resultat per aksje, segment  9,4 9,3 6,5 5,8 4,5

Utbytte per aksje  5,0 4,5 4,0 3,5 3,0

Resultatmargin, segment (i prosent)  4,6 4,8 4,3 4,1 3,7

Driftsinntekter, IFRS 3)  30 281 28 613 24 225 24 027 21 781

Driftsresultat før avskriving (EBITDA), IFRS  1 776 1 520 1 316 1 383 1 002

Driftsresultat (EBIT), IFRS  1 252 1 053 944 1 045 692

Resultat før skatt, IFRS  1 259 1 092 950 1 055 718

Resultat per aksje, IFRS (i kroner) 4)  8,2 6,6 5,7 6,3 4,1

Netto rentebærende gjeld  764 0 606 -274 396

Ordrereserve  32 561 24 404 24 814 16 792 18 273

1) Kommentarene i rapporten knytter seg til tall fra segmentregnskapet.  
Kommentarer til IFRS-regnskapet er spesifisert i teksten.

2)  Resultatet for 2016 inkluderer en positiv engangseffekt fra endring i uførepensjonsordningen i Norge på NOK 108 millioner, fordelt på NOK 81 millioner i 
Entreprenør, NOK 19 millioner i Industri, NOK 4 millioner i Eiendom og NOK 4 millioner i Annet. 

3) I henhold til IFRS blir resultatet av boligsalg først inntektsført når boligen overtas av kjøper. I segmentregnskapet blir prosjektene inntektsført løpende etter 
følgende formel: pris x salgsgrad x produksjonsgrad.

4) Ingen utvanningseffekt foreligger.
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DETTE ER VEIDEKKE

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og 
eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og 
anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder 
veier og produserer asfalt, pukk og grus. Omsetningen 
i 2017 var NOK 31,6 milliarder og antall ansatte 7 700. 
Veidekke er notert på Oslo Børs, og en stor andel av de 
ansatte er aksjonærer i selskapet. 

Selskapet er organisert i virksomhetsområdene 
entreprenør, eiendom og industri, med sterke synergier 
mellom disse. Veidekke er en kompetansebedrift som 
gjennomfører oppdrag i et involverende samspill med 
kunder og leverandører. Den involverende arbeidsformen 
bidrar til gode løsninger og resultater, god og sikker 
drift, kontinuerlig læring og forbedring, tilhørighet og 
engasjement. 

Veidekkes viktigste ressurs er medarbeiderne og deres 
kompetanse. Målrettet utvikling av kompetanse og 
rekruttering av nye medarbeidere vektlegges betydelig. 

Multilokal slagkraft skapes gjennom en bred 
tilstedeværelse i Skandinavia. Veidekke har sterk lokal 
forankring og nærhet til kundene samtidig som selskapet 
har styrke og kompetanse til å gjennomføre store og 
komplekse prosjekter i hele Skandinavia. 
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OMSETNING

31,6
NOK MILLIARDER

RESULTAT FØR SKATT

1,4
NOK MILLIARDER

ORDRERESERVE

32,6 
NOK MILLIARDER

Alle tall er hentet fra segmentregnskapet. 
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BYGGVIRKSOMHET ANLEGGSVIRKSOMHET EIENDOMSUTVIKLING INDUSTRIVIRKSOMHET

51 % 24 % 10 % 15 %

ANDEL AV OMSETNING FORDELT PÅ OMRÅDER

FORDELING MELLOM LAND

Norge Sverige Danmark

7 %

31 %

62 %

OMSETNING PER LAND ANTALL ANSATTE

Norge 5 331
Sverige 1 863
Danmark 542
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OMSETNING
NOK MILLIARDER

RESULTAT FØR SKATT1)
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Mill. NOK  2017  20161)  2015  2014  2013 

Omsetning 25 804 24 629 19 795 18 502 16 968

Resultat før skatt 759 804 644 549 446

Ordrereserve 31 601 23 368 23 686 15 810 16 728 

NØKKELTALL ENTREPRENØR 

Boliger Yrkesbygg Anlegg

7,7

11,5

6,6

Totalt 
NOK 25,8
milliarder 

ANDEL AV OMSETNING FORDELT PÅ SEGMENT
NOK MILLIARDER

1) Resultatet for 2016 inkluderer en engangseffekt fra endring i uførepensjonen i Norge på NOK 81 millioner.
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Veidekke driver landsdekkende bygg- og anleggsvirksomhet 
i Norge og Danmark, mens i Sverige drives virksomheten i 
all hovedsak i de største byene. Entreprenørvirksomheten 
sto for 75 % av Veidekkes omsetning i 2017.

Byggvirksomheten oppfører private og offentlige yrkesbygg 
og boliger. Private yrkesbygg er i hovedsak kontorbygg, 
kjøpesentre og hoteller. Offentlige yrkesbygg er primært 
skoler og helsebygg. 

I byggvirksomheten er en stor andel av prosjektene utviklet 
i samspill med kunden, der muligheter og risiko avdekkes 
i en tidlig fase. Dette bidrar til et bedre sluttprodukt og økt 
merverdi for kunden og er en suksessfaktor for god og 
lønnsom drift. En vesentlig del av Veidekkes byggkontrakter 
er forhandlede kontrakter. Omsetningen i byggvirksomhe-
ten utgjorde 70 % av den totale omsetningen i entrepre-
nørvirksomheten i 2017.

Anleggsvirksomhet sto for de resterende 30 % av omset-
ningen i Veidekkes entreprenørvirksomhet i 2017. Prosjekter 
innenfor samferdsel (vei og bane) og annen offentlig 
infrastruktur utgjør størstedelen av anleggsomsetningen. 
I tillegg består porteføljen av prosjekter i energisektoren, 
samt industrianlegg. 

I anleggsvirksomheten er det økning både i antall totalen-
trepriser og i kontraktsstørrelser. Dette gjør at Veidekke 
i større grad får gjort nytte av organisasjonens samlede 
kompetanse.

ENTREPRENØRVIRKSOMHET
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Mill. NOK  2017  2016 1)  2015  2014  2013 

Omsetning 3 456 3 202 2 126 2 276 1 783

Resultat før skatt 549 567 306 280 221

Investert kapital 4 163 3 115 3 004 3 010 3 224

RESULTAT FØR SKATT 1)
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1) Resultatet for 2016 inkluderer en engangseffekt fra endring i uførepensjonen i Norge på NOK 4 millioner.
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Veidekkes eiendomsvirksomhet kjøper tomter og utvikler 
disse til boliger for salg til sluttkunde, hovedsakelig i de stør-
ste byene i Norge og Sverige. Veidekkes entreprenørvirksom-
heter står for byggingen av boligene og involveres allerede 
før beslutning om tomtekjøp for å identifisere muligheter og 
risikoforhold. Det tette samspillet mellom Veidekkes eien-
doms- og entreprenørvirksomheter gir synergier og er viktig 
for god lønnsomhetsutvikling i Veidekkes boligsegment. 

I Sverige gjennomføres boligprosjektene hovedsakelig i egen-
regi, mens i Norge gjennomføres boligprosjektene i større 
grad i fellesskap med partnere. Valg av forretningsmodell blir 
vurdert for hvert enkelt prosjekt, og prosjektets omfang, risiko 
og finansiering er avgjørende for valget.

Eiendomsvirksomhet har et langsiktig perspektiv. Det tar 
flere år fra en tomt anskaffes til en bolig kan overleveres 
til en kjøper. Derfor er tomtebanken strategisk viktig. 
Porteføljen optimaliseres gjennom kjøp og salg i henhold 
til gjeldende strategi. Ved utgangen av 2017 hadde eien-
domsvirksomheten en tomtebank som kan gi 17 450 boen-
heter, fordelt på 7 700 i Norge og 9 700 i Sverige.

EIENDOMSVIRKSOMHET
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Mill. NOK  2017 1)  2016 2)  2015  2014  2013 

Omsetning 4 761 4 162 4 033 4 127 3 476

Resultat før skatt 206 136 190 210 158
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1) Resultatet for 2017 inkluderer en utviklingsgevinst for salg av tomter på NOK 70 millioner.

2) Resultatet for 2016 inkluderer en engangseffekt fra endring i uførepensjonen i Norge på NOK 19 millioner.
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Veidekke Industri AS er Norges største asfaltentrepre-
nør og den nest største produsenten av pukk og grus. 
Virksomheten er også en betydelig aktør innen drift og 
vedlikehold av det offentlige veinettet i Norge.  
 
Virksomheten har 28 asfaltverk og 29 pukkverk spredt over 
hele landet. Enkelte av asfaltverkene er mobile, og stadig 
flere av asfalt- og pukkverkene går nå over til miljøvennlige 
energibærere. 

Industrivirksomheten sto i 2017 for 15 % av den totale 
omsetningen i Veidekke.

Omsetningen i industrivirksomheten for regnskapsåret 
2017 er fordelt slik mellom de tre forretningsområdene: 
Asfalt sto for 64 % av omsetningen, Drift og Vedlikehold  
24 % og Pukk og Grus for 12 %.

INDUSTRIVIRKSOMHET
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Når vi gjør opp status for 2017, kan vi igjen konstatere at Veidekke vokser 
og fortsetter å levere gode resultater. Dette viser at vår kapasitet og 
kompetanse gjør oss robuste i møte med endringer i markeder og 
rammebetingelser. 

Det var høy aktivitet i det skandinaviske bygg- og anleggs-
markedet i 2017, og følgelig også i vår virksomhet. 
Boligmarkedet falt som ventet i både Norge og Sverige 
etter tre år med oppgang. Boligproduksjonen er høyere enn 
for ett år siden og salgsgraden er fremdeles høy, men vi 
befinner oss nå i et mer krevende boligmarked. Selv om vi 
forventer lavere salg og færre igangsettelser fremover, har 
Veidekke en god portefølje av prosjekter og tomter som vil 
gi oss fleksibilitet og mange muligheter. 

Ved inngangen til 2018 står vi med en ordrereserve som 
ligger en tredel over nivået for ett år siden – og to trede-
ler av denne kommer til omsetning i 2018. Den historisk 
høye ordreinngangen bekrefter at også kundene mener 
at Veidekke har den kompetansen, erfaringen og tyngden 
som skal til for å løse komplekse utfordringer og levere til 
de strengeste spesifikasjonene. 

Markedsforholdene vil bli mer krevende fremover, men vi 
vet også at dersom vi utnytter styrkene våre, kan Veidekkes 
størrelse og bredde gi oss store synergier. I tråd med 
strategien om lønnsom vekst blir det en viktig oppgave å 
forbedre lønnsomheten i de delene av virksomheten som 
ikke går i henhold til plan. For å få det til, skal vi bygge på 
vår involverende arbeidsform og utnytte vår brede kompe-
tanse og samlede kapasitet enda bedre.

Et godt eksempel på hvordan Veidekke utnytter sine posi-
sjoner og bredden i kompetansen finner vi på Hovinmoen i 
nærheten av Gardermoen hovedflyplass. Der drev vi i mer 
enn 50 år pukk-, grus- og asfaltvirksomhet. Nå er de siste 
massene er tatt ut, og vi har funnet en ny tomt i området til 
denne virksomheten. Der pukkverket før lå, skal vi i stedet 
utvikle en næringspark sammen med eksterne aktører. 
Transaksjonen ga et solid bidrag til regnskapet i 2017 – og 
la samtidig grunnlag for ytterligere verdiskaping i årene 
fremover. 

Oppdragene i bygg- og anleggssektoren blir stadig større 
og mer komplekse, og både kunder og sluttbrukere legger 
større vekt på bærekraft og miljø i produkter og leveranser. 
Som alltid er det våre åtte tusen medarbeidere som skaper 
resultatene. Deres motivasjon, kompetanse og arbeids-
innsats er grunnen til at Veidekke lykkes i å skape verdier 
sammen med kunder og partnere. 
 

MULIGHETER I ET MER KREVENDE MARKED
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Markedsforholdene 
vil bli mer krevende 

fremover, men vi 
vet også at dersom 
vi utnytter styrkene 
våre, kan Veidekkes 

størrelse og 
bredde gi oss store 

synergier.

Arne Giske
konsernsjef
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PROSJEKTER I VEIDEKKE

Veidekke er en prosjektorganisasjon, og virksomheten drives gjennom 
mange prosjekter av ulik størrelse og kompleksitet. Selskapets hoved-
oppgaver blir dermed å skaffe prosjekter og gjennomføre dem på en 
trygg og sikker måte i henhold til avtale og plan.

Prosjektporteføljen til Veidekke består til enhver tid av ulike 
og unike prosjekter innenfor Veidekkes produktsegmenter; 
alt fra boliger, skoler, kulturbygg og kontorer til infrastruktur 
som motorveier og jernbane. 

Hvert prosjekt er som en egen «bedrift» som i gjennom-
snitt bruker 18 måneder fra produksjonsstart til ferdigstil-
lelse. Selv om det er likhetstrekk mellom prosjektene, er 
ingen helt like. For hvert eneste prosjekt skal det bygges 
en organisasjon og produksjonsfasiliteter på kundens 
lokasjon, og dette skiller prosjektvirksomhet fra industriell 
produksjon. Når prosjektet overleveres til kunde, bygges 
produksjonsfasilitetene ned og både prosjektorganisasjon 
og utstyr flyttes videre til nye prosjekter. 

Veidekke samarbeider tett med kunder, arkitekter, rådgi-
vere, underentreprenører og leverandører gjennom hele 
prosjektforløpet. Samarbeid skaper merverdier for alle 
parter, gir bedre løsninger, god produksjonflyt og effektiv og 
sikker drift. 

For at prosjektgjennomføringen skal bli best mulig brukes 
ulike arbeidsmetoder og verktøy. Noen metoder har vi 
utviklet selv, og i tillegg samarbeider vi med universiteter, 
høyskoler og fagskoler nasjonalt og internasjonalt for å 
utvikle gode konsepter og verktøy. Digitaliseringen har 
kommet langt i bransjen de siste årene, og nye verkøy som 
letter prosessene, tas stadig i bruk på Veidekkes byggeplas-
ser. I tillegg har Veidekke i mange år vektlagt arbeidet med 
andre metoder, og ikke minst satset på å utdanne egne 
fagarbeidere:

Involverende planlegging (IP)
IP er en metodikk for fremdriftsplanlegging som er videre-
utviklet av Veidekke med basis i prinsippene for Lean 

Construction. IP innebærer at planer skal lages i fellesskap 
med alle involverte parter. Målet er å redusere tidstap, 
unngå farlige hendelser og skape flyt i produksjonen. 

IP er bygget opp rundt fem hovedelementer: 
• Det planlegges både i lange og korte tidshorisonter
• Det gjøres systematiske analyser for å fjerne 

produksjonshindre 
• Enhver strategisk plan har også flere detaljerte,  

operative planer
• Møtestrukturen samsvarer med planstrukturen 
• Det gjøres kontinuerlige, systematiske risikoanalyser

Bygningsinformasjonsmodell (BIM) 
BIM gjør det mulig å bygge virtuelt før vi bygger i virkelighe-
ten. I tillegg til å gi en tredimensjonal fremstilling av bygg-
verket, kan modellene berikes med tidsdata (4D - når de 
enkelte delene skal bygges), kostnadsdata, teknisk informa-
sjon, vedlikeholdsdata etc. Samlet gir dette nye muligheter 
til å visualisere, kommunisere og analysere byggverket 
gjennom hele prosjektforløpet fra de første innledende skis-
sene, via prosjektering, planlegging og bygging til forvalt-
ning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU). Virtual Design 
and Construction (VDC) er én metode for å utnytte informa-
sjonsteknologi. I Veidekke kobles VDC opp mot arbeidsform 
(IP) og informasjonsmodeller (BIM).

God og sikker produksjon
Alle prosjekter er ulike og byggeplassen kan være en 
risikofylt arbeidsplass. God og sikker produksjon har derfor 
høyeste prioritet i Veidekke. Arbeidet med helse, arbeids-
miljø og sikkerhet (HMS) er således ikke en separat pro-
sess, men en integrert del av vår løpende planlegging og 
produksjon.
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Satsing på egne ansatte
Veidekke er en kompetansebedrift som i stor grad 
bruker egne medarbeidere i produksjonen. Vår 
strategi er å utdanne egne fagarbeidere, og vi er en 
stor lærlingbedrift med nær 300 lærlinger i arbeid. 
Etter endt læretid og med bestått fagprøve blir 
disse verdifull arbeidskraft for oss. En betydelig del 
av kapasitetsbehovet innenfor Veidekkes kjernefag 
dekkes av egne, fast ansatte fagarbeidere. 

Prosjekter i 2017
På de neste sidene kan du lese om et utvalg av 
Veidekkes prosjekter. Dette er prosjekter som vi 
enten har vunnet i 2017 eller som har vært i produk-
sjon i løpet av året. Prosjektene er valgt ut i kraft av 
kontraktstørrelse, miljøperspektiv eller unike kon-
septer og løsninger. 
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UTVALGTE PROSJEKTER I 2017
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ULVEN, OSLO

Ulven-området, som i dag stort sett består av lagerbygg 
og næringsarealer, skal transformeres til et byområde med 
2 300 boliger og 200 000 kvadratmeter næringslokaler. 
Området vil bli en del av nye Hovinbyen, et satsingsområde 
for byutvikling i Oslo. OBOS står bak Ulven-prosjektet, og 
målet er å tilby miljøvennlige, rimelige leiligheter, nærhet til 
arbeidsplasser og forretninger og smarte løsninger for blant 
annet transport og oppvarming. 

I 2015 kjøpte OBOS en tomt på 280 mål på Ulven, og året 
etter ble det utlyst en innovasjonskonkurranse for en del 
av boligprosjektet. Byggherren gav i utgangspunktet få 
føringer, men ønsket at tilbyderne skulle bruke sin tverr-
faglige kompetanse til å utforme et boligkonsept som var 
kjennetegnet av et attraktivt bymiljø og god bokvalitet, med 
et overordnet mål om opp mot 20 % reduksjon i bygge-
kostnadene. Andelen små leiligheter skulle være høyere 
enn offentlig pålagte krav, og det skulle legges til rette 
for utleiemuligheter i de største leilighetene. Ytterligere 
faktorer som skulle tillegges vekt, var felles oppholdsrom, 
parsellhager, muligheter for kjøkkenhager på takene, til-
rettelegging for fremtidens elbilbruk og sykkelparkering. 
Bilparkeringsdekningen i prosjektet er planlagt å være halv-
parten av kommunens parkeringsnorm for indre by. 

Veidekke etablerte Team Veidekke DA for å svare på konkur-
ransen – og vant. Teamet er sammensatt av arkitekt og flere 
rådgivere/entreprenører. Utviklingsarbeidet gjøres i felles-
skap, og spesielt har det tette samarbeidet mellom entre-
prenør, arkitekt, rådgivende ingeniører og VVS-entreprenør 
vært utslagsgivende for hvordan teamet har løst prosjektut-
formingen og nådd målet om å kunne bygge 20 % rimeli-
gere boliger. 

Teamets løsning for første byggetrinn innebærer oppfø-
ring av en U-blokk med et punkthus i midten. Byggene vil 
omkranse en park, presentert for OBOS som «den hem-
melige hagen,» som blir et skjermet rekreasjonsområde for 
beboerne. 

Team Veidekke presenterte et forslag som imøtekom kravet 
om kostnadsbesparelser uten at det vil gå på bekostning 
av kvalitet. God planlegging har ført til reduksjon i timeverk 

i planleggingsfasen, og vil også gjøre det i utførelses-
fasen, da man vil dra nytte av stor grad av repetisjon, 
med inspirasjon fra klassisk serieproduksjon på fabrikk. 
Gjennomgående lik utforming i etasjene og rette skilleveg-
ger vil forenkle byggingen, mens bruk av smale, prefabri-
kerte balkongelementer utvendig vil forenkle monteringen 
av disse, som under byggeprosessen vil fungere som stil-
las. Veidekke skal bruke egne fagarbeidere i kjernefagene 
betong, mur og tømmer, og produksjonen vil bli tilpasset 
selskapets produksjonskjede og dermed bli kraftig rasjona-
lisert. Ulven skal ferdigstilles bit for bit slik at nye trinn blir 
skånet for byggestøy. Første næringsbygg er allerede tatt i 
bruk, og OBOS starter salget av boligene i løpet av første 
halvår 2018. 

Samlet blir Ulven et av OBOS’ største utbyggingsprosjekter 
noensinne. Veidekkes involverende arbeidsform har bidratt til 
gode og kostnadseffektive løsninger som har svart godt på 
kundens ønsker og krav. 

Fakta
• Kunde: OBOS/Ulven AS
• Entreprenør: Team Veidekke DA: Eid av Veidekke 

Entreprenør, Oras, LPO Arkitekter, Stema,  
Erichsen & Horgen, Dr. techn. Olav Olsen og Landskaperiet

• Omfang: 347 leiligheter i felt B2; opsjon på felt B4, B1, 
D1 og D2 
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LYSGÅRDEN, TRONDHEIM

De høyteknologiske løsningene i det nye kontorbygget som 
er under bygging på Sluppen i Trondheim, er utviklet i nært 
samspill mellom Veidekke, arkitekt, byggherre og  
Siemens. Resultatet har blitt et nyskapende samvirke 
mellom mennesker, teknologi og bygg. Bygget leser og 
tolker bruken av alle arealer via brukernes smarttelefoner, 
og dette gjør det mulig å planlegge og styre energibruk til 
lys og varme og tjenester som for eksempel renhold og 
kantinedrift. Dette vil bety store kostnadsbesparelser for 
leietakerne både i areal og drift, og det blir mulig for utleier 
å skreddersy tilbud og tjenester i langt større grad enn i 
andre kontorbygg. 

Bygget skal sertifiseres etter miljøstandarden BREEAM 
Excellent. Det skal produseres miljøvennlig energi fra 
solcellepaneler, og brukerne vil få gode dagslysforhold fra 
store glassfasader. Utstrakt bruk av lys i og rundt bygget vil 
gjøre det til et blikkfang i omgivelsene.

Lysgården blir hovedkontor for det meste av Veidekkes 
virksomhet i Trøndelag når bygget står ferdig i juni 2019.

Fakta
• Kunde: Sluppenveien 19 AS (eid 50/50 av  

R. Kjeldsberg AS og Veidekke Eiendom)
• Arkitekt: HUS Arkitekter
• Leietakere: Veidekke, Sweco m.fl.
• Entreprenør: Veidekke Entreprenør
• Byggeperiode: 2017–2019
• Omfang: Kontorlokaler, infrastruktur og parkanlegg  

med et samlet areal på 12 000 kvadratmeter
• Kontraktsverdi: NOK 255 millioner eks. mva.

HOTEL OTILIA, KØBENHAVN

I Carlsberg Byen i København skal Veidekkes danske entre-
prenørvirksomhet bygge om et fredet bryggeri til hotell. I 
kundens bestilling lå det klare føringer om at bygningenes 
historie skulle ivaretas samtidig som dagens krav til funk-
sjonalitet og bærekraftige løsninger måtte oppfylles i det 
som skal bli et svært moderne hotell. Hoffmann inngikk inn-
ledningsvis en samarbeidsavtale med byggherre, arkitekter 
og ingeniører der prosjektet ble utviklet, og etter myndig-
hetsgodkjenning ble det inngått en totalentreprisekontrakt. 

I dette prosjektet har partene sammen lagt ned mye arbeid 
i å finne fram til løsninger og innredningstilpasninger som 
bevarer mye av det opprinnelige byggverket samtidig som 
det blir mulig å ivareta effektiv hotelldrift. Det ble tidlig 
bygget to standardrom der man kunne teste ulike innred-
ningsløsninger for å optimalisere rommenes funksjonalitet. 
Det tette samspillet mellom Hoffmann og byggherren i hele 
planleggings- og byggeprosessen sikrer gode løsninger, høy 
kvalitet, lavere risiko og god kostnadskontroll.

Fakta
• Kunde: Carlsberg Byen P/S
• Leietaker: Brøcher Hotels
• Arkitekt: Arkitema Architects / Ingeniør: Wissenberg A/S
• Totalentreprenør: Hoffmann A/S
• Omfang: 14 500 m2, 155 hotellrom, konferensesenter, 

restaurant og spa
• Byggeperiode: 2017–2018
• Kontraktsverdi: NOK 283 millioner eks. mva.
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NYEGAARDSKVARTALET, OSLO

Veidekkes nye boligprosjekt på Storo i Oslo blir banebry-
tende for det grønne skiftet i byggenæringen. 

Veidekke har forpliktet seg til FNs togradersmål og  
miljøsertifiserer nå egenutviklede boligprosjekter for 
å redusere klimagassutslippene i det ferdige bygget. 
Nyegaardskvartalet blir Norges største miljøsertifiserte 
boligprosjekt i henhold til BREEAM-NOR-standarden. I tillegg 
gjennomføres byggeprosessen som fossilfri byggeplass. I 
sum betyr dette boliger som er bygget med miljøvennlige, 
svanemerkede materialer og energieffektivt utstyr. Dette vil 
gi bedre inneklima og mindre energibehov. Boligene selges 
med forhåndsvalgte, energieffektive hvitevarer.

Utomhusarealene er planlagt i samarbeid med landskapsar-
kitekt og økolog for at det biologiske mangfoldet skal bli godt 
ivaretatt. Beliggenhet nær kollektivknutepunkter forenkler 
tilkomst til by og mark, og det blir lagt til rette for innendørs 
sykkelparkering og lading for elektriske biler og sykler. 

Samspillet mellom eiendomsutvikler og entreprenør i eget 
hus gir synergieffekter. Entreprenør og Eiendom samarbei-
der om prosjektutviklingen gjennom hele forløpet fra tom-
tekjøp til gjennomføring, med spesifisert ansvarsfordeling 
etter tomtekjøpet; Eiendom håndterer reguleringsarbeidet 
og boligkundene, mens Entreprenør står for detaljprosjetk-
tering og bygging.

Fakta
• Kunde: Veidekke Eiendom
• Arkitekt: Spor Arkitekter 
• Entreprenør: Veidekke Entreprenør
• Omfang: 250 leiligheter fra 36 m2 til 156 m2 med felles 

hageanlegg og garasjekjeller

E6 ARNKVERN – MOELV

Høsten 2017 inngikk Veidekke sin første kontrakt med det 
statlige veiselskapet Nye Veier. Kontrakten er den største 
veibyggingskontrakten Veidekke hittil har inngått. Kontrakten 
er en totalentreprise, og blant faktorene som var utslagsgi-
vende for tildelingen, var Veidekkes tidligere veibyggingserfa-
ring og gode konkretisering av prosjektets mål. 

Samarbeidet mellom entreprenør, rådgiver og byggherre er 
tett og basert på åpenhet, transparens og kompetansede-
ling. Prosjektet skal sertifiseres etter bærekraftstandarden 
CEEQUAL, som betyr kvalitetssikring og bevisbasert opp-
nåelse av alle byggherrens miljømål. Klimagassutslippene 
reduseres betraktelig i dette prosjektet. Blant annet bruker 
Veidekkes asfaltfabrikk på Stange forstøvet trepellets som 
oppvarmingskilde i asfaltproduksjonen, og Veidekke har 
også utviklet asfalt som er mer slitesterk og har lengre 
levetid enn annen asfalt. Disse tiltakene samt andre løsnin-
ger bidrar til en samlet reduksjonen i CO2-utslipp på 41 % i 
byggeperioden og 75 % i vedlikeholdsperioden. 

Prosjektets karakter og størrelse gjør det til en unik arena 
for læring og kompetanseutvikling, som vil komme fremti-
dige prosjekter til gode.
 
Fakta
• Kunde: Nye Veier
• Entreprenør: Veidekke Entreprenør
• Rådgiver: Sweco
• Byggeår: 2017–2020
• Omfang: 24 kilometer firefelts motorvei mellom Arnkvern 

og Moelv i Hedmark
• Kontraktsverdi: NOK 2,3 milliarder eks. mva.
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BERGMOEN / HOVINMOEN

Veidekke har drevet pukk- og grusvirksomhet på 
Hovinmoen i Akershus i over 50 år. Grusressursene er nå 
tatt ut, og Veidekke Industri flyttet høsten 2017 virksomhe-
ten til et nytt og moderne anlegg på Bergmoen. Det nye 
anlegget er planlagt og tilrettelagt for effektiv, miljøvennlig 
og sikker drift. Stor lagringskapasitet for massene nær 
henteplassenere reduserer behovet for intern transport, 
og sikkerheten er ytterligere forsterket med adskilte soner 
mellom tungtrafikk og privat trafikk. 

Veidekkes tomt på Hovinmoen slås sammen med nabo-
tomten som er eid av Ferd Eiendom. Veidekkes eien-
domsvirksomhet har inngått partnerskap med Ferd og 
Fabritius. Gjennom et nystiftet selskap skal de tre selska-
pene sammen videreutvikle et område på til sammen 360 
mål til næringsformål. 

Planene omfatter etablering av en næringspark med logis-
tikksenter. Veidekke Eiendom har utvikling av logistikk- 
eiendommer som satsingsområde og slår nå sin kompe-
tanse sammen med to solide aktører med bred erfaring 
og tilsvarende spesialkompetanse innenfor næringsseg-
mentet. Næringsparken blir liggende nær Norges hovedfly-
plass, et vektsområde for nærings- og logistikkaktivitet på 
Østlandet. 

 
Fakta
• Ny næringspark ved Gardermoen lufthavn
• Veidekke Eiendom, Ferd Eiendom og Fabritius Gruppen i 

likeverdig partnerskap
• Sammenslåing av to tomter på til sammen 360 mål og 

utvikling av logistikksenter med til sammen 110 000  
kvadratmeter ny bygningsmasse

KAPELLGÄRDET, UPPSALA

I Uppsala øst i Sverige har Veidekke inngått en totalentre-
prisekontrakt med eiendomsutvikleren Fastighetsförädlarna 
AB (FFAB) om å bygge ut bydelen Kappelgärdet nord for 
Uppsala sentrum. Prosjektet omfatter både oppføring av 
158 leiligheter, en førskole med to avdelinger og det som 
skal bli Nordens største pleie- og omsorgshjem med 200 
plasser. 

Veidekke og FFAB inngikk innledningsvis en samspillskon-
trakt der prosjektet ble utviklet. Partene har hatt tett sam-
arbeid gjennom hele hele planleggingsfasen, og dette har 
bidratt til bærekraftige og kostnadsbesparende løsninger i 
prosjektet. 

Prosjektet skal bygges ut trinnvis. Leilighetene ferdigstilles 
først, og deretter skal pleiehjemmet bygges ut i to etapper, 
med førskolen som en del av pleiehjemmets andre etappe. 
Veidekke har posisjonert seg som en sterk aktør innen både 
bolig- og yrkesbyggsegmentet, og byggherre FFAB har truk-
ket frem dette og selskapets involverende samarbeidsform 
som utslagsgivende for et velfungerende samarbeid. 

Fakta
• Kunde: Fastighetsförädlarna AB
• Arkitekt: AML Arkitekter
• Totalentreprenør: Veidekke Entreprenad 
• Omfang: 158 leiligheter, to pleiehjem med 200 plasser, 

førskole med fire avdelinger
• Byggeperiode: 2017–2020
• Kontraktsverdi: NOK 595 millioner eks. mva.
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KV. PATIENTEN, STOCKHOLM

Veidekke inngikk sommeren 2016 en avtale med prosjekt-
utviklingsselskapet Vitartes om å bygge St. Eriks øyeklinikk 
i tilknytning til Karolinska sykehus i Stockholm. Avtalen ble 
høsten 2017 utvidet til å gjelde Vitartes‘ øvrige utbygging 
i kvartalene Patienten og Princeton ved sykehuset. Det 
omfattende prosjektet innebærer totalt 42 000 kvadratme-
ter bygningsmasse for omsorg, forskning og utdanning i 
det som er Vitartes‘ satsing på «Life Science». 

Kontrakten er en totalentreprise i samspill. Veidekkes tidli-
gere erfaring med samspillsentrepriser, løsningsforslagene i 
konkretiseringsfasen, risikohåndtering og selskapets sam-
lede kompetanse var avgjørende for kontraktstildelingen.

Prosjektet skal stå ferdig i 2020. 

Fakta
• Kunde: Vitartes 
• Arkitekt: White Arkitekter
• Entreprenør: Veidekke Entreprenad
• Omfang: Totalt 42 000 kvadratmeter bygningsmasse for 

helsetjenester, forskning og utdanning i Hagastaden i 
Stockholm.

• Byggeperiode: 2016–2020
• Kontraktsverdi: NOK 1 160 millioner eks. mva.
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STYRET I VEIDEKKE ASA

MARTIN MÆLAND 
f. 1949 Styreleder

Antall aksjer: 30 000
Utvalg: Kompensasjonsutvalget (leder)
 Eiendomsutvalget (leder)

Mæland har vært styremedlem 
siden 2002 og styreleder siden 
2009. Han har tidligere vært 
konsernsjef i OBOS og har  
i dag en rekke styreverv. 

GRO BAKSTAD
f. 1966

Antall aksjer: 13 000
Utvalg: Eiendomsutvalget (til mai 2017)
 Revisjonsutvalget (leder)

Bakstad har vært styremedlem 
siden 2010. Hun er konserndi-
rektør i Posten Norge AS med 
ansvar for konsernets postvirk-
somhet.

HANS VON UTHMANN 
f. 1958

Antall aksjer: –
Utvalg: Revisjonsutvalget
 Kompensasjonsutvalget

Von Uthmann har vært  
styremedlem siden 2010.  
Han har tidligere blant annet 
vært viseadministrerende 
direktør i Vattenfall AB og  
har i dag flere styreverv.

INGALILL BERGLUND 
f. 1964

Antall aksjer:  2 500
Utvalg:  Eiendomsutvalget

INGOLV HØYLAND
f. 1951

Antall aksjer:  5 000
Utvalg:  Eiendomsutvalget (fra mai 2017)

Berglund har vært styremedlem 
siden 2016. Hun har tidligere 
vært administrerende direktør i 
Atrium Ljungberg AB og har i 
dag en rekke styreverv. 

Høyland har vært styremedlem 
siden 2017. Han er administre-
rende direktør i Reitan Eiendom. 
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ANN-CHRISTIN ANDERSEN 
f. 1966

Antall aksjer: 3 300
Utvalg: Kompensasjonsutvalget
 Revisjonsutvalget (til mai 2017)

Andersen har vært styremed-
lem siden 2012. Hun er  
Chief Digital Officer  
TechnipFMC (Corporate).

PER OTTO DYB 
f. 1955 Styrets nestleder

Antall aksjer: 4 000
Utvalg: Revisjonsutvalget (fra mai 2017)

Dyb har vært styremedlem 
siden 2012. Han har tidligere 
vært konsernsjef i Siemens 
Norge og har i dag flere 
styreverv.

INGE RAMSDAL
f. 1962 Ansattrepresentant

Antall aksjer: 7 695

 

Ramsdal har vært styremedlem 
siden 2008. Han har hatt  
sitt virke som kranfører og 
betongarbeider i Veidekke  
Entreprenør. 

ODD ANDRE OLSEN
f. 1961 Ansattrepresentant

Antall aksjer: 3 855

 

Olsen har vært styremedlem 
siden 2011. Olsen er hovedtillits-
valgt i Veidekke. Han har hatt sitt 
virke som jernbinder i  
Veidekke Entreprenør.

ARVE FLUDAL
f. 1970 Ansattrepresentant

Antall aksjer: 8 115

 

Fludal har vært styremedlem 
siden 2015. Fludal er leder av 
Stiftelsen Veidekkeansattes 
Aksjekjøp.Han er anleggsleder i 
Veidekke Entreprenør.
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KONSERNLEDELSEN I VEIDEKKE ASA

ARNE GISKE
f. 1957

Konsernsjef

Antall aksjer: 149 645

Arne Giske tiltrådte som konsernsjef 1. juli 
2013. Han startet i Veidekke i 2001 som 
konserndirektør/CFO. Giske er utdannet 
siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og 
har en MBA fra University of Wisconsin.
 

DAG ANDRESEN
f. 1962

Konserndirektør Entreprenør Norge

Antall aksjer: 178 850

Dag Andresen har vært ansatt i Veidekke 
siden 1986 og har vært konserndirektør 
siden 1994. Andresen er utdannet  
siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

JØRGEN WIESE PORSMYR
f. 1972

Konserndirektør Industri/Eiendom/Danmark

Antall aksjer: 106 660

Jørgen Wiese Porsmyr har vært ansatt  
i Veidekke siden 1995 og har vært  
konserndirektør siden 2006. Wiese  
Porsmyr er utdannet siviløkonom  
fra Norges Handelshøyskole.

JIMMY BENGTSSON
f. 1966

Konserndirektør Sverige

Antall aksjer: 46 140

Jimmy Bengtsson ledet Arcona AB  
fra 2007 til 2015. Han gikk over til  
konserndirektørstillingen 1. januar 2016. 
Bengtsson er utdannet sivilingeniør fra 
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. 
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HEGE SCHØYEN DILLNER
f. 1967

Konserndirektør for HR, HMS,  
miljø og juridisk

Antall aksjer: 11 445

Hege Schøyen Dillner begynte som  
konserndirektør i Veidekke i 2013.  
Hun har cand. paed. embetseksamen  
fra Universitetet i Oslo.

TERJE LARSEN
f. 1961

Konserndirektør for økonomi/finans,  
IT, innkjøp og strategi

Antall aksjer: 108 795

Terje Larsen begynte i Veidekke i 2001  
og har vært konserndirektør siden 2013. 
Larsen er utdannet siviløkonom fra  
Handelshøyskolen BI og har en MBA  
fra University of Wisconsin.

LARS ERIK LUND
f. 1969

Konserndirektør for kommunikasjon  
og samfunnsrelasjoner

Antall aksjer: 13 340

Lars Erik Lund begynte som  
konserndirektør i Veidekke i 2016.  
Lund er utdannet siviløkonom fra  
Norges Handelshøyskole. 
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ÅRSBERETNING

Omsetning og resultat er styrket, og Veidekke gikk ut av 2017 med 
en historisk høy ordrereserve. Selskapets målrettede HMS-arbeid gir 
resultater, med nedgang i skadetallene.

HOVEDTREKK KONSERNET
Omsetningen i 2017 økte til NOK 31,6 milliarder (seg-
mentregnskapet1) ) fra NOK 30,1 milliarder i 2016, og 
det var vekst i alle Veidekkes virksomhetsområder. 
Entreprenørvirksomheten hadde en omsetningsvekst på 
5 % i 2017. Veksten kom i Sverige og Danmark. I eien-
domsvirksomheten kom omsetningsøkningen i Norge, der 
flere prosjekter ble gjennomført i egenregi. I industrivirk-
somheten bidro høy aktivitet innenfor Asfalt til en omset-
ningsvekst på 14 % i 2017.

Resultat før skatt var NOK 1 441 millioner i 2017, mot  
NOK 1 460 i 2016. Resultatet for 2016 inkluderte en 
engangseffekt på NOK 108 millioner fra endring av uføre-
pensjonsordning i Norge. Justert for dette, økte konsernets 
resultat med 7 % i 2017. I denne rapporten omtales resulta-
tene for 2016 eksklusiv engangseffekten.

Resultatet i entreprenørvirksomheten var NOK 759 mil-
lioner, opp fra NOK 723 millioner i 2016. Økt aktivitet og 
forbedret lønnsomhet bidro til resultatfremgang i de sven-
ske og danske virksomhetene. I Norge var resultatet preget 
av lavkonjunkturen på Sør- og Vestlandet, og Veidekkes 
virksomheter i denne regionen hadde lavere omsetning og 
svak lønnsomhet. 

Resultatet i eiendomsvirksomheten var NOK 549 millioner, 
mot NOK 567 millioner i 2016. Boligproduksjonen økte med 
8 % i 2017 som følge av det høye boligsalget året før. Økt 
boliproduksjon gjennom året bidro til et høyere bidrag fra 
løpende boligproduksjon, mens omfanget av utviklings- 
gevinster var lavere enn året før. Svekkelsen i boligmarke-
det i siste halvdel av 2017, samt at færre boliger var tilgjen-
gelige for salg, bidro til et lavere boligsalg sammenholdt 
med 2016. Avkastningen på investert kapital i eiendomsvirk-
somheten var 17,6 %, mot 21,4 % i 2016.

Resultatet i industrivirksomheten økte til NOK 206 mil-
lioner i 2017 fra NOK 117 millioner året før. Resultatet 
i asfaltvirksomheten var noe lavere sammenholdt med 
året før, mens resultatet økte i pukkvirksomheten. 
Lønnsomheten i Drift og Vedlikehold var svak, og virksom-
heten er under restrukturering. Utviklingsgevinst knyttet 
til salg av en næringstomt bidro positivt på resultatet med 
NOK 70 millioner. 

Den totale ordreinngangen i konsernet var på NOK 34,9 
milliarder i 2017. Ordrereserven var ved utgangen av året på 
NOK 32,6 milliarder, hvilket er en økning på 33 % fra forrige 
årsskifte. 

Netto rentebærende gjeld var NOK 764 millioner ved utgan-
gen av 2017. Til sammenligning hadde konsernet ingen 
rentebærende gjeld ved forrige årsskifte. Økningen tilskri-
ves oppgjør for tomtekjøp, økt aktivitet i boligprosjekter i 
egenregi i Norge, økte kundefordringer i entreprenørvirk-
somheten samt virksomhetskjøp.

I tråd med Veidekkes utbyttepolitikk og som følge av en god 
finansiell posisjon foreslår styret et ordinært utbytte på  
NOK 5,0 per aksje for regnskapsåret 2017. Dette tilsvarer et 
utdelingsforhold på 61 % (IFRS).

Veidekkes resultat før skatt i henhold til IFRS var  
NOK 1 259 millioner for 2017. Differansen mot sementregn-
skapet er en effekt av at økningen i boligproduksjonen over-
stiger verdien av ferdigstilte, overleverte boliger (se note 2). 

1) Veidekkes finansregnskap er utarbeidet i henhold til IFRS, der boligprosjekter først inntektsføres ved overlevering til kunde. I segmentregnskapet  
praktiseres løpende inntektsføring i boligprosjektene, som vurderes å gi et bedre bilde av inntjeningen i selskapet. Dersom ikke annet er nevnt, viser alle tall i 
årsberetningen til segmentregnskapet. 
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NÆRMERE OM VIRKSOMHETEN I 2017

ENTREPRENØR
 

Mill. NOK 2017 20161) 2015 2014 2013

Driftsinntekter 25 804 24 629 19 795 18 502 16 968

Resultat før skatt 759 804 644 549 446

Resultatmargin % 2,9 3,3 3,3 3,0 2,6

Ordrereserve 31 601 23 368 23 686 15 810 16 728

1) Resultatet for 2016 inkluderte en positiv engangseffekt fra endring i uføre-
pensjonen i Norge på NOK 81 millioner.

Omsetningen i Veidekkes entreprenørvirksomhet var  
NOK 25,8 milliarder, en økning på 5 % fra 2016. Resultat 
før skatt økte til NOK 759 millioner fra NOK 723 millioner 
i 2016. Omsetningsveksten og resultatforbedringen kom i 
virksomhetene i Sverige og Danmark og var først og fremst 
knyttet til økt volum i den svenske anleggsvirksomheten 
og i den danske byggvirksomheten. Resultatet i entrepre-
nørvirksomheten i Norge var lavere enn fjoråret, først og 
fremst som følge av et svakt marked på Sør- og Vestlandet. 
Resultatmarginen før skatt var 2,9 % i 2017, mot 3,3 % i 2016. 
Ordrereserven i entreprenørvirksomheten var på NOK 31,6 
milliarder ved årsskiftet, som er en økning på 35 % fra utgan-
gen av 2016. Den totale ordreinngangen i 2017 var på  
NOK 34,3 milliarder.

Entreprenørvirksomheten i Norge

Mill. NOK 2017 20161) 2015 2014 2013

Driftsinntekter 14 850 15 096 12 031 11 878 12 132

Resultat før skatt 452 596 493 423 360

Resultatmargin % 3,0 4,0 4,1 3,6 3,0

Ordrereserve 19 521 14 408 15 195 10 437 10 768

1) Resultatet for 2016 inkluderte en positiv engangseffekt fra endring i uføre-
pensjonen i Norge på NOK 81 millioner.

Aktivitetsnivået i bygg- og anleggsmarkedet i Norge var høyt 
også i 2017, med en anslått vekst på 7 % fra året før. Det 
har vært høy produksjon av boliger gjennom 2017, selv om 
boligmarkedet ble svekket i andre halvår. Markedet for private 
yrkesbygg har hatt god vekst. Det er imidlertid store regionale 
variasjoner i byggmarkedet, med betydelig lavere aktivitet på 
Sør- og Vestlandet enn i øvrige deler av landet. I anleggsmar-
kedet er det høy aktivitet som følge av høye investeringer i 
samferdsel. 
 
Omsetningen for 2017 ble NOK 14,8 milliarder, mot NOK 15,1 
milliarder i 2016. Den samlede omsetningen i byggvirksom-
heten var noe lavere enn fjoråret. Det er tydelige regionale 

variasjoner i aktivitetsnivået, med vekst på Østlandet og 
nedgang på Sør- og Vestlandet. I den landsdekkende anleggs-
virksomheten var omsetningen noe lavere enn i 2016.

Resultat før skatt var NOK 452 millioner i 2017, mot NOK 515 
millioner året før. Resultatmarginen var 3,0 %, mot 3,4 % 
i 2016. I Bygg var det god lønnsomhet i virksomhetene på 
Østlandet og i Midt- Norge, men resultatet ble trukket ned 
av virksomhetene på Sør- og Vestlandet. Lønnsomheten i 
anleggsvirksomheten økte fra 2016, men resultatet er fortsatt 
preget av høye kapasitets- og tilbudskostnader og svak lønn-
somhet i deler av prosjektporteføljen. Det ble i 2017 gjen-
nomført flere tiltak for å bedre lønnsomheten innenfor Anlegg 
samt i byggvirksomheten på Sør- og Vestlandet.

Ved utgangen av 2017 hadde virksomheten en ordrereserve 
på NOK 19,5 milliarder, sammenlignet med NOK 14,4 milliar-
der ved forrige årsskifte. Ordredekningen ble styrket gjennom 
2017 i alle deler av virksomheten. Ved utgangen av 2017 besto 
ordrereserven av om lag 70 % byggeprosjekter og 30 % 
anleggsprosjekter. 

Store kontraktsinngåelser i 2017:
• E6 Arnkvern-Moelv. 24 km firefelts motorvei i Hedmark 

for Nye Veier AS. Kontraktsverdi NOK 2,3 milliarder.
• Harbitz Torg i Oslo. Kontorbygg for Møller Eiendom. 

Kontraktsverdi NOK 676 millioner.
• Oset Rentvannsbasseng. Utvidelse av vannbehand-

lingsanlegg for Oslo kommune. Kontraktsverdi NOK 614 
millioner.

• Tvedestrand videregående skole for Aust-Agder fylkes-
kommune. Kontraktsverdi NOK 510 millioner.

• Tiedemannsfabrikken felt E. Leiligheter i Oslo 
for Tiedemannsfabrikken AS (Selvaag og Ferd). 
Kontraktsverdi NOK 430 millioner.

• Frysjaparken byggetrinn I. Leiligheter for Stor-Oslo 
Eiendom og OBOS Nye Hjem. Kontraktsverdi NOK 413 
millioner.

• Utvidelse av Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana for 
Statsbygg. Kontraktsverdi NOK 400 millioner.

Det ble gjennomført ett oppkjøp i 2017. I fjerde kvartal 
kjøpte Veidekke Entreprenør 70 % av aksjene i Båsum 
Boring AS. Kjøpet vil styrke Veidekkes kapasitet innenfor 
fundamentering. Båsum Boring har 70 ansatte og en årlig 
omsetning på NOK 140 millioner. 

Veidekke Entreprenør inngikk i februar 2018 endelig avtale 
om kjøp av 80 % av aksjene i Grande Entreprenør AS, 
som er den ledende byggentreprenøren i Nord-Trøndelag. 
Selskapet har en årsomsetning på NOK 550 millioner og 
200 ansatte. 
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Entreprenørvirksomheten i Sverige

Mill. NOK 2017 2016 2015 2014 2013

Driftsinntekter 8 810 7 819 6 156 4 804 3 499

Resultat før skatt 170 102 56 19 11

Resultatmargin % 1,9 1,3 0,9 0,4 0,3

Ordrereserve 10 705 7 698 7 160 4 164 4 250

Veksten i det svenske bygg- og anleggsmarkedet var sterk i 
2017, i stor grad drevet av høy etterspørsel etter nye boliger. 
Etter svekkelse i boligmarkedet i andre halvår er veksten 
i dette segmentet i ferd med å avta. Aktiviteten innenfor 
både private og offentlige yrkesbygg og i anleggsmarkedet 
var høy gjennom året og bidro til en positiv utvikling i det 
samlede bygg- og anleggsmarkedet i 2017.

Omsetningen for 2017 var NOK 8,8 milliarder, mot NOK 7,8 
milliarder i 2016. Økningen kom i anleggsvirksomheten, 
mens omsetningen i byggvirksomheten var på nivå med 
året før. 
 
Resultat før skatt økte til NOK 170 millioner fra NOK 102 
millioner i 2016. Resultatmarginen var 1,9 %, mot 1,3 %  
i 2016. Resultatøkningen kom i anleggsvirksomheten og 
var drevet av økt aktivitet og marginforbedring. I byggvirk-
somheten var resultatet svakt og preget av lav lønnsomhet 
i boligproduksjonen. Det er gjennomført organisatoriske 
tiltak i byggvirksomheten for å bedre lønnsomheten. 

Ordrereserven økte med 32 % målt i lokal valuta og var 
ved årsslutt NOK 10,7 milliarder, mot NOK 7,7 milliarder ved 
utgangen av 2016. Ordrereserven besto av 80 % byggepro-
sjekter og 20 % anleggsprosjekter.  

Store kontraktsinngåelser i 2017:
• Patienten del 2. Ny øyeklinikk i Stockholm for Vitartes. 

Kontraktsverdi NOK 838 millioner.
• Kapellgärdet. Boliger, pleiehjem og førskole i Uppsala for 

Fastighetsförädlarna. Kontraktsverdi NOK 595 millioner.
• Sergelhuset. Ombygging av kontorlokaler i Stockholm for 

Vasakronan. Kontraktsverdi NOK 472 millioner.
• Svea Serenad. Boliger i Stockholm for Veidekke Bostad. 

Kontraktsverdi NOK 405 millioner.
• Riddaren-kvartalet. Nærings- og boligprosjekt i Stockholm 

for Humlegården Fastigheter AB. Kontraktsverdi NOK 
399 millioner.

• Antikvarien og Arkeologen. Boligprosjekter i Helsingborg 
for Magnolia. Kontraktsverdi NOK 268 millioner.

 

Entreprenørvirksomheten i Danmark

Mill. NOK 2017 2016 2015 2014 2013

Driftsinntekter 2 144 1 713 1 608 1 820 1 336

Resultat før skatt 137 105 96 108 74

Resultatmargin % 6,4 6,2 6,0 5,9 5,6

Ordrereserve 1 375 1 262 1 331 1 209 1 709

Byggmarkedet i Danmark vokste i 2017. Det var vekst i 
etterspørselen etter nye boliger og yrkesbygg, og offentlige 
investeringer er på et forholdsvis høyt nivå. 

Veidekkes danske entreprenørvirksomhet, Hoffmann A/S, 
omsatte for NOK 2,1 milliarder i 2017, en økning på 25 % fra 
2016, målt i lokal valuta. Økningen tilskrives høyere aktivi-
tet i byggvirksomheten i København og innenfor tekniske 
installasjoner.

Resultatet før skatt var NOK 137 millioner, opp fra  
NOK 105 millioner i 2016. Resultatmarginen før skatt økte 
til 6,4 %, fra 6,2 % i 2016. Boligutviklingsprosjektet Central 
House i København samt god lønnsomhet i prosjektporte- 
føljen bidro til et godt resultat og høy lønnsomhet. 

Ved utgangen av året hadde virksomheten en ordrereserve 
på NOK 1,4 milliarder, mot NOK 1,3 milliarder ved utgangen 
av 2016.

Store kontraktsinngåelser i 2017:
• Carlsberg Lagerkælder. Ombygging av lokale til 

hotell og restaurant i København for Carlsberg Byen. 
Kontraktsverdi NOK 283 millioner.

• Tivoli Hjørnet. Hotell, spisesteder og næringslokaler 
i København for Tivoli A/S. Kontraktsverdi NOK 259 
millioner.

• Dagmarhus. Utvidelse og ombygging av eksisterende 
kontorlokaler i København for Katarina A/S. Kontraktsverdi 
NOK 218 millioner.
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EIENDOM

Mill. NOK 2017 2016 2015 2014 2013

Driftsinntekter 3 456 3 202 2 126 2 276 1 783

Resultat før skatt 549 567 306 280 221

Antall boliger i  
produksjon 1) 2) 2 620 2 422 1 739 1 149 1 417

Antall solgte  
boliger 1) 979 1 397 1 416 770 689

1) En betydelig del av Veidekkes eiendomsvirksomhet foregår i felles- 
kontrollerte selskaper. Dette gjelder spesielt for den norske virksomheten. 
Tallene i tabellen viser Veidekkes andel.

2) Inkluderer 115 boliger i egenregi i Danmark i 2016 og 2017. Prosjektet rap-
porteres regnskapsmessig under entreprenørvirksomheten i Danmark.

Eiendomsmarkedet ble tydelig svekket i siste halvdel av 
2017. Boligsalget falt både i Norge og Sverige, med sterkest 
utslag i Oslo og Stockholm. Veidekke solgte færre boliger 
i 2017 enn året før, både som følge av markedssvekkelsen 
og av at det var færre boliger tilgjengelig for salg. En lavere 
salgstakt bidrar til at det nå tar lengre tid fra et prosjekt leg-
ges ut for salg til produksjonsstart enn det gjorde for ett år 
siden. Boligproduksjonen holdt seg høy gjennom året.

Det tette samspillet mellom Veidekkes eiendoms- og entre-
prenørvirksomheter er viktig for god prosjektgjennomfø-
ring. At entreprenøren er involvert i tidlig fase, allerede ved 
kjøp av tomt og konseptutforming, gjør at risikofaktorer og 
muligheter kan avdekkes på et tidlig stadium. Veidekkes 
entreprenørvirksomhet bygger de fleste boligprosjekter 
eiendomsvirksomheten utvikler. I 2017 ble Veidekkes entre-
prenørvirksomhet tilført boligprosjekter fra eiendomsvirk-
somheten med entrepriseverdi på NOK 3,6 milliarder, hvilket 
er på nivå med 2016.

Omsetningen i eiendomsvirksomheten økte til NOK 3,5 mil-
liarder i 2017 fra NOK 3,2 milliarder i 2016. Resultat før skatt 
var NOK 549 millioner, mot NOK 567 millioner i 2016. Bidrag 
fra løpende boligproduksjon økte, mens utviklingsgevinster 
utgjorde NOK 44 millioner, mot NOK 114 millioner i 2016.

Veidekke styrket tomtebanken i løpet av året med kjøp av 
flere tomter i de største vekstområdene. Ved utgangen av 
året hadde Veidekke en samlet tomtebank som kan gi  
17 450 boliger, hvorav Veidekkes andel utgjør 14 050 boliger.  
Til sammenligning besto tomtebanken av 16 750 boliger i 
2016, hvorav Veidekkes andel var 13 550 boliger. 

Investert kapital ved utgangen av 2017 var NOK 4,2 milliar-
der. Eiendomsvirksomheten måles etter avkastning på inves-
tert kapital, og den samlede avkastningen i 2017 var 17,6 %, 
mot 21,4 % året før. 

Eiendomsvirksomheten i Norge

Mill. NOK 2017 2016 2015 2014 2013

Driftsinntekter 610 338 413 747 1 070

Resultat før skatt 146 149 146 175 170

Antall boliger i  
produksjon 1) 557 600 541 399 749

Antall solgte  
boliger 1) 304 433 406 246 307

1) Veidekkes andel.

Veidekke solgte færre boliger i Norge i 2017 enn i året før. 
Samlet ble det solgt 493 boliger, inklusive felleseide pro-
sjekter, mot 806 boliger året før. Veidekkes andel av salget 
i 2017 var 304 enheter. Nedgangen i boligsalget skyldes 
både lavere etterspørsel i andre halvår, spesielt i Oslo, og at 
det var få boliger tilgjengelig for salg. I 2017 ble det startet 
bygging av 320 boliger, mot 342 boliger i 2016. 

Omsetningen i 2017 var NOK 610 millioner, mot NOK 338 
millioner året før. De fleste boligprosjektene gjennomføres i 
felleskontrollerte selskaper og gir derfor ikke omsetning  
i Veidekkes konsernregnskap. Andelen prosjekter som  
gjennomføres i egenregi, økte i 2017 og bidro til omset-
ningsøkningen fra 2016. 

Resultat før skatt var NOK 146 millioner i 2017, sammen-
lignet med NOK 149 millioner i 2016. Resultatbidrag fra 
prosjekter i produksjon økte i 2017, mens utviklingsgevin-
ster fra salg av tomter og andeler i boligprosjekter utgjorde 
NOK 38 millioner, mot NOK 49 millioner i 2016. Resultat fra 
felleskontrollerte virksomheter er allerede beskattet, og jus-
tert for skatt i felleskontrollerte virksomheter var resultatet 
NOK 197 millioner i 2017, mot NOK 209 millioner i 2016. 

Veidekkes andel av boligproduksjonen var på 557 boliger 
ved utgangen av 2017, mot 600 boliger året før. Salgsgraden 
for boliger i produksjon var 80 %, mot 86 % året før. Ved 
årsskiftet var Veidekkes andel av usolgte, ferdigstilte boliger 
19 enheter, sammenlignet med 16 i 2016. 

Ved utgangen av året hadde den norske eiendomsvirksom- 
heten en tomtebank som kan gi 7 700 boenheter, der 
Veidekkes andel utgjør 5 300 boenheter fordelt på 40 
prosjekter. 

Største tomtekjøp i 2017: 
• Strandveien i Trondheim.  

Egenregiprosjekt med om lag 215 boliger.
• Grensesvingen i Oslo.  

Egenregiprosjekt med om lag 190 boliger.
• Mølleneset i Bergen.  

Egenregiprosjekt med om lag 60 boliger.
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Investert kapital utgjorde NOK 3,2 milliarder ved utgangen 
av 2017. Avkastning på investert kapital var 9,2 % for året, 
mot 12,1 % i 2016. Avkastningen er justert for skattekost-
nad i felleskontrollerte selskaper.

Eiendomsvirksomheten i Sverige 

Mill. NOK 2017 2016 2015 2014 2013

Driftsinntekter 2 845 2 864 1 712 1 529 713

Resultat før skatt 404 418 159 105 50

Antall boliger i  
produksjon 1) 1 948 1 707 1 198 750 720

Antall solgte  
boliger 1) 645 889 1 010 536 382

1) Veidekkes andel.

Den svenske eiendomsvirksomheten solgte 722 boliger 
i 2017, inklusive felleseide prosjekter, mot 989 boliger i 
2016. Veidekkes andel av boligsalget i 2017 var 645 boli-
ger. Nedgangen skyldes et svekket boligmarked, spesielt i 
Stockholm, i siste halvdel av 2017, og at færre boliger var tilgjen-
gelige for salg. Et høyt boligsalg i 2016 og starten på 2017 bidro 
til at 1 054 boliger ble satt i produksjon, mot 948 boliger i 2016.

Omsetningen var NOK 2,8 milliarder i 2017, hvilket var på 
nivå med året før. Prosjektene gjennomføres i all hovedsak 
i egenregi.

Resultat før skatt var NOK 404 millioner, mot NOK 418 milli-
oner i 2016. Bidrag fra løpende boligproduksjon økte i 2017, 
mens utviklingsgevinster fra salg av prosjekter utgjorde  
NOK 6 millioner, mot NOK 65 millioner i 2016.

Ved årsslutt var Veidekkes andel av boligproduksjonen  
1 948 boliger, opp fra 1 707 boliger ved utgangen av 2016. 
Salgsgraden for boliger i produksjon var på 84 %, sammen-
lignet med 94 % i 2016. Èn ferdigstilt bolig var usolgt ved 
årets slutt, mot fire boliger året før.

Ved utgangen av året hadde den svenske eiendomsvirk-
somheten en tomtebank som kan gi 9 700 boenheter, 
hvorav Veidekkes andel utgjør 8 750 boenheter. 

Største tomtekjøp i 2017: 
• Skeppsbron i Göteborg. Egenregiprosjekt med om lag 

149 boliger.
• Kviberg i Göteborg. Egenregiprosjekt med om lag  

106 boliger.
• Opaltorget i Göteborg. Egenregiprosjekt med om lag  

75 boliger. 

Veidekke kjøpte 50 % av aksjene i selskapet Folkhem Trä 
AB i andre kvartal 2017. Selskapet har en tomteportefølje 
tilsvarende om lag 1 000 boliger i Stockholm.

Investert kapital var NOK 0,9 milliarder ved utgangen av 
2017. Avkastningen på investert kapital økte til 46,9 % i 
2017 fra 45,1 % i 2016.

INDUSTRI 

Mill. NOK 20171) 20162) 2015 2014 2013

Driftsinntekter 4 761 4 162 4 033 4 127 3 476

Resultat før skatt 206 136 190 210 158

Ordrereserve 960 1 035 1 128 1 274 1 217

1) Resultatet for 2017 inkluderer en utviklingsgevinst for salg av tomt på NOK 
70 millioner.

2) Resultatet for 2016 inkluderte en positiv engangseffekt fra endring i uføre-
pensjonen i Norge på NOK 19 millioner.

Som følge av høye offentlige bevilgninger til vedlikehold av 
veinettet og høy etterspørsel i privatmarkedet var det gode 
markedsforutsetninger for Veidekkes industrivirksomhet i 
2017. Omsetningen økte med 14 % til NOK 4,8 milliarder, 
fra NOK 4,2 milliarder i 2016, og økningen kom i Asfalt.

Resultat før skatt var NOK 206 millioner, opp fra  
NOK 117 millioner året før. Resultatmarginen var 4,3 %, mot 
2,8 % året før. Resultatet inkluderte en utviklingsgevinst på 
NOK 70 millioner fra salg av en tomt på Gardermoen der 
Veidekke tidligere har drevet pukkvirksomhet. Sammen med 
partnere skal Veidekkes eiendomsvirksomhet videreutvikle 
et samlet areal på 400 mål til næringsformål. 

Asfaltvirksomheten omsatte i 2017 for NOK 3 040 millio-
ner, som er en økning på 25 % sammenlignet med 2016. 
I alt produserte Veidekke 2,9 millioner tonn asfalt i 2017. 
Resultat før skatt var NOK 133 millioner, mot NOK 156 
millioner i 2016. Nedgangen er i stor grad knyttet til lavere 
priser i deler av markedet, samt høyere råvarekostnader og 
økte kapasitetskostnader. Resultatmarginen i Asfalt var  
4,4 %, mot 6,0 % i 2016.

Omsetningen i Drift og Vedlikehold var NOK 1 160 millioner 
i 2017, mot NOK 1 138 millioner i 2016. Resultat før skatt var 
NOK -66 millioner, sammenholdt med NOK -76 millioner i 
2016. Det negative resultatet skyldes to større prosjektned-
skrivinger, lav lønnsomhet i deler av prosjektporteføljen samt 
kostnader i forbindelse med restrukturering av virksomheten. 
Restruktureringsprosessen i virksomheten går som plan-
lagt. Prosjektporteføljen besto ved utgangen av året av 21 
kontrakter.

Pukk og Grus hadde en omsetning på NOK 582 millioner i 
2017, som er en økning på 6 % fra 2016. Virksomheten er mar-
kedsleder i Norge og leverte 8,4 millioner tonn med steinma-
terialer i løpet av året. Lønnsomheten i virksomheten er god. 
Resultat før skatt var NOK 69 millioner, mot NOK 56 millioner i 
2016. Resultatmarginen var 11,9 %, mot 9,7 % i 2016. 
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ØVRIG VIRKSOMHET/ANNET
Øvrig virksomhet/Annet består av ufordelte kostnader 
tilknyttet konsernadministrasjonen og konsernets finansfor-
valtning, konsernets eierrolle i OPS (offentlig-privat sam-
arbeid) samt eliminering av internfortjeneste. Resultatet i 
2017 var NOK -73 millioner, mot NOK -47 millioner i 2016. 
Resultatet for 2016 inkluderte en større gevinst fra salg av 
eierandel i to OPS-prosjekter.

STRATEGISKE MÅL
Veidekke er en ledende skandinavisk entreprenør og eien-
domsutvikler. Dette innebærer at selskapet har virksomhe-
ter i alle vekstområdene i Skandinavia og skal være ledende 
på lønnsomhet og størrelse i sine lokale markeder.  
Posisjonen som ledende skandinavisk aktør understøttes av 
virksomhetenes målrettede arbeid med god og sikker drift, 
utvikling av det verdiskapende samspillet samt individuell 
og kollektiv kompetanse og ferdigheter. 

I tråd med selskapets ambisjoner om vekst har Veidekke 
de siste årene både kjøpt selskaper og investert i tomter 
for utvikling. I 2017 kjøpte Veidekke blant annet 70 % av 
aksjene i Båsum Boring AS i Norge og kjøpte seg opp til 
100 % eierandel i de to datterselskapene Asfaltverket i Mo 
og Kynningsrud Fundamentering.
 
Det er definert strategiske finansielle mål for Veidekkes tre 
virksomhetsområder. Virksomhetsområdene Entreprenør 
og Industri har målsatt resultatmargin før skatt på hen-
holdsvis 5 % og 6,5 %. Eiendom har målsatt avkastning 
på investert kapital til 15 %. I 2017 hadde entreprenør-
virksomheten en resultatmargin før skatt på 2,9 %, mens 
resultatmargin i industrivirksomheten var 4,3 %. For eien-
domsvirksomheten var avkastningen på investert kapital 
17,6 % i 2017. 

Veidekke har som mål å gi aksjeeierne konkurransedyktig 
avkastning på sine investeringer gjennom en kombinasjon 
av utbytte og avkastning på aksjen. Utbyttet skal utgjøre 
minimum 50 % av årsresultatet. Direkteavkastningen til 
aksjeeierne var på 5,0 % i 2017, mens totalavkastningen var 
på -21,3 % . Til sammenligning var avkastningen på Oslo 
Børs 19,1 %. Styret forslår et utbytte for regnskapsåret 
2017 på NOK 5,0 per aksje, noe som tilsvarer en utdelings-
grad på 61 % (IFRS). Dette innebærer en økning i utbytte 
fra året før på NOK 0,5 per aksje.

Veidekke skal være en sikker arbeidsplass og har derfor et 
langsiktig mål om null alvorlige skader. I tillegg skal totalt 
antall skader årlig reduseres med 20 %. Antall alvorlige ska-
der i konsernet ble redusert 46 % i 2017, mens det totale 
antallet skader ble redusert med 23 %.

ORGANISASJON
I Veidekke skapes gode løsninger og resultater gjennom 
involvering av kunder og leverandører. Denne arbeidsfor-
men fremmer god og sikker drift, kontinuerlig læring og 
forbedring. Den involverende arbeidsformen bidrar også 
til tilhørighet og engasjement og fører til at medarbeidere 
trives på jobben og blir i selskapet. Det verdiskapende sam-
spillet med kunder og leverandører særpreger Veidekke og 
har stor betydning for konkurransekraft og videre vekst. 
 
Som kompetansebedrift er medarbeiderne Veidekkes vik-
tigste ressurs. Prosjektene som skal bygges, er komplekse, 
og en kritisk suksessfaktor er sammensetningen av team 
som evner å utnytte sine kollektive ferdigheter og finne de 
beste løsningene for kundene. 
 
Veidekkes renommé anses som godt. I Universums årlige 
undersøkelse i Norge ble selskapet i 2017 igjen kåret til 
bransjens mest attraktive arbeidsgiver blant unge ingeniø-
rer. I den tilsvarende svenske undersøkelsen ble Veidekke 
kåret til årets klatrer blant ingeniørstudentene.

Ved utgangen av 2017 hadde konsernet 7 736 fast ansatte 
medarbeidere og en netto tilvekst gjennom året på nær  
4,5 %. Det ble ansatt 1 191 nye medarbeidere i 2017. De fleste 
ble rekruttert til Veidekke, men om lag 5 % var resultat av 
virksomhetskjøp i Norge. Turnover i konsernet var på 10,8 %.

Antall ansatte 

Fagarbeidere Funksjonærer Totalt

Norge 3 074 (2 977) 2 257 (2 195) 5 331 (5 172)

Sverige  684 (663)  1 179 (1 051) 1 863 (1 714)

Danmark 315 (295) 227 (218)  542 (513)

Sum 4 073 (3 935)  3 663 (3 464) 7 736 (7 399)

Fjorårets tall i parentes.

Kompetanseutvikling
Bygging og utvikling av ledelseskapasitet og fagkompe-
tanse er en høyt prioritert oppgave i Veidekke. Bygg- og 
anleggsprosjektene utgjør selskapets fremste kompetanse-
utviklingsarena, og gjennom eksponering for nye oppgaver 
og utfordringer får medarbeiderne økt kompetanse og nye 
ferdigheter. 
 
Kompetansebyggingen støttes også av Veidekkes eget 
kurs- og utdanningstilbud, Veidekkeskolen. Der tilbys en 
rekke kurs, blant annet i prosjektledelse, ny teknologi, øko-
nomi, kontraktsrett, energi og miljø, HMS, regeletterlevelse 
og lederutvikling. Erfaringsutveksling og utvikling innen 
viktige kompetanse- og produktområder ivaretas gjennom 
ulike interne fagnettverk.
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Veidekke har som ambisjon å ligge i forkant på løsninger 
og teknologi og har gjennom flere år hatt samarbeid med 
ledende fagmiljøer på universiteter, fagskoler og høyskoler. 
Disse samarbeidsprosjektene gjelder både utvikling og 
kompetanseløft innenfor bruk av digitale verktøy, som for 
eksempel bygningsinformasjonsmodeller (BIM) og Virtual 
Design and Construction (VDC), samt prosjektstyringsme-
todikker og prosjektledelse. Slike samarbeid gir verdifull 
kunnskap og kompetanse som bidrar til å utvikle gode 
produkter, sikre god og effektiv prosjektgjennomføring, 
beholde og tiltrekke kompetente medarbeidere og være 
blant de ledende aktørene på prioriterte fagfelter. 

Veidekke har som strategi å utdanne en vesentlig andel av 
sine fagarbeidere selv og har en fast og kompetent base 
av medarbeidere innenfor flere fagområder. Selskapet tilbyr 
også lærlingplasser innenfor disse fagområdene. Veidekke 
har en lang og stolt tradisjon som lærlingbedrift. Med bestått 
fagprøve kvalifiserer lærlingene seg til fast arbeid i virksom-
heten etter endt læretid. I 2017 hadde Veidekke 292 lærlin-
ger, som utgjør en samlet økning på nær 26 %. I de senere 
årene har færre søkt seg til yrkesfaglig utdanning. Dette er 
en utfordring for hele bransjen, og Veidekke støtter derfor 
bransjeinitiativer for å øke rekrutteringen. I de siste par årene 
er det gjennomført kampanjer i sosiale medier for å vekke 
interessen for bygg- og anleggsfaget og fagarbeiderutdannin-
gen. Veidekke bruker sosiale medier aktivt i rekrutteringsøye-
med og som kanal for bransjefremmende løft.

Veidekkes toårige traineeprogram er en viktig satsing for å 
rekruttere nyutdannede ingeniører, sivilingeniører, økono-
mer og annet administrativt personell til organisasjonen. 
For å gi kandidatene en solid erfaringsplattform blir praktisk 
arbeid i prosjektene kombinert med teoretisk opplæring. 
Traineeprogrammet er en god rekrutteringsbase for ledende 
stillinger. Mange som kommer i ledende posisjoner i 
Veidekke, har startet som traineer i selskapet. Ved utgan-
gen av året hadde konsernet totalt 134 traineer, en økning 
på nær 13 % fra 2016. 

Arbeidsmiljø og mangfold
Veidekke skal være en arbeidsplass der alle kjenner seg 
respektert, og der kompetanse blir brukt i samspill med 
andre. Selskapet arbeider med å skape et involverende og 
inspirerende arbeidsmiljø, preget av gjensidig respekt og 
likeverd. Det er nulltoleranse for trakassering og negativ 
oppførsel som kan oppfattes som truende eller nedver-
digende. Veidekkes etiske retningslinjer oppfordrer med-
arbeiderne til å melde fra om handlinger som kan være i 
strid med lover, regler og interne rutiner. Det er utarbeidet 
rutiner for varsling av kritikkverdige forhold, og varslingen 
kan rettes både internt og eksternt. 

Mer mangfold i arbeidsstyrken er prioritert og gjenstand for 
spesiell oppmerksomhet. Krevende oppgaver som løses 
med et bredt spekter av kompetanser og tilnærmingsmåter, 
av medarbeidere med forskjellig bakgrunn og ulike perspek-
tiver, vil styrke innovasjonen og bidra til bedre løsninger for 
kundene. Kvinneandelen i bygg- og anleggsbransjen er lav. I 
Veidekke er 12 % av de ansatte kvinner, fordelt på  
23 % blant funksjonærene og 2 % blant fagarbeiderne. I 
2017 vedtok selskapet en mangfoldpolicy som skal bidra 
til bedre kjønnsbalanse i arbeidsstyrken, og Veidekke har 
satt klare mål for å øke kvinneandelen og antall kvinner i 
ledende stillinger innen 2020.

Ledelse
Veidekkes konsernledelse er uendret i 2017 og består av 
konsernsjef, tre konserndirektører for virksomhetene og tre 
konserndirektører for stabsområdene. Veidekkes konsern- 
ledelse er presentert på side 24–25.

HELSE, ARBEIDSMILJØ OG SIKKERHET (HMS)
Bygg- og anleggsbransjen er forbundet med betydelig 
risiko, og som stor aktør i bransjen skal Veidekke være en 
pådriver for godt HMS-arbeid. På Veidekkes arbeidsplasser 
skal alles helse og sikkerhet ivaretas. Konsernet har mål 
om null alvorlige skader og en årlig reduksjon i totalt antall 
skader på 20 %. 

Arbeidet med helse, arbeidsmiljø og sikkerhet er en del 
av den daglige driften, og selskapet har over lengre tid 
arbeidet systematisk med forbedringer, med særlig opp-
merksomhet på god planlegging, sikker produksjon, bruk av 
riktig utstyr, kompetent ledelse og en god sikkerhetskultur 
generelt. Prosjektet «Alles erfaring, felles læring» var en 
sentral del av sikkerhetsarbeidet i 2017. Målet med pro-
sjektet er å etablere systemer og prosesser for å utveksle 
erfaringer i organisasjonen. 

I april 2017 omkom en ansatt hos en underleverandørunder 
arbeid på et av Veidekkes prosjekter i Norge. Etter ulykken 
iverksatte Veidekke en omfattende internundersøkelse i 
samarbeid med kunde og underleverandører på prosjektet, 
og seks konkrete tiltak ble iverksatt. For at byggherrer og 
andre aktører i bransjen også skal ta lærdom av ulykken ble 
resultatene av undersøkelsen presentert på en konferanse 
i januar 2018. 

I 2017 registrerte Veidekke nedgang i alvorlige skader på  
46 % og i totalt antall skader på 23 %. Det er registrert 
nedgang både blant egne ansatte, innleide og underentre-
prenører, sammenlignet med 2016.
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Ved utgangen av 2017 var H-verdien i Veidekke 4,2, noe 
som er en nedgang fra 4,5 i 2016.

H-VERDI: ANTALL FRAVÆRSSKADER  
PER MILLION ARBEIDSTIMER, EGNE ANSATTE
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Veidekke legger stor vekt på å forebygge sykefravær. Bygg- 
og anleggsarbeidere er utsatt for store belastninger gjen-
nom tungt fysisk arbeid. I Veidekke utgjør muskel- og 
skjelettplager den største årsaken til langtidsfravær. 
Selskapet vektlegger forebygging av sykefravær, og et 
eksempel på tiltak er at selskapets lærlinger blir fulgt opp 
spesielt gjennom et samarbeid med Olympiatoppen som 
inkluderer temasamlinger og utlån av utstyr til forebyg-
gende trening. Ved sykemeldinger har Veidekke gode 
rutiner for tett oppfølging, og det blir lagt til rette for at 
sykemeldte skal kunne komme raskt tilbake i arbeid. I 2017 
var sykefraværet på 4,0 %, som er en oppgang fra 3,7 % i 
2016. Fordelingen mellom landene var slik: Norge 4,3 % 
(3,9 %), Sverige 3,7 % (3,9 %) og Danmark 1,7 %  
(1,6 %). Sykefraværet er lavt og under gjennomsnittet i 
bransjen. Årlige arbeidsmiljøundersøkelser forteller om høy 
trivsel blant medarbeiderne.

UTVIKLING I SYKEFRAVÆR, EGNE ANSATTE,  
I PROSENT
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Veidekke arrangerer hvert år en HMS-uke der arbeidet 
med sikkerhet blir fremhevet. Temaet for årets uke var en 
videreføring av fjorårets tema «Bry deg, si fra!», hvor målet 
er å forsterke en kultur med å bry seg om hverandre og 
ta ansvar for egen og kollegers sikkerhet. Alle prosjekter i 
Veidekke satte temaet på dagsorden gjennom ulike aktivi-
teter hele uken. Veidekke deler årlig ut en HMS-pris til et 
prosjekt eller tiltak som har oppnådd spesielt god sikker-
hetstilstand. Prisen for 2017 gikk til anleggsprosjektet som 
bygger E134 Damåsen–Tislegård ved Kongsberg. Grundige 
risikoanalyser, ekstra sikkerhetstiltak og arbeid med hold-
ninger og ansvarsforståelse har resultert i svært god sikker-
hetstilstand, som er bekreftet med 30 sammenhengende 
produksjonsmåneder uten skader med fravær. 

YTRE MILJØ
Veidekke skal være pådriver for en bærekraftig næring, i 
samspill med kunder, leverandører og myndigheter. Klima- 
og miljøbelastningene i bygg- og anleggsbransjen er store, 
og sammen med bransjen for øvrig har Veidekke ansvar 
for å begrense forbruket av energi og naturressurser, samt 
redusere klimagassutslipp og avfallsmengder. Målrettet 
arbeid med denne utfordringen har gitt resultater og bidrar 
også til å styrke Veidekkes konkurransekraft. 

Omgivelsene setter krav til gjennomføring av målrettede 
miljøtiltak. Myndighetene skjerper kravene til reduksjon 
av energiforbruk og utslipp. Veidekkes kunder blir mer 
miljøbevisste og ønsker energi- og miljøklassifiseringer for 
bygg. Investorer stiller også krav til miljørettede tiltak, blant 
annet gjennom den årlige undersøkelsen Carbon Disclosure 
Project (CDP), som kartlegger bedriftenes klimagassut-
slipp, klimarisiko og deres strategier for å redusere disse. 
Veidekkes score i 2017 er A-, og dette er best i bransjen i 
Norden.
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Veidekke har forpliktet seg til å drive virksomheten i sam-
svar med FNs togradersmål og har mål om å redusere egne  
klimagassutslipp med 50 % innen 2030 og 90 % innen 
2050. Reduksjonen vil bli gjennomført ved bytte av energi-
bærere, effektivisering, innovasjon og teknologisk utvikling. 
I tråd med miljøambisjonen bidrar Veidekkes virksomhets-
områder på ulike måter for å redusere miljøbelastninger. 
Som følge av aktivitetsøkning i Veidekkes industri- og 
anleggsvirkomheter økte de totale CO2-utslippene fra egen 
virksomhet i 2017. Veidekkes arbeid på området ytre miljø er 
nærmere redegjort for i selskapets bærekraftrapport.

Veidekkes skandinaviske miljøpris deles ut årlig til en enhet, 
gruppe eller prosjekt som viser særlig engasjement for 
miljø. Prisen for 2017 gikk til Horten videregående skole, 
som bygges som BREEAM-NOR Outstanding, plusshus 
og med klimagassreduksjon på 40 % i forhold til referanse-
bygg. Prosjektet gjennomføres med fossilfri byggeplass. 
 
EIERSTYRING
God eierstyring og selskapsledelse er styrets ansvar. 
Veidekke rapporterer i henhold til gjeldende «Norsk anbe-
faling for eierstyring og selskapsledelse» av 30. oktober 
2014. En samlet redegjørelse for god eierstyring er gitt på 
side 118 i denne rapporten. Redegjørelsen blir behandlet på 
ordinær generalforsamling 2. mai 2018. 
 
LØNN OG GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE
Styret har etablert et eget kompensasjonsutvalg, som 
innenfor styrets ansvarsramme forbereder saker og utar-
beider forslag til alle vesentlige forhold knyttet til lønn og 
annen godtgjørelse til konsernsjefen. Utvalget er også 
rådgiver for konsernsjefen vedrørende lønn og kompensa-
sjonsordninger for den øvrige konsernledelsen.

I henhold til allmennaksjelovens § 6-16a utarbeider 
Veidekkes styre erklæring om lønn og annen godtgjørelse 
til ledende ansatte. Erklæringen legges frem og behandles 
på ordinær generalforsamling 2. mai 2018.

For mer informasjon om lønn og ytelser til ledende ansatte 
vises det til note 30 i denne rapporten. 

AKSJEEIER- OG BØRSFORHOLD
I 2017 ble det omsatt 31,2 millioner Veidekke-aksjer på Oslo 
Børs, som tilsvarer en omsetningshastighet på 23,3 %.  
I løpet av året varierte aksjekursen mellom NOK 83,50 og 
NOK 128,00. Avkastningen inklusive utbytte for året ble 
-21,3 %. Til sammenligning var avkastningen på Oslo Børs 
Benchmark Index 19,1 %. Alle Veidekkes aksjer er fritt 
omsettelige, jfr. Lov om verdipapirhandel § 5-8a.

Veidekke hadde ved årsskiftet 11 007 aksjeeiere. De største 
aksjeeierne var OBOS BBL (17,8 %), Folketrygdfondet  

(11,5 %) og IF Skadeförsäkring AB (6,9 %). 
Utenlandsandelen var 22,4 % (26,7 %).

I tråd med Veidekkes strategi om å knytte medarbeiderne 
tett til seg gjennom eierskap i selskapet, ble det våren og 
høsten 2017 gjennomført aksjesalg med rabatt til ansatte. 
Aksjene har en bindingstid på to til tre år. Etter årets 
salg eier 3 892 medarbeidere til sammen 20,2 millioner 
Veidekke-aksjer. Dette innebærer at 50,3 % av medarbei-
derne til sammen eier 15,1 % av selskapet.

Styret foreslår å utbetale et utbytte på NOK 5,0 per aksje 
for regnskapsåret 2017. Forslaget er i tråd med Veidekkes 
utbyttepolitikk og målet om å gi aksjeeierne en konkurran-
sedyktig avkastning på sin investering.

En nærmere beskrivelse av aksjeeierinformasjon og børs-
forhold er gitt på side 130 i denne rapporten.
 
FINANSIELLE FORHOLD OG KAPITALSTRUKTUR
Veidekke har som mål å ha en sterk finansiell posisjon. 
Dette krever god drift, lav finansiell risikoeksponering og 
forsvarlig styring av parameterne som påvirker finansiell 
risiko. Finansiell utvikling er en viktig del av konsernets 
strategiprosess, og konsernet gir føringer for den finansielle 
risikostyringen i sin finanspolicy.

Konsernet har en solid finansiell posisjon. Netto rentebæ-
rende gjeld ved utgangen av 2017 var NOK 764 millioner.  
Til sammenligning hadde selskapet ingen netto rentebæ-
rende gjeld ved utgangen av 2016. Økningen er først og 
fremst knyttet til økte investeringer i eiendomsvirksom-
heten. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde 
NOK 702 millioner i 2017, mot NOK 1,9 milliarder i 2016. 

Konsernets totale eiendeler økte til NOK 20,4 milliarder, fra 
NOK 17,4 milliarder året før, og økningen er hovedsakelig 
knyttet til eiendomsvirksomheten. Samlet egenkapital var 
NOK 3,8 milliarder (NOK 3,5 milliarder), hvilket tilsvarer en 
egenkapitalandel på 18,8 % (19,9 %). Investert kapital i 
eiendomsvirksomheten var på NOK 4,2 milliarder, som er 
en økning fra NOK 3,1 milliarder i 2016.

Totale investeringer i driftsmidler utgjorde NOK 769 mil-
lioner, sammenliknet med NOK 718 millioner i 2016. 
Økningen i investeringer er en følge av høyere aktivitet i 
konsernet. Det ble solgt anleggsmidler for NOK 154 mil-
lioner. Oppkjøpsinvesteringer utgjorde netto om lag NOK 
257 millioner i 2017 og er knyttet til kjøp av aksjer i Båsum 
Boring AS i Norge og Brinkab Förvaltning AB i Sverige, 
samt kjøp av resterende eierandeler i datterselskapene 
Asfaltverket i Mo og Kynningsrud Fundamentering. 
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RISIKO- OG USIKKERHETSFORHOLD 
Håndtering av risiko er en vesentlig del av Veidekkes virk-
somhet, som hovedsakelig består i å gjennomføre enkelt-
prosjekter. Veidekke søker å identifisere risiko på et tidlig 
stadium for å kunne iverksette tiltak.Risikoen er knyttet til 
operasjonell virksomhet, markedsrisiko og finansiell risiko. 

Operasjonell risiko
Det er stor variasjon med hensyn til prosjektenes komplek-
sitet, størrelse, varighet og risiko, og det er avgjørende at 
alle deler av virksomheten håndterer risiko på en systema-
tisk måte. Risiko i prosjektene blir analysert og vurdert fra 
tilbudsstadiet og fulgt tett opp i gjennomføringsfasen. 

Enkelte kontraktsformer kan være krevende å håndtere og gi 
rom for ulike tolkninger med hensyn til oppfyllelse. Som en 
følge av dette kan det oppstå uenighet om sluttoppgjøret mel-
lom entreprenør og byggherre. Dette gjelder blant annet for 
samferdselsprosjekter. Ved utgangen av året hadde Veidekke 
flere uavklarte sluttoppgjør knyttet til samferdselsprosjekter, 
der utestående fordringer etter fradrag for regnskapsførte 
avsetninger og usikre inntekter i prosjektene var på nivå NOK 
400 millioner per desember 2017. Positive og negative utfall i 
slike tvistesaker kan gi effekt på resultatet. 

Riktig kompetanse er en kritisk suksessfaktor for å skaffe 
nye lønnsomme prosjekter og sikre god prosjektgjennom-
føring. Tilgang på kompetente medarbeidere er avgjørende 
for at selskapet skal nå sine forretningsmål, og for å sikre 
at konsernet har god og oppdatert kompetanse bruker 
Veidekke betydelige ressurser på kompetanseutvikling 
for egne ansatte, både i praksis og gjennom kurs- og 
opplæringsprogrammer. 

Markedsrisiko
Veidekkes inntjening er utsatt for svingninger i makroøkono-
miske faktorer som påvirker etterspørselen fra privatmarke-
det. Boligmarkedet er det mest konjunkturfølsomme seg-
mentet, og inntjeningen i eiendomsvirksomheten er i stor 
grad knyttet til oppstart av nye prosjekter. For å redusere 
risikoen tilknyttet usolgte boliger, har Veidekke som hoved-
regel at bygging av nye prosjekter ikke blir igangsatt før 
det er oppnådd en salgsgrad på 50 %. Et lavere boligsalg 
kan dermed skyve boligprosjekter ut i tid. Salgsgraden for 
boliger i produksjon var per 31. desember 2017 på 83 %.

Finansiell risiko
Veidekke er primært eksponert for finansiell risiko knyttet til 
kundefordringer, likviditet og rentebærende gjeld.

Kredittrisiko
Kredittrisiko er risiko for finansielle tap dersom en kunde 
eller motpart til et finansielt instrument ikke klarer å 

oppfylle sine kontraktsmessige forpliktelser. Konsernets 
kredittrisiko er i det vesentlige knyttet til oppgjør for fordrin-
ger, og her ligger den største risikoen i konsernets kunde-
fordringer. Kredittrisikoen på kundefordringene er forbundet 
med kundens betalingsevne og ikke med betalingsviljen 
(prosjektrisiko). En høy andel offentlige kunder bidrar til 
redusert kredittrisiko. Kredittrisikoen blir håndtert gjennom 
avtaleutformingen i kontraktene med byggherre samt gode 
rutiner for kredittoppfølging.

Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko er risikoen for at Veidekke ikke kan møte 
sine betalingsforpliktelser ved forfall. God likviditet er en 
viktig forutsetning for Veidekkes lønnsomhet og mulighet 
til å investere og ta risiko i kapitalintensive forretningsom-
råder. Styring av likviditetsrisiko inngår i målet om finansiell 
fleksibilitet og har høy prioritet. Styring, måling og kontroll 
av likviditet blir gjort fra prosjektnivå og videre gjennom 
samtlige nivåer i organisasjonen. 

Valutarisiko og råvareprisrisiko
Veidekke er i noen grad eksponert for valutarisiko gjennom 
innkjøp av byggematerialer og bitumen til asfaltproduksjon. 
Veidekke foretar i liten grad sikring av innsatsfaktorer til 
bruk i produksjonen, og en eventuell sikring blir først gjort 
når ordre er inngått. Når vesentlig valutarisiko oppstår, 
sikres denne gjennom terminkontrakter e.l. 

Renterisiko
Veidekkes renterisiko er knyttet til konsernets gjeldsporte-
følje og styres på konsernnivå. De ulike virksomhetsom-
rådene er eksponert for renterisiko, og i enkelte deleide 
selskaper benyttes rentederivater for å redusere vesentlig 
langsiktig renterisiko. Konsernet har historisk i noen grad 
benyttet seg av rentederivater for å redusere resultatsving-
ninger som følge av endringer i rentenivået, dvs. rentes-
wapper som kontantstrømsikring av lån.

For nærmere redegjørelse om selskapets finansielle risiko, 
se note 29 i denne rapporten.

MARKEDSFORHOLD

Markedsutvikling i 2017 og utsikter i 2018 

Norge
Veksten i norsk økonomi ble 1,9 % i 2017, mot vekst på  
1 % året før. Samtidig som norsk økonomi går bedre, peker 
pilene for det norske bygg- og anleggsmarkedet nedover 
i 2018 etter flere år med vekst. Produksjonen i bygg- og 
anleggsmarkedet økte med 9 % i 2017, og veksten kom pri-
mært fra bolig og anlegg. Boligmarkedet ble imidlertid svek-
ket i 2017, etter kraftig vekst i 2016. Bruktboligprisene og 
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salget av nye boliger falt, noe som vil føre til at igangsettin-
gen og etter hvert også produksjonen vil falle i 2018–2019. 
Omsetningen i bruktboligmarkedet har imidlertid holdt seg 
på et høyt nivå i 2017, og dette vitner om et fortsatt velfun-
gerende marked. For yrkesbygg ventes en positiv utvikling 
for privat sektor og en nedgang for offentlig sektor i 2018, 
mens forholdet blir motsatt i 2019. Det ventes fortsatt høy 
vekst i anleggsmarkedet både i 2018 og 2019. 

Sverige
Svensk økonomi utvikler seg fortsatt sterkt, men BNP-
veksten avtok til 2,5 % i 2017 fra 3,2 % året før. Det sven-
ske bygg- og anleggsmarkedet vokste med hele 12 % i 
2017, hovedsakelig drevet av nyboligproduksjon, men alle 
segmentene bidro med sterk vekst. I 2018 ventes en langt 
mer moderat vekst på 5 %. I likhet med Norge har brukt-
boligprisene i Sverige, etter lang tids prisoppgang, falt gjen-
nom høsten. I tillegg ble det besluttet at lånekravene skal 
strammes inn ytterligere, noe som har skapt økt usikkerhet 
om boligetterspørselen i 2018. Et positivt trekk i markedet 
er imidlertid at omsetningen av bruktboliger fremdeles er 
høy. Etterspørselen etter yrkesbygg og anlegg ser sterk ut 
for både 2018 og 2019, drevet av et høyt og økende investe-
ringsnivå, spesielt i offentlig sektor. 

Danmark
I Danmark ventes BNP-veksten å ende på om lag 2,0 % i 
2017, på nivå med året før. Veksten i bygg- og anleggsmarke-
det var på 7 % i 2017, hovedsakelig drevet av et svært godt 
boligmarked og økte investeringer i yrkesbyggsegmentene. 
For anleggsmarkedet var 2017 et vendepunkt, med en sterkt 
negativ utvikling, delvis drevet av betydelig overkapasitet. 
Det ventes økte investeringer i bygg- og anleggsmarkedet for 
2018, og Københavnsregionen og Århus vil fortsatt utvikle seg 
sterkere enn øvrige deler av landet.

HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN
Det har etter balansedagen ikke inntruffet hendelser som 
ville hatt vesentlig effekt på det avlagte regnskapet.

MORSELSKAPET VEIDEKKE ASA 
Selskapet Veidekke ASA har som primæroppgave å utøve 
eierskap overfor de operative enhetene i konsernet. 
Selskapet har 43 (45) ansatte, hvorav 20 (20) er kvinner. 
Veidekke ASA avlegger regnskap i tråd med NGAAP (norske 
regnskapsregler).

Veidekke ASA utøver konsernfunksjoner overfor dattersel-
skapene, gjennom tjenester knyttet til blant annet finans-
forvaltning, IT-infrastruktur, forsikringsordninger, kommu-
nikasjon og informasjon. Disse tjenestene faktureres de 
respektive datterselskapene.

Veidekke ASA hadde driftsinntekter på NOK 107 millioner 
(NOK 108 millioner). Driftsresultatet i selskapet ble NOK -92 
millioner (NOK -90 millioner). Utbytte og konsernbidrag fra dat-
terselskaper utgjorde NOK 778 millioner (NOK 835 millioner).

Styret foreslår et ordinært utbytte på NOK 5,0 per aksje for 
regnskapsåret 2017. Dette tilsvarer et utdelingsforhold på  
61 % (IFRS), hvilket er i tråd med utbyttepolicyen på 
minimum 50 % av resultat per aksje. For morselskapet, 
Veidekke ASA, var årsresultatet NOK 815 millioner (NOK 
684 millioner). Styret vil på selskapets generalforsamling 2. 
mai 2018 foreslå følgende disponering av årsresultatet:

NOK millioner

Avsatt til utbytte 669

Overført til annen egenkapital 147

Årsresultat 815

Fortsatt drift
I henhold til regnskapslovens paragraf 3-3a bekrefter styret 
at grunnlaget for fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet for 
2017 er utarbeidet i samsvar med dette. I samsvar med regn-
skapsloven § 3-3b er en redegjørelse om eierstyring utarbei-
det. Redegjørelsen er inntatt i eget dokument i årsrapporten.  

I samsvar med regnskapsloven § 3-3c er en redegjørelse 
om samfunnsansvar utarbeidet. Det vises til Veidekkes 
bærekraftsrapport for 2017.
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Martin Mæland
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 styrets nestleder

 Hans von Uthmann Ingolv Høyland Inge Ramsdal Odd Andre Olsen Arve Fludal

Arne Giske
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ÅRSRAPPORT 2017 VEIDEKKE ASA 37



38 ÅRSRAPPORT 2017 VEIDEKKE ASA

RESULTATREGNSKAP VEIDEKKE KONSERN 

Beløp i NOK millioner Note 2017 2016

Driftsinntekter 2, 3, 7, 31, 33  30 281  28 613 

Underentreprenører  -15 009  -14 430 

Materialkostnader  -4 008  -3 939 

Lønnskostnader 4, 5, 21, 30  -6 319  -5 838 

Andre driftskostnader  -3 503  -3 077

Av- og nedskrivinger 10, 11  -524  -466 

Sum driftskostnader  -29 363  -27 750

Resultat fra felleskontrollerte selskaper 13, 33  334  190

Driftsresultat  1 252  1 053

Finansinntekter 6, 29  67  98

Finanskostnader 6, 29  -60  -60 

Resultat før skattekostnad  1 259  1 092

Skattekostnad 22  -140  -170

Årsresultat  1 119  922 

FORDELING AV ÅRSRESULTAT

Eiere av morselskapet  1 092  887

Ikke-kontrollerende eierinteresser  27  35

Sum  1 119  922 

Resultat per aksje (kr) (ordinært/utvannet) 8  8,2  6,6 

TOTALRESULTATOPPSTILLING

Beløp i NOK millioner Note 2017 2016

Årsresultat  1 119  922 

Verdiregulering pensjon etter skatt 21, 22  -72  4 

Sum poster som ikke vil bli reklassifisert over resultat i etterfølgende perioder  -72  4 

Omregningsdifferanser fra utenlandske datterselskaper  84  -102 

Verdireguleringer finansielle eiendeler til virkelig verdi etter skatt 22, 29  -15  8 

Sum poster som vil bli reklassifisert over resultat i etterfølgende perioder  69  -93 

Sum andre inntekter og kostnader etter skatt  -4  -90 

Totalresultat  1 116  832 

FORDELING AV TOTALRESULTATET

Eiere av Veidekke ASA  1 086  801 

Ikke-kontrollerende eierinteresser  29  31 

Sum  1 116  832 
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BALANSE VEIDEKKE KONSERN PER 31. DESEMBER

Beløp i NOK millioner Note 2017 2016

EIENDELER

Anleggsmidler

Goodwill 9, 12  1 401  1 248 

Andre immaterielle eiendeler 10  129  136 

Utsatt skattefordel 22  55  65 

Eiendommer 11  615  560 

Maskiner o.l. 11  1 750  1 446 

Asfalt- og pukkverk 11 536 508

Investeringer i felleskontrollerte selskaper 13  1 430  1 363 

Finansielle eiendeler 15  508  649 

Sum anleggsmidler  6 423  5 975 

Omløpsmidler

Boligprosjekter 16  7 076  4 877 

Driftsbeholdninger 17  518  455 

Kundefordringer 18  5 372  5 025 

Andre fordringer  662  470 

Likvide midler 19  392  644 

Sum omløpsmidler  14 020  11 470 

Sum eiendeler  20 443  17 445 

EGENKAPITAL OG GJELD  

Egenkapital

Aksjekapital 20  67  67 

Annen egenkapital  3 600  3 219 

Ikke-kontrollerende eierinteresser 12  181  179 

Sum egenkapital  3 848  3 465 

 

Langsiktig gjeld

Pensjonsforpliktelser 21  470  404 

Utsatt skatt 22  512  474 

Obligasjonsgjeld 23  -  750 

Gjeld til kredittinstitusjoner 23  613  212 

Annen langsiktig gjeld 23  173  136 

Sum langsiktig gjeld  1 768  1 975 

Kortsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner  10  44 

Obligasjonsgjeld 23  750 -

Leverandørgjeld 24  4 735  4 182 

Skyldige offentlige avgifter  811  656 

Reklamasjonsavsetninger mv. 25  975  915 

Betalbar skatt 22  75  128 

Annen kortsiktig gjeld 24  7 471  6 080 

Sum kortsiktig gjeld  14 827  12 005 

Sum egenkapital og gjeld  20 443  17 445 
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EGENKAPITALOPPSTILLING VEIDEKKE KONSERN

EIERE AV VEIDEKKE ASA MINORITET

Beløp i NOK millioner Note 
Aksje- 
kapital

Innskutt 
annen 
egen-

kapital 1)

Estimat- 
avvik 

pensjon 

Valuta 
omreg-
nings- 

differanser

Opptjent 
annen 
egen-

kapital

Regulering 
til virkelig 

verdi 2) Sum

Ikke-
kontrolle-

rende eier   - 
interesser Total

Egenkapital per 1. januar 2016  67  305 46  122  2 628  -94 3 073  145  3 218 

Årsresultat  887  887  35  922 

Andre inntekter og kostnader fra 
totalresultatet

 
4  -98  8  -86  -4  -90 

IFRS 2 - aksjebaserte transaksjo-
ner ansatte 5  -20  -20  -20 

Opsjon ikke-kontrollerende 
eierinteresser 23  -33  -33  -33 

Tilgang, kjøp av virksomhet -  
ikke kontrollerende 
eierinteresser

12  20  20 

Endring, ikke-kontrollerende 
eierinteresser  -1  -1 

Utbytte 20  -535  -535  -16  -551 

Egenkapital per 31. desember 
2016  67  305 50  24  2 926  -86  3 286  179  3 465 

Egenkapital per 1. januar 2017  67  305 50  24  2 926  -86  3 286  179  3 465 

Årsresultat  1 092  1 092  27  1 119 

Andre inntekter og kostnader fra 
totalresultatet -72  82  -15  -6  2  -4 

IFRS 2 - aksjebaserte transaksjo-
ner ansatte 5  -20  -20  -20 

Transaksjoner med  
ikke-kontrollerende 
eierinteresser

 -48  -48 -17  -65 

Opsjon ikke-kontrollerende 
eierinteresser 23  -35  -35  -35 

Tilgang, kjøp av virksomhet -  
ikke kontrollerende 
eierinteresser

12 9  9 

Utbytte 20  -602  -602  -19  -621 

Egenkapital per 31. desember 
2017  67  305 -22  105  3 313  -101  3 667 181  3 848 

1) Innbetalt kapital utover aksjekapitalens pålydende.

2) Verdiregulering aksjer tilgjengelig for salg samt sikringsinstrumenter som bokføres som sikring. Se note 29 for spesifikasjon.
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING VEIDEKKE KONSERN

Beløp i NOK millioner Note 2017 2016

OPERASJONELLE AKTIVITETER

Resultat før skattekostnad  1 259  1 092 

Netto renteposter 6  40  40 

Betalt skatt 22  -155  -79 

Av- og nedskrivinger driftsmidler 10, 11  524  466 

Gevinst ved salg av eiendom, maskiner o.l. 11  -99  -29 

Gevinst ved salg av selskap 6,14  -7 -23

Gevinst ved avvikling pensjonsordning 21  -35 -108

Aksjebaserte transaksjoner ført mot egenkapital 5, 22  -20  -20 

Resultatposter uten kontanteffekt  -295  -127 

Tilført fra årets virksomhet  1 213  1 212 

Endring i boligprosjekter 16  -2 018  -1 627 

Endring i kundefordringer 18  -279  -198 

Endring i andre omløpsmidler  -227  7 

Endring i leverandørgjeld m.m. 24  531  364 

Endring i annen driftsgjeld 24  1 483  2 122 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (A)  702  1 880 

INVESTERINGSAKTIVITETER

Kjøp av varige driftsmidler 9, 10, 11  -769  -718 

Salg av varige driftsmidler 11  154  59 

Kjøp av datterselskaper 12  -257  -159 

Salg av datterselskaper 14  15  47 

Mottatte renter 6  20  18 

Investering i OPS-prosjekter 14  -48  -247 

Inn- og utbetalinger i andre investeringer 15  92  -1 

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (B)  -792  -1 000 

FINANSIERINGSAKTIVITETER

Opptak av langsiktig gjeld 23  542  3 

Nedbetaling av langsiktig gjeld 23  - -21

Opptak av kortsiktig gjeld  - 1 

Nedbetaling kortsiktig gjeld  -41  - 

Betalte renter 6  -60  -58 

Betalt utbytte til ikke-kontrollerende eierinteresser 20  -19  -16 

Betalt utbytte til eierne i Veidekke ASA 20  -602  -535 

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (C)  -179  -627 

SUM NETTO ENDRING I LIKVIDE MIDLER (A+B+C)  -269  253 

Likvide midler per 1. januar  644  402 

Kursjustering i utenlandske likvidbeholdninger  17  -12 

Likvide midler per 31. desember  392  644 

Tilleggsopplysninger: 

Kommitert låneramme  3 600  3 600 

Benyttet del av kommitert låneramme per 31. desember  524  -
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NOTE 1. REGNSKAPSPRINSIPPER VEIDEKKE KONSERN

Foretaksinformasjon
Veidekke er en skandinavisk entreprenør og eiendomsutvik-
ler med hovedkontor i Oslo. Selskapet er landsdekkende i 
Norge og Danmark og har virksomhet i sentrale regioner i 
Sverige. Veidekke ASA er notert på Oslo Børs under tic-
ker VEI. Selskapets adresse er Skabos vei 4, 0214 Oslo. 
Konsernregnskapet ble vedtatt av styret 22. mars 2018.

Grunnlaget for regnskapsutarbeidelsen
Konsernregnskapet for Veidekke er avlagt i samsvar med 
EU-godkjente internasjonale regnskapsstandarder (IFRS – 
International Financial Reporting Standards) og tilhørende 
fortolkninger, samt de norske opplysningskrav som følger 
av regnskapsloven. Det er kun tatt i bruk standarder som 
har trådt i kraft per 31. desember 2017.

Det konsoliderte regnskapet er utarbeidet basert på his-
torisk kost, med unntak av finansielle derivater og inves-
teringer tilgjengelig for salg som er målt til virkelig verdi. 
Transaksjoner knyttet til trinnvise oppkjøp, måles til virkelig 
verdi på transaksjons tidspunktet dersom transaksjonen har 
medført endring i kontroll over virksomheten. 
 

All finansiell informasjon i regnskap og noter er presentert 
i millioner norske kroner med mindre annet er spesifisert. 
Alle beløp i noter er avrundet til nærmeste millioner kroner.
Det er ikke implementert nye regnskapsprinsipper ved 
avleggelsen av regnskapet for 2017, og anvendte regnskaps-
prinsipper er derfor konsistente med prinsippene anvendt i 
fore gående regnskapsår.

Vesentlige regnskapsmessige vurderinger,  
estimater og forutsetninger
Veidekkes virksomhet består i stor grad av utførelse av 
entreprenøroppdrag. For prosjekter anvender Veidekke 
løpende inntektsføring basert på forventet sluttresultat 
(sluttprognose) og fullføringsgrad. Dette innebærer at inn-
tektsføringen skjer i takt med utførelsen av arbeidet.

Løpende inntektsføring av prosjekter medfører usikkerhet  
da man baserer seg på estimater og vurderinger. For pro-
sjekter under utførelse er det usikkerhet knyttet til fremdrift 
på igangværende arbeid, tvister, sluttprognose mv. Faktisk 
resultat kan derfor avvike fra forventet resultat. For  
avsluttede prosjekter er det usikkerhet knyttet til skjulte feil 
og mangler, herunder omfang av reklamasjonsarbeid samt 
utfall av eventuelle tvister med kunden.

OMRÅDER MED VESENTLIG ESTIMERINGSUSIKKERHET 

Regnskapspost hvor
det foreligger vesentlig
estimeringsusikkerhet Estimat/forutsetninger

Omtalt i  
følgende noter Bokført verdi

Kundefordringer /  
Leverandørgjeld / 
Reklamasjonsavsetninger

Det er per 31. desember 2017 gjort vurderinger av 
alle prosjekter, herunder vurderinger knyttet til 
forventet inntjening når prosjektet er ferdigstilt. 
Vurderingen er basert på estimater og erfaringsba-
sert skjønn samt kontraktsfortolkning.

For tilleggskrav mot byggherre og omtvistede beløp 
som det knyttes usikkerhet til, baseres inntekts-
føringen på vurderinger av hva som er et realistisk 
utfall i tvisten. Graden av usikkerhet i estimatene 
vil påvirke hvor stor andel av kravet som blir 
resultatført.

7, 18, 24, 25, 32 Størstedelen av  
konsernets omløpsmidler
og kortsiktig gjeld knytter 
seg til prosjekter.

Goodwill Nåverdiberegning av fremtidig kontantstrøm.  
Den viktigste forutsetningen i beregningen er  
forventet fremtidig inntjening. 

9 NOK 1 401 millioner
(2016: NOK 1 248 millioner)

Tomter under utvikling Verdsettelse av tomtebanken inneholder estimater 
om forventet utnyttelsesgrad, reguleringstid og 
dermed forventet byggestart, samt forventede 
salgspriser.

16 NOK 3 214 millioner
(2016: NOK 2 410 millioner)

Pensjonsforpliktelser Beregning av konsernets pensjonsforpliktelser 
foretas av aktuar og baseres på en rekke  
aktuarmessige forutsetninger.

21 NOK 470 millioner
(2016: NOK 404 millioner)
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1. KONSOLIDERING
Konsernregnskap
Konsernregnskapet omfatter Veidekke ASA (morselskap) 
og alle datterselskaper. Konsernregnskapet viser konser-
nets resultat og økonomiske stilling som en enhet og er en 
sammenstilling av alle selskapene i konsernet. Selskapenes 
regnskap konsolideres linje for linje. Konsernregnskapet er 
utarbeidet etter ensartede regnskapsprinsipper.

Et datterselskap er et selskap som er kontrollert av 
Veidekke. Kontroll oppnås normalt når konsernet, direkte 
eller indirekte, har en stemmeandel på mer enn 50 % 
gjennom eierskap i selskapet, eller når konsernet er i stand 
til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Kontroll over et 
selskap kan også oppnås gjennom avtaler eller vedtekter. 
I vurderingen av kontroll er det tatt hensyn til potensi-
elle stemmerettigheter som umiddelbart kan utøves. 
Regnskapsmessig defineres kontroll ved at et selskap har 
makt over et annet selskap dersom selskapet er eksponert 
for eller har rettigheter til variabel avkastning fra selskapet 
det er investert i, og har evne til å bruke makt til å styre 
de aktiviteter hos selskapet som i vesentlig grad påvirker 
avkastningen. Konserndannelse kan skje ved stiftelse av 
nytt selskap, ved kjøp av selskap eller ved fusjon. Et datter-
selskap blir konsolidert fra det tidspunkt kontroll oppnås og 
inntil kontroll opphører.

Deleide datterselskaper innarbeides i konsernregnskapet i 
sin helhet. Den ikke-kontrollerendes andel av egenkapitalen 
i selskapet utgjør en del av konsernets egenkapital. Videre 
inngår den ikke-kontrollerendes andel av resultatet som 
en del av konsernets årsresultat. Den ikke-kontrollerendes 
andel av resultat og egenkapital er spesifisert som egne 
poster i regnskapet. Ved kjøp av datterselskap med en 
ikke-kontrollerende andel, oppføres 100 % av identifiser-
bare eiendeler og gjeld i konsernets balanse, mens det for 
goodwill er anledning til å velge ved hvert enkelt kjøp om 
det kun er den kontrollerendes (Veidekkes) andel av good-
will som oppføres, eller om også den ikke-kontrollerendes 
andel av goodwill regnskapsføres.

Ved kjøp av en ikke-kontrollerende eierandel i datterselskap, 
regnskapsføres transaksjonssummen utover den ikke-kon-
trollerendes andel av bokførte verdier som en reduksjon i 
egenkapitalen til eierne av morselskapet. I forbindelse med 
salg av eierandeler i et datterselskap hvor en fortsatt har 
kontroll, regnskapsføres dette som en egenkapitaltransak-
sjon. Slike transaksjoner medfører derfor ingen endring i 
goodwill eller andre eiendeler eller gjeldsposter og følgelig 
ingen resultatføring.

I konsernregnskapet er alle interne transaksjoner og  
mellomværende eliminert. Det samme gjelder internfortje-
neste og urealiserte gevinster.

Trinnvise oppkjøp/nedsalg
Ved kjøp og salg av selskaper vurderes det om transak-
sjonen er en eiendels- eller virksomhetstransaksjon. I 
Veidekkes entreprenørvirksomhet og industrivirksomhet vil 
kjøp og salg av selskap normalt anses å være virksomhets-
transaksjoner. I Veidekkes eiendomsutviklingsvirksomhet 
vil kjøp og salg av selskaper normalt anses å være eien-
delstransaksjoner. Dette gjelder også ved nedsalg i OPS-
selskaper (offentlig-privat samarbeid).

Ved trinnvise oppkjøp i et selskap som er en trinnvis over-
dragelse, der man går fra en ikke-kontrollerende eierandel 
til en kontrollerende eierandel (datterselskap), skal den 
tidligere eierandelen verdsettes til virkelig verdi, og gevinst 
eller tap innregnes i resultatregnskapet.

Virkelig verdi av den tidligere ikke-kontrollerende eier-
andelen inngår i beregningen av goodwill.

Ved salg av en del av et datterselskap der man beholder 
mer enn 50 % av aksjene, resultatføres ingen gevinst. 
Dersom salget medfører tap av kontroll, normalt ved en 
eierandel på 50 % eller lavere, resultatføres gevinst/tap 
som om hele selskapet var solgt. Dette innebærer at den 
resterende eierandelen regnskapsføres til virkelig verdi.

Ved trinnvise oppkjøp i et selskap som er en eiendel, og 
hvor en går fra en ikke-kontrollerende eierandel i et selskap 
over til et datterselskap, allokeres kostpris til de identifi-
serte eiendelene og forpliktelsene basert på deres relative 
virkelige verdi på kjøpstidspunktene.

Ved salg av andel i et datterselskap der mer enn 50 % av 
aksjene beholdes, resultatføres det ikke noen gevinst. 
Dersom salget medfører tap av kontroll, normalt ved en 
eierandel på 50 % eller lavere, resultatføres det en gevinst 
tilsvarende den realiserte eierandelen. 

Virksomhetsoverdragelser
Virksomhetsoverdragelser kan skje ved kjøp av innmat, kjøp 
av selskaper og fusjoner. Virksomhetsoverdragelser regn-
skapsføres etter overtagelsesmetoden, der identifiserbare 
eiendeler og gjeld verdsettes og innregnes til virkelig verdi. 
Identifiserbare eiendeler omfatter også immaterielle eien-
deler som for eksempel patenter, lisenser, varemerker, logo 
og kundeportefølje.

Andelen av vederlaget som overstiger virkelig verdi av iden-
tifiserbare eiendeler og gjeld, er goodwill. Kun kjøpt good-
will blir balanseført, og oppkjøpskostnader resultatføres.  
Identifiserbare merverdier ved kjøp av selskaper inngår i 
beregningen av utsatt skatt, mens det for goodwill ikke er 
avsatt for utsatt skatt. Materielle merverdier avskrives på en 
planmessig måte, mens goodwill og immaterielle eiendeler 
med ubestemt levetid, testes for verdifall hvert år.
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Betinget vederlag innregnes i balansen til virkelig verdi på 
oppkjøpstidspunktet. Eventuelle fremtidige endringer i det 
betingede vederlaget resultatføres.

Merverdier og goodwill fastsettes på konsernetablerings-
tidspunktet. Dersom eierandelen senere endres, vil dette 
verken påvirke goodwill eller identifiserte merverdier etter-
som disse låses på oppkjøpstidspunktet. Endring i eieran-
del vil imidlertid påvirke allokeringen mellom kontrollerende 
og ikke-kontrollerende eierinteresser.

Felleskontrollert virksomhet
Veidekke driver også virksomhet sammen med andre 
selskaper, såkalt felleskontrollert virksomhet (joint ven-
ture). Denne virksomheten drives gjennom egne juridiske 
selskaper, enten som aksjeselskap eller ansvarlig selskap. 
Felleskontrollerte selskaper anvendes mest innen eien-
domsutvikling, men brukes også ved investeringer i OPS-
selskaper. For felleskontrollerte selskaper praktiseres felles 
kontroll over selskapet, regulert ved avtale. Felles kontroll 
innebærer krav om enstemmighet mellom deltakerne i vik-
tige beslutninger. For felleskontrollerte selskaper anvender 
Veidekke egenkapitalmetoden, og aktiviteten blir innregnet 
fra det tidspunkt felles kontroll oppnås og inntil felles kon-
troll opphører. Regnskapene i felles kontrollerte selskaper 
omarbeides til IFRS i tråd med Veidekkes prinsipper før de 
innarbeides i Veidekkes konsernregnskap.

Etter egenkapitalmetoden vurderes investeringen til ande-
len av egenkapitalen i selskapet, og andelen av resultatet 
resultatføres. Eventuell andel av andre inntekter og kost-
nader innarbeides i regnskapet. Ved kjøp av selskapsandel 
vurderes investeringen til anskaffelseskost, dvs. til andel av 
egenkapitalen pluss merverdi ved kjøpet, inklusiv goodwill. 
Resultatandelen vises på egen linje innenfor driftsresultat 
i resultatregnskapet. Investeringen klassifiseres under 
anleggsmidler i balansen. Ansvarlig lån presenteres som en 
del av investeringen. Resultatet fratrukket utdelinger, til- 
legges investeringen i balansen. Ved beregning av resul-
tatandelen tas det hensyn til avskriving av materielle  
merverdier ved kjøp og interngevinster.

Negativ egenkapital i selskapet balanseføres når man er 
forpliktet til å dekke tapet, eller når det foreligger avtaler 
som medfører at det er overveiende sannsynlig at Veidekke 
må skyte inn ny egenkapital i selskapet.

Felleskontrollert drift 
Veidekke driver også virksomhet sammen med andre  
selskaper gjennom arbeidsfellesskap. Et arbeidsfellesskap 
er et samarbeid mellom to eller flere deltakere som utfører 
et entreprenøroppdrag sammen, og hvor man deler risikoen 
i prosjektet (fortjeneste og tap). Det føres eget regnskap for 
hvert arbeidsfellesskap, og deltakerne er solidarisk ansvar-
lige for arbeidsfellesskapets forpliktelser. Aktiviteten i et 
arbeidsfellesskap organiseres ofte i et ansvarlig selskap. Et 

arbeidsfellesskap er en felleskontrollert aktivitet, og reg-
nes som felles drift (joint operations). Dette innebærer at 
virksomheten kontrolleres av deltakerne i fellesskap, regu-
lert gjennom en avtale, og fordrer enstemmighet i viktige 
beslutninger.

Veidekke har felleskontrollerte driftsordninger i sin eien -
domsvirksomhet. Denne type ordning benyttes i forbin-
delse med større tomteinvesteringer ettersom risikoen 
reduseres når tomten kjøpes i fellesskap med partnere.

For arbeidsfellesskap og felleskontrollerte driftsordninger 
innarbeider Veidekke eiendeler, forpliktelser og inntekter 
i tråd med det som er regulert i avtalen (som regel i tråd 
med eierandel i prosjektet). Dette innebærer at man tar inn 
Veidekkes andel av virksomhetens regnskap, og at hver 
linje i resultatregnskap og balanse innarbeides. Interne 
transaksjoner er eliminert med en forholdsmessig andel.

Tilknyttede selskaper
Veidekke har investeringer i tilknyttede selskaper. I et tilknyttet 
selskap har man betydelig innflytelse over den finansielle og 
operasjonelle styringen, men selskapet er verken et datter-
selskap eller et felleskontrollert selskap. Betydelig innflytelse 
vil normalt si at man eier mellom 20 % og 50 % av aksjene i 
selskapet.

Tilknyttede selskaper blir innregnet etter egenkapital-
metoden fra det tidspunkt betydelig innflytelse oppnås og 
inntil betydelig innflytelse opphører, og regnskapene omar-
beides til IFRS i tråd med Veidekkes anvendte prinsipper før 
de innarbeides i Veidekkes konsernregnskap.

Salgsopsjoner ikke-kontrollerende eierinteresser
Nåverdi av fremtidig kjøpesum for ikke-kontrollerende 
eierinteressers salgsopsjoner, regnskapsføres som gjeld, 
se note 23. Forpliktelsene er regnskapsført med estimert 
verdi, og estimatet kan endres i fremtidige perioder siden 
vederlagene som skal betales, er knyttet til fremtidig virke-
lig verdi og/eller fremtidige resultater.

Ved endringer av estimatet i fremtidige perioder, regn-
skapsføres endringen over resultatet.

Omregning av utenlandske regnskap
Konsernet presenterer sitt regnskap i norske kroner, som 
er morselskapets og de norske datterselskapenes funksjo-
nelle valuta. For utenlandske selskaper med annen funksjo-
nell valuta, omregnes regnskapene på følgende måte:

• Eiendeler og gjeld omregnes til valutakursen på 
balansedagen.

• Resultatregnskapet omregnes til gjennomsnittskurs per 
måned.

• Omregningsdifferanser føres mot andre inntekter og 
kostnader i totalresultatet. Omregningsdifferanser føres 
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løpende mot andre inntekter og kostnader i totalresulta-
tet. Ved avhendelse av en utenlandsk enhet resultatføres 
akkumulerte omregningsdifferanser. Som avhendelse 
regnes salg og likvidasjon av selskap, tilbake betaling av 
kapital mv.

Goodwill ved kjøp regnes som en del av den utenlandske 
enheten, dvs. behandles som en post i utenlandsk valuta.

2. INNTEKTSFØRING
Entreprenørprosjekter
Veidekkes virksomhet består i stor grad av entreprenøropp-
drag (prosjekter) med varighet fra noen måneder til tre-fire 
år, og gjelder alle typer oppdrag innen bygg og anlegg. 
Veidekke anvender i hovedsak løpende inntektsføring av 
prosjekter, basert på forventet sluttresultat. Dette inne-
bærer at det foretas inntektsføring i takt med produksjo-
nen, målt ved fullføringsgrad.

For tilleggskrav mot byggherre og omtvistede beløp som 
det knyttes usikkerhet til, baseres inntektsføringen på 
vurderinger av hva som er sannsynlig utfall og hva som 
kan måles pålitelig. Graden av usikkerhet i estimatene vil 
påvirke hvor stor andel av kravet som resultatføres.

Det foretas avsetning for reklamasjonsarbeider basert 
på historiske erfaringer og identifiserte risikoforhold. 
Garantitiden er normalt fra tre til fem år. For prosjekter som 
forventes å gi tap, blir hele tapet resultatført så snart det er 
identifisert. Anbudskostnader og andre kostnader knyttet til 
å skaffe prosjekter, kostnadsføres løpende. Fullføringsgrad 
fastsettes på grunnlag av utført produksjon og beregnes 
normalt som forholdet mellom påløpte kostnader per dato 
og estimerte totalkostnader på prosjektet. Påløpte kost-
nader per dato er lik bokførte kostnader justert for perio-
disering for etterslep i faktureringen (Påløpt, ikke bokført). 
Inntekter per dato er lik totale forventede kostnader pluss 
forventet prosjektbidrag, multiplisert med fullføringsgraden.

Det foretas periodisering av både inntekter og kostnader.

Opptjent inntekt som ikke er fakturert, føres som kunde-
fordringer (Utført, ikke fakturert). Fakturert inntekt som 
ikke er opptjent (forhåndsavtalte betalingsplaner), føres 
som negative kundefordringer (Fakturert, ikke utført/
ikke resultatført). På hvert prosjekt anvendes bare én av 
disse postene. Dersom posten Fakturert, ikke utført viser 
et større negativt beløp enn bokførte kundefordringer 
på prosjektet, føres det over skytende som forskudd fra 
kunder (Annen kortsiktig gjeld). Således viser prosjektet 
netto enten en fordring på kunden eller en gjeld til kunden. 
Kostnadsperiodiseringer (Påløpt, ikke bokført) føres som 
leverandørgjeld, mens avsetninger for reklamasjonsarbeid 
på avsluttede prosjekter føres som reklamasjonsavsetnin-
ger mv. Det vises til note 7 Prosjekter under utførelse, note 
18 Kundefordringer, note 24 Leverandørgjeld og annen 

kortsiktig gjeld, note 25 Reklamasjonsavsetninger mv. og 
note 32 Tvister og krav relatert til prosjekter.

Disse regnskapsprinsippene gjelder i store trekk også for 
prosjekter i Veidekkes asfaltvirksomhet. 

Boligprosjekter 
Boligprosjekter omfatter utvikling og oppføring av boliger i 
egen regi for salg. Eiendom som er anskaffet for å utvikle 
og bygge boliger for salg, klassifiseres som omløpsmiddel 
(Boligprosjekter). En tomt aktiveres når kontrollen over de 
fremtidige økonomiske fordelene relatert til tomten, er 
overtatt. Normalt vil dette være på det tidspunkt eierbeføy-
else er overdratt. Et boligprosjekt består av mange enheter, 
og normalt skal minimum 50 % av salgsgrad i verdi være 
solgt før oppstart.

Prosjekter under utvikling
Fra og med det tidspunkt en rettighet blir ervervet, enten 
ved kjøp av en eiendom eller ved inngåelse av en opsjons-
avtale, aktiveres kostnader forbundet med utvikling av 
eiendommen. Rentekostnader inngår i anskaffelseskostnad 
og aktiveres på eiendommen fra og med det tidspunk-
tet Veidekke har overtatt kontrollen over eiendommen. 
Rentekostnader aktiveres så lenge det pågår utviklingsakti-
vitet på eiendommen. Eiendommen vurderes til det laveste 
av anskaffelseskostnad (inkludert utviklings kostnader og 
rentekostnader) og virkelig verdi. Hvis bokført verdi oversti-
ger virkelig verdi, blir tomten nedskrevet. 

Prosjekter i produksjon 
Inntekt og gevinst fra salg av ferdigutviklede boliger 
resultatføres først på det tidspunkt en leilighet er ferdig 
produsert og kontraktsmessig overlevert til kjøper. Dette 
medfører at alle kostnader, med unntak av generelle salgs- 
og administrasjons- kostnader, aktiveres som en del av 
anskaffelseskostnaden som omløpsmiddel under posten 
Boligprosjekter. Dette prinsippet følger av fortolkningen 
IFRIC 15 og medfører en utsatt inntektsføring sammenlig-
net med løpende avregningsmetode. Forskuddsbetalinger 
fra kunder føres som kortsiktig gjeld. Rentekostnader rela-
tert til boligprosjekter i produksjon, aktiveres løpende og 
inngår i prosjektets anskaffelseskostnad. Dette innebærer 
at på tidspunktet for overlevering kostnadsføres rentene 
som en del av prosjektkostnadene og klassifiseres som 
driftskostnad.

Usolgte boliger og utviklingstomter
Usolgte, ferdigstilte boliger og tomter under utvikling er 
balanseført under Boligprosjekter. Virkelig verdi av tomter 
og usolgte boliger er basert på konkrete, individuelle vurde-
ringer. Dersom virkelig verdi vurderes til å være lavere enn 
kostpris, foretas nedskriving til virkelig verdi.
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Regnskapsprinsipper for eiendomsprosjekter i  
segmentregnskapet (note 2) 
I segmentregnskapet foretas det løpende inntektsføring for 
prosjekter i produksjon. Resultatet periodiseres iht. prosjek-
tets forventede sluttresultat, multiplisert med salgsgrad,  
multiplisert med produksjonsgrad (fullføringsgrad). 
Inntekter per dato beregnes på samme måte. Ved bereg-
ning av forventet resultat regnes kun direkte henførbare 
kostnader som prosjektkostnad, inkludert rentekostnader. 
Tapsprosjekter kostnadsføres i den perioden tapet blir 
identifisert. Veidekke har som prinsipp at beslutning om 
produksjonsstart normalt skal tas når salgsgrad i verdi 
overstiger 50 %. Dersom et prosjekt settes i produksjon 
før denne salgsgraden er oppnådd, knytter det seg normalt 
større usikkerhet til resultatutfallet. Prosjektet resultatføres 
ikke før salgsgrad (målt i verdi) overstiger 50 %.

Langsiktige drifts- og vedlikeholdskontrakter  
av offentlige veier
En drifts- og vedlikeholdskontrakt gjelder normalt for en 
periode på fem år. For drifts- og vedlikeholdskontrakter 
anvendes i hovedsak de samme regnskapsprinsippene 
som for ordinære entreprenørprosjekter. For prosjekter som 
forventes å gi netto tap i gjenværende kontraktsperiode, 
resultatføres tapet så snart det er identifisert. Tapsføringen 
skal dekke gjenværende ordinær løpetid.

OPS-prosjekter
Veidekke har eierandeler i selskaper som har inngått OPS-
kontrakter (offentlig-privat samarbeid) for bygging av veier 
og skoler med en etterfølgende drifts- og vedlikeholdspe-
riode. OPS-kontraktene regnskapsføres etter IFRIC 12 
Tjenesteutsettingsordninger (The Financial Asset Model) 
som en finansiell fordring etter amortisert kost over kon-
traktsperioden. Det vises til nærmere omtale i note 14.

Eierfunksjonen i OPS-selskapene rapporteres under virk-
somhetsområdet Annet. Fortjeneste inntektsføres over 
leieperioden i tråd med eierandel. Tjenester i form av byg-
ging eller drift rapporteres under virksomhetsområdene 
Entreprenør eller Industri. Byggingen rapporteres regn-
skapsmessig som et ordinært byggeprosjekt. Leveranser 
knyttet til vedlikehold, resultatføres løpende.

Annen virksomhet
Ved salg av varer (pukk, asfalt mv.) skjer inntektsføring 
ved levering. For utleievirksomhet skjer inntektsføringen 
løpende etter avtalt leie. Dette gjelder også ved utførelse av 
tjenester, konsulentoppdrag mv. Ved salg av varige drifts-
midler foretas resultatføring ved overlevering.

3. FINANSIELLE INSTRUMENTER
Et finansielt instrument er enhver kontrakt som fører til 
både en finansiell eiendel for et foretak og en finansiell 
forpliktelse eller et egenkapitalinstrument for et annet 
foretak. Veidekke innregner en finansiell eiendel eller en 

finansiell forpliktelse i balanseoppstillingen når foretaket 
blir part i instrumentets kontraktsbestemmelser. Når en 
finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse blir første-
gangsinnregnet, måler Veidekke den til virkelig verdi pluss 
transaksjonsutgifter som er direkte henførbare på anskaffel-
sen eller utstedelsen av den finansielle eiendelen eller den 
finansielle forpliktelsen.

Konsernet klassifiserer finansielle investeringer i følgende 
kategorier:

A. Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet 
En finansiell eiendel blir klassifisert i denne kategorien der-
som den er anskaffet primært med formål om salg i løpet 
av kort tid. Gevinst og tap på investering holdt for handels-
formål, resultatføres løpende.

B. Investeringer som holdes til forfall
Veidekke foretar ikke slike investeringer. Denne kategorien 
er derfor ikke nærmere omtalt.

C. Utlån og fordringer 
Utlån og fordringer er finansielle eiendeler med faste eller 
fastsatte nedbetalinger og som ikke noteres i et aktivt 
marked. Utlån og fordringer balanseføres til amortisert 
kost ved bruk av den effektive rentes metode, med fradrag 
for eventuelle nedskrivinger. Gevinst og tap resultatføres 
når lån eller fordringer fraregnes eller reduseres i verdi. 
Effektiv rente på utlån og fordringer resultatføres som 
renteinntekter.

D. Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg 
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg er finansielle 
investeringer som er klassifisert for denne kategorien eller 
som ikke kan klassifiseres i de overnevnte kategoriene. En 
eiendel som er tilgjengelig for salg, blir balanseført til virke-
lig verdi. Eventuelle verdiøkninger føres mot totalresultatet 
som en særskilt komponent inntil investeringen avhendes 
eller det fastslås at investeringen må nedskrives. Da over-
føres de akkumulerte verdier som tidligere er rapportert 
under totalresultatet, til resultatregnskapet. Når en inves-
tering er fraregnet, overføres akkumulert gevinst eller tap 
til resultatet under finansposter. Utbytte og renteinntekter 
fra investeringer i finansielle instrumenter innregnes som 
finansinntekter når konsernets rett på utbytte eller renteinn-
tekt er fastsatt.

E. Øvrige finansielle forpliktelser
Finansielle forpliktelser som ikke inngår i ovenstående 
kategorier, klassifiseres som øvrige finansielle forpliktelser. 
Kategorien øvrige forpliktelser inngår i balansepostene 
Langsiktig rentebærende gjeld, Annen langsiktig gjeld, 
Kortsiktig rentebærende gjeld og Annen kortsiktig gjeld. 
Øvrige finansielle forpliktelser førstegangsinnregnes til vir-
kelig verdi. Etter førstegangs innregning måles øvrige finan-
sielle forpliktelser til amortisert kost ved bruk av effektiv 
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rentemetode. Effektiv rente resultatføres som finanskost-
nader. Finansielle forpliktelser av kortsiktig karakter blir for 
praktiske formål ikke gjenstand for effektiv renteberegning.

Nedskriving av finansielle eiendeler
Dersom det foreligger indikasjoner på verdifall knyttet 
til utlån og fordringer som vurderes til amortisert kost, 
foretas det en vurdering med hensyn til nedskriving. 
Nedskrivingsbeløpet beregnes som forskjellen mellom 
eiendelens balanseførte verdi og nåverdien av forven-
tede, fremtidige kontantstrømmer. Nedskrivingsbeløpet 
resultatføres.

Veidekke har to typer finansielle risikoer relatert til konser-
nets kundefordringer. Den ene er kredittrisiko og den andre 
er prosjektrisiko. Kredittrisiko relaterer seg til kundens 
evne til å betale. Denne risikoen har historisk sett vært lav i 
Veidekke, blant annet fordi det normalt foreligger garantier 
relatert til den underliggende kontrakt. Avsetning for slike 
tap foretas ved bruk av egen avsetningskonto, avsetning til 
tap på kundefordringer. Avsetninger foretas basert på histo-
riske erfaringer for ulike kundegrupper. Spesifikke fordringer 
er nedskrevet når man, ut fra en konkret vurdering, anser 
at de ikke kan inndrives. Prosjektrisiko relaterer seg til 
kundens vilje til å betale, og denne risikoen håndteres som 
en del av prosjektvurderingen. I regnskapet vil en eventuell 
verdinedgang presenteres som en reduksjon av kunde-
fordringene. I noten vil denne risikoen inngå som en del av 
vurderingen av posten Fakturert, ikke utført. For detaljer, se 
note 18 og 29.

Dersom en finansiell eiendel som er klassifisert som tilgjen-
gelig for salg etter objektive kriterier, har vært gjenstand  
for varig og betydelig verdifall, foretas nedskriving i resul-
tatregnskapet. Reversering av verdifall av egenkapitalinstru-
menter som er klassifisert som tilgjengelig for salg, blir ikke 
regnskapsført over resultatregnskapet, men føres direkte 
mot konsernets totalresultat. Reversering av verdifall på 
gjeldsinstrumenter som er klassifisert som tilgjengelig for 
salg, blir regnskapsført over resultatregnskapet.

Derivater og sikringstransaksjoner
Ved førstegangsinnregning regnskapsføres derivater til 
virkelig verdi. Deretter evalueres posten igjen ved hver 
regnskaps avleggelse. Ved inngåelse av en derivatavtale 
definerer konsernet hvorvidt det foreligger sikring av vir-
kelig verdi av en regnskapspost eller sikring av en inngått 
forpliktelse (sikring av kontantstrømmer). Endringer i den 
virkelige verdien av derivater, som både er definert som 
sikring og som tilfredsstiller kravene til sikring av kontant-
strømmer, regnskapsføres mot totalresultat. Posteringene 
reverseres og regnskapsføres som en inntekt eller kostnad 
i den perioden den sikrede forpliktelsen eller transaksjo-
nen påvirker resultatregnskapet. Endring i virkelig verdi av 
derivater som ikke kvalifiserer som sikring eller hvor det 
foreligger ineffektivitet i sikringen, resultatføres løpende.

Det foreligger et unntak i IAS 39 med hensyn til regnskaps-
føring til virkelig verdi for finansielle derivater hvor det kun 
er inngått en avtale og det ikke er gjort trekk. Denne type 
finansielle instrument skal først regnskapsføres til virkelig 
verdi på tidspunkt for trekk. For Veidekke innebærer dette 
at innvilgede fastrentelån der det ikke er foretatt trekk på 
rammen, er balanseført til kroner 0. Se omtale av OPS-
prosjekter i note 14.

Finansielle forpliktelser – lån
Lån regnskapsføres ved innregning som mottatt beløp, 
fratrukket direkte relaterte transaksjonskostnader. Lånet blir 
deretter regnskapsført til amortisert kost ved bruk av effek-
tiv rentemetode.

Fraregning av finansielle eiendeler og forpliktelser
En finansiell eiendel fraregnes dersom retten til å motta  
kontantstrømmer fra eiendelen ikke lenger er til stede. 
Tilsvarende fraregnes en finansiell forpliktelse hvis forplik-
telsen i henhold til avtalen er oppfylt, kansellert eller utløpt.

Finansinntekter og -kostnader
Finansinntekter består av renteinntekter på finansielle 
investeringer, mottatt utbytte, agiogevinster og salgsge-
vinst knyttet til finansielle eiendeler tilgjengelig for salg. 
Finansinntekt består også av endring i virkelig verdi for 
finansielle eiendeler klassifisert som finansielle eiendeler til 
virkelig verdi over resultatet, samt gevinst på sikringsinstru-
menter innregnet i resultatet.

Finanskostnader består av rentekostnader på lån, disagio, 
endringer i virkelig verdi av finansielle eiendeler til virkelig 
verdi over resultatet, resultatført verdifall på finansielle 
eiendeler og resultatført tap på sikringsinstrumenter. Alle 
lånekostnader innregnes ved bruk av effektiv rentemetode.

Rentekostnader på boligprosjekter aktiveres ved over-
levering og kostnadsføres som en driftskostnad. 

Rentekostnader i forbindelse med lån  
til ledende ansatte
I forbindelse med konsernets aksjeprogram for ledende 
ansatte gir Veidekke lån til de ansatte. Disse utlånene 
regnskapsføres i tråd med IAS 39 til amortisert kost. 
Rentekostnader måles ved bruk av effektiv rentemetode 
basert på antatt markedsrente og klassifiseres som en 
lønnskostnad. Lånerenten er for tiden 0 %, og forskjellen 
mellom pålydende på lånene og virkelig verdi basert på 
neddiskontering av fremtidig kontantstrøm med antatt 
markedsrente, representerer forskuddsbetalte ytelser til 
ansatte. De forskuddsbetalte ytelsene resultatføres over 
perioden fra lånet gis til det er nedbetalt.
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4. ANDRE PRINSIPPER
Klassifisering
Eiendeler og gjeld som knytter seg til varekretsløpet  
(prosjektene), klassifiseres som omløpsmidler og kortsik-
tig gjeld. Veidekke har avtale med kredittinstitusjon i form 
av en trekkramme som benyttes både til finansiering av 
anleggsmidler og til driftskapital. Avtalt forfall er 2. novem-
ber 2020. Ved trekk på rammen er lånet klassifisert som 
langsiktig gjeld.

Annen gjeld til kredittinstitusjoner som er tatt opp for å 
finansiere anleggsmidler (investeringer) og hvor løpetid er 
over 12 måneder, klassifiseres også som langsiktig gjeld. 
Lån som er tatt opp for å finansiere driftskapital (omløps-
midler), klassifiseres som kortsiktig gjeld. Øvrige fordringer 
og gjeld med forfall utover ett år, klassifiseres som anleggs-
midler og langsiktig gjeld.

Reklamasjonsavsetninger knytter seg tett til varekretsløpet  
og klassifiseres derfor som kortsiktig gjeld selv om det kan 
forventes at store deler av posten har forfall mer enn tolv 
måneder frem i tid.

Pensjoner
Veidekke har både innskuddsbaserte og ytelsesbaserte 
pensjonsplaner. Ved innskuddsordninger yter foretaket et 
innskudd til medarbeiderens pensjonsparing. Den fremti-
dige pensjonen er avhengig av innskuddets størrelse og 
avkastningen på pensjonsmidlene. Ved innskuddsordninger 
er kostnadene for selskapet lik årets innskudd, og selskapet 
har ingen forpliktelse utover å yte et innskudd årlig. Det er 
dermed ikke oppført noen forpliktelse i balansen.

Ved ytelsesordninger består selskapets forpliktelse i å  
yte en pensjon av en nærmere angitt størrelse. For 
ytelses ordninger foretas det hvert år en aktuarbereg-
ning av pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser. 
Pensjonsforpliktelser utgjør nåverdien av opptjente pen-
sjonsrettigheter. Medarbeidernes pensjonsrettigheter 
kostnadsføres etter hvert som de opp tjenes, og det gjøres 
avsetning for forpliktelsene i balansen. I pensjonsbereg-
ningen tas det hensyn til forventet lønnsvekst, og pen-
sjonskostnadene fordeles lineært over ansettelses tiden. 
Det er Veidekke som har risikoen for avkastningen på 
pensjonsmidlene.

Ytelsesordninger vurderes til nåverdien av de fremti-
dige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses som 
opptjent på balansedagen og pensjonsmidler vurderes 
til virkelig verdi. Netto av pensjonsforpliktelser og pen-
sjonsmidler balanseføres som langsiktig gjeld eller for-
dringer. Pensjonsmidler består av premiefond og andel av 
livselskapets fond (premiereserver). Pensjonskostnader 
består av nåverdien av årets opptjening pluss renter på 
netto pensjonsforpliktelse. Dette innebærer at det ved 
fastsettelse av kostnaden benyttes den samme renten på 

pensjonsforpliktelsen som ved beregning av avkastning på 
pensjonsmidlene. For ytelsesordninger oppstår det årlig 
avvik mellom estimert og faktisk avkastning på pensjons-
midlene og mellom estimert og faktisk pensjonsforplik-
telse, såkalt estimatavvik. Estimatavvik oppstår blant annet 
som følge av avvik og endringer i forutsetningene, eksem-
pelvis ved at den faktiske avkastningen på pensjonsmidlene 
avviker fra estimatet. Estimatavviket føres mot totalresulta-
tet. Eventuelle planendringer resultatføres når de er vedtatt, 
med mindre endringen er betinget av at medarbeiderne blir 
værende i foretaket. I det siste tilfellet amortiseres end-
ringen over gjenværende opptjeningstid.

I de fleste norske selskapene foreligger det en avtalefestet 
pensjon (AFP). AFP-ordningen anses å være en ytelsesba-
sert flerforetaksordning, men fordi administrator ikke er i 
stand til å fremskaffe pålitelige beregninger over opptjente 
rettigheter, regnskapsføres ordningen som en innskuddsba-
sert ordning. Det vises til særskilt omtale i note 21.

Skatt
Inntektskatt er skatt på konsernets resultat. Skatt behand-
les regnskapsmessig som en kostnad. Betalbar skatt 
og utsatt skatt som knytter seg til poster ført som andre 
inntekter og kostnader i totalresultat, er regnskapsført 
mot totalresultat. Årets skattekostnad består av betalbar 
skatt, endring i utsatt skatt og korrigeringer fra tidligere år. 
Betalbar skatt fastsettes på grunnlag av årets skattemes-
sige resultat. Utsatt skatt er avsetning (periodisering) for 
fremtidig betalbar skatt.

Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på basis av midler-
tidige forskjeller mellom regnskap og skatt. Årsaken til 
at det oppstår midlertidige forskjeller, er at en del poster 
periodiseres ulikt i finansregnskapet og skatteregnskapet. 
Det forekommer både skatteøkende og skattereduserende 
midlertidige forskjeller. Utsatt skatt beregnes av netto 
midlertidige forskjeller, dvs. at man utligner skatteøkende 
og skattereduserende forskjeller innenfor samme skattere-
gime. Utsatt skatt er regnskapsført basert på gjeldende 
fremtidig skattesats i de selskapene i konsernet hvor det 
har oppstått midlertidige forskjeller. Utsatt skatt føres opp 
til nominell verdi og er klassifisert som anleggsmiddel eller 
langsiktig forpliktelse i balansen.

Utsatt skattefordel relatert til fremførbart underskudd er 
regnskapsført når det er sannsynlig at selskapet vil kunne 
gjøre nytte av fordelen. Betalbar skatt og utsatt skatt innreg-
nes i resultatet med mindre skatten oppstår som følge av 
en transaksjon eller hendelse som er innregnet i totalresul-
tat eller direkte i egenkapitalen, eller oppstår som følge av 
en virksomhetssammenslutning.
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Goodwill
Goodwill oppstår ved kjøp av virksomhet. Goodwill omfatter 
synergieffekter, organisasjon, kompetanse, markedsposi-
sjon mv. Goodwill tilsvarer anskaffelseskostnad ved overta-
kelsen, fratrukket virkelig verdi av det overtatte selskapets 
identifiserte eiendeler, forpliktelser og betingede forplik-
telser. Dersom oppkjøpet ikke medfører hundre prosent 
eierandel for mor selskapet, kan hele virksomhetens virke-
lige verdi legges til grunn ved fastsettelse av goodwillen. 
Dette innebærer at også den ikke-kontrollerendes andel 
av goodwill innregnes som goodwill. Prinsipp for måling 
av ikke-kontrollerende eier- interesser besluttes separat for 
hver virksomhetssammen slutning. Goodwill avskrives ikke, 
men testes minimum en gang i året for verdifall. Det vises 
til note 9 Goodwill.

Andre immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler med bestemt utnyttbar levetid vur-
deres til anskaffelseskostnad fratrukket akkumulerte avskri-
vinger og akkumulerte tap ved verdifall. Dette gjelder blant 
annet rettigheter til uttak av pukk og grus, hvor avskrivinger 
fastsettes på bakgrunn av faktisk uttak.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er anlegg, bygninger, maskiner, utstyr 
mv. Veidekke balansefører varige driftsmidler til historisk 
kost. Dette innebærer at driftsmidler verdsettes til anskaf-
felseskost med fradrag for akkumulerte av- og nedskrivin-
ger. Varige driftsmidler balanseføres når det er sannsynlig 
at fremtidige økonomiske fordeler knyttet til eiendelen, vil 
tilflyte foretaket og anskaffelseskost kan måles på en påli-
telig måte. Dette gjelder både ved førstegangsanskaffelse 
av et driftsmiddel og ved senere endringer, ombygginger, 
overhalinger mv. Øvrige reparasjoner og vedlikehold kost-
nadsføres løpende. Varige driftsmidler avskrives lineært 
over antatt brukstid.

Estimert antatt brukstid for inneværende og sammenlign-
bare perioder er som følger:

- Biler:    5 år
- Maskiner mv.:   5 til 7 år
- Asfaltverk og pukkverk: 15 år 
- Bygninger:   20 til 50 år

Avskrivingsperiode og restverdi vurderes årlig. Gevinst 
og tap ved avgang av driftsmidler resultatføres og utgjør 
forskjellen mellom salgspris og balanseført verdi. Gevinst 
ved salg av driftsmidler inngår i resultatlinjen Driftsinntekter, 
mens tap inngår i linjen Andre driftskostnader.

Nedskriving av anleggsmidler 
Ved indikasjon på verdifall beregnes gjenvinnbart beløp. 
Driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp hvis dette 
er lavere enn balanseført beløp. Gjenvinnbart beløp er det 
høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi. Bruksverdi er 

nåverdien av fremtidige kontantstrømmer som eiendelen 
forventes å generere. Dersom det foreligger indikasjon på 
verdifall på anleggsmidler, beregnes gjenvinnbart beløp og 
nødvendig nedskriving foretas.

Hvert år foretas en test for nedskriving for immaterielle 
eiendeler med ubestemt levetid og goodwill, og eventuelle 
nedskrivinger foretas. Nedskrivingsvurdering foretas også 
på kvartalsbasis dersom det foreligger indikasjoner på at 
det kan være behov for å skrive ned en eiendel. Bruksverdi 
beregnes per kontantstrømsgenererende enhet (KGE). 
Dersom en KGE må nedskrives, nedskrives først goodwill, 
og deretter nedskrives øvrige eiendeler forholdsmessig. 
Ved senere verdistigning på tidligere nedskrevne materielle 
anleggsmidler reverseres nedskrivingen, mens nedskriving 
av goodwill ikke reverseres. Ved beregning av bruksverdien 
for en KGE baserer man seg på fremtidige estimerte kon-
tantstrømmer for enheten, neddiskontert med gjeldende 
avkastningskrav. Ved beregningen tas det utgangspunkt i 
enhetens budsjetter og prognoser, inklusive terminalverdi. 
Det tas også hensyn til vedlikeholdsutgifter og erstat-
ningsinvesteringer, men ikke ekspansjonsinvesteringer. 
Beregningen er eksklusiv finansieringsutgifter og skatt.  

Ved fastsettelse av KGE legges det til grunn den minste  
identifiserbare gruppen av eiendeler som genererer inngå-
ende kontantstrømmer, og som i all vesentlighet er uavhen-
gig av inngående kontantstrømmer fra andre eiendeler eller 
grupper av eiendeler. Enheter som har betydelige synergi-
effekter og utfører samme type aktivitet, betraktes som en 
kontantstrømgenererende enhet. Innen entreprenørvirk-
somheten vil KGE normalt være et selskapsnivå, mens det 
for industrivirksomheten normalt vil omfatte et forretnings-
område, eksempelvis Asfalt eller Pukk og Grus.

Finansielle leieavtaler
Finansielle leieavtaler (leasing) er leieavtaler hvor det 
vesentligste av økonomisk risiko og kontroll vedrørende 
leieobjektet er overført til leietaker. Ved finansielle leieav-
taler av driftsmidler balanseføres leieavtalen og avskrives 
på vanlig måte, dog ikke over en lenger periode enn den 
underliggende leieavtalen, mens leieforpliktelsen føres 
som gjeld til kredittinstitusjoner. Leieavtalen balanseføres til 
det laveste av nåverdien av leiebetalingen og virkelig verdi. 
Årets leiebetaling består av en rentedel som føres som 
rentekostnader, og en avdragsdel som føres som avdrag på 
gjeld.

Operasjonelle leieavtaler
Leieavtaler hvor det vesentligste av økonomisk risiko og 
kontroll ikke er overført til leietaker, klassifiseres som 
operasjonelle leieavtaler. For operasjonelle leieavtaler kost-
nadsføres leiebetalingene lineært over leieperioden, og det 
foretas ingen balanseføring av forpliktelsene.
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Valutatransaksjoner
Transaksjoner i utenlandsk valuta blir omregnet til kursen på 
transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta 
vurderes til balansedagens kurs, og tilhørende valuta- 
gevinst/-tap resultatføres. Pengeposter er poster som skal 
gjøres opp i et fast nominelt beløp. Dette gjelder likvide 
midler, fordringer, gjeld o.l. For ikke-pengeposter legges 
kursen på transaksjonstidspunktet til grunn for anskaffelse-
skost. Dette gjelder varige driftsmidler, varer o.l.

Driftsbeholdninger
Driftsbeholdninger består av beholdninger på prosjek-
tene og varelager i industrivirksomheten. Beholdninger 
på prosjektene inngår i prosjektvurderingene. Varelager 
i industrivirksomheten regnskapsføres til det laveste av 
tilvirkningskost og netto salgspris.

Reklamasjonsavsetninger mv.
En avsetning regnskapsføres når konsernet har en forplik-
telse (rettslig eller selvpålagt) som følge av en tidligere 
hendelse, og det er sannsynlig at det vil skje et økonomisk 
oppgjør som følge av forpliktelsen, og at beløpets størrelse 
kan måles pålitelig. Når det gjelder reklamasjonsavsetninger 
foretas det avsetning for konstatert reklamasjonsarbeid og 
for sannsynlige skjulte feil og mangler. Det vises til note 25.

Likvide midler
Likvide midler består av kontanter og bankinnskudd, her-
under innskudd på særskilte vilkår, samt kortsiktige likvide 
investeringer med maksimum løpetid på tre måneder og 
som omgående kan konverteres til kontanter.

Aksjerabatter
Veidekke kjøper egne aksjer som selges videre med rabatt 
til medarbeidere med bindingstid. Aksjesalgene regn-
skapsføres iht. IFRS 2 om aksjebasert avlønning. Rabatten 
kostnadsføres til virkelig verdi på tildelingstidspunktet, og 
det tas hensyn til bindingstiden. Effekten av bindingstiden 
beregnes etter en opsjonsprisingsmodell. Den virkelige 
verdien av rabatten belastes lønnskostnader. Det vises til 
note 5.

Foreslått utbytte
Foreslått utbytte føres først som gjeld ved et eventuelt 
vedtak på generalforsamlingen.

Tvister og krav i prosjekter
Veidekkes resultat fra prosjektvirksomhet påvirkes i stor 
grad av estimater hvor det foreligger usikkerhet. Se omtale 
på side 39 under området Estimater. Se for øvrig note 32 
Tvister og krav relatert til prosjekter.

Lånekostnader
Lånekostnader som er direkte henførbare til anskaffelse, 
tilvirkning eller produksjon av en kvalifiserende eiendel, 
balanseføres som en del av den aktuelle eiendelens 

anskaffelseskost. For Veidekke medfører dette balansefø-
ring av renter i forbindelse med egenregiprosjekter innen 
eiendom. Dette innebærer at rentene blir klassifisert som 
materialkostnad når de kostnadsføres.

I forbindelse med kjøp av driftsmidler der det tar lang tid før 
det kan benyttes til forventet formål, vil også renter bli akti-
vert. Dette gjelder for eksempel bygging av et asfaltverk. 
Øvrige lånekostnader resultatføres løpende.

Resultat per aksje
Resultat per aksje beregnes ved å dele periodens resultat 
som henføres til eierne av morselskapet, med et veid gjen-
nomsnittlig antall utestående aksjer i perioden.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstilling er utarbeidet i tråd med den indi-
rekte metode.

I eiendomsdivisjonene foretas løpende investeringer i nye 
utviklingsprosjekter, herunder tomter. Investeringer omfat-
ter også selskapskjøp. Investeringer i eiendomssegmentet 
anses å være en del av den operasjonelle aktiviteten og 
er presentert under operasjonelle aktiviteter i kontantstrø-
moppstillingen. Som en del av den operasjonelle aktiviteten 
for utvikling av eiendomsprosjekter, benyttes også tilknyt-
tede selskaper og felleskontrollerte virksomheter. Disse 
anses også å være operasjonelle aktiviteter, og omfatter 
både kjøp og salg av tilknyttede og felleskontrollerte selska-
per. For de øvrige delene av konsernet klassifiseres kjøp og 
salg av selskaper som en investeringsaktivitet.

Segmentrapportering (note 2)
Konsernets virksomhetssegmenter presenteres i samsvar 
med den interne regnskapsrapporteringen til konsernets 
øverste beslutningstaker. I hovedsak følger den interne regn-
skapsrapporteringen gjeldende IFRS-regler, med ett unntak: 
regnskapsføring av boligprosjekter i egenregi. For disse pro-
sjektene regnskapsføres resultat iht. prosjektets forventede 
sluttresultat, multiplisert med salgsgrad, multiplisert med 
produksjonsgrad (fullføringsgrad). Inntekter per dato bereg-
nes på samme måte. Ved beregning av forventet resultat 
er det kun direkte henførbare kostnader som regnes som 
prosjektkostnad, inkludert rentekostnader. Det foretas ingen 
resultatføring før salgsgrad målt i verdi overstiger 50 %. 
Tapsprosjekter kostnadsføres så snart tapet er identifisert.

Det vises til note 2 (segmentnoten) for ytterligere opp-
lysninger. Det vises også til særskilt omtale under inntekts-
føring av boligprosjekter. 
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IFRS-STANDARDER SOM IKKE HAR TRÅDT I KRAFT
IASB har vedtatt nye standarder og fortolkninger, samt 
endringer til eksisterende standarder og fortolkninger 
som ikke har trådt i kraft da regnskapsåret ble avsluttet 31. 
desember 2017. Standarder og fortolkninger som er forventet 
å ha effekt på konsernets finansielle stilling, resultat eller 
noteopplysninger fremover, er omtalt som følger:

IFRS 15 Inntekter fra kundekontrakter 
Fra og med 2018 innføres ny inntektsføringsstandard,  
IFRS 15. Standarden erstatter alle eksisterende standarder 
og fortolkninger for inntektsføring. Kjerneprinsippet i IFRS 
15 er at inntekter innregnes for å reflektere overføringen 
av avtalte varer eller tjenester til kunder, og da til et beløp 
som gjenspeiler vederlaget selskapet forventer å ha rett til i 
bytte for disse varene eller tjenestene. 

Den nye standarden vil påvirke inntektsføringen av kon-
sernets boligprosjekter i egenregi samt inntektsføring 
av endrings- og tilleggsordre i entreprenørvirksomheten. 
Implementeringen av de nye standardene vil følge den 
retrospektive metode ved at regnskapet for 2017 omarbei-
des i tråd med de nye prinsippene.

Boligprosjekter
Etter gjeldende standard inntektsføres salg av ferdigut-
viklede boliger først på tidspunkt for kontraktsmessig 
overlevering til kjøper. Ny standard innebærer at salg av 
boliger i Sverige og Danmark skal inntektsføres løpende 
i tråd med salgs- og fullføringsgrad. For virksomheten i 
Norge vil derimot dagens praksis om inntektsføring først 
på tidspunkt for kontraktsmessig overlevering fortsatt være 
gjeldende, og har sin årsak i tolkningen av regelverket i 
Norge. I segmentregnskapet vil all boligproduksjon fortsatt 
rapporteres etter prinsipp om løpende inntektsføring. 

Endrings- og tilleggsordre i entreprenørvirksomheten
Ny standard vil som hovedregel ikke endre prinsippene for 
inntektsføring i entreprenørkontrakter. Unntaket er i pro-
sjekter hvor det foreligger usikkerhet om oppgjøret. Etter 
gjeldende standard inntektsføres entreprenørprosjekter 
basert på forventet oppgjør, mens kravet til sannsynlighet 
for oppgjør er innskjerpet i henhold til ny standard. Den nye 
standarden vil primært påvirke inntektsføring av prosjekter 
innen anleggsvirksomheten, hvor kontraktsformen kan gi 
rom for ulike tolkninger av kontraktsoppfyllelsen og det kan 
ta lang tid å få avklart sluttoppgjøret. 

Regnskapsmessige effekter av implementering av IFRS 15
Det forventes at konsernets egenkapital vil bli bedret med 
NOK 255 millioner per 1. januar 2017. Dette som følge av 
en bedret egenkapital på NOK 475 millioner for boligpro-
sjekter og en redusert egenkapital på NOK 220 millioner 
for endringsordre i entreprenørvirksomheten. Omarbeidet 
regnskap for 2017 viser et resultat før skatt på NOK 1 327 
millioner. Til sammenligning var resultat før skatt etter gjel-
dende prinsipp NOK 1 259 millioner.

IFRS 16 Leieavtaler 
IASB har utgitt ny standard for leieavtaler som innebærer at 
nåverdien av leieavtaler med varighet over ett år skal balan-
seføres. Leieobjekter med lav verdi er unntatt fra denne 
regelen. I resultatregnskapet splittes leiebeløpet i to kost-
nadskomponenter, avskrivinger og rentekostnader.

Veidekke leier utstyr i forbindelse med oppføring av bygg 
og anlegg, og en stor andel av disse avtalene har en 
leieperiode på over 12 måneder. Dette gjelder primært 
enklere utstyr, mens tyngre maskiner hovedsakelig eies 
av Veidekke. Veidekke eier i liten grad forretningsbyggene 
virksomheten drives fra, og den nye standarden vil ha inn-
virkning på regnskapsføringen av innleie av lokaler. Det er 
så langt ikke foretatt detaljerte beregninger av regnskaps-
messige effekter. Veidekke vil implementere ny IFRS 16 fra 
1. januar 2019.

IFRS 9 Finansielle instrumenter
IFRS 9 innebærer endringer knyttet til klassifisering og 
måling, sikringsbokføring og nedskriving. IFRS 9 vil erstatte 
IAS 39 Finansielle instrumenter - innregning og måling. 
Sentrale Endringer fra IAS 39 er at tapsavsetninger skal 
baseres på forventet tap uten krav som idag om at det 
foreligger et objektivt bevis for at en tapshendelse har 
funnet sted samt at for sikringsbokføring fjernes enkelte 
krav knyttet til sikringseffektivitet. Det er ikke forventet at 
ny standard vil få vesentlig effekt på Veidekkes regnskap. 
Standarden vil bli implementert retrospektivt og med regn-
skapsmessig virkning fra 1. januar 2018.
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VIRKSOMHETSOMRÅDER
Entreprenør Eiendom Industri Annet Elimineringer Konsern

Beløp i NOK millioner 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

RESULTATREGNSKAP

Driftsinntekter  25 804  24 629  3 456  3 202  4 761  4 162  1  1  -2 453  -1 856  31 568  30 137 

Driftskostnader  -24 774  -23 587  -3 117  -2 827  -4 372  -3 860  -102  -108  2 450  1 870  -29 915  -28 512 

Resultat fra felleskontrollerte selskaper  8  16  239  216  36  15  22  17  -  -  305  263 

Av- og nedskrivinger  -316  -295  -4  -1  -192  -167  -12  -3  -  -  -524  -466 

Driftsresultat  722  763  574  589  232  151  -92  -94  -3  13  1 434  1 422 

Finansinntekter  62  68  26  20  4  10  72  79  -97  -79  67  98 

Finanskostnader  -26  -27  -50  -42  -30  -24  -52  -46  98  80  -60  -60 

Resultat før skattekostnad  759  804  549  567  206  136  -71  -61  -2  14  1 441  1 460 

BALANSE PR. 31. DESEMBER

Anleggsmidler  3 148  2 792  1 585  1 587  1 409  1 252  1 915  2 090  -1 499  -1 583  6 557  6 137 

Omløpsmidler  5 819  5 183  4 531  3 334  850  711  812  1 214  -1 343  -1 740  10 669  8 703 

Likvide midler  2 630  2 707  63  66  21  6  86  23  -2 409  -2 158  392  644 

Sum eiendeler  11 596  10 682  6 179  4 987  2 280  1 969  2 813  3 327  -5 251  -5 481  17 618  15 484 

Egenkapital  2 328  2 114  1 588  1 264  464  401  1 835  1 891  -1 521  -1 552  4 694  4 117 

Langsiktig gjeld  995  932  2 308  1 493  803  725  115  1 069  -2 415  -2 227  1 805  1 992 

Kortsiktig gjeld  8 273  7 637  2 284  2 230  1 014  843  864  367  -1 315  -1 702  11 120  9 375 

Sum egenkapital og gjeld  11 596  10 682  6 179  4 987  2 280  1 969  2 813  3 327  -5 251  -5 481  17 618  15 484 

NØKKELTALL

Kontantstrøm operasjonelt  976  1 252  -436 295  290  365  -128  -32 - -  702  1 880 

Kontantstrøm fra investeringer  -582 -479  -27 -16  -218  -244  -111  -261 - -  -938  -1 000 

Årets investeringer i anleggsmidler 1)  477  430  9  12  251  261  32  15  -  -  769  718 

Investert kapital 2) - -  4 163  3 115  1 281  1 133 - - - -  6 785  4 979 

Investering i felleskontrollerte selskaper  75  83  1 444  1 348  31  62  13  31  -  -  1 564  1 524 

Antall ansatte  6 391  6 090  187  158  1 115  1 106  43  45  -  -  7 736  7 399 

Ordrereserve  31 601  23 368  -  -  960  1 035  -  -  -  -  32 561  24 404 

Herav til utførelse innen 12 måneder  19 552  16 087  -  -  659  716  -  -  -  -  20 211  16 802 

1) Omfatter ikke investering i selskap eller finansielle eiendeler.

2) Investert kapital opplyses om kun for de to kapitalkrevende virksomhetsområdene Eiendom og Industri.

NOTE 2. SEGMENTINFORMASJON

Segmentinformasjonen er inndelt i virksomhetsområ-
der slik de blir rapportert til Veidekkes konsernledelse. 
Inndelingen er basert på leveransetype og hvilket marked 
som betjenes. 

Veidekkes entreprenørvirksomhet driver landsdekkende 
bygg- og anleggsvirksomhet i Norge og Danmark, samt i de 
største regionene i Sverige. Veidekkes eiendomsvirksomhet 
kjøper og utvikler tomter for salg til sluttkunde, hovedsake-
lig i de største byene i Norge og Sverige. 

Veidekkes industrivirksomhet driver produksjon og utleg-
ging av asfalt, er en stor produsent av pukk og grus og en 
betydelig aktør innen drift og vedlikehold av offentlige veier. 

Virksomhetsområdene Entreprenør og Eiendom omtales 
ved sine respektive virksomhetstabeller.
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VIRKSOMHETSOMRÅDER
Entreprenør Eiendom Industri Annet Elimineringer Konsern

Beløp i NOK millioner 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

RESULTATREGNSKAP

Driftsinntekter  25 804  24 629  3 456  3 202  4 761  4 162  1  1  -2 453  -1 856  31 568  30 137 

Driftskostnader  -24 774  -23 587  -3 117  -2 827  -4 372  -3 860  -102  -108  2 450  1 870  -29 915  -28 512 

Resultat fra felleskontrollerte selskaper  8  16  239  216  36  15  22  17  -  -  305  263 

Av- og nedskrivinger  -316  -295  -4  -1  -192  -167  -12  -3  -  -  -524  -466 

Driftsresultat  722  763  574  589  232  151  -92  -94  -3  13  1 434  1 422 

Finansinntekter  62  68  26  20  4  10  72  79  -97  -79  67  98 

Finanskostnader  -26  -27  -50  -42  -30  -24  -52  -46  98  80  -60  -60 

Resultat før skattekostnad  759  804  549  567  206  136  -71  -61  -2  14  1 441  1 460 

BALANSE PR. 31. DESEMBER

Anleggsmidler  3 148  2 792  1 585  1 587  1 409  1 252  1 915  2 090  -1 499  -1 583  6 557  6 137 

Omløpsmidler  5 819  5 183  4 531  3 334  850  711  812  1 214  -1 343  -1 740  10 669  8 703 

Likvide midler  2 630  2 707  63  66  21  6  86  23  -2 409  -2 158  392  644 

Sum eiendeler  11 596  10 682  6 179  4 987  2 280  1 969  2 813  3 327  -5 251  -5 481  17 618  15 484 

Egenkapital  2 328  2 114  1 588  1 264  464  401  1 835  1 891  -1 521  -1 552  4 694  4 117 

Langsiktig gjeld  995  932  2 308  1 493  803  725  115  1 069  -2 415  -2 227  1 805  1 992 

Kortsiktig gjeld  8 273  7 637  2 284  2 230  1 014  843  864  367  -1 315  -1 702  11 120  9 375 

Sum egenkapital og gjeld  11 596  10 682  6 179  4 987  2 280  1 969  2 813  3 327  -5 251  -5 481  17 618  15 484 

NØKKELTALL

Kontantstrøm operasjonelt  976  1 252  -436 295  290  365  -128  -32 - -  702  1 880 

Kontantstrøm fra investeringer  -582 -479  -27 -16  -218  -244  -111  -261 - -  -938  -1 000 

Årets investeringer i anleggsmidler 1)  477  430  9  12  251  261  32  15  -  -  769  718 

Investert kapital 2) - -  4 163  3 115  1 281  1 133 - - - -  6 785  4 979 

Investering i felleskontrollerte selskaper  75  83  1 444  1 348  31  62  13  31  -  -  1 564  1 524 

Antall ansatte  6 391  6 090  187  158  1 115  1 106  43  45  -  -  7 736  7 399 

Ordrereserve  31 601  23 368  -  -  960  1 035  -  -  -  -  32 561  24 404 

Herav til utførelse innen 12 måneder  19 552  16 087  -  -  659  716  -  -  -  -  20 211  16 802 

1) Omfatter ikke investering i selskap eller finansielle eiendeler.

2) Investert kapital opplyses om kun for de to kapitalkrevende virksomhetsområdene Eiendom og Industri.

Virksomhetsområdet Annet består av ufordelte kostnader 
tilknyttet konsernadministrasjonen og konsernets finans-
forvaltning, samt konsernets eierrolle innen OPS (offent-
lig-privat samarbeid). Under Eliminering blir omsetning og 
internfortjeneste mellom segmentene eliminert. 

Konsernets største enkeltkunde er Statens vegvesen, som 
sto for 12 % av konsernets totale inntekter i 2017. Inntekten 
på NOK 3 778 millioner (NOK 3 736 millioner) er inkludert 
under virksomhetsområdene Industri og Entreprenør 
Norge. Veidekke anser ikke den norske og svenske stat 
som foretaksgrupper.
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ENTREPRENØRVIRKSOMHETEN
Norge Sverige Danmark Sum Entreprenør

Beløp i NOK millioner 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

RESULTATREGNSKAP

Driftsinntekter  14 850  15 096  8 810  7 819  2 144  1 713  25 804  24 629 

Driftskostnader  -14 199  -14 322  -8 571  -7 664  -2 003  -1 601  -24 774  -23 587 

Resultat fra felleskontrollerte selskaper  4  8  4  8  -  -  8  16 

Av- og nedskrivinger  -233  -212  -75  -72  -8  -10  -316  -295 

Driftsresultat  421  570  169  91  132  102  722  763 

Netto finansposter  31  26  1  11  5  4  36  41 

Resultat før skattekostnad  452  596  170  102  137  105  759  804 

BALANSE PER 31. DESEMBER

Anleggsmidler  2 019  1 786  879  781  250  225  3 148  2 792 

Omløpsmidler  3 769  3 315  1 413  1 421  637  447  5 819  5 183 

Likvide midler  1 682  2 094  580  110  367  503  2 630  2 707 

Sum eiendeler  7 471  7 195  2 872  2 312  1 254  1 175  11 596  10 682 

Egenkapital  1 359  1 343  582  442  387  329  2 328  2 114 

Langsiktig gjeld  792  739  164  161  38  32  995  932 

Kortsiktig gjeld  5 319  5 114  2 125  1 709  829  814  8 273  7 637 

Sum egenkapital og gjeld  7 471  7 195  2 872  2 312  1 254  1 175  11 596  10 682 

NØKKELTALL
Resultatmargin 3,0 % 4,0 % 1,9 % 1,3 % 6,4 % 6,2 % 2,9 % 3,3 %

Andel av omsetning fra byggvirksomhet  10 058  9 460  6 324  6 270  1 697  1 322  18 079  17 052 

Andel av omsetning fra 
anleggsvirksomhet  4 792  5 636  2 486  1 549  447  391  7 725  7 577 

Årets investeringer i anleggsmidler  391  372  71  52  15  6  477  430 

Investering i  
felleskontrollerte selskaper  30  29  45  54  -  -  75  83 

Antall ansatte  4 114  3 962  1 735  1 615  542  513  6 391  6 090 

Ordrereserve  19 521  14 408  10 705  7 698  1 375  1 262  31 601  23 368 

Herav til utførelse innen 12 måneder  12 106  9 605  6 142  5 435  1 304  1 046  19 552  16 087 

Entreprenørvirksomheten består av to hovedsegmenter; 
Bygg og Anlegg. Byggvirksomheten utgjør 70 % av entre-
prenøromsetningen, og oppfører private og offentlige 
yrkesbygg, samt boliger. Private yrkesbygg er i hovedsak 
kontorbygg, kjøpesentre og hoteller. Offentlige yrkesbygg 
er primært skoler og helsebygg.

Prosjekter innen samferdsel (vei og bane) og annen offent-
lig infrastruktur utgjør størstedelen av omsetningen innen 
Anlegg. I tillegg består anleggsporteføljen av prosjekter 
innen energisektoren samt industrianlegg. Ved oppfølging 
av virksomheten er det høy fokus på marginer og likviditet.
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EIENDOMSVIRKSOMHETEN
Norge Sverige 1) Sum Eiendom 

Beløp i NOK millioner 2017 2016 2017 2016 2017 2016

RESULTATREGNSKAP

Driftsinntekter  610  338  2 845  2 864  3 456  3 202 

Driftskostnader  -590  -349  -2 526  -2 478  -3 117  -2 827 

Resultat fra felleskontrollerte selskaper  157  185  82  30  239  216 
Av- og nedskrivinger  -1  -  -2  -1  -4  -1 

Driftsresultat  175  174  398  416  574  589 

Netto finansposter  -30  -25  5  3  -25  -23 

Resultat før skattekostnad  146  149  404  418  549  567 

BALANSE PER 31. DESEMBER

Anleggsmidler  1 298  1 130  287  456  1 585  1 587 

Omløpsmidler  2 220  1 479  2 341  1 856  4 561  3 334 

Likvide midler  33  30  0  36  33  66 

Sum eiendeler  3 551  2 639  2 628  2 348  6 179  4 987 

Egenkapital  755  622  833  641  1 588  1 264 

Langsiktig gjeld  2 472  1 621  6  5  2 308  1 493 

Kortsiktig gjeld  324  396  1 789  1 701  2 284  2 230 

Sum egenkapital og gjeld  3 551  2 639  2 628  2 348  6 179  4 987 

NØKKELTALL

Investert kapital  3 167  2 257  995  858  4 163  3 115 

Avkastning på investert kapital 9 % 12 % 40 % 40 % 18 % 21 %

Investering i felleskontrollerte selskaper  1 217  1 086  227  262  1 444  1 348 

Antall ansatte  59  59  128  99  187  158 

1) Eiendom Sverige omfatter også gjenværende aktivitet i Danmark med balanseførte tomter på NOK 93 millioner.

Veidekkes eiendomsvirksomhet kjøper tomter og utvikler 
disse til boliger for salg til sluttkunde. Veidekkes entre-
prenørvirksomheter står for byggingen av boligene og 
involveres allerede før beslutning om tomtekjøp blir tatt for 
å identifisere muligheter og risikoforhold. Flere av boligpro-
sjektene drives i fellesskap med andre eiendomsutviklere 
gjennom felleskontrollerte selskaper. Dette gjelder spesielt 
for virksomheten i Norge og medfører at regnskapsmessig 
omsetning i eiendomsvirksomheten blir lav.

I segmentregnskapet inntektsføres eiendomsprosjektene  
i takt med salg og produksjon, mens i finansregnskapet 
skjer inntektsføring først ved overlevering av boligen.  
Se detaljer i slutten av denne noten. Avkastning på 
investert kapital er ett av nøkkeltallene i oppfølgingen av 
eiendomsvirksomheten.
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Geografiske områder
Konsernets aktivitet er fordelt per land ut fra tilhørigheten til de ressursene som benyttes for gjennomføring av de respektive 
aktivitetene. I hovedsak samsvarer dette med kundenes geografiske lokalisering. 

Tabellen er satt opp i tråd med regnskapsprinsippene i finansregnskapet (IFRS).

Norge Sverige Danmark Felles Konsern

Beløp i NOK millioner 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

RESULTATREGNSKAP

Driftsinntekter  19 345  19 040  8 959  7 866  1 976  1 706  1  1  30 281  28 613 

Driftsresultat  852  821  382  198  95  101  -76  -66  1 252  1 053 

Resultat før skattekostnad  827  808  389  213  99  103  -55  -32  1 259  1 092 

BALANSE

Sum anleggsmidler  4 651  4 028  1 106  1 215  250  225  416  507  6 423  5 975 

Investert kapital  5 495  3 407  337  962  107  -43 -  -  5 939  4 326 

Antall ansatte  5 288  5 127  1 863  1 714  542 513  43  45  7 736  7 399 

Ordrereserve  20 481  15 444  10 705  7 698  1 375  1 262  -  -  32 561  24 404 

Herav til utførelse innen 12 måneder  12 765  10 321  6 142  5 435  1 304  1 046  -  -  20 211  16 802 

INTERNOMSETNING FORDELT PÅ SEGMENTER 

Entreprenør Eiendom Industri Annet Elimineringer Konsern

Beløp i NOK millioner 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Eksterne inntekter  23 630  23 053  3 443  3 198  4 474  3 949  1  1  20  -64  31 568  30 137 

Interne inntekter  2 174  1 575  12  3  286  214  -  -  -2 473  -1 792 - -

Sum inntekter  25 804  24 629  3 456  3 202  4 761  4 162  1  1  -2 453  -1 856  31 568  30 137 

Størstedelen av internomsetningen er tilknyttet produksjon av boliger, der Veidekkes eiendomsvirksomhet er byggherre og 
entreprenørvirksomheten står for byggingen. All internomsetning blir eliminert på konsernnivå.
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AVSTEMMING MELLOM SEGMENTREGNSKAP OG FINANSREGNSKAP

Utsatt inntektsføring på boligprosjekter
I henhold til IFRS kan oppføring og salg av en bolig først tas 
til inntekt når boligen er overlevert til kjøperen, noe som 
er regulert i IFRIC 15. Regnskapsfortolkningen IFRIC 15 
omhandler regnskapsføring av avtaler om bygging av ferdi-
gutviklede boliger. I henhold til fortolkningen skal inntekt og 
fortjeneste fra salg av ferdigutviklede boliger først regn-
skapsføres på det tidspunkt en bolig er kontraktsmessig 
overlevert til kjøper.  

I Veidekkes interne oppfølging av boligprosjekter foretas 
måling i tråd med løpende inntektsføring, som innebærer 
at inntekt og resultat regnskapsføres i tråd med sluttprog-
nose på prosjekter, fullføringsgrad og salgsgrad. Veidekkes 
segmentrapportering følger disse prinsippene. IFRIC 
15-justeringer gjelder virksomhetsområdene Eiendom og 
Entreprenør. 

Segmentregnskap IFRIC 15-justeringer Finansregnskap

Beløp i NOK millioner 2017 2016 2017 2016 2017 2016

RESULTATREGNSKAP

Driftsinntekter  31 568  30 137  -1 287  -1 523  30 281  28 613 

Driftskostnader  -29 915  -28 512  1 076  1 228  -28 839  -27 284 

Resultat fra felleskontrollerte selskaper  305  263  30  -73  334  190 

Av- og nedskrivinger  -524  -466  -  -  -524  -466 

Driftsresultat  1 434  1 422  -182  -369  1 252  1 053 

Netto finansposter  7  38  -  -  7  38 

Resultat før skattekostnad  1 441  1 460  -182  -369  1 259  1 092 

BALANSE PER 31. DESEMBER

Anleggsmidler  6 557  6 137  -134  -162  6 423  5 975 

Omløpsmidler  10 669  8 703  2 959  2 123  13 628  10 826 

Likvide midler  392  644  -  -  392  644 

Sum eiendeler  17 618  15 484  2 825  1 961  20 443  17 445 

Egenkapital  4 694  4 117  -846  -652  3 848  3 465 

Langsiktig gjeld  1 805  1 992  -37  -17  1 768  1 975 

Kortsiktig gjeld  11 120  9 375  3 708  2 631  14 827  12 005 

Sum egenkapital og gjeld  17 618  15 484  2 825  1 961  20 443  17 445 
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OPPTJENTE INNTEKTER OG RESULTAT FRA BOLIGPROSJEKTER I PRODUKSJON 

Beløp i NOK millioner 2017 2016

DRIFTSINNTEKTER

Akkumulerte driftsinntekter fra ikke-overleverte prosjekter ved inngangen til i året  2 710  1 352 

+ Driftsinntekter fra ikke-overleverte prosjekter i året  3 331  2 826 

 - Driftsinntekter fra overleverte prosjekter i året  -2 044  -1 302 

Netto IFRIC 15-justering driftsinntekter i året  1 287  1 523 

 +/- Valutadifferanser  169  -166 

Opptjente driftsinntekter fra ikke-overleverte prosjekter ved utgangen av året  4 166  2 710 

 

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD

Akkumulerte opptjente resultater før skatt på ikke-overleverte prosjekter ved inngangen til året  669  330 

+ Resultat før skatt fra ikke-overleverte prosjekter i året  819  796 

 - Resultat før skatt fra overleverte prosjekter i året  -636  -428 

Netto IFRIC 15-justering resultat før skatt i året  182  369 

 +/- Valutadifferanser  32  -29 

Opptjente resultater før skatt fra ikke-overleverte prosjekter ved utgangen av året  884  669 

Per 31. desember 2017 var det opptjent en inntekt på  
NOK 4 166 millioner og et resultat før skatt på NOK 884 
millioner på solgte boliger i produksjon. Disse resultatene 
kan i henhold til IFRS ikke inntektsføres før boligen er 

overlevert til kjøper. Det knytter seg lav usikkerhet til de 
endelige resultatene ettersom kun solgte boliger inngår i 
beregningen og salgsprisen er fastsatt. Normal byggetid i et 
boligprosjekt ligger på rundt 18 måneder.
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NOTE 3. DRIFTSINNTEKTER

Beløp i NOK millioner 2017 2016

Entreprenør, bygg  14 922  15 183 

Entreprenør, anlegg  7 725  7 417 

Eiendom  2 504  1 633 

Asfalt  3 054  2 586 

Drift og Vedlikehold  1 154  1 091 

Pukk og Grus  714  570 

Sum ordinære driftsinntekter  30 073  28 480 

Andre driftsinntekter  208  134 

Sum driftsinntekter  30 281  28 613 

SPESIFIKASJON AV ANDRE DRIFTSINNTEKTER

Beløp i NOK millioner 2017 2016

Gevinst fra salg av driftsmidler 1)  104  35 

Leieinntekter  45  19 

Andre inntekter  59  80 

Andre driftsinntekter  208  134 

1) Kun gevinster inngår i andre driftsinntekter. Eventuelle tap inngår i andre driftskostnader. 

NOTE 4. LØNNSKOSTNADER

Beløp i NOK millioner 2017 2016

Lønn  5 015  4 694 

Pensjonskostnader 1)  425 301

Arbeidsgiveravgift  745  737 

Andre lønnskostnader  134  105 

Lønnskostnader  6 319  5 838 

Antall årsverk  7 666  7 164 

Antall ansatte per 31. desember  7 736  7 399 

1) Det vises til note 21.
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NOTE 5. AKSJER TIL ANSATTE

Veidekke foretar to ganger årlig salg av aksjer med rabatt 
på gjeldende børskurs til de ansatte. Det er ett aksjetilbud 
til ledende ansatte om våren med tre års bindingstid og ett 
aksjetilbud til alle ansatte om høsten med to års bindings-
tid. Aksjesalgene regnskapsføres i henhold til IFRS 2 om 
aksjebasert avlønning. Kostnadsført rabatt beregnes som 
differansen mellom børs- og kjøpskurs på kjøpstidspunktet, 
redusert med verdien av en salgsopsjon basert på bindings-
tiden og historiske svingninger i aksjekursen. Opsjonen 
beregnes etter Black-Scholes-modellen. Den delen av rabat-
ten som ikke kostnadsføres, blir ført direkte mot egenkapi-
talen i henhold til reglene i IFRS 2.

Lånene til sentrale ledere er for tiden rentefrie og avdras 
med 5 % i året. Lånene er oppsigelige etter ti år og er 
sikret med pant i aksjene.

Lånene knyttet til aksjeordningen for alle ansatte er også 
rentefrie og sikret med pant i aksjene. Løpetiden er ett år. 
Kalkulert rentekostnad relatert til de langsiktige rentefrie 
lånene, er klassifisert som lønnskostnad. Det vises til note 
6 og 30.

AKSJESALG TIL ANSATTE 

Beløp i NOK millioner 2017 2016

Salg av aksjer til ansatte (antall aksjer)  1 938 824  1 665 074 

Kostnadsført rabatt etter skatt  21  20 

Rabatt ført direkte som reduksjon i egenkapitalen relatert til konsernets aksjeprogram  20  20 

AKSJELÅN TIL ANSATTE 

Beløp i NOK millioner, unntatt antall ledere og ansatte 2017 2016

Lån til sentrale ledere til kjøp av Veidekkeaksjer  159  161 

Kostnadsført endring nåverdi aksjelån  5  5 

Antall ledere med langsiktige lån  585  597 

Lån i forbindelse med aksjeordning for alle ansatte  21  23 

Antall ansatte med kortsiktige lån  866  897 
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NOTE 6. FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Beløp i NOK millioner 2017 2016

Renteinntekter 1 3

Renteinntekter fra felleskontrollerte selskaper 15 13

Andre renteinntekter fra ikke-finansielle institusjoner 15 13

Valutagevinster 16 27

Mottatte aksjeutbytter 3 3

Finansinntekter fra langsiktige fordringer OPS-prosjekter 2 8

Gevinst ved salg av aksjer 7 23

Andre finansinntekter 8 9

Finansinntekter 67 98

Rentekostnader 1) -35 -37

Rentekostnader fra ikke-finansielle institusjoner -4 -7

Valutatap -19 -12

Nedskriving/tap på finansielle instrumenter - -2

Andre finanskostnader -2 -1

Finanskostnader -60 -60

Netto finansposter 7 38

1) Renteinntekter for lån til ansatte presenteres som reduserte rentekostnader. Kostnadsføring av tilhørende forskuddsbetalte lønnsytelser presenteres som 
lønnskostnader, se note 15. For 2017 utgjør beløpet NOK 5 millioner. Tilsvarende tall for 2016 var NOK 5 millioner.

SPESIFIKASJON AV AKTIVERTE RENTER 

Veidekkes eiendomsvirksomhet aktiverer renter, både på tomter under utvikling og på eiendomsprosjekter i produksjon. 
Disse rentene kostnadsføres som en driftskostnad når boligene overleveres til kunder.

Beløp i NOK millioner 2017 2016

Aktiverte renter per 1. januar 44 46

Årets aktiverte rentekostnader 33 31

Kostnadsførte renter klassifisert som driftskostnader -9 -32

Avgang ved salg av selskap - -2

Omregningsdifferanser - 1

Aktiverte renter per 31. desember 67 44

De aktiverte rentene relaterer seg til følgende eiendeler:

Tomter under utvikling og eiendomsprosjekter i produksjon 61 38

Anleggsmidler 6 6

Aktiverte renter per 31. desember 67 44

Rentesats på årets aktivering av renter 2,4 % 2,2 %
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NOTE 7. PROSJEKTER UNDER UTFØRELSE

Beløp i NOK millioner 2017 2016

Årets inntekter fra entreprenørprosjekter  25 301  24 405

DETALJER PROSJEKTER UNDER UTFØRELSE PER 31. DESEMBER

Akkumulerte inntekter innarbeidet i regnskapet  27 867  26 267 

Akkumulerte resultater innarbeidet i regnskapet  1 701  1 744 

Tapsprosjekter - gjenværende omsetning 1)  918  1 019 

Balanseførte kundefordringer i entreprenørprosjekter 4 787 4 317

Enkeltelementer som inngår i balanseførte kundefordringer:

Innestående hos kunder 2)  688  747 

Utført arbeid som ikke er fakturert  1 286  983 

Forskudd fra kunder 3)  1 404  1 152 

1) Forventet tap på disse prosjektene er resultatført.

2) Innestående er beløp som holdes tilbake som sikkerhet for byggherre. Inngår i balanseposten kundefordringer, ref. note 18.

3) Inngår i balanseposten annen kortsiktig gjeld, ref. note 24.

ORDRERESERVE 

Beløp i NOK millioner 2017 2016

Entreprenør  31 601  23 368 

Veivedlikehold (til utførelse innen 18 måneder)  960  1 035 

Total ordrereserve  32 561  24 404 

- herav til utførelse de neste 12 måneder  20 211  16 802 

NOTE 8. RESULTAT PER AKSJE

Beløp i NOK millioner 2017 2016

Resultat per aksje (kr.)  8,2  6,6 

Konsernets årsresultat  1 119  922 

Eiere av Veidekke ASAs andel av konsernets årsresultat  1 092  887 

Gjennomsnittlig antall aksjer (mill.)  133,7  133,7 

Antall aksjer per 1. januar (mill.)  133,7  133,7 

Antall aksjer per 31. desember (mill.)  133,7  133,7 

Veidekke har ikke finansielle instrumenter som gir utvanningseffekt.
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NOTE 9. GOODWILL

Beløp i NOK millioner 2017 2016

Balanseført verdi 1. januar  1 248  1 151 

Anskaffelseskost 1. januar  1 513  1 420 

Tilgang  122  140 

Årets omregningsdifferanse akkumulert anskaffelseskostnad  31  -47 

Anskaffelseskost 31. desember  1 666  1 513 

Akkumulerte avskrivinger 1. januar  -251  -251 

Akkumulerte nedskrivinger 1. januar  -13  -18

Årets nedskrivinger  -  - 

Årets omregningsdifferanse akkumulert avskrivinger og nedskrivinger  -  5

Akkumulerte avskrivinger og nedskrivinger 31. desember  -265  -264 

Balanseført verdi 31. desember  1 401  1 248 

Konsernet har balanseført goodwill fra i alt 55 virksom-
hetskjøp. Hver goodwillpost er knyttet til en kontantstrøm-
genererende enhet (KGE). En kontantstrømsgenerende 
enhet er det laveste nivået hvor uavhengige kontantstrøm-
mer kan måles. I tilfeller hvor overtatt virksomhet opprett-
holdes som selvstendig virksomhet, utgjør denne en KGE. 
Virksomheter hvor det knytter seg betydelige synergieffek-
ter og hvor type aktivitet er lik, betraktes som en samlet 
KGE. Dette gjelder når overtatt virksomhet er integrert med 

eller operativt tett knyttet sammen med et eksisterende 
Veidekkevirksomhet. I disse tilfellene utgjør den samlede 
virksomheten en kontantstrømsgenererende enhet, og 
hvor goodwill måles og følges opp. I konsernet er det regis-
trert 34 kontantstrømgenererende enheter som det knytter 
seg balanseført goodwill til. 

Konsernets største goodwillposter, samt goodwill per virk-
somhetsområde, er spesifisert i tabell under:
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GOODWILL PER VIRKSOMHETSOMRÅDE FORDELT PÅ KONTANTSTRØMGENERERENDE ENHETER:

Beløp i NOK millioner 31.12.17 31.12.16

Entreprenør Norge   

Leif Grimsrud AS  177  177 

Veidekke Entreprenør AS (Reinertsen)  88 88

Veidekke Entreprenør AS, Region Syd (Agder)  71  71 
Båsum Boring AS  60 -

Øvrige  234  237

Entreprenør Sverige      

Arcona AB  99  94 

Veidekke Entreprenad AB, Region Väst  91  86 

Øvrige  225  201 

Entreprenør Danmark      

Hoffmann A/S  100  92 

Øvrige  40  37 

Industri      

Virksomhetsområdet Pukk og Grus  79  79 

Virksomhetsområdet Asfalt  124  73 

Eiendom Sverige  14  13 

Sum goodwill  1 401  1 248 

Verditesting av goodwill
Goodwill avskrives ikke, men testes for verdifall i fjerde kvartal 
hvert år. Ved særlig indikasjon på mulig verdifall, gjøres verdi- 
testen på kvartalsbasis. Verditesten gjennomføres ved at bereg-
net gjenvinnbart beløp sammenlignes med investert kapital for 
den aktuelle enheten. Gjenvinnbart beløp beregnes på basis av 
enhetens forventede fremtidige diskonterte kontantstrømmer. 
Kontantstrømmene beregnes med grunnlag i virksomhetens 
forventninger til inntjening for de kommende tre år, justert for 
eventuelle kapitalbehov. I tillegg til dette beregnes forventet kon-
tantstrøm for år fire og fem basert på nominell vekst i inntjening, 
samt enhetens termineringsverdi etter fem år. Dette summerer 
seg til enhetens gjenvinnbare beløp. Investert kapital er enhe-
tens totale eiendeler med fradrag for rentefri gjeld. Når gjenvinn-
bart beløp overstiger investert kapital, opprettholdes balanseført 
goodwill. Når gjenvinnbart beløp er lavere enn investert kapital, 
gjennomføres nedskrivning til beregnet gjenvinnbart beløp. 

Forutsetninger benyttet i verditestingen
1. Omsetningsnivå og resultatmargin kommende tre år
I nedskrivingstesten er virksomhetens budsjett og strategi 
for de kommende tre år benyttet. 

Disse er estimert på basis av nåværende omsetning og 
marginer samt forventet markedsutvikling.

2. Omsetningsnivå og resultatmargin i etterfølgende periode
Den årlige veksten lagt til grunn i kontantstrømmene for år 
fire og fem ligger nominelt på 2,5 % per år. Dette er marginalt 
høyere enn hva som forventes i den skandinaviske økono-
mien, da det ventes høyere vekst i bygg- og anleggsmarkedet 
enn veksten i BNP. I I beregningene legges det til grunn en 
termineringsverdi etter fem år, basert på Gordons modell. 

3. Diskonteringsrente
Diskonteringsrenten er basert på en vektet gjennomsnittlig 
kapitalkostnadsmetodikk (WACC). Nominell diskonterings-
rente før skatt er basert på konsernets vurderte kapitalkost-
nad beregnet som veid gjennomsnitt av kostnad for konser-
nets egenkapital og gjeld. Diskonteringsrenten tar hensyn 
til gjeldsrente, risikofri rente, gjeldsgrad, risikopremie og en 
likviditetspremie. Diskonteringsrentene benyttet på kon-
tantstrøm og termineringsverdi fremgår av følgende tabell:

Norge Sverige Danmark

Diskonteringsrente (WACC) før skatt 7,9 % 8,5 % 6,6 %

Diskonteringsrente før skatt ved beregning av terminalverdien 9,3 % 9,9 % 8,0 %
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4. Investeringsbehov/reinvesteringer
Virksomhetens forventede fremtidige investeringsbe-
hov for å opprettholde nåværende tilstand er reflektert i 
beregningene. Disse er i henhold til ledelsens budsjett og 
strategi for de kommende tre år. For perioden utover de 
neste tre år er det lagt til grunn at reinvesteringsbehovet 
tilsvarer forventede avskrivninger. Endring i arbeidskapital-
behov er vurdert og er i all vesentlighet satt til 0. Generelt 
sett er entreprenørvirksomhet innen bygg lite kapitalkre-
vende, derimot kreves det noe mere kapital i anleggs- og 
industrivirksomheten.

Vurdering av forutsetninger lagt til grunn siste år
De forutsetningene som ble lagt til grunn for beregningene 
ved utgangen av 2017, ble i stor grad oppnådd, med unntak 
av for Leif Grimsrud AS, som leverte et nullresultat i 2017. 
Tiltakene som ble iverksatt i 2017, har gitt effekter, ordresitu-
asjonen per 31.12.2017 er tilfredsstillende og det forventes 
at dette vil gi utslag i bedret lønnsomhet fra 2018. 

DETALJER FOR GOODWILLPOSTER MED VERDI OVER NOK 50 MILLIONER

Beløp i NOK millioner
Omsetning i KGE 

for 2017 1)

Oppnådd margin
i KGE for 2017

Vekst i omsetning 
etter 2018 2)

Nedskrivings- 
indikator: Resultat-

margin over tid 3)

Entreprenør Norge - Leif Grimsrud AS  645 -0,3 % 2,5 % 2,5 %

Entreprenør Norge - Veidekke Entreprenør AS 
(Reinertsen)  14 850 3,0 % 2,5 % 4)

Entreprenør Norge - Veidekke Entreprenør AS,  
Region Syd (Agder)  2 805 -1,8 % 2,5 % 0,5 %

Entreprenør Norge - Båsum Boring AS  142 1,9 % 2,5 % 3,2 %

Industri - Asfalt  3 098 4,4 % 2,5 % 3,3 %

Industri - Pukk og Grus  594 11,9 % 2,5 % 6,5 %

Entreprenør Danmark - Hoffmann A/S  2 144 6,4 % 2,5 % 0,5 %

Entreprenør Sverige Arcona AB  1 800 2,6 % 2,5 % 1,0 %

Entreprenør Sverige - Veidekke Entreprenad, Region Väst  1 859 2,8 % 2,5 % 0,5 %

1) Omsetning i den kontantstrømsgenererende enheten (KGE) som goodwillposten skal vurderes opp mot.

2) Forventet vekst i omsetning benyttet i verditester per 31. desember 2017.

3) «Break even»-nivå. Dersom det forventes at fremtidig resultatmargin (over tid) vil bli lavere enn oppgitt resultatmargin i tabellen, er dette en indikator som 
tilsier at nedskriving av goodwill bør foretas.

4) For Reinertsen-kjøpet vil det være andre indikatorer som er utslagsgivende dersom nedskriving er aktuelt.

Sensitivitetsanalyse for goodwillposter  
med verdi over NOK 50 millioner
Konsernet har foretatt sensitivitetsanalyser for å vurdere 
de beregnede nåverdier for hver enkelt kontantstrømsge-
nererende enhet med goodwill som overstiger NOK 50 
millioner. Denne viser nedskrivingsbehov for en KGE 
dersom forutsetningene endrer seg i negativ retning. 
Sensitivitetsanalysen tar utgangspunkt i de økonomiske 
forutsetningene som er omtalt over. Det er foretatt 

beregninger med basis i at en av de estimerte økonomiske 
forutsetningene endres og at de resterende økonomiske 
forutsetningene holdes fast. I sensitivitetsberegningene 
er det lagt til grunn et rimelig utfallsområde. En reduksjon 
i omsetningen utover 20 % anses som lite sannsynlig. 
Dersom dette likevel skulle inntreffe, vil en slik reduksjon 
kunne få betydelig effekt på enhetenes resultat og vil mest 
sannsynlig medføre nedskrivinger.

FØLGENDE TABELL VISER NEDSKRIVINGSBEHOV VED ENDRINGER I FORUTSETNINGENE SOM ER INNARBEIDET 
I SENSITIVITETSANALYSEN

Diskonteringsrente Omsetning 1) Resultatmargin

Endring i forutsetning +100 bp +200 bp -10 % -20 % -20 % -40 %

Nedskrivingsbehov  -  45  -  127 -  83 

1) Marginbildet opprettholdes.
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NOTE 10. ANDRE IMMATERIELLE EIENDELER

Andre immaterielle eiendeler omfatter uttaksrettigheter innen forretningsområdet Pukk og Grus samt kundeporteføljer. 
Avskrivinger for pukk- og grusrettigheter blir regnskapsført i tråd med uttak av grusmasser. Kunderelasjoner avskrives lineært 
over fire til fem år.

Beløp i NOK millioner 2017 2016

Balanseført verdi 1. januar  136  104 

Anskaffelseskost 1. januar  201  154 

Investeringer ved kjøp av selskaper/løpende drift  8  56 

Årets omregningsdifferanse akkumulert anskaffelseskost  6  -10 

Anskaffelseskost 31. desember  215  201 

Akkumulerte avskrivinger og nedskrivinger 1. januar  -64  -50 

Årets avskrivinger  -19  -18 

Årets omregningsdifferanse akkumulert avskrivinger  -3  4 

Akkumulerte avskrivinger og nedskrivinger 31. desember  -86  -64 

Balanseført verdi 31. desember  129  136 
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NOTE 11. DRIFTSMIDLER

2017 2016

Beløp i NOK millioner
Maskiner  

o.l 
Asfalt- og 
pukkverk  Eiendommer  Sum 

 Maskiner  
o.l 

Asfalt- og 
pukkverk  Eiendommer  Sum 

Balanseført verdi 1. januar  1 446  508  560  2 514  1 301  388  556  2 245 

Anskaffelseskost per 1. januar  3 577  1 200  779  5 556  3 270  999  835  5 105 

Investeringer i løpende drift  647  92  23  761  475  211  23  709 

Investeringer ved kjøp av selskaper  93  21  49  162  63  -  7  70 

Avgang anskaffelseskost  -231  -48  -9  -288  -179  -9  -72  -260 

Reklassifiseringer/andre endringer  9  -  7  16  2  -  -3  -1 

Omregningsdifferanse anskaffelseskost  35  2  14  50  -55  -1  -11  -67 

Anskaffelseskost per 31. desember  4 129  1 266  862  6 258  3 577  1 200  779  5 556 

Akk. avskrivinger/nedskrivinger per  
1. januar  -2 131  -692  -219  -3 042  -1 970  -611  -279  -2 859 

Akk. avskrivinger solgte driftsmidler  187  46  0  232  149  8  72  230 

Årets avskrivinger  -402  -80  -17  -499  -343  -90  -15  -448 
Årets nedskrivinger -3 -4 - -6 - - - -

Reklassifiseringer/andre endringer  -9  -  -7  -16  -  -  -  - 

Omregningsdifferanse avskrivinger  -21  -1  -5  -27  33  -  3  36 

Akkumulerte avskrivinger/nedskrivinger 
per 31. desember  -2 379  -730  -248  -3 357  -2 131  -692  -219  -3 042 

Balanseført verdi 31. desember  1 750  536  615  2 900  1 446  508  560  2 514 

Avskrivingsmetode Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær

Avskrivingssats 15–25 % 7 % 2–5 % 15–25 % 7 % 2–5 %

Under maskiner o.l. er det aktivert NOK 91 millioner som knytter seg til finansiell leasing.  
Konsernet hadde per 31.12.17 inngått kontrakter for NOK 240 millioner tilknyttet leveranse av driftsmidler for levering i 2018.

INVESTERINGER OG SALG (SALGSSUM) 

2017 2016

Beløp i NOK millioner Investeringer Salg Investeringer Salg

Maskiner og lignende  647  72  552  57 

Asfalt- og pukkverk  92  1  134  1 

Eiendommer  23 81  23  1 

Sum  761  154  709  59 

NETTOGEVINST (-TAP) VED SALG AV DRIFTSMIDLER 1) 

Beløp i NOK millioner 2017 2016

Maskiner og lignende  28  29 

Asfalt- og pukkverk  -1  -1 

Eiendommer  72  - 

Sum netto salgsgevinster  99  29 

1) Gevinst ved salg av driftsmidler inngår i driftsinntekter, ref. note 3. Tap ved salg av driftsmidler inngår i driftskostnader.
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NOTE 12. KJØP OG SALG AV VIRKSOMHET

Kjøp av virksomhet
Veidekkes kjøp av virksomhet i 2017 og 2016 er sammenfattet i følgende tabell:

Kjøpsår 2017 2016

Selskap

Båsum 
Boring 

AS1)

Asfalt- 
verket Mo 

AS 

Andre  
oppkjøp 2) Sum Norge 3) Sverige 4) Danmark 5) Sum

Beløp i NOK millioner

Kjøpesum  81  60  62  203  80  116  59  254 

BALANSEFØRTE VERDIER PÅ 
OPPKJØPSTIDSPUNKTET:

Immaterielle eiendeler - - - -  -  35  -  35 

Maskiner, eiendommer og lignende  31  66  65  162  62  11  8  81 

Kundefordringer og andre fordringer  43  44  1  88  33  61  21  116 

Overtatte likvide midler  9  -  1  9  12  33  16  61 

Pensjonsforpliktelser og utsatt skatt  -4  -4  -14  -23  -8  -9  -4  -20 

Langsiktig gjeld  -5  -6  -  -11  -18  -29  -  -48 

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld  -45  -31  -1  -77  -25  -44  -20  -89 

Netto identifiserte verdier/forpliktelser 100 %  29  69  52  150  56  58  21  135 

Verdi 100 % av aksjene  115  121  61  297  100  116  59  274 

Merverdi  86  51  10  146  44  58  38  139 

Innregnet goodwill i balansen  60  51  10  122  44  58  38  139 

Ikke-kontrollerende eierinteresses andel av 
identifiserte verdier  -9 - -  -9  -20 - -  -20 

Omsetning etter overtakelse 6)  16  61 1 78  269  213  67  549 

Resultat før skatt etter overtakelse 6)  -0  6 1 7  16  22  5  42 

Omsetning før overtakelse  126  75 5 206  -  102  57  160 

Resultat før skatt før overtakelse  3  9 3 14  -  1  5  7 

1) Ved kjøpet av Båsum Boring AS (70 %) er det kun majoritetens andel av goodwill som er innarbeidet

2) Brinkab Förvaltning AB (100 %), Kardanaxeln Snäkarad AB (100 %)

3) Tore Løkke AS (80 %)

4) AB Berggren & Bergmann (100 %), Åkersberga Lastbilcentral AB (100 %) og Tautech AB (100 %) 

5) Alpedalen VVS AS (100 %), Installationsgruppen AS (100 %) og Techniq Installation AS (100 %)

6) Inngår som omsetning og resultat i konsernregnskapet

2017 
Båsum Boring 
Kynningsrud Fundamentering AS som er datterselskap 
av Veidekke Entreprenør AS kjøpte 15. november 2017  
70 % av Båsum Boring AS og Båsum Boring Trøndelag AS. 
Selskapene driver brønn- og energiboring med utgangspunkt 
i Buskerud og Trøndelag. Selskapene omsatte i 2017 for NOK 
142 millioner og hadde et resultat før skatt på NOK 3 millioner. 
Forventet kjøpspris for aksjene er NOK 81 millioner, hvorav 
NOK 74 millioner ble betalt på overagelsestidspunkt. Det er 
tilordnet NOK 60 millioner til goodwill, og kun majoritetens 
andel er innarbeidet. Merverdianalysen er foreløpig. Kjøpet vil 
styrke den norske anleggsenhetens gjennomføringsevne. Det 
knytter seg en kjøpsopsjon til de resterende 30 % av aksjene, 
hvor prisen skal fastsettes på basis av fremtidig inntjening og 

forventes å utgjøre NOK 35 millioner og er innarbeidet som 
en forpliktelse i regnskapet. Det vises til note 23 for ytterligere 
omtale av opsjonen.
 
Asfaltverket Mo
Veidekke Industri AS kjøpte i tredje kvartal 2017 de resterende  
50 % av aksjene i Asfaltverket Mo AS. Asfaltverket Mo AS driver 
produksjon og utlegging av asfalt i Nordland fylke. Selskapet 
omsatte for 90 millioner i 2017 og hadde et resultat før skatt på 
NOK 14 millioner. Kjøpsprisen for aksjene er NOK 60 millioner. 
I forbindelse med virksomhetsoverdragelsen er det tilordnet 
NOK 51 millioner til goodwill. Transaksjonen innebærer at 
opprinnelig eierandel skal regnskapsføres til virkelig verdi, 
hvilket gav en regnskapsmessig gevinst på NOK 29 millioner.
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Andre oppkjøp
Det er i tillegg gjort to mindre oppkjøp i 2017. 

2016
Tore Løkke AS
Veidekke Entreprenør AS overtok 11. januar 2016 80 % av 
aksjene i anleggs entreprenøren Tore Løkke AS. Selskapet 
har kontorer i Sør-Trøndelag og utfører anleggsoppdrag over 
hele landet. Virksomheten har 78 ansatte. Regnskapet for 
2017 viser en omsetning på NOK 454 millioner og et resul-
tat før skatt på NOK 43 millioner. Forventet kjøpspris på 
kjøpstidspunktet for 80 % av aksjene var NOK 80 millioner 
kroner, hvorav NOK 68 millioner ble betalt ved overtagelse. 
Det ble tilordnet NOK 44 millioner til goodwill, inkludert den 
ikke-kontrollerendes andel. 

Åkersberga Lastbilcentral AB
Veidekke Entreprenad AB kjøpte 1. april 2016 100 % av 
aksjene i Åkersberga Lastbilcentral AB. Selskapet eier 
grus- og tipprettigheter i det sentrale Stockholmsområdet 
og utfører tjenester innen masseforflytning. Virksomheten 
hadde en omsetning på NOK 170 millioner i 2017 og et 
resultat før skatt på NOK 22 millioner. Kjøpsprisen for sel-
skapet var NOK 50 millioner, hvor NOK 7 millioner først ble 

betalt i 2017. Det ble tilordnet NOK 7 millioner til goodwill.

AB Berggren & Bergmann
Veidekke Entreprenad AB kjøpte 4. juli 2016 100 % 
av aksjene i selskapet AB Berggren & Bergmann. 
Virksomheten driver anleggsvirksomhet i Nord-Sverige. 
Kjøpet komplementerer Veidekkes eksisterende anleggs-
virksomhet i området. Virksomheten har 45 ansatte og 
hadde en omsetning på NOK 167 millioner i 2017 og et 
resultat før skatt på NOK -1 million. Kjøpsprisen for selska-
pet var NOK 59 millioner. Det ble tilordnet NOK 45 millioner 
til goodwill. 

Alpedalen VVS AS med flere
Hoffmann AS kjøpte 23. juni 2016 100 % av aksjene i 
selskapene Alpedalens VVS AS, Installationsgruppen AS 
og Techniq Installation AS. Selskapene hadde en samlet 
omsetning på NOK 124 millioner i 2016 og resultat før skatt 
på NOK 10 millioner. Det er totalt 60 ansatte i selskapene. 
Det er ikke opplyst omsetning og resultat for 2017 da sel-
skapene fra 1. januar 2017 er innfusjonert i Hoffmann A/S. 
Det ble tilordnet NOK 38 millioner til goodwill. 

REGNSKAPSMESSIGE EFFEKTER AV ÅRETS OPPKJØP: 

Beløp i NOK millioner 2017 2016

Andre immaterielle eiendeler  - 35

Maskiner, eiendommer og lignende  162 81

Kundefordringer og andre fordringer  88 116

Kontanter og bankinnskudd  9 61

Pensjonsforpliktelser og utsatt skatt  -23 -20

Langsiktig gjeld  -11 -48

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld  -77 -89

Netto identifiserte eiendeler og gjeld  150 135

Goodwill ved oppkjøpene  122 139

Ikke-kontrollerende eierinteresser  -9 -20

Realisasjon av FKS - trinnvise oppkjøp -60 -

Kjøpesum  203 254

Avtalt vederlag  203 254

Utsatt betaling  -7 -35

Utsatt betaling tidligere oppkjøp, betalt 7 -

Overtatte kontanter  -9 -61

Netto utgående kontantstrøm, virksomhetsoverdragelser  193 159

Kjøpesum i selskaper hvor Veidekke hadde majoritet før kjøpet 63 -

Netto utgående kontantstrøm, kjøp av datterselskaper  257 159
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Trinnvise oppkjøp i selskaper hvor Veidekke hadde majoritet før kjøpet
Entreprenør Norge AS kjøpte 1. september 2017 de resterende 20 % av aksjene i Kynningsrud Fundamentering AS, som er 
en landsdekkende totalleverandør av pele- og spuntarbeider. Selskapet omsatte i 2017 for NOK 439 millioner og hadde et 
resultat før skatt på NOK 46 millioner. Kjøpsprisen for aksjene var NOK 59 millioner. Kjøpet medførte ingen effekt for  
balanseført goodwill. Det er i tillegg foretatt et mindre trinnvis kjøp hvor Veidekke har overtatt de resterende 5 % av aksjene.

NOTE 13. INVESTERINGER I TILKNYTTEDE OG FELLESKONTROLLERTE SELSKAPER

Årets bevegelser for investering i tilknyttede og felleskontrollerte selskaper fremkommer av følgende tabell: 

Felleskontrollerte selskaper Tilknyttede selskaper Sum

Beløp i NOK millioner 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Balanseført verdi av investering 01.01  1 276  1 046  86  87  1 363  1 134 

Andel av årets resultat  329  178  5  12  334  190 

Mottatt utbytte  -380  -61  51  -13  -329  -75 

Kapitaløkninger  135  49  49  3  184  52 

Salg / likvidering av selskap  -94  -71  -58  -4  -151  -75 

Endring i ansvarlige lån  60  163  -6  3  54  166 

Verdiendringer ført mot totalresultatet  -41  -18  -  -  -41  -18 

Valutaomregningsdifferanser  16  -9  1  -2  17  -12 

Balanseført verdi av investering 31.12  1 301  1 276  128  86  1 430  1 363 

Konsernets totale andel av eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader relatert til investeringer i tilknyttede og felleskontrollerte 
selskaper fremgår av tabellen nedenfor. Regnskapene er satt opp i tråd med konsernets regnskapsprinsipper for segment- 
rapportering.      

2017

Beløp i NOK millioner Entreprenør Eiendom Industri OPS Totalt

RESULTATREGNSKAP

Inntekter  119  1 659  76  27  1 882 

Kostnader  -107  -1 368  -71  -  -1 546 

Resultat før skattekostnad  12  291  5  27  335 

BALANSE

Anleggsmidler  58  228  34  1 189  1 509 

Omløpsmidler  108  3 845  38  121  4 112 

Sum eiendeler  166  4 073  71  1 310  5 621 

Langsiktig gjeld  39  1 734  14  1 240  3 026 

Kortsiktig gjeld  53  1 239  26  55  1 373 

Sum gjeld  92  2 973  40  1 295  4 400 

Netto eiendeler  74  1 101  31  15  1 221 

Ansvarlige lån  -  344  -  -  344 

IFRIC 15-justering  -  -134  -  -  -134 

Investering i tilknyttede og felleskontrollerte selskaper  74  1 310  31  15  1 430 
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2016

Beløp i NOK millioner Entreprenør Eiendom Industri OPS Totalt

RESULTATREGNSKAP

Inntekter  376  1 810  124  16  2 325 

Kostnader  -356  -1 534  -105  5  -1 989 

Resultat før skattekostnad  20  276  19  22  336 

BALANSE

Anleggsmidler  58  579  58  1 125  1 820 

Omløpsmidler  116  3 290  51  73  3 529 

Sum eiendeler  174  3 868  109  1 198  5 350 

Langsiktig gjeld  37  1 660  17  1 047  2 761 

Kortsiktig gjeld  54  1 148  31  130  1 362 

Sum gjeld  91  2 808  47  1 176  4 123 

Netto eiendeler  83  1 061  62  22  1 227 

Ansvarlige lån  -  297  -  -  297 

IFRIC 15 justering  -  -162  -  -  -162 

Investering i tilknyttede og felleskontrollerte selskaper  83  1 196  62  22  1 363 

Avstemming mellom resultat i selskapenes regnskaper og bokføring i Veidekkes konsernregnskap: 

 Resultat

Beløp i NOK millioner 2017 2016

Resultat før skatt i tilknyttede og felleskontrollerte selskaper (Hentet fra de enkelte selskapenes regnskaper)  335  336 

Skatt på årets resultat  -60  -73 

Resultat etter skatt fra regnskap tilknyttede og felleskontrollerte selskaper  275  263 

Salg eierandeler og verdireguleringer  29  - 

Resultat fra investering i tilknyttede og felleskontrollerte selskaper (segmentregnskap, note 2)  304  263 

Justering av resultat i henhold til IFRIC 15  30  -73 

Resultat fra investering i tilknyttede og felleskontrollerte selskaper (finansregnskap)  334  190 

Årets resultat justert til markedsverdi

Resultat fra investeringer i tilknyttede og felleskontrollerte selskaper (finansregnskap)  334 190

Verdireguleringer finansielle eiendeler til virkelig verdi  -29  -4 

Totalresultat fra investering i tilknyttede og felleskontrollerte selskaper  305  187 
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Detaljer vesentlige investeringer i tilknyttede og felleskontrollerte selskaper
Tallene som vises i tabellen er hentet fra selskapenes IFRS-regnskap og oppgis 100 %. 
Alle investeringene konsolideres etter egenkapitalmetoden.

Selskap
Lilleby  

Eiendom AS
Lørenvangen  

Utvikling AS 1) M17 Utvikling AS Allfarveg AS 2)

Beløp i NOK millioner

Divisjon Eiendom Norge Eiendom Norge Eiendom Norge Annet
Type innretning Felleskontrollert Felleskontrollert Felleskontrollert Felleskontrollert
Forretningskontor Trondheim Oslo Oslo Oslo
Betalt utbytte til eierne  -  -  -  20 
Inntekter  378  475  1  - 
Avskrivninger  -  -  -  - 
Andre kostnader  -315  -332  -8  - 
Driftsresultat  63  143  -7  - 
Renteinntekter  -  1  -  - 
Rentekostnader  -19  -10  -  - 
Andre finansposter netto  -  -  -  25 
Resultat før skatt  44  134  -7  25 
Skattekostnad  -9  -31  2  -4 
Resultat etter skattekostnad  34  104  -5  22 
Andre inntekter og kostnader  -  -  1  17 
Totalresultat  34  104  -4  39 

Anleggsmidler  -  -  3  1 026 
Kontanter og kontantekvivalenter  54  134  18  64 
Andre omløpsmidler / boligprosjekter  948  909  892  16 
Omløpsmidler  1 001  1 043  909  80 
Langsiktige finansielle forpliktelser  280  461  648  1 044 
Annen langsiktig gjeld  32  34  20  28 
Langsiktig gjeld  311  495  668  1 072 
Kortsiktige finansielle forpliktelser  297  273  -  - 
Annen kortsiktig gjeld  20  5  -  34 
Kortsiktig gjeld  317  277  -  34 
Sum egenkapital  373  271  244  - 
Konsernets eierandel i prosent 50 % 50 % 50 % 50 %
Konsernets andel av egenkapital  187  135  122  - 
Bokført verdi 31. desember 2017  187  135  122  - 

1) Lørenvangen Utvikling AS er eid 50 % av OBOS. Det vises til note 33.

2) Se note 14 for mer detaljer rundt regnskapsføringen av Allfarveg AS.
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NOTE 14. OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEID (OPS-PROSJEKTER)

Veidekke har eierinteresser i fem OPS-prosjekter; fire  
skoleprosjekter og ett veiprosjekt. 

Et OPS-prosjekt er et samarbeid mellom en offentlig og en 
privat aktør om et byggeprosjekt, der en kommune eller 
statlig etat bestiller en tjeneste, som i Veidekkes tilfelle gjel-
der leie av en vei/skole i en avtalt leieperiode.Veidekke dan-
ner et aksjeselskap som påtar seg byggherrerollen, utfører 
prosjektering og tar ansvaret for bygging, finansiering, drift 
og vedlikehold i en gitt leieperiode. For skoleprosjektene 
står Veidekke Entreprenør AS for både byggingen og drift 
og vedlikehold av byggene i leieperioden, mens for veipro-
sjektet er byggingen utført av Veidekke Entreprenør AS, 
mens drift og vedlikehold i hovedsak utføres av Veidekke 
Industri AS.

Selve byggingen og driften regnskapsføres løpende på linje 
med ordinære prosjekter, og inngår i det respektive virk-
somhetsområdets resultatregnskap. Eierrollen for de fem 
prosjektene rapporteres under virksomhetsområdet Annet. 
Veidekke regnskapsfører OPS-kontraktene som en finansi-
ell eiendel i henhold til IFRIC 12 Tjenesteutsettingsordning 
(The Financial Asset Model), basert på amortisert kost. 
Drifts- og vedlikeholdskontraktene blir inntektsført løpende 
over driftsperioden i takt med utført arbeid. 

Oversikt over OPS-kontrakter Leieperiode Byggekontrakt Eierandel Status Juridisk eier

Rykkinn Skole 2016–2041 0,2 mrd. 50 % Leieperiode Skuleveg AS

Jessheim Videregående Skole 2017–2042 0,8 mrd. 50 % Leieperiode Skulebygg AS

Gystadmarka Skole 2018–2043 0,2 mrd. 50 % Under bygging Skuleplass AS

Justvik Skole 2018–2043 0,1 mrd. 50 % Under bygging Skulegaard AS

E39 Lyngdal-Flekkefjord 2006–2031 1,2 mrd. 50 % 1) Leieperiode Allfarveg AS

1) Veidekkes resultatandel er på 65 %.

I regnskapet inngår OPS-selskapene på følgende regnskapslinjer:

Beløp i NOK millioner 2017 2016

RESULTATREGNSKAP

Resultat fra investering i felleskontrollerte selskaper 22 17

Annen finansinntekt  8  31 

Annen rentekostnad  -1  -5 

Sum resultat før skattekostnad  29  44 

BALANSEOPPSTILLING

Investering i felleskontrollerte selskaper 1) 52 22

Langsiktige finansielle eiendeler 0 126

Sum anleggsmidler  52  148 

Omløpsmidler  -  24 

Sum eiendeler  52  172 

Egenkapital  52  36 

Langsiktig gjeld  -  123 

Kortsiktig gjeld  -  13 

Sum egenkapital og gjeld  52  172 

1) Eierandelen i det felleskontrollerte selskapet Allfarveg AS er per 31. desember 2017 balanseført til kr 0. Dette skyldes at inngåtte renteavtaler skal regnskapsfø-
res til virkelig verdi og det har vært en stor reduksjon i det langsiktige rentenivået siden kontrakten ble inngått. Se nærmere omtale under.
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Salg av OPS-prosjekter
Veidekke har i løpet av 2017 solgt seg ned fra 100 % til  
50 % eierandel i de to selskapene som er kontraktspart-
nere for prosjektene Gystadmarka skole og Justvik skole. 
Salget gav en samlet regnskapsmessig gevinst på NOK 7 
millioner og inngår i resultatregnskapsoppstillingen under 
linjen Annen finansinntekt. For 2016 resulterte tilsvarende 
nedsalg i en regnskapsmessig gevinst på NOK 23 millioner.

Finansielle instrumenter - finansiering OPS-prosjekter
Det er innhentet særskilt finansiering for alle prosjek-
tene i bygge- og leieperioden. For å sikre forutsigbarhet i 

leieperioden, er det inngått fastrenteavtaler. Avtalene løper 
over prosjektenes levetid. Leieinntekt fra stat/kommune er i 
all hovedsak fastsatt på kontraktsinngåelsestidspunktet, og 
det er derfor hensiktsmessig å sikre prosjektets rentekost-
nad over den samme perioden for å redusere den finansi-
elle risikoen. Sikringen medfører at en eventuell fremtidig 
endring i rentenivå ikke vil få vesentlig påvirkning på lønn-
somheten i prosjektene. Rentesikringene er utarbeidet slik 
at den regnskapsmessig tilfredsstiller vilkårene for sikrings-
bokføring. Nøkkeltall for lån og renteswapper fremgår av 
tabellene under.

OPS-SKOLEPROSJEKTER
Oppstilling over Veidekkes andel av rentederivater inngått for å dekke forpliktelser knyttet til bygging og utleie av skoler.

Beløp i NOK millioner Pålydende Forfall Virkelig verdi 1)

Finansiering - fastrentelån 93 Juli 2041 -11

Sikring - renteswapper 114 Februar 2018 0

Finansiering - fastrentelån 371  August 2042 -38

Finansiering - fastrentelån 2) 110  Desember 2042 -2

Finansiering - fastrentelån 2) 49 Desember 2042 -1

1) Virkelig verdi er markedsverdien på det finansielle instrumentet per 31.desember 2017. Et negativt beløp er uttrykk for at gjeldende rentenivå er lavere enn hva 
det var på tidspunkt for avtaleinngåelse, og angir teoretisk hva som må betales motpart utover hovedstolen ved en eventuell terminering av kontrakt.

2) Det er ikke foretatt trekk på lånene, det følger derfor av IAS 39 at lånene regnskapsmessig ikke skal innregnes til virkelig verdi før en slik hendelse inntreffer.

OPS-PROSJEKTET E39 LYNGDAL-FLEKKEFJORD
Eierrollen i OPS prosjektet E39 utøves gjennom 50 % eierandel i selskapet Allfarveg AS. Oppstillingen under viser Veidekkes 
andel av rentederivatet.

Beløp i NOK millioner Pålydende Forfall Virkelig verdi

Sikring - renteswapper 571  August 2030 -141

Spesifikasjon av balanseposten «investering» i det felleskontrollerte selskapet Allfarveg AS:

Beløp i NOK millioner 2017 2016

Balanseført verdi per 1. januar  - -

Inntektsført resultat  14  14 

Utdelinger  -12  -12 

Virkelig verdijustering langsiktige renteswapper  11  17 

Justering ved at negativ egenkapital ikke innregnes fra felleskontrollerte selskaper  -13  -20 

Balanseført verdi per 31. desember  -  - 
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Sikringsbokføringen på OPS-prosjekter totalt:

Beløp i NOK millioner 2017 2016

Sikringsreserve per 1. januar -132 -149

Årets endring sikringsreserve -17 17

Sikringsreserve per 31. desember -149 -129

Justering av sikringsreserve ved at negativ egenkapital ikke innregnes 33 43

Sikringsreserve 31. desember som inngår i regnskapet -116 -89

Oppstillingen beskriver Veidekkes andel av rentederivatene 
relatert til OPS-prosjekter. Virkelig verdi av alle rentederiva-
tene har en mindreverdi på NOK 149 millioner etter skatt, 
hvorav NOK 116 millioner er innarbeidet i regnskapet per 
31. desember 2017.

Det er foretatt sensitivitetsberegning av effekten av en 
mulig endring i rentenivå med 100 basispunkter opp eller 
ned. En slik endring ville ha hatt en effekt på egenkapitalen 
i størrelsesorden NOK 40 millioner. 

NOTE 15. FINANSIELLE EIENDELER

Beløp i NOK millioner 2017 2016

Aksjelån til ansatte  159  161 

Finansielle investeringer  187  146 

Finansielle fordringer OPS-prosjekter 1)  -  126 

Andre langsiktige fordringer  143 202

Andre aksjer  19  13 

Finansielle eiendeler  508  649 

1) Det vises til note 14.

Under Finansielle investeringer ligger NOK 187 millioner i et 
obligasjonsfond. Midlene knytter seg til dekning av pen-
sjonsforpliktelser og er pantsatt. Investeringen anses som 
tilgjengelig for salg og regnskapsføres til virkelig verdi. 

Andre aksjer er finansielle instrumenter tilgjengelige for 
salg og regnskapsføres til virkelig verdi. Opprinnelig kost-
pris er benyttet som anslag på virkelig verdi.

Aksjelån til ansatte kan splittes i følgende deler:

Beløp i NOK millioner 2017 2016

Lån til ansatte til virkelig verdi  137  139 

Langsiktig forskudd ansatte  22  22 

Bokført verdi aksjelån til ansatte  159  161 

Lån til ansatte balanseføres i tråd med prinsippene i IAS 
39 til virkelig verdi. Lånene er per i dag rentefrie. Bokført 
verdi fremkommer ved å neddiskontere forventede frem-
tidige avdrag med antatt markedsrente. I beregningen er 
det benyttet en antatt markedsrente på 3,0 % (3,0 %) etter 
skatt og en antatt gjennomsnittlig resterende løpetid på 

fem år. Forskjellen mellom bokført verdi og pålydende på 
lånene er å anse som forskuddsbetalte ytelser til ansatte. 
I balansen presenteres forskuddet sammen med beregnet 
bokført verdi av lånene. Det foreligger tilfredsstillende pan-
tesikkerhet for lånene. Se note 5.
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NOTE 16. BOLIGPROSJEKTER

Boligprosjekter består av oppføring av boliger i egenregi 
for salg. Under denne posten er det balanseført påløpte 
kostnader vedrørende utvikling av tomter for utbygging og 
boliger under oppføring. De fleste prosjekter har varighet 
utover tolv måneder, og eiendeler vil således først bli rea-
lisert og oppgjort etter tolv måneder. Regnskapsmessig er 
tomter og prosjekter presentert som varelager.

Utvikling av boligprosjekter gjøres både i egenregi (heleide) 
og i samarbeid med partnere. Når prosjekter gjennomfø-
res i partnerskap gjøres dette som regel i felleskontrol-
lerte selskaper hvor Veidekke har en eierandel på 50 %. 
Bakgrunnen for å gjennomføre prosjekter i partnerskap er 
et ønske om risikodeling og utnyttelse av kapitalrammer. 
Boligprosjekter i felleskontrollerte og tilknyttede selskaper 
befinner seg utenfor konsernets balanse. 

Beløp i NOK millioner 2017 2016

Tomter under utvikling  3 214  2 410 

Prosjekter i produksjon  3 796  2 423 

Usolgte ferdigstilte boliger  44  32 

Sum boligprosjekter  7 055  4 865 

Andre eiendomsprosjekter  22  12 

Balanseført varelager i boligprosjekter (heleide)  7 076  4 877 

 

Boligprosjekter i felleskontrollerte selskaper  1 201  1 155 

Boligprosjekter i tilknyttede selskaper  71  32 

Balanseført verdi boligprosjekter i felleskontrollerte og tilknyttede selskaper (deleide)  1 272  1 187 
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GEOGRAFISK INNDELING
2017

Boligprosjekter per 31. desember 
Beløp i NOK millioner

Tomter under 
utvikling I produksjon

Usolgte, 
ferdigstilte

Sum  
egenregi

Bokførte  
verdier i  

felleskontrollerte 
og tilknyttede 

selskaper

Norge  1 649  392  20  2 061  1 142 

Danmark  93  465 -  558 -

Sverige  1 473  2 939  24  4 436  212 

Balanseført totalt  3 214  3 796  44  7 055  1 353 

2016

Boligprosjekter per 31. desember 
Beløp i NOK millioner

Tomter under 
utvikling I produksjon

Usolgte, 
ferdigstilte

Sum  
egenregi

Bokførte  
verdier i  

felleskontrollerte 
og tilknyttede 

selskaper

Norge  1 136  214  25  1 375  956 

Danmark  111  96 -  207 -

Sverige  1 163  2 113  7  3 283  294 

Balanseført totalt  2 410  2 423  32  4 865  1 251 

Verdsettelse av tomter under utvikling
Alle tomter i porteføljen verdivurderes årlig. I balanseført verdi 
inngår kjøpspris for tomten, påløpte utviklingskostnader, akti-
verte renter samt eventuell utsatt betaling for tomten. Dersom 
det knytter seg en kjøpsopsjon til tomten, aktiveres kjøpspris 
først på det tidspunkt hvor opsjonen utøves. 

Veidekke foretar en intern verdivurdering av alle eien-
dommer. Ved verdsettelse av utviklingstomter benyttes 
en nåverdimodell hvor en rekke forutsetninger legges til 
grunn, eksempelvis forventninger til utnyttelse av areal 
(BRAS), byggekostnad, tidspunkt for byggestart samt 

produksjonsperiode. Alle kontantstrømmer i modellen ned-
diskonteres med konsernets avkastningskrav på eiendoms-
investeringer som er 15 %.

Tomteporteføljen
Ved utgangen av 2017 hadde Veidekke en tomteporte-
følje i Skandinavia som til sammen kan gi om lag 14 000 
boenheter. En vesentlig andel er kjøpsopsjoner, hoved-
sakelig tilknyttet den svenske eiendoms virsomheten. 
Tomteporteføljen omfatter kun tomter som er under utvik-
ling. Tomtene fordeler seg som følger:

Boenheter Veidekke-eid 1) Kjøpsopsjoner Sum
Antall  

prosjekter

Norge 4 550 750 5 300  47 

Sverige 3 900 4 850 8 750  109 

Sum 8 450 5 600 14 050  156 

1) Veidekkes andel i hel- og deleide prosjekter.
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OVERSIKT OVER TOMTER MED KJØPESUM OVER NOK 100 MILLIONER

Prosjekt Eierandel
Kjøpesum  

NOK millioner 1)

Leie- 
inntekter 2017 
NOK millioner Anskaffelsesår

Antall  
boenheter

Nycoveien 2, Oslo 100 %  215  - 2014 262

Skogsnarveien, Ski 100 %  107  - 2015 65

Grenseveien 97, Oslo 100 %  175  4 2017 177

Grensesvingen 9, Oslo 100 %  335  11 2017 192

Strandveiutsikten, Trondheim 100 %  130  - 2017 215

Lövholmen 13, Stockholm 67 % 176  - 2007  58 

Prosjekter Norge  
(kjøpesum < NOK 100 millioner - heleide 489 1 439

Prosjekter Sverige  
(kjøpesum < NOK 100 millioner) - heleide 931 4 962

Prosjekter Danmark  
(kjøpesum < NOK 100 millioner) 2) 149

Sum  2 708  7 370 

1) Veidekkes andel kan bli justert etter endelig regulering.      

2) Prosjekter Danmark er tidligere nedskrevet med NOK 56 millioner. Balanseført verdi per 31. desember 2017 er NOK 93 millioner. Tomtene er lagt ut for salg.

     

Sensitivitetsanalyse av tomteverdier
I forbindelse med verdivurderingen er det tatt hensyn 
til parameterne byggestart, salgspris og byggekostnad. 
Like vanskelig som det er å kvantifisere merverdier i en 
utviklingsportefølje, er det å synliggjøre effektene av 
markedsendringer. Effekter av ulike scenarioer kan likevel 
beskrives som følger:

1. Salgsprisene synker moderat (10–15 %)
Salgspris og byggekostnader er samvarierende, men ikke 
parallelt. Synker salgsprisene, går byggekostnadene gradvis 
ned i takt med synkende boligproduksjon. Dette innebærer 
at resultatmarginen i boligprosjektet kan holdes relativt 
konstant selv om salgsprisene synker. Når tomtekostnaden 
utgjør en lav andel av prosjektets verdi, påvirkes resultat-
marginen mindre. Dette innebærer at tomtenes bokførte 
verdi i stor grad er intakt.

2. Salgsprisene synker dramatisk (25–30 %)
Selv om salgspris og byggekostnader er samvarierende, 
er det en grense for hvor lavt byggekostnadene kan synke. 
Videre vil tomtekostnadens andel av prosjektet øke ved et 
dramatisk prisfall. Tomteverdien for prosjekter som ennå 
ikke er igangsatt vil falle. De samlede effekter vil med 
stor sannsynlighet ligge innenfor en ramme på NOK 250 
millioner.

3. Byggestart utsettes
Med et avkastningskrav på 15 % vil tomteverdien påvir-
kes av endringer i byggestart. I kalkylene ved tomtekjøp 
gjøres det forutsetninger om reguleringstid og salgs- og 
byggestart. Alt annet likt, vil en endring i byggestart på ett 
år redusere porteføljens verdi med 15 %. Det skal derfor 
sannsynliggjøres utsettelser på to-tre år utover forven-
tet oppstartstidspunkt før dette gir vesentlige effekter i 
verdsettelsen.

NEDSKRIVINGER FORETATT I BALANSEFØRT TOMTEPORTEFØLJE

Beløp i NOK millioner 2017 2016

Nedskrivinger i tomteporteføljen i starten av perioden 92 65

Nedskrivinger foretatt i løpet av året  5  39

Avgang -41 -12

Nedskrivinger i tomteporteføljen ved utgangen av perioden  56  92 
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Utsatt betaling knyttet til tomtekjøp
Normalt går det noe tid fra tidspunkt for kjøp av en tomt og 
til overtagelse av tomten. I denne perioden er det inngått 
bindende avtale om kjøp, men siden Veidekke ikke har over-
tatt kontroll på tomten er den ikke balanseført i Veidekkes 
regnskap.

Ved enkelte tomtekjøp avtales det at deler av kjøpsprisen 
først skal betales på tidspunkt for når offentlig regulering av 
tomten foreligger.

Heleide prosjekter (NOK millioner) 2018 2019 2020 2021 Senere

Utsatt betaling for tomtekjøp 1) 239 915 931 251 91

1) Omfatter kun tomteforpliktelser som Veidekke er bundet til å oppfylle.

Veidekke inngikk i 2016 en avtale om å kjøpe Nedre 
Skøyenvei 24-26 i Oslo med overtagelse i mars 2019. 
Tomten skal benyttes til bygging av offentlig/privat nærings-
bygg og utvikling av omlag 400 boliger. Avtalt kjøpesum er 

NOK 799 millioner. Det er betalt et forskudd på NOK 50 
millioner, forskuddet er i balansen klassifisert under Andre 
kortsiktige fordringer. Resterende kjøpesum skal betales i 
mars 2019.

 
BOLIGER I PRODUKSJON OG USOLGTE, FERDIGSTILTE BOLIGER

Regnskapsmessig er solgte boliger i produksjon en del av 
Veidekkes varelager. Dette innebærer at inntekt og resultat 
først inntektsføres når boligen er overlevert kjøper. Det 
knytter det seg normalt begrenset usikkerhet til økonomisk 
resultat i et boligprosjekt i produksjon, og risikoen knytter 
seg først og fremst til salg av de resterende boligene. 
Risikoen knyttet til byggekostnaden, begrenses ved at 

sentrale innkjøp gjøres tidlig i byggefasen. For å sikre 
god virksomhetsstyring har Veidekke praktisert løpende 
rapportering av prosjektbidrag i segmentrapporteringen. I 
segmentregnskapet (note 2) rapporteres prosjektene i tråd 
med følgende prinsipp: forventet resultat på prosjektet x 
salgsgrad x produksjonsgrad. 

Bokførte verdier heleide prosjekter (NOK millioner) 2017 2016

Boliger i produksjon  3 796  2 423 

Usolgte, ferdigstilte boliger  44  32 

Sum  3 840  2 455 

 
SPESIFIKASJON AV BOLIGER I PRODUKSJON OG USOLGTE, FERDIGSTILTE BOLIGER PER 31. DESEMBER 2017

Antall boliger  
i produksjon

Antall usolgte 
boliger i 

produksjon

Antall usolgte, 
ferdigstilte 

boliger 
Gj.snt.  

salgsgrad 1)

Gj.snt.  
prod.grad 1)

Prosjekter i Norge - heleide prosjekter  152  24  5 84 % 54 %

Prosjekter i Norge, felleskontrollerte 
(Veidekkes andel) 2)  405  87  14 79 % 42 %

Prosjekter i Sverige - heleide prosjekter  1 689  254  1 85 % 71 %

Prosjekter i Sverige, felleskontrollerte 
(Veidekkes andel) 2)  259  63 - 76 % 64 %

Prosjekter Danmark - heleide prosjekter  115  10 - 91 % 56 %

Antall totalt/salgsgrad totalt  2 620  438  20 83 %

1) For enheter i produksjon.

2) Andeler i felleskontrollerte selskaper er bokført i balansen under Investering i felleskontrollerte selskaper. Se note 13.
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BOLIGER I PRODUKSJON OG USOLGTE, FERDIGSTILTE BOLIGER PER 31. DESEMBER 2016

Antall boliger  
i produksjon

Antall usolgte 
boliger i 

produksjon

Antall usolgte, 
ferdigstilte 

boliger 
Gj.snt.  

salgsgrad 1)

Gj.snt.  
prod.grad 1)

Prosjekter i Norge - heleide prosjekter  107  28  6 74 % 23 %

Prosjekter i Norge, felleskontrollerte 
(Veidekkes andel) 2)  493  55  10 89 % 53 %

Prosjekter i Sverige - heleide prosjekter  1 612  95  4 94 % 71 %

Prosjekter i Sverige, felleskontrollerte 
(Veidekkes andel) 2)  95  8  - 92 % 35 %

Prosjekter Danmark - heleide prosjekter  115  40 - 65 %

Antall totalt/salgsgrad totalt  2 422  226  20 91 %

1) For enheter i produksjon.

2) Andeler i felleskontrollerte selskaper er bokført i balansen under Investering i felleskontrollerte selskaper. Se note 13.

FORTJENESTE FRA SOLGTE BOLIGER I PRODUKSJON 1)

Antall solgte boliger i 
produksjon 31.12.

Akkumulert, resultatført i  
segmentregnskap  
før skatt (note 2) 1)

Akkumulert, resultatført i 
finansregnskapet

Differanse finansregnskap 
og segmentregnskap

Virksomhetsområde 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Eiendom Norge  446  517 133 136 -17 -14 150 150

Entreprenør Norge - - 24 33 - - 24 33

Eiendom Sverige  1 632  1 604 621 440 -21 -17 643 457

Entreprenør Sverige - - 34 29 - - 34 29
Entreprenør Danmark 104 - 32 - -2 - 34 -

Sum  2 182  2 121 843 638 -41 -31 884 669

1) I segmentregnskapet inntektsføres resultat fra bygging og salg av ferdigutviklede boliger i tråd med sluttprognose, salgsgrad og produksjonsgrad. 
Segmentregnskapet vurderes å gi det mest riktige bildet av den løpende verdiskapingen.

Veidekke hadde 2 182 solgte boliger i produksjon per 31. 
desember 2017. I henhold til løpende inntekstføring hadde 
disse boligene et samlet resultat på NOK 843 millioner, 
mens det i finansregnskapet var rapportert et resultat på 
minus NOK 41 millioner. Differansen på NOK 884 millioner 
vil bli inntektsført i finansregnskapet når boligene overleve-
res kjøper.

Årsaken til at finansregnskapet viser underskudd er at 
administrasjons- og salgskostnader kostnadsføres løpende 
i finansregnskapet, mens inntektene først kommer ved 
overlevering til kjøper.

Utviklingsgevinster
Veidekke optimaliserer tomteporteføljen løpende. Dette innebærer at vurderinger knyttet til eventuelle salg eller delsalg av 
prosjekter er en del av den operative virksomheten. Utviklingsgevinster fra salg av prosjekter utgjorde NOK 44 (114) millioner 
i 2017. For Norge utgjorde dette NOK 38 (49) millioner, mens det utgjorde NOK 6 (65) millioner i Sverige.
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NOTE 17. DRIFTSBEHOLDNINGER

Driftsbeholdninger omfatter beholdninger på entreprenør-
prosjektene og i industrivirksomheten. Beholdninger på 
entreprenørprosjektene består av materialer, reservedeler, 

småutstyr mv., mens beholdninger i industrivirksomheten 
består av råvarer og materialer (pukk/grus og bitumen).

Beløp i NOK millioner 2017 2016

Beholdninger i industrivirksomheten  178  174 

Beholdninger i entreprenørprosjektene  311  241 

Beholdninger i øvrig virksomhet  28 40

Driftsbeholdninger  518  455 

NOTE 18. KUNDEFORDRINGER

Balanseførte kundefordringer per 31. desember består av følgende deler:

Beløp i NOK millioner 2017 2016

Fakturerte kundefordringer 5 678 5 141

Delkredereavsetning -16 -33

Innestående kunder 688 747

Utført arbeid, ikke fakturert 1 495 1 293

Fakturert, ikke utført arbeid (ikke resultatført arbeid) -2 473 -2 124

Kundefordringer 5 372 5 025

Det vises til Regnskapsprinsippene, avsnitt Inntektsføring for mer detaljer rundt fakturering og periodisering av prosjekter.

Aldersfordeling for fakturerte kundefordringer per 31. desember:

Beløp i NOK millioner 2017 2016

Ikke-forfalte fordringer  3 267  2 741 

Mindre enn 30 dager siden forfall  855  637 

30–60 dager siden forfall  103  219 

60–90 dager siden forfall  57  45 

90–180 dager siden forfall  26  49 

Mer enn 180 dager siden forfall 1)  1 371  1 450 

Fakturerte kundefordringer  5 678  5 141 

1) Det knytter seg høye beløp til fordringer forfalt for mer enn 180 dager siden. Dette skyldes oppståtte tvister som kan være tidkrevende å løse og som i noen 
tilfeller må løses i rettsapparatet. Eventuelt verdifall på fordringen på basis av prosjektrisiko vil normalt inngå i prosjektets sluttprognosevurdering. Det vises til 
note 32 Tvister og krav relatert til prosjekter.
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Endringer i avsetning for verdifall knyttet til kredittrisiko på kundefordringene:

Beløp i NOK millioner 2017 2016

Avsetninger per 1. januar  33  28 

Omregningsdifferanse  1  -1 

Avsetninger foretatt i året  9  29 

Avsetninger benyttet i året  1  -

Avsetninger tilbakeført i året  -29  -23 

Avsetninger per 31. desember  16  33 

Avsetningene er hovedsakelig gjort på porteføljebasis.

Eksponering for kredittrisiko
Kredittrisiko er risikoen for at en kunde vil påføre Veidekke et tap ved ikke å kunne innfri en forpliktelse (konkursrisiko).

Usikret kredittrisiko for kundefordringene beregnes i følgende tabell:

Beløp i NOK millioner 2017 2016

Kundefordringer  5 372  5 025 

Herav:

Mottatte bankgarantier relatert til kundefordringene  406  382 

Andre garantier  605  224 

Fordring på stat og kommune 1)  2 096  2 250 

Sum sikrede kundefordringer  3 108  2 857 

Resterende usikret kredittrisiko i kundefordringene  2 264  2 168 

1) Det er lagt til grunn at kredittrisikoen relatert til fordringer på stat/kommune i Skandinavia er ikke-eksisterende.

NOTE 19. LIKVIDE MIDLER

Konsernets likvide midler består av bankinnskudd. Per 31. desember 2017 har konsernet NOK 40 (39) millioner i bundne midler.
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NOTE 20. ANTALL AKSJER, AKSJEEIERE MV.

De største aksjeeierne i Veidekke ASA per 31. desember 2017 er presentert i følgende tabell:

Antall aksjer Eierandel

OBOS BBL 23 769 440 17,8 %

Folketrygdfondet 15 404 795 11,5 %

If Skadeförsäkring AB 9 196 059 6,9 %

Handelsbanken Asset Management 5 650 219 4,2 %

Danske Invest Norge 5 253 230 3,9 %

Fond forvaltet av DNB Asset Management 4 808 548 3,6 %

Must Invest AS 3 000 000 2,2 %

MP Pensjon 2 708 284 2,0 %

Vanguard Group 2 503 808 1,9 %

Storebrand Asset Management 2 135 186 1,6 %

Odin Fund Management 1 813 836 1,4 %

Alfred Berg 1 767 982 1,3 %

Nordea Asset Management 1 240 318 0,9 %

KLP 1 110 216 0,8 %

Arctic Asset Management 853 214 0,6 %

Sum 15 største aksjeeiere 81 215 135 60,7 %

Ansatte (3 892 personer) 20 181 673 15,1 %

Andre 32 308 134 24,2 %

Totalt 133 704 942 100 %

   

ENDRINGER ANTALL AKSJER   

Antall utstedte aksjer 1. januar 2017  133 704 942 

Antall utstedte aksjer 31. desember 2017  133 704 942 

Pålydende per aksje er kr 0,50.
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Aksjer eid av styret og konsernledelsen per 31. desember 2017:

Antall aksjer

STYRET  

Martin Mæland, styrets leder  30 000 

Per-Otto Dyb, nestleder  4 000 

Gro Bakstad  13 000 

Hans von Uthmann  - 

Ingalill Marie Berglund  2 500 

Ann-Christin Andersen 3 300

Ingolv Høyland 5 000

Inge Ramsdal 7 695

Odd Andre Olsen 3 855

Arve Fludal  8 115 

Sum aksjer eid av styret 77 465

MEDLEMMER AV KONSERNLEDELSEN  

Arne Giske 149 645

Dag Andresen 178 850

Jimmy Bengtsson 46 140

Jørgen Wiese Porsmyr 106 660

Lars Erik Lund 13 340

Terje Larsen 108 795

Hege Schøyen Dillner 11 445

Sum aksjer eid av konsernledelsen 614 875

Totalt 692 340

 
Egne aksjer
Veidekke har ingen beholdning av egne aksjer.

Utbytte
Utbyttet for 2016 som ble utbetalt i 2017, utgjør NOK 602 millioner (4,5 kr/aksje). 
Foreslått utbytte for regnskapsåret 2017 er NOK 669 millioner (5,0 kr/aksje).
Utdeling av utbytte til Veidekke ASAs aksjonærer påvirker verken selskapets betalbare eller utsatte skatt.

NOTE 21. PENSJONER 

Veidekke har både innskuddsbaserte og ytelsesbaserte  
pensjonsplaner. For de innskuddsbaserte planene er kostna-
den lik periodens innskudd for medarbeidernes pensjonsspa-
ring. Den fremtidige pensjonen er avhengig av bidragenes 
størrelse og avkastningen på pensjonssparingen. For de 
ytelsesbaserte planene har Veidekke ansvaret for å yte en 
avtalt pensjon til en medarbeider med basis i forventet slutt-
lønn. Periodens kostnad viser medarbeidernes pensjonsopp-
tjening i regnskapsåret. Veidekke har i hovedsak innskudds-
baserte ordninger, men for ansatte over 62 år i Norge og for 
enkelte norske ledere gjelder ytelsesordninger.

Norge
I Norge har Veidekke følgende pensjonsordninger:
• Ordinær pensjonsordning
• Avtalefestet pensjon
• Førtidspensjon for ledere
• Pensjon for ansatte med lønn over 12G

Ordinær pensjonsordning
Veidekke har en innskuddsbasert ordning som innebærer at 
Veidekke betaler et månedlig innskudd til medarbeidernes 
pensjonskontoer. Innskuddet fastsettes på basis av lønn.  
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For lønn mellom 1G og 7,1G ble det i 2017 innbetalt et 
innskudd på 5,5 % av lønn, og for lønn mellom 7,1G og 
12G ble det innbetalt 11 %. Medarbeiderne kan selv velge 
risikoprofil med hensyn til forvaltning av pensjonskontoen. 
Ved død tilfaller pensjonskontoen de etterlatte.

For medarbeidere som er eldre enn 63 år og som jobbet i 
Veidekke per 31. desember 2012, foreligger det en ytelses-
basert pensjonsordning. For den ytelsesbaserte ordningen 
har Veidekke forpliktet seg til å utbetale en livsvarig pensjon 
av en nærmere angitt størrelse, og selskapet har risikoen 
for avkastningen av midlene. Opptjeningstiden for å få 
full alderspensjon fra denne ordningen er minimum 30 
år. Veidekkes ordning er en tilleggspensjon som sammen 
med folketrygdens ytelse gir en alderspensjon på omkring 
60 % av sluttlønn, forutsatt full opptjening. Den ordinære 
ordningen er finansiert med fondsoppbygging i et livsel-
skap, som forvalter midlene og administrerer ordningen. 
Pensjonsordning over 12G er finansiert over driften.

Veidekke hadde før 1. januar 2013 en ytelsesbasert pen-
sjonsordning for alle medarbeidere. Ved overgang til inn-
skuddsbasert ordning ble det innført en kompensasjons-
ordning for medarbeidere som fikk et beregningsmessig 
pensjonstap som følge av overgang til ny ordning. I regn-
skapet er det gjort avsetninger for denne ordningen.

Avtalefestet pensjon (AFP)
AFP i privat sektor er et livsvarig tillegg til alderspensjon 
fra folketrygden som utbetales tidligst fra 62 år. De norske 
konsernselskapene har AFP for sine medarbeidere. Det er 
en rekke vilkår som må være oppfylt for at en medarbeider 
har rett til AFP.

AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjons-
ordning og finansieres gjennom premier som fastsettes 
prosentmessig av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig 
måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. 
Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en inn-
skuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger 
kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i 
regnskapet. Dersom ordningen hadde vært balanseført, 
ville implementeringsvirkningen vært vesentlig. For 2017 var 
premien 2,5 % av lønn mellom 1 G og 7,1 G.

Førtidspensjon for ledere
For enkelte av de norske topplederne har Veidekke en 
ordning med førtidspensjon mellom 64 og 67 år. Denne 
ytelsesordningen omfatter tolv personer. Lederne har rett 
til å gå av med pensjon ved fylte 64 år. Førtidspensjonen 
utgjør 60 % av sluttlønn og er finansiert over driften. 
Ordningen er lukket. Konsernsjefen i Veidekke har en sær-
skilt avtale. For ytterligere detaljer vises det til note 30.

Pensjon over 12G
For medarbeidere i Norge med lønn over 12G foreligger det 
en ordning som gir pensjonsopptjening for lønn som over-
stiger 12G. Ordningen dekker alderspensjon, uførepensjon 
og barnepensjon Det foreligger en avsetningsordning hvor 
det settes av 20 % av lønn over 12 G. Avsatt beløp regule-
res årlig i tråd med fastsatte indekser. Pensjonen utbetales 
tidligst fra 67 år og i ti år fra uttaksdato. 

Avvikling av uføreordning 2016
I Norge trådte ny lov om uførepensjon i kraft fra 1. januar 
2016, og Veidekke innførte endringen 1. oktober 2016. 
Loven skal sørge for at private ordninger for uførepensjon 
skal tilpasses regelverket for uføretrygd i folketrygden. 
Veidekke har som følge av regelendringen terminert sel-
skapets uførepensjon for de norske ansatte og etablert 
en ny ordning med tilsvarende dekning, men der det ikke 
foreligger fripoliseopptjening. Avvikling av ordningen har 
påvirket resultatregnskapet for 2016 positivt med NOK 108 
millioner. Gevinstberegning av avvikling av uføreordning er 
foretatt av aktuar. Finanstilsynet fasetter rammeverket for 
hvordan disse beregningene skal foretas. Finanstilsynet 
kom i 2017 med ny veiledning som innebærer at gevinstbe-
regningen ved avvikling av uføreordningen er revurdert og 
økt med NOK 35 millioner. Den økte gevinsten er resultat-
ført i regnskapet 2017. 
 
Danmark og Sverige
I Danmark og Sverige har Veidekke innskuddsordninger for 
sine medarbeidere der foretaket hver måned er ansvarlig 
for å betale et innskudd til ordningen, mens medarbeiderne 
har risikoen for avkastningen på midlene. Pensjonsmidlene 
er plassert i livselskap som forvalter midlene og adminis-
trerer ordningene. Pensjonsordningen dekker uførhet og 
alderspensjon.

I Danmark betaler Veidekke 2/3 av tilskuddet, mens med-
arbeiderne betaler 1/3. Arbeidsgivers tilskudd utgjør 8 % 
av lønn. Pensjonsalderen i Danmark er mellom 65 år og 69 
år, avhengig av fødselsår. Pensjonsalderen vil fremover bli 
tilpasset ut fra befolkningens gjennomsnittlige levealder. Det 
er stor fleksibilitet når det gjelder utbetaling av alderspensjo-
nen. Ved død før pensjoneringstidspunkt tilfaller pensjonen 
de etterlatte. For ledelsen i den danske virksomheten fore-
ligger det en tilsvarende innskuddsordning, men for denne 
ordningen utgjør arbeidsgivers tilskudd 10 % av lønn.

I Sverige utgjør Veidekkes innskudd for alle medarbeidere  
10 % av lønn. Pensjonsalderen i Sverige er 65 år, men med 
rett å jobbe til man er 67 år. Det er stor fleksibilitet når 
det gjelder utbetaling av alderspensjonen. Ved død tilfaller 
pensjonen de etterlatte.
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Beløp i NOK millioner 2017 2016

PENSJONSKOSTNADER

Nåverdien av årets pensjonsopptjening 24 46

Rentekostnader netto pensjonsforpliktelser 9 12

Avvikling av uføreordning 1) -35 -108

Sum kostnader ytelsesordninger -2 -51

Kostnader innskuddsordninger 427 352

Pensjonskostnader 425 301

1) For 2016 og 2017 gjelder beløpet avvikling av uføreordning med fripoliseopptjening.  

SAMMENSTILLING AV NETTO PENSJONSFORPLIKTELSER

Pensjonsforpliktelser ytelsesordninger -1 201 -1 201

Pensjonsmidler 830 874

Netto pensjonsforpliktelser ytelsesordninger -371 -327

Pensjonsforpliktelser andre ordninger -99 -76

Balanseførte pensjonsforpliktelser per 31. desember -470 -404

ENDRING I BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSER I LØPET AV ÅRET

Brutto pensjonsforpliktelser per 1. januar -1 201 -1 350

Årets opptjening (nåverdi) -23 -44

Renter på forpliktelsene -30 -33

Avvikling av pensjonsordning 35 108

Utstedelse av fripoliser ved avvikling av pensjonsordning 63 58

Årets estimatavvik ført mot totalresultatet -104 -5

Arbeidsgiveravgift 5 8

Utbetalinger i løpet av året 55 58

Brutto pensjonsforpliktelser per 31. desember -1 201 -1 201

ENDRING I PENSJONSMIDLER I LØPET AV ÅRET

Pensjonsmidler per 1. januar 874 885

Forventet avkastning 21 20

Utstedelse av fripolise - avvkling av ytelsesordninger -63 -58

Arbeidsgivers tilskudd 40 64

Overføring av pensjonsmidler til innskuddspremiefond -5 -

Årets estimatavvik ført mot totalresultatet 12 11

Arbeidsgiveravgift -5 -8

Utbetalinger i løpet av året -44 -39

Pensjonsmidler per 31. desember 830 874
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OVERSIKT OVER NETTO PENSJONSFORPLIKTELSER OG ESTIMAVVIK 

Beløp i NOK millioner 2017 2016

Brutto pensjonsforpliktelser -1 201 -1 201

Pensjonsmidler 830 874

Netto pensjonsforpliktelser ytelsesordninger -371 -327

OVERSIKT OVER ESTIMATAVVIK YTELSESORDNINGER

Forpliktelser:

Endrede økonomiske forutsetninger -85 4

Endringer i bestand og demografiske forutsetninger -25 -15

Pensjonsmidler:

Faktisk avkastning vs. forutsetning i aktuarberegning 17 17

Årets estimatavvik ført mot totalresultatet før skatt -93 6

Årets estimatavvik ført mot totalresultatet etter skatt -72 4

Beløp i NOK millioner 2017 2016

ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 

Diskonteringsrente/ avkastning på pensjonsmidler 2,3 % 2,6 %

Årlig lønnsvekst 2,5 % 2,5 %

Årlig G-regulering 2,3 % 2,3 %

Årlig regulering av pensjoner under utbetaling 0,4 % 0,0 %

Dødelighetstariff K2013 K2013

PENSJONSMIDLER

Plassering

Eiendom 12 % 14 %

Obligasjoner 52 % 61 %

Kortsiktige plasseringer 21 % 14 % 

Aksjer 15 % 10 %

Sum plassering 100 % 100 %

Avkastning

Bokført avkastning 5,1 % 6,4 %

Verdijustert avkastning 5,7 % 5,0 %

Pensjoner 2017
Forventet premie til ytelsesbaserte pensjonsordninger for 
2018 er NOK 30 millioner. 

Det er forventet at kostnaden til ytelsesbaserte pensjonsordnin-
ger for 2018 også vil ligge på NOK 30 millioner. Årlig fremtidig 
kostnad til ytelsesbaserte pensjonsordninger er avhengig av en 
rekke forhold utover faktisk lønnsregulering. Ved beregning av 
årlig kostnad legges det til grunn aktuarmessige forutsetninger. 
Disse har stor betydning for kostnaden. Dette gjelder forvent-
ninger til fremtidig lønnsvekst, fremtidig G-regulering, fremtidig 
pensjonsregulering, diskonteringsrente samt dødelighetstariffer. 

Sensitivitetsanalyse
De ytelsesbaserte pensjonsordningene i Veidekke ligger 
hovedsakelig i fondsbaserte pensjonsordninger hos livselskap. 

Dette innebærer at livselskapet til enhver tid har utstedt premie 
i tråd med de til enhver tid opptjente pensjonsrettighetene. 
Om lag halvparten av bokførte pensjonsforpliktelser og midler 
knytter seg til fondsbaserte ordninger for tidligere ansatte 
som nå er pensjonister. 

For denne gruppen kan det forventes at livselskapet ikke 
vil kreve ytterligere innbetalinger av premie dersom de 
underliggende økonomiske og demografiske forutsetninger 
skulle endre seg. Dersom det gjøres endringer i økonomiske 
forutsetninger som er innenfor kategorien sannsynligvis, 
vil dette ikke få vesentlig innvirkning på det ordinære resul-
tatregnskapet. Effekten kan bli større for balansen, da pen-
sjonsforpliktelser skal innregnes til virkelig verdi. Endringer 
i aktuarmessige forutsetninger kan få utslag med opptil  
NOK 100 millioner på konsernets egenkapital.
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NOTE 22. SKATTEKOSTNAD OG UTSATT SKATT

Beløp i NOK millioner 2017 2016

SKATTEKOSTNAD

Betalbar skatt 95 145

Endring utsatt skatt 44 26

For mye/for lite avsatt tidligere år 1 -2

Sum 140 170

AVSTEMMING AV KONSERNETS SKATTEPROSENT

Beregnet skattekostnad etter gjeldende skattesats i Norge (24 % i 2017 og 25 % i 2016)  302  273 

Faktisk skattekostnad  140  170 

Differanse  162  103 

FORKLARING DIFFERANSE SKATTEKOSTNAD

Skatt fra aktivitet i felleskontrollerte selskaper 1) 79 47

Skattefrie salg av selskap 2) 70 22

Andre permanente forskjeller:

Ikke fradragsberettigede kostnader -26 -15

Effekt av endringer i skattesats 3) 18 19

Skattemessig underskudd ikke tidligere balanseført 20 23

Lavere skattesats i Sverige og Danmark enn i Norge  11  10 

Andre poster -9 -2

Sum 162 103

Konsernets skatteprosent 11 % 16 %

1) Resultat fra tilknyttede selskaper (TKS) og felleskontrollerte selskaper (FKS) innregnes i resultatregnskapet etter skatt og påvirker således ikke konsernets 
resultatførte skattekostnad.

2) Gjelder i hovedsak salg av selskaper i konsernets eiendomsvirksomhet.

3) For 2017 knytter effekten seg til redusert skattesats i Norge fra 24 % til 23 %. Tilsvarende var effekten i 2016 en reduksjon i sats fra 25 % til 24 %.

FORPLIKTELSER VED UTSATT SKATT 

Beløp i NOK millioner 2017 2016

BOKFØRT UTSATT SKATT 

Kortsiktige poster 1)  647  579 

Sum kortsiktige poster  647  579 

Driftsmidler - meravskrivinger 161 128

Andre langsiktige poster 79 93

Avsetninger til forpliktelser -232 -216

Pensjonsforpliktelser -95 -92

Sum langsiktige poster -87 -88

Underskudd til fremføring -104 -83

Netto forpliktelse ved utsatt skatt 456 408

1) I Norge og Danmark beskattes entreprenørprosjekter som er under utførelse først på tidspunkt for ferdigstilling og overlevering av et prosjekt.  
Gitt at ordremassen er stabil vil dette innebære en permanent skattekreditt på nivå NOK 600 millioner.
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PRESENTASJON AV UTSATT SKATT I BALANSEN 

Beløp i NOK millioner 2017 2016

Eiendel ved utsatt skattefordel 1) 2)  -55  -65 

Bokført utsatt skatt  512  474 

Netto forpliktelse ved utsatt skatt  456  408 

1) Skattefordel som ikke kan utlignes mot utsatt skatt.

2) Veidekke hadde per 31. desember 2017 balanseførte utsatte skattefordeler i Sverige på NOK 46 millioner (NOK 65 millioner). Beløpet er netto etter utligning 
av skatteforpliktelser. De fremførbare underskuddene i Sverige har ingen tidsbegrensning. 

ENDRINGER UTSATT SKATT 

Beløp i NOK millioner 2017 2016

Kortsiktige poster 68 -30

Anleggsmidler - meravskrivinger 33 9

Andre langsiktige poster -14 36

Avsetninger til forpliktelser -16 -10

Pensjonsforpliktelser -2 29

Underskudd til fremføring -21 13

Endring utsatt skatt 47 46

Omregningsdifferanser -4 1

Utsatt skatt i forb. med kjøp/-salg av selskaper -22 -17

Endring utsatt skatt innregnet i totalresultat 22 -3

Endring utsatt skatt i resultatregnskapet 44 26

SKATT INNREGNET I TOTALRESULTATET 

2017 2016

Beløp i NOK millioner Res. før skatt Skattekostnad Totalresultat Res. før skatt Skattekostnad Totalresultat

TOTALRESULTATOPPSTILLING

Fra resultatregnskapet  1 259  140  1 119  1 092  170  922 

Andre inntekter og kostnader ført  
mot totalresultatet:

Verdiregulering pensjoner  -94  -22  -72  5  1  4 

Omregningsdifferanser valuta  84 -  84  -102 -  -102 

Verdireguleringer finansielle eiendeler  
til virkelig verdi  -16  -1  -15  10  2  8 

Totalresultat  1 234  118  1 116  1 005  173  832 

Skatt innregnet direkte i egenkapitalen
Det er i 2017 ført NOK 6 millioner (NOK 6 millioner) som en reduksjon i betalbar skatt og økning i egenkapital relatert til salg 
av egne aksjer med rabatt til ansatte i konsernet. Det vises til note 5.
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NOTE 23. LANGSIKTIG GJELD

LANGSIKTIG GJELD TIL OBLIGASJONSEIERE OG KREDITTINSTITUSJONER MV.

Beløp i NOK millioner 2017 2016

Obligasjonsgjeld 1)  -  750 

Langsiktige lån fra kredittinstitusjoner  611  194 

Langsiktige lån fra andre  1  19 

Langsiktig rentebærende gjeld  613  962 

1) Veidekke har NOK 750 millioner i obligasjonsgjeld per 31. desember 2017, men siden den forfaller i juni 2018, er den klassifisert som kortsiktig gjeld.

ANNEN LANGSIKTIG GJELD, IKKE-RENTEBÆRENDE 

Beløp i NOK millioner 2017 2016

Opsjonsavtaler Norge 1)  69  34

Opsjonsavtaler Sverige 1)  58  55 

Annen langsiktig gjeld  46  46 

Annen langsiktig gjeld  173  136 

1) For enkelte datterselskaper som ikke eies 100 % av Veidekke foreligger det opsjonsavtaler med ikke-kontrollerende eierinteresser hvor Veidekke har en rett til 
å kjøpe resterende aksjer og ikke-kontrollerende eierinteresser har en rett til å selge de samme aksjene. Datterselskapene dette gjelder for i Norge er Båsum 
Boring AS (70 %), Seby AS (70 %), Hammerfest Entreprenør AS (83 %) og Tore Løkke AS (80 %). Datterselskapene dette gjelder for i Sverige er Veitech AB 
(90 %) og Recess AB (70 %). Veidekkes eierandeler i parentes.

For detaljer relatert til avdragsprofil, se note 29.

NOTE 24. LEVERANDØRGJELD OG ANNEN KORTSIKTIG GJELD

Beløp i NOK millioner 2017 2016

LEVERANDØRGJELD

Bokført leverandørgjeld  2 515  2 146 

Avsetning for påløpte kostnader  2 220  2 036 

Sum leverandørgjeld  4 735  4 182 

ANNEN KORTSIKTIG GJELD

Forskudd fra kunder, eiendomsvirksomhet  4 363  3 252

Forskudd fra kunder, entreprenørvirksomhet 1 404 1 152

Annen gjeld  1 705  1 676 

Sum annen kortsiktig gjeld  7 471  6 080 

Forskudd fra kunder gjelder både fakturert inntekt på prosjekter som ikke er opptjent (fakturert, ikke utført) og forskudd fra 
kunder i forbindelse med salg av boliger. 
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NOTE 25. REKLAMASJONSAVSETNINGER MV.

Under posten reklamasjonsavsetninger mv. er det foretatt 
avsetninger for reklamasjonsarbeid, dvs. for utbedring av 
mangler på avsluttede prosjekter. Reklamasjonsavsetninger 
mv. dekker også andre forpliktelser, slik som krav fra under-
entreprenører, krav fra tredjemann mv. Det gjøres avsetnin-
ger både for påløpte reklamasjonsforpliktelser og for usikre 

reklamasjonsforpliktelser. Avsetninger skal blant annet dekke 
fremtidige utgifter til utbedring av skjulte mangler, dvs. 
forhold som ikke er konstaterte. Dessuten gjelder det forhold 
som er avdekket, men hvor det er usikkerhet når det gjelder 
omfang, ansvarsforhold, kostnader mv. (tvister mv.).

Beløp i NOK millioner 2017 2016

Reklamasjonsavsetninger mv. per 1. januar 915 848

Omregningsdifferanser 23 -21

+ nye reklamasjonsavsetninger (tilgang) 504 412

- reverserte reklamasjonsavsetninger (avgang) -212 -170

- faktiske reklamasjonskostnader (forbruk) -256 -153

Reklamasjonsavsetninger mv. per 31. desember 975 915

Ansvar for mangler
Et prosjekt skal overleveres kunden i henhold til kontrakten. 
Dersom det avdekkes mangler på overleverte prosjekter, 

kan entreprenøren bli ansvarlig for å utbedre disse uten 
ekstra betaling. Prosjektene har ulik garantitid, men er 
normalt tre til fem år.

NOTE 26. PANTSTILLELSER, GARANTIANSVAR OG SOLIDARANSVAR

Beløp i NOK millioner 2017 2016

PANTSTILLELSER

Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l. 26 178

Bokført verdi av pantsatte eiendeler 1) 29 363

GARANTISTILLELSER

Garantistillelser gitt overfor felleskontrollerte og tilknyttede selskaper 51 11

Garantistillelser gitt overfor andre selskaper 1 128

1) Reduksjon i pantstillelser skyldes nedsalg i OPS selskaper. Se note 14. 

Garantistillelsen kan først gjøres gjeldende dersom det felleskontrollerte eller tilknyttede selskapet ikke er i stand til å innfri 
sine forpliktelser. Konsernet har avgitt negativ pantsettelseserklæring for lån og garantistillelser. 

Gjennom deltakelse i ansvarlige selskaper og arbeidsfellesskap vil Veidekke kunne bli stilt til ansvar for andre deltakeres 
manglende evne til å innfri sine forpliktelser. Solidaransvaret kan imidlertid først gjøres gjeldende når det aktuelle selskapet 
ikke klarer å innfri sine forpliktelser. 

Veidekke har pantsatt balanseførte finansielle eiendeler med verdi NOK 187 millioner per 31. desember 2017 til dekning av 
pådratte pensjonsforpliktelser. Det vises til note 15 Finansielle eiendeler.
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NOTE 27. KAPITALFORVALTNING

Konsernets kapitalstyring skal sikre tilstrekkelig finansiell 
handlefrihet for gjennomføring av operasjonelle og stra-
tegiske handlinger på kort og lang sikt. Veidekke skal ha 
en solid finansiell posisjon som bidrar til god lønnsomhet 
og verdiskaping i hele konsernet og som dermed bidrar til 
avkastning for aksjeeierne. Sentrale parametere i sikringen 
av en solid kapitalstruktur er konsernets egenkapital, nivå 
og utvikling av netto rentebærende gjeld, løpende kontant-
strøm samt finansielle rammer. Konsernets likviditet er pre-
get av sesongmessige variasjoner med størst gjeldsbelast-
ning gjennom sommerhalvåret som følge av høy aktivitet i 
virksomheten. Kapitalstyringen er innrettet for å ta hensyn 
til disse svingningene.

Veidekkes utbyttepolitikk innebærer at utbyttet skal utgjøre 
minimum 50 % av resultat etter skatt. Aksjeeierne skal  
ha en løpende avkastning som er korrelert med resultatene. 
Gjennomsnittlig utbyttegrad de ti siste årene har  
vært på 70 %.

Veidekke vil kunne benytte tilbakekjøp av aksjer som 
instrument for å optimalisere kapitalstrukturen i selskapet i 
perioder hvor konsernet står sterkt finansielt. Tilbakekjøp er 
således et supplement til utbyttepolitikken. Styret har full-
makt fra generalforsamlingen til å kjøpe tilbake inntil 10 % av 
aksjekapitalen. Tilbakekjøp av aksjer er kun aktuelt dersom 
aksjekursen vurderes å ligge under reell markedsverdi. De 

siste årene har Veidekke prioritert utbytte og operasjonelle 
investeringer fremfor tilbakekjøp. 
 
Finansiering av virksomheten skjer på konsernnivå. 
Veidekke har en differensiert låneportefølje med hensyn til 
både lånekilder og forfallstruktur. Konsernet benytter bank-, 
obligasjons- og sertifikatmarkedet som finansieringskilder. 
Veidekke har låneavtale med DNB med en kredittramme 
på NOK 3,6 milliarder som forfaller i 2020. Ved utgangen 
av 2017 var det trukket NOK 0,5 (0) milliarder av kredittram-
men. I tillegg har Veidekke et obligasjonslån på NOK 750 
millioner som forfaller i juni 2018. Konsernet hadde ingen 
utestående sertifikatlån per 31. desember 2017. Veidekke 
har ingen offisiell kredittrating, men har «investment 
grade»-skygge rating fra SEB på BBB.

Konsernet har betydelig kapitalbinding i eiendoms-
virksomheten i form av tomter og boliger i produksjon i 
Norge og Sverige. Eiendomsvirksomheten har en ramme 
for investert kapital på NOK 4,5 milliarder. Ved årsskiftet var 
investert kapital på NOK 4,2 milliarder (NOK 3,1 milliarder). 
Kapitalstyringen skjer med basis i risikoeksponeringen i 
de ulike delmarkedene innen geografi, produkt (boligtype, 
salgsgrad, tomtebank etc.) samt ved ulike samarbeidsfor-
mer med eksterne, herunder felleskontrollerte selskaper.

NOTE 28. FINANSIELL RISIKO

Veidekke har som mål å ha en god finansiell posisjon. For å 
oppnå dette er det viktig med god drift, lav finansiell risi-
koeksponering samt forsvarlig styring av parametere som 
påvirker finansiell risiko. Finansiell utvikling og styring er et 
viktig element i konsernets strategiprosess, og konsernets 
finanspolicy fastsetter retningslinjer for håndtering av finan-
siell risikostyring.

Veidekke har en sentralisert finansfunksjon som skal sikre 
konsernets finansielle handlefrihet på kort og lang sikt, 
samt følge opp og styre finansiell risiko i samarbeid med de 
enkelte virksomhetene. Finansfunksjonen ivaretar opp-
gavene knyttet til finansiering og styring av rente- og valu-
tarisiko, mens virksomhetsområdene ivaretar risikostyring 
knyttet til den løpende virksomheten, herunder styring av 
kredittrisiko og betalingsforutsetninger.

Veidekke er primært eksponert for risiko knyttet til kunde-
fordringer, likviditet og rentebærende gjeld.

(1) Kredittrisiko
Kredittrisiko er risiko for finansielle tap dersom en kunde 
eller motpart til et finansielt instrument ikke klarer å opp-
fylle sine kontraktsmessige forpliktelser. Konsernets kredit-
trisiko knytter seg i det vesentlige til oppgjør for fordringer, 
og herunder ligger den største risikoen i konsernets kunde-
fordringer. Kredittrisikoen på kundefordringene knytter seg 
til kundens betalingsevne og ikke til betalingsviljen (prosjek-
trisiko). Konsernet har en vesentlig andel offentlige kunder 
(nivå 30 %), hvor kredittrisikoen anses som meget lav. 
Overfor de private kundene (nivå 70 %) søkes kredittrisi-
koen håndtert gjennom avtaleutforming i kontraktene med 
byggherre samt gode rutiner for kredittoppfølging i virksom-
hetsområdene. Konsernets største enkeltkunde, målt etter 
omsetning, er Statens vegvesen.

Ved kontraktsinngåelse avhenger kredittrisikoen av den kon-
krete utformingen av avtaleverket med byggherren. Som 
en del av Veidekkes risikostyring foreligger det i styrings-
systemene rutiner for hvordan kontrakter skal utformes, 
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herunder at avtalt betalingsplan skal ligge tett opptil plan-
lagt fremdrift. I tillegg baseres entreprisekontraktene seg 
i stor grad på nasjonale standarder (eksempelvis Norsk 
Standard), og disse har bestemmelser om byggherrens sik-
kerhetsstillelse for kontraktsummen (Norsk Standard stiller 
krav til opptil 17,5 % av kontraktssum i byggeperioden). 
Sammen bidrar disse to tiltakene til at eksponeringen for 
kredittrisiko innen ordinære entreprenørprosjekter vurderes 
som lav. I Sverige foreligger det ikke en nasjonal standard-
bestemmelse om bankgarantier, og risikoen er derfor noe 
høyere i dette markedet. For industrivirksomheten, som 
har et vesentlig større antall kunder, vektlegges prosedy-
rer for kredittvurdering, rettidig fakturering, garantistillelse 
og aktiv oppfølging av utestående fordringer. Innenfor 
eiendomsvirksomheten søkes risikoen minimert gjennom 
forskuddsbetaling og ved at overlevering ikke finner sted 
før boligene er betalt.

Konsernet har ingen vesentlig kredittrisiko knyttet til én 
enkelt motpart. Konsernet har i liten grad garantert for tredje-
parters gjeld, med unntak av hva som er omtalt i note 26.

Det foreligger til enhver tid risiko for at kunden ikke er 
villig å gjøre opp for forfalte kundefordringer. Dette anses 
å være en operasjonell risiko og ikke en finansiell risiko. 
Denne risikoen håndteres som en del av den ordinære 
prosjektvurderingen. For mer informasjon vises det til note 
18 Kundefordringer og note 32 Tvister og krav relatert til 
prosjekter.

(2) Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko er risikoen for at Veidekke ikke kan møte 
sine betalingsforpliktelser ved forfall. God likviditet er en 
viktig forutsetning for Veidekkes lønnsomhet og mulighet 
til å investere og ta risiko i kapitalintensive forretnings-
områder. Styring av likviditetsrisiko har høy prioritet som 
en del av målsetningen om finansiell fleksibilitet. Styring, 
måling og kontroll av likviditet gjøres fra prosjektnivå og 
videre gjennom samtlige nivåer i organisasjonen. I eien-
domsvirksomheten begrenses likviditetsrisiko i egenre-
giprosjekter ved at et boligprosjekt som hovedregel ikke 
skal settes i produksjon før salgsgraden overstiger 50 %. 
For entreprenørvirksomheten har konsernet betydelige 
rammer for å kunne oppfylle løpende utførelsesgarantier for 
entreprenørprosjekter.

Veidekke har en kredittramme på NOK 3,6 milliarder som 
forfaller i 2020. I lånerammen, som er basert på negativ 
pantsettelseserklæring, er det satt krav til Veidekkes finansi-
elle nøkkeltall (covenants), salg av vesentlige eiendeler uten 
samtykke samt egenregieksponering i nærings- og bolig-
prosjekter. Veidekke møter alle krav som er satt i låneavta-
len med god margin, og har god finansiell handlefrihet.
 

Finansielle nøkkeltall i låneavtalen (covenants):
(i) Netto rentebærende gjeld dividert på EBITDA for de 

siste fire kvartaler skal ikke overstige 3,5. Per 31. 
desember 2017 var dette forholdstallet 0,4. Netto rente-
bærende gjeld defineres som konsernets kortsiktige og 
langsiktige rentebærende gjeld, minus konsernets lik-
vide midler og rentebærende fordringer, mens EBITDA 
defineres som konsernets driftsresultat pluss avskrivin-
ger og nedskrivinger.

(ii) Konsernets egenregieksponering skal ikke over-
stige 75 % av konsernets bokførte egenkapital. 
Egenregieksponering defineres som verdi av igangsatte, 
usolgte boliger og næringsbygg i prosjekter som gjen-
nomføres i regi av låntaker eller annet selskap i konser-
net, beregnet på grunnlag av forventet salgspris. Per 31. 
desember 2017 utgjorde egenregieksponeringen 32 % 
av bokført egenkapital.

Hvis Veidekke nærmer seg grenseverdiene på de finansielle 
nøkkeltallene, vil det iverksettes følgende tiltak:

• Netto rentebærende gjeld reduseres gjennom salg av  
eiendeler innen de to kapitalintensive virksomhets-
områdene Industri og Eiendom.

• Egenregieksponering reduseres gjennom å stanse/
utsette oppstart av nye boligprosjekter som ikke har 
oppnådd 100 % salg.

Se note 19 for informasjon om likvide midler, note 23 om 
langsiktig rentebærende gjeld, note 26 for informasjon om 
pantsettelser og garantiansvar og note 29 for sensitivitets-
analyse og forfallsstruktur.

(3) Markedsprisrisiko 
Aksjer og obligasjoner
Konsernet er eksponert for prisrisiko på egenkapital-
instrumenter gjennom investeringer klassifisert som tilgjen-
gelig for salg. Denne type investeringer er normalt ikke en 
del av konsernets investeringsstrategi. Veidekke prioriterer 
investeringer i selskaper og prosjekter der konsernet oppnår 
betydelig innflytelse over fremtidig drift og utvikling.

I gruppen finansielle investeringer klassifisert som tilgjen-
gelig for salg, er det per 31. desember 2017 bokført  
NOK 206 millioner. Av dette er NOK 187 millioner investert i 
et obligasjonsfond. Investeringen knytter seg til dekning av 
pensjonsforpliktelser.

Sikring av råvarekost
Veidekke foretar i liten grad sikring av innsatsfaktorer til 
bruk i produksjonen, og en eventuell sikring foretas først 
når ordre er inngått.
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For asfaltvirksomheten i virksomhetsområdet Industri er 
oljeproduktet bitumen en vesentlig innsatsfaktor. Pris på 
bitumen er nært knyttet til utviklingen i oljeprisen. Sikring av 
bitumenkostnaden gjøres kun i liten grad. Bakgrunnen for 
dette er at Statens vegvesen, som største kunde, kon-
traktsmessig tar størstedelen av risikoen for prisutviklingen 
på bitumen. For leveranser til øvrige kunder er det normalt 
kort tid mellom ordreinngåelse og utføring, noe som redu-
serer risiko for prisendringer. Det var per 31. desember 
2017 inngått totalt seks sikringskontrakter.

(4) Rente- og valutarisiko
Veidekkes renterisiko er knyttet til konsernets gjeldsporte-
følje. Denne risikoen styres på konsernnivå. De ulike virk-
somhetsområdene er eksponert for renterisiko, og i enkelte 
deleide selskaper benyttes rentederivater for å redusere 
vesentlig langsiktig renterisiko.

Konsernet har historisk i noen grad benyttet seg av rente-
derivater for å redusere resultatsvingninger som følge av 
endringer i rentenivået, dvs. renteswapper som kontant-
strømsikring av lån. I juni 2013 inngikk Veidekke ASA en fem 
års fastrenteavtale på NOK 500 millioner. Avtalen innebærer 
at Veidekke betaler en fast rente på 2,22 % + lånemargin 
frem til juni 2018, og avtalen blir regnskapsført som sikring.

Verdien av konsernets renteswapper fastsettes ved å bruke 
terminkursen på balansedagen, og bekreftes av den finan-
sinstitusjonen som er avtalepart.

Veidekke har eierinteresser i fem OPS-selskaper; skole-
prosjektene Skuleveg AS (50 %), Skulebygg AS (50 %),  
Skulegard AS (50 %), Skuleplass AS (50 %), samt vei-
prosjekt Allfarveg AS (50 %). For alle prosjektene er det 
inngått avtaler om langsiktig finansiering til en fast rente. 
Renterisikoen er eliminert ved at avtalt finansiering er i 
samsvar med inngåtte leiekontrakter. Det vises til egen 
omtale av OPS-prosjektene i note 14.

Rentenivået antas å ha vesentlig betydning for etterspør-
selen etter konsernets produkter. Særlig gjelder dette 
etterspørselen fra private kunder. Det foreligger derfor en 
indirekte renterisiko som en del av den generelle markeds-
risikoen. Økende rente vil normalt gi lavere aktivitet for 
konsernets byggentreprenørvirksomhet og lavere salg av 
boliger for eiendomsenheten.

Veidekke er i liten grad direkte påvirket av valutasvingnin-
ger, da virksomhetene i det vesentlige har nasjonal karakter 
og prosjektenes kontantstrømmer normalt er i samme 
valuta. Når vesentlig valutarisiko oppstår, sikres denne gjen-
nom terminkontrakter e.l. Egenkapital i utenlandske datter-
selskaper valutasikres ikke, og eventuelle kursendringer vil 
få effekt på konsernets totalresultat. Resultatført netto agio 
i 2017 var NOK -3 millioner (NOK 15 millioner).

NOTE 29. FINANSIELLE INSTRUMENTER

Balanseført verdi av eiendeler og forpliktelser fordelt på kategorier er som følger:     

Beløp i NOK millioner
Balanse per 

31.12.2017

Finansielle  
eiendeler og 

forpliktelser til 
virkelig verdi  
over resultat

Utlån og 
fordringer

Finansielle  
eiendeler  

tilgjengelig  
for salg

Øvrige  
finansielle 

forpliktelser

Langsiktige finansielle eiendeler  508  -  303  205  - 

Kundefordringer og andre fordringer  6 034  -  6 034  -  - 

Likvide midler  392  -  392  -  - 

Sum finansielle eiendeler  6 933  -  6 728  205  - 

Langsiktig rentebærende gjeld  613  -  -  -  613 

Annen langsiktig gjeld  173  -  -  -  173 

Kortsiktig rentebærende gjeld  760  -  -  -  760 

Betalbar skatt  75  -  -  -  75 

Annen kortsiktig gjeld  13 018  -  -  -  13 018 

Sum finansiell gjeld  14 639  -  -  -  14 639 
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Finansielle instrumenter til virkelig verdi 1)

Veidekkes finansielle instrumenter balanseført til virkelig verdi er avstemt i følgende tabell:

Beløp i NOK millioner

Finansielle  
eiendeler  

tilgjengelig  
for salg

Finansielle  
eiendeler og 

forpliktelser til 
virkelig verdi  
over resultat Rentederivater Sum

Finansielle instrumenter per 1. januar 2017  159  -  -616  -457 

Tilganger  35  -  -  35 

Salg/fraregning  -  -  108  108 

Årets verdiendring ført mot totalresultat før skatt  11  -  6  16

Årets verdiendringer ført mot ordinært resultat  -  -  -  - 

Finansielle instrumenter per 31. desember 2017  205  -  -503  -298 

1) Omfatter ikke Veidekkes andel av finansielle instrumenter i felleskontrollerte selskaper.     

Tabellen nedenfor analyserer finansielle instrumenter 
balanseført til virkelig verdi etter verdsettelsesmetode. De 
forskjellige nivåene er definert som følger:

Nivå 1: Virkelig verdi måles ved bruk av kvoterte priser 
fra aktive markeder for identiske finansielle instrumenter. 
Ingen justering foretas for disse prisene.

Nivå 2: Virkelig verdi måles med bruk av annen observerbar 
input enn den som benyttes på nivå 1, enten direkte (priser) 
eller indirekte (utledet fra priser).

Nivå 3: Virkelig verdi måles med bruk av input som ikke 
baseres på observerbare markedsdata.

Beløp i NOK millioner Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Sum

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg  -  146  13  159 

Rentederivat  -  -616  -  -616 

Sum per 31. desember 2016  -  -470  13  -457 

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg  -  187  19  205 

Rentederivat  -  -503  -  -503 

Sum per 31. desember 2017  -  -316  19  -298

Balanseført verdi av likvider og gjeld til kredittinstitusjoner 
er tilnærmet lik virkelig verdi fordi disse instrumentene har 
kort forfallstid. Tilsvarende er balanseført verdi av kunde-
fordringer og leverandørgjeld tilnærmet lik virkelig verdi 
da de inngås til ”normale” betingelser. Dette gjelder også 
skyldige offentlige avgifter, betalbar skatt og kortsiktig gjeld. 
Langsiktig gjeld har flytende rente samt løpende rentere-
gulering og balanseført verdi er derfor tilnærmet lik virkelig 
verdi. Virkelig verdi av konsernets rentesikringer fastsettes 
ved å bruke terminkursen på balansedagen, og bekreftes av 
den finansinstitusjonen som er avtalepart.

Finansielle instrumenter som ikke bokføres til virkelig 
verdi
Følgende av selskapets finansielle instrumenter er ikke 
bokført til virkelig verdi: Likvide midler, kundefordringer, 
andre kortsiktige fordringer, gjeld til kredittinstitusjoner, 
leverandørgjeld, skyldige offentlige avgifter og skatter og 
annen kortsiktig gjeld. 

For detaljer relatert til forfallstruktur og kredittrisiko for kun-
defordringer vises det til note 18 Kundefordringer.
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Konsernets langsiktige finansiering
Forfallstruktur og kontraktsmessige kontantstrømmer for konsernets langsiktige gjeld fremkommer av følgende tabell: 

Beløp i NOK millioner
Balanseført 

verdi

Forfalls-/nedbetalingsstruktur Sum  
kontrakts- 

messige  
kontant-

strømmer2018 2019 2020 2021 Etter 2021

Langsiktig rammelån bank 1)  524  -  -  551  - -  551

Andre lån fra kredittinstitusjoner  88  27  22  28  9  12  97 

Langsiktige rentebærende lån fra andre  1  -  1  -  - -  1 

Annen langsiktig gjeld  173  21  7  0  42  103  173 

Utsatt betaling for tomtekjøp 2)  -  239  915  931  251  91  2 427

Sum  786  287  945  1 510  302  206  3 250 

1) Konsernet har en langsiktig kredittramme hos DNB på NOK 3,6 milliarder hvor det var trukket NOK 0,5 milliarder per 31. desember 2017.   

2)  Omfatter kun tomteforpliktelse hvor Veidekke ikke har overtatt kontroll på tomten og hvor tomten ikke er balanseført i regnskapet. Se note 16.  
           

Effektiv rente på utvalgte finansielle instrumenter var som følger:

Beløp i NOK millioner 31.12.2017 1) 2017 2) 2016 2)

Likviditet 0,5 % 0,5 % 0,3 %

Kortsiktig rentebærende gjeld 2,5 % 2,2 % 1,9 %

Langsiktig rentebærende gjeld 1,9 % 2,2 % 1,9 %

1) Faktiske rentesatser per 31. desember 2017. Oppgitte renter er eksklusive rentebytteavtaler.

2) Gjennomsnittlig effektiv rente beregnes som gjennomsnitt av gjeldende vilkår gjennom året.

Per 31. desember 2017 hadde konsernet ubenyttede, kommiterte lånerammer på NOK 3 076 millioner (NOK 3 600 millioner per 
31. desember 2016). Per 31. desember 2017 klassifiseres trekk på konsernsaldoen som langsiktig gjeld da avtale løper til 2020.

Rentederivater
Konsernet benytter seg av rentederivater for å sikre seg mot resultatsvingninger som følge av endringer i rentenivået, dvs. 
rentebytteavtaler for kontantstrømsikring av lån. Konsernet har per 31. desember 2017 ett slikt rentederivat som konsolideres 
i regnskapet. 

Beløp i NOK millioner Pålydende Forfall Virkelig verdi 
Verdiendring 

2017

Veidekke ASA - 5-års rentesikring 500 Juni 2018 -2 4

Konsernet benytter sikringsbokføring for renteavtale med pålydende NOK 500 millioner og denne regnskapsføres til virkelig 
verdi i balansen med verdiregulering over totalresultatet. 
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Konsernets kortsiktige finansiering
Forfallsstruktur og forventet kontantstrøm for Veidekkes kortsiktig gjeld fremkommer av følgende tabell:

2017

Beløp i NOK millioner
Balanseført 

verdi

Forfalls-/nedbetalingsstruktur

Forventet 
kontant-

strøm

Etter 
påkrav/ 

forfall ikke 
fastsatt 0–3 mnd. 3–12 mnd.

Over 12 
mnd.

Obligasjonslån1)  750  -  7  757  -  763 

Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner  2  -  2  1  -  2 

Annen kortsiktig rentebærende gjeld  7  -  5  1  2  7 

Leverandørgjeld 2)  4 735  2 015  2 706  12  1  4 735 

Skyldige offentlige avgifter  811  -  736  63  13  811

Betalbar skatt  75  -  24  52  -1  75 

Kortsiktig gjeld  7 471  724  1 413  5 122  213  7 471 

Total finansiell kortsiktig gjeld  13 853  2 739  4 892  6 007  228  13 866 

1) 5-årig obligasjonlån utløper medio 2018 og er derfor klassifisert som kortsiktig. Sum kontraktsmessige kontantstrømmer inkluderer renteutbetalinger frem til 
lånet utløper 4. juni 2018.

2) Forfall ikke fastsatt for leverandørgjeld knytter seg i stor grad til prosjektperiodiseringer relatert til ikke-mottatte faktura. 

2016

Beløp i NOK millioner
Balanseført 

verdi

Forfalls-/nedbetalingsstruktur

Forventet 
kontant-

strøm

Etter 
påkrav/ 

forfall ikke 
fastsatt 0–3 mnd. 3–12 mnd.

Over 12 
mnd.

Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner  4  -  3  1  -  4 

Annen kortsiktig rentebærende gjeld  41  -  1  38  1  41 

Leverandørgjeld 2)  4 182  1 842  2 291  35  14  4 182 

Skyldige offentlige avgifter  656  -  595  58  3  656 

Betalbar skatt  128  -  1  128  -1  128 

Kortsiktig gjeld  6 080  781  902  4 174  223  6 080 

Total finansiell kortsiktig gjeld  11 090  2 623  3 792  4 434  241  11 090 

2) Forfall ikke fastsatt for leverandørgjeld knytter seg i stor grad til prosjektperiodiseringer relatert til ikke-mottatte faktura.   

 

SPESIFIKASJON AV «REGULERING TIL VIRKELIG VERDI» I EGENKAPITALNOTEN

Beløp i NOK millioner 2017 2016

Sikringsreserve felleskontrollerte selskaper 1)  -116  -87 

Rentebytteavtaler heleide selskaper  -2  -6 

Finansielle eiendeler tilgjengelige for salg, virkelig verdijustering 18  7 

Sum  -101  -86 

1) Herav gjelder NOK -76 (-77) millioner OPS E39 Lyngdal Flekkefjord. Det vises til note 14.

SPESIFIKASJON AV REGNSKAPSLINJE I TOTALRESULTATET 
Verdireguleringer finansielle eiendeler til virkelig verdi

Beløp i NOK millioner 2017 2016

Sikringsreserve felleskontrollerte selskaper  -30  -3 

Rentebytteavtaler heleide selskaper  4  7 

Finansielle eiendeler tilgjengelige for salg, virkelig verdi justering  11  7 

Valutaterminkontrakter  -  -2 

Sum  -15  8 



100 ÅRSRAPPORT 2017 VEIDEKKE ASA

Sensitivitetsanalyse av kontantstrøm  
for finansielle instrumenter 
Veidekke har generelt sin sterkeste finansielle posisjon ved 
utgangen av året. I deler av virksomheten er det sesongs-
vingninger, noe som også har effekt på konsernets finansi-
elle instrumenter. Det kan være stor variasjon i konsernets 
kontraktstyper og betalingsvilkår. Samlet sett gjør dette 
at det knytter seg en rekke risikofaktorer til beregningen 

av sensitivitet i endring av rentenivå. Legges gjennom-
snittlig rentebærende gjeld i 2017 til grunn er vårt anslag 
at en generell økning i rentenivået på ett prosentpoeng 
vil medføre at resultat før skatt for året blir ca. NOK 15 
millioner lavere. Ett prosentpoeng reduksjon i rentenivå vil 
tilsvarende medføre den samme bedring i resultat før skatt. 
Vurderingen omfatter ikke investeringene i felleskontrollerte 
selskaper.

NOTE 30. YTELSER TIL LEDENDE PERSONER

Erklæring til generalforsamlingen om prinsipper  
for fastsettelse av lederlønn
Styret legger frem for generalforsamlingen en redegjørelse 
om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende 
ansatte iht. allmennaksjelovens § 6-16a. Erklæringen for 
2018 vil være vedlagt innkallingen til generalforsamlingen.

Gjennomført lederlønnspolitikk for 2017 , og  
virkninger for selskapet og aksjeeierne av inngåtte  
og endrede avtaler
Lønnsreguleringer foretatt i 2017 har vært i overensstem-
melse med den erklæringen som ble avgitt til generalfor-
samlingen den 10. mai 2017. Selskapet bestreber å tilby 
konkurransedyktige lønnsbetingelser, men ønsker ikke å 
være lønnsledende. Det er etablert et bonusprogram for 
konsernledelsen der maksimal utbetaling er fastsatt til  
30 % av årslønn. Bonusen er delt opp i to deler, hvor maksi-
mal bonus for oppnådde økonomiske resultater utgjør  
20 % av årslønn, mens maksimal bonus knyttet til oppfyl-
lelse av individuelle mål er 10 %. Bonus for oppnåelse av 
økonomiske resultater er basert på fastsatte marginmål, 
der virksomhetsledere har halvparten av bonusen knyttet til 
konsernresultat og den andre halvparten knyttet til virksom-
hetsresultat. For stabslederne er bonusen for økonomiske 
resultater basert på konsernresultatet. Konsernledelsen 
deltar i Veidekkes generelle program for aksjer til ledende 
ansatte, hvor de får tilbud om kjøp av aksjer til rabattert 
kurs. Det foreligger ingen aksjeopsjonsordninger i Veidekke.

Konsernsjef
Det er avtalt en gjensidig oppsigelsestid på 12 måneder for 
Veidekkes konsernsjef. I tillegg er konsernsjef ved oppsigelse 
fra selskapets side sikret lønn i ytterligere 12 måneder. Lønn og 
annen godtgjørelse som konsernsjefen mottar fra eventuell ny 
arbeidsgiver, går til avkortning i lønnsgarantien. Konsernsjefen 
har rett til å fratre sin stilling ved 64 år. Årlig førtidspensjon skal 
fra tidspunkt for fratredelse og frem til 67 år, utgjøre 60 % av 
lønn ved fratredelse som konsernsjef. Eventuelle utbetalinger 
fra folketrygden, AFP, kollektive pensjonsforsikringer og tidli-
gere fripoliser kommer til fradrag i pensjonsgarantien. Livsvarig 
alderspensjon utbetales fra fylte 67 år. Livsvarig alderspensjon 
utgjør 60 % av lønn som overstiger 12G. For lønn inntil 12G 

opparbeides pensjon i tråd med selskapets ordinære pensjons-
ordning for norske ansatte. Årlig førtidspensjon og alders- 
pensjon for lønn over 12G reguleres hvert år iht. den årlige 
økningen i konsumprisindeksen fra tidspunktet for fratredelse. 
Dersom Veidekkes årlige lønnsoppgjør er lavere enn den årlige 
økningen i konsumprisindeksen, kan denne benyttes som 
reguleringsgrunnlag.

Konsernsjefen deltar i Veidekkes aksjeprogram for ansatte og 
kjøpte til sammen 2 740 aksjer gjennom programmet i 2017. 
Aksjeprogrammet er nærmere omtalt i note 5. Veidekke har gitt 
lån til kjøp av Veidekkeaksjer til konsernsjefen på i alt NOK 1,1 
millioner per 31. desember 2017. Lånet er for tiden rentefritt, 
avdras løpende og er sikret med pant i aksjene. Rentefordelen 
er innberettet. 

Konsernledelse
Medlemmene av konsernledelsen har ansettelsesavtaler 
med en gjensidig oppsigelsestid på seks måneder. Ved opp-
sigelse er de sikret lønn i ytterligere 12 måneder. Lønn og 
annen godtgjørelse som mottas fra eventuelle nye arbeids-
givere, går til tilsvarende avkortning i lønnsgarantien.

Dag Andresen, Terje Larsen og Jørgen Wiese Porsmyr har 
rett til førtidspensjon fra fylte 64 år. I perioden fra og med 
fratredelse og til fylte 67 år, utbetales en årlig pensjon som 
tilsvarer 60 % av pensjonsgrunnlaget ved fratredelse fra 
stilling som konserndirektør. Livsvarig alderspensjon utbe-
tales fra fylte 67 år og skal utgjøre 60 % av pensjonsgrunn-
laget for alderspensjon ved fratredelse. Årlig førtidspensjon 
og alderspensjon reguleres hvert år iht. den årlige økningen 
av konsumprisindeksen fra tidspunktet for fratredelse. 
Dersom Veidekkes årlige lønnsoppgjør er lavere enn den 
årlige økningen i konsumprisindeksen, kan denne benyttes 
som reguleringsgrunnlag. Eventuelle utbetalinger fra fol-
ketrygden, AFP, kollektive pensjonsforsikringer og tidligere 
fripoliser kommer til fradrag i pensjonsgarantien.

Hege Schøyen Dillner og Lars Erik Lund har pensjon 
og pensjonsalder i henhold til selskapets generelle inn-
skuddspensjonsordning for norske ansatte. Det vises 
til note 21 for nærmere omtale av pensjonsordningen. 
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For Jimmy Bengtsson er den ordinære pensjonsalder 65 
år. Han har en innskuddsbasert pensjonsordning, hvor 
Veidekke innbetaler 35 % av lønn i årlig premie. Ved oppsi-
gelse fra Veidekke sin side er det avtalt et avgangsvederlag 
på 12 måneders lønn i tillegg til lønn i oppsigelsestiden på 
seks måneder. 

Konsernledelsen deltar i Veidekkes aksjeprogram for ansatte, 
og kjøpte til sammen 18 180 aksjer gjennom programmet i 
2017. Aksjeprogrammet er nærmere omtalt i note 5. 

Veidekke har gitt lån til kjøp av Veidekkeaksjer til medlem-
mer av konsernledelsen på i alt NOK 5,3 millioner per 31. 
desember 2017. Fordelingen av lånet på konsernledelsens 
medlemmer fremgår i tabellen under. Lånene er dels rente-
frie og sikret med pant i aksjene.

GODTGJØRELSE TIL KONSERNSJEF OG KONSERNLEDELSE

Beløp i NOK tusen

2017 2016

Lønn
Utbetalt 

bonus
Bil, telefon, 
rentefordel

Samlet 
godtgjørelse

Samlet 
godtgjørelse

KONSERNSJEF

Arne Giske  3 868  850  247  4 965  4 623 

KONSERNLEDELSE

Dag Andresen  3 217  650  213  4 080  3 912 

Hege Schøyen Dillner  2 202  450  141  2 793  2 508 

Jørgen Wiese Porsmyr  2 872  650  172  3 694  3 438 

Terje Larsen  2 563  550  151  3 264  2 952 

Jimmy Bengtsson  2 853  631  138  3 622  2 995 

Lars Erik Lund  2 039  200  159  2 398  538 

Samlet konsernsjef/ konsernledelse  19 616  3 981  1 220  24 816  20 966 

Beløp i NOK tusen

2017

Årets endring 
i pensjons- 

rettigheter 1)

Nåverdien 
av pensjons-

forpliktelse

Premie  
pensjons-

ordning Aksjelån Avsatt bonus

KONSERNSJEF

Arne Giske  4 437  29 050 -  1 052 900 

KONSERNLEDELSE

Dag Andresen  2 964  23 497 -  564 600

Hege Schøyen Dillner - -  284  58 480

Jørgen Wiese Porsmyr  2 553  16 819 -  517 650

Terje Larsen  2 326  15 949 -  638 590

Jimmy Bengtsson - -  1 175  1 323 650

Lars Erik Lund - -  251  1 163 550

Samlet konsernsjef/ konsernledelse  12 280  85 315  1 711  5 315 

1) Årets endring i pensjonsrettigheter er høy grunnet endring i diskonteringsrente. Se note 21.
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GODTGJØRELSE TIL STYRET

Beløp i NOK tusen Styrehonorar
Lønns- 

godtgjørelse 1)

Samlet 
godtgjørelse Aksjelån

Martin Mæland (styrets leder) 598 - 598 -

Per Otto Dyb (nestleder)  346 -  346 -

Hans von Uthmann  346 -  346 -

Gro Bakstad  375 -  375 -

Ann-Christin Andersen  296 -  296 -

Ingalill Marie Berglund  296 -  296 -
Ingolv Høyland 2) - - - -

Inge Ramsdal (ansattvalgt)  246  685  931  28 

Odd Andre Olsen (ansattvalgt)  246  821  1 067 -

Arve Fludal (ansattvalgt)  246  875  1 121  489 

Samlet styret  2 995  2 381  5 376  517 

1) Samlet lønnsgodtgjørelse for annet arbeid enn styrearbeid utført for Veidekke i styreperioden.

2) Styremedlem fra 10. mai 2017. 

Veidekke har opprettet revisjons-, kompensasjons- og eiendomsutvalg. Godtgjørelse for deltagelse i utvalgene er inkludert i 
styrehonoraret. For oversikt over aksjebeholdning holdt av konsernledelse og styremedlemmer vises det til note 20.

GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Beløp i NOK tusen 2017 2016

Lovpålagt revisjon  14 191  14 262

Skatterelatert bistand  1 481  836 

Andre tjenester ut over revisjon  1 701 710

Sum godtgjørelse revisor  17 373  15 808

Godtgjørelsen er eksklusive merverdiavgift.

NOTE 31. LEIEFORPLIKTELSER OG LEIEINNTEKTER

Leieforpliktelser
Veidekke har uoppsigelige leieavtaler knyttet til leie av eiendommer, tomter, driftsmidler mv. Leieavtalene forfaller til betaling 
iht. tabellen under:

LEIEFORPLIKTELSER FOR VEIDEKKE

Husleie Driftsmidler 1) Øvrige forpliktelser

Beløp i NOK millioner 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Kostnader dette år 181 160 456 71 1 2

Kostnader neste år 125 113 42 31 - -

Totale kostnader kommende 2–5 år 281 284 75 48 - -

Totale kostnader utover 5 år 69 71 1 - - -

1) Tall for 2016 er ikke direkte sammenlignbare med 2017 da driftsmidler som var leid inn til byggeprosjekter i 2016 og hvor leieavtalen utløpte i løpet av bygge-
perioden, ikke var tatt med. 
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Leieinntekter

Veidekke har leieavtaler knyttet til utleie av eiendommer, tomter, driftsmidler mv. Inntekter fra slik utleie framgår av tabellen 
under:

VEIDEKKES INNTEKTER FRA UTLEIE AV FAST EIENDOM

Beløp i NOK millioner 2017 2016

Leieinntekter dette år 44 44

Leieinntekter neste år 42 22

Totale leieinntekter kommende 2–5 år 70 21

Totale leieinntekter utover 5 år - -

NOTE 32. TVISTER OG KRAV RELATERT TIL PROSJEKTER

Veidekke er gjennom sin løpende virksomhet involvert i 
tviste saker med byggherre relatert til tolkning og forståelse 
av inngåtte kontrakter. Dette gjelder spesielt i komplekse 
prosjekter med en krevende kontraktsform og store kon-
traktsummer. Veidekke har som mål å løse slike tvister 
utenfor rettsapparatet, men enkelte saker må avgjøres ved 
voldgift eller dom. Dette gjelder både krav fra Veidekke mot 
kunder (tilleggskrav) og krav fra kunder mot Veidekke (utbe-
dring av mangler, erstatninger mv.). Det gjøres grundige 
vurderinger av skjønnsmessige poster knyttet til kravene for 
å sikre en mest mulig korrekt regnskapsmessig rapporte-
ring. Det vises til konsernets regnskapsprinsipper: 

”For tilleggskrav mot byggherre og omtvistede beløp som 
det knyttes usikkerhet til, baseres inntektsføringen på vur-
deringer av hva som er et realistisk utfall i tvisten. Graden 
av usikkerhet i estimatene vil påvirke hvor stor andel av 
kravet som blir resultatført.”

Ved årsslutt var Veidekke involvert i ni tvistesaker med 
tvisteomfang over NOK 10 millioner som er under behand-
ling i rettsapparatet. Til sammenligning var antall tvistesaker 
15 ved inngangen til 2017. I alt ni tvistesaker over 10 millio-
ner ble løst gjennom året, enten gjennom rettslig dom eller 
gjennom forhandlinger med byggherre. 

Veidekke hadde ved utgangen av 2017 enkelte større  
uavklarte sluttoppgjør knyttet til samferdselsprosjekter. 
Utestående fordringer etter fratrekk for regnskapsførte  
avsetninger og vurdering av usikre inntekter i disse  
prosjektene, var på nivå NOK 400 millioner eksklusiv mva. 
per 31. desember 2017. For en av sakene ble rettssak 
gjennomført høsten 2017. Ved avleggelse av årsregnskapet 
foreligger det ikke dom i saken.
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NOTE 33. TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE

Veidekkes nærstående parter består av tilknyttede (TKS) 
og felleskontrollerte (FKS) virksomheter (se note 13), 
Veidekkes aksjeeiere, medlemmer av selskapets styre 
samt ledende personer i Veidekke (se note 30). Veidekke 

har eierandeler i tilknyttede og felles kontrollerte selskaper, 
og disse rapporteres i Veidekkes regnskap etter egenkapi-
talmetoden. 

TRANSAKSJONER MED TILKNYTTEDE OG FELLESKONTROLLERTE VIRKSOMHETER

 2017  2016

Beløp i NOK millioner TKS FKS TKS FKS 

OMSETNING

Entreprenørvirksomheten  136  1 724  215  1 745 

Industri  -  -  -  26

Eiendomsutvikling  8  152  -  87 

Sum omsetning  144  1 877  215  1 858 

BALANSE PER 31. DESEMBER

Fordringer 4  346  23  213 

Gjeld  - 10  -  3 

OBOS BBL har 17,8 % eierandel i Veidekke samtidig som 
selskapet er en betydelig forretningspartner. Samarbeidet 
med OBOS består dels av felles utvikling av boligprosjekter 
og dels av leveranser fra Veidekkes entreprenørvirksomhet til 
selskaper innen OBOS-konsernet.

Boligprosjektene som utvikles i fellesskap med OBOS, gjøres 
gjennom etablering av felleskontrollerte selskaper. I alt åtte 
selskaper med pågående prosjekter kontrolleres i fellesskap 
av Veidekke og OBOS.

TRANSAKSJONER MED OBOS

Beløp i NOK tusen
Omsetning

2017
Mellomværende

31.12 2017

OBOS 751 58

Felleskontrollerte selskaper 1) 298 28

1) Selskaper eid 50 % av OBOS og 50 % av Veidekke Eiendom.

Utover dette har ikke Veidekke avtaler eller transaksjoner med nærstående parter av vesentlig omfang.
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NOTE 34. HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

Det har ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som har vesentlig effekt på det avlagte regnskapet.

NOTE 35. ALTERNATIVE RESULTATMÅL

Veidekke rapporterer i all hovedsak økonomiske resultater 
i tråd med internasjonale regnskapsstander (IFRS). I tillegg 
rapporteres følgende alternative resultatmål: 

Netto rentebærende gjeld
Nøkkeltallet gir utrykk for den finansielle situasjonen i kon-
sernet og fastsettes med basis i konsernets balanseførte 
rentebærende gjeld på fastsettelsestidspunkt redusert med 
bankinnskudd og rentebærende fordringer av både kortsik-
tig og langsiktig karakter. Nøkkeltallet inngår også i bereg-
ningen av covenants i låneavtalen. Resultatmålet fremgår 
av styrets årsberetning.

Ordrereserve
Ordrereserven er en indikasjon på fremtidig aktivitet i kon-
sernets entreprenørvirksomhet. Ordrereserven defineres 
som kontraherte og signerte kontrakter på måletidspunktet. 
Nøkkeltallet inkluderer også veivedlikeholdskontrakter i 
Drift og Vedlikehold i industrivirksomheten, men da kun de 
delene av kontraktene som kommer til utførelse de neste 
18 månedene. Resultatmålet fremgår av note 2 og 7.

Investert kapital i eiendomsvirksomheten
Investert kapital defineres som summen av bokført egen-
kapital og netto rentebærende gjeld, og er et uttrykk for 
kapitalbindingen i eiendomsvirksomheten. Konsernet har 
en maksimal kapitalramme på NOK 4,5 milliarder for inves-
teringer i eiendomsvirksomheten. 

Avkastning på investert kapital i eiendomsvirksomheten 
Eiendomsvirksomheten måles etter avkastning på investert 
kapital, som beregnes etter følgende formel:

Resultat før skatt + rentekostnader 
+ skatt i felleskontrollerte selskap

(IB investert kapital + UB investert kapital)/2

Tallene i formelen er hentet fra segmentrapporteringen. 
Rentekostnader inkluderer alle kostnadsførte rentekostna-
der, både de som er klassifisert som rentekostnader og de 
som er klassifisert som materialkostnad (driftskostnad) i 
regnskapet. 

Ettersom resultatet fra felleskontrollerte selskaper alle-
rede er beskattet, blir det justert for dette i beregningen. 
Resultatmålet fremgår av styrets årsberetning under 
omtale av eiendomsvirksomheten samt under strategiske 
målsettinger.

Salgsgrad innen eiendomsvirksomheten
Salgsgraden angir risikoen for at boliger i produksjon ikke 
blir solgt, og beregnes etter følgende formel:

Salgsverdien av inngåtte kontrakter på solgte boliger 

Sum salgsverdi for alle prosjekter i produksjon

For prosjekter som gjennomføres i tilknyttede eller felles-
kontrollerte selskaper, inngår Veidekkes andel av prosjektet. 
Se note 16.

Antall usolgte boliger i produksjon
Fastsettes med basis i antall enheter som er i produksjon, 
men som ikke er solgt på rapporteringstidspunktet.  
Se note 16.

Tomteporteføljen
Tomteporteføljen gir et uttrykk for mulig fremtidig akti-
vitet i de ulike markedene i eiendomsvirksomheten. 
Tomteporteføljen består både av tomter som eies av 
Veidekke på måletidspunktet, tomter der det foreligger 
bindende kontrakter for overdragelse frem i tid, og signerte 
opsjoner, der det forventes at Veidekke vil tiltre opsjonen. 
Se note 16.
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NOTE 36. KONSERNSTRUKTUR

OVERSIKT OVER DE MEST SENTRALE DATTERSELSKAPENE I KONSERNET

 Eierandel

Selskapsnavn Virksomhetsområde Hovedsete 2017 2016 

Veidekke Entreprenør AS Entreprenør Oslo, Norge 100 % 100 %

 - Block Berge Bygg AS Entreprenør Klepp, Norge 100 % 100 %

 - Kynningsrud Fundamentering AS Entreprenør Fredrikstad, Norge 100 % 80 %

 - Leif Grimsrud AS Entreprenør Halden, Norge 80 % 80 %

 - Seby AS Entreprenør Skedsmokorset, Norge 70 % 70 %

Hoffmann A/S Entreprenør Glostrup, Danmark 100 % 100 %

Veidekke Sverige AB Entreprenør Stockholm, Sverige 100 % 100 %

 - Veidekke Entreprenad AB Entreprenør Stockholm, Sverige 100 % 100 %

 - Arcona AB Entreprenør Stockholm, Sverige 100 % 100 %

 - Veidekke Bostad AB Eiendom Stockholm, Sverige 100 % 100 %

  - VeiBo Group AB Eiendom Stockholm, Sverige 100 % 100 %

Veidekke Eiendom AS Eiendom Oslo, Norge 100 % 100 %

 - Veidekke Bolig AS Eiendom Oslo, Norge 100 % 100 %

Veidekke Industri AS Industri Oslo, Norge 100 % 100 %

Samlet består konsernet av ca 50 operative datterselskaper direkte og indirekte eid av Veidekke ASA. 



ÅRSRAPPORT 2017 VEIDEKKE ASA 107

RESULTATREGNSKAP VEIDEKKE ASA

Beløp i NOK millioner Note 2017 2016

Driftsinntekter  107  108 

Lønnskostnader 1, 10  -91  -83 

Andre driftskostnader 3  -96  -112 

Avskrivinger 4  -12  -4 

Sum driftskostnader  -199  -198 

Driftsresultat  -92  -90 

Utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper 2  778  835 

Andre finansinntekter 2  189  74 

Finanskostnader 2  -45  -49 

Resultat før skattekostnad  831  769 

Skattekostnad 9  -15  -85 

Årsresultat  815  684 

Resultatdisponering

Utbytte  669  602 

Annen egenkapital  147  82 

Sum  815  684 
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BALANSE VEIDEKKE ASA PER 31. DESEMBER

Beløp i NOK millioner Note 2017 2016

EIENDELER

Anleggsmidler

Utsatt skattefordel 9  27  22

Eiendom og maskiner 4  55  31 

Aksjer i datterselskaper 5  2 468  2 429 

Aksjer i tilknyttede og felleskontrollerte selskaper 6  105  92 

Finansielle plasseringer 7  236  147 

Andre langsiktige fordringer 7  159  161 

Sum anleggsmidler  3 050  2 882

Omløpsmidler

Kortsiktige fordringer konsernselskaper 13  848  869 

Andre fordringer  9  5 

Bankinnskudd  4 3 

Sum omløpsmidler  861  877 

Sum eiendeler  3 910  3 759 

EGENKAPITAL OG GJELD  

Egenkapital

Aksjekapital  67  67 

Annen egenkapital  1 621  1 491 

Sum egenkapital 8  1 688  1 557 

 

Langsiktig gjeld

Pensjonsforpliktelser 10 142  121 

Obligasjonslån 11 -  750 

Gjeld til kredittinstitusjoner 11  524  374 

Sum langsiktig gjeld  665  1 245

Kortsiktig gjeld

Obligasjonslån 11 750 -

Leverandørgjeld  43  55 

Betalbar skatt 9  -  23 

Avsatt utbytte 8  669  602 

Kortsiktig gjeld konsernselskaper 13  86  269 

Annen kortsiktig gjeld  10  8 

Sum kortsiktig gjeld  1 557  956 

Sum egenkapital og gjeld  3 910  3 759 
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING VEIDEKKE ASA 

Beløp i NOK millioner Note 2017 2016

OPERASJONELLE AKTIVITETER

Resultat før skattekostnad  831  769 

Inntektsført utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper, ikke utbetalt  -763  -841 

Mottatt utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper  839  845 

Betalt konsernbidrag til datterselskaper  -268  -278 

Betalt skatt 9 -23  -

Avskrivinger  12  4 

Effekter av poster ført direkte mot egenkapital  -21  -7 

Gevinst ved salg av aksjer 2  123 -26

Pensjoner, forskjell kostnad/betalt  21  5 

Tilført fra årets virksomhet  751  471 

Endring andre omløpsmidler  -12  12 

Endring andre tidsavgrensningsposter  -284  -30 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (A)  455  453 

INVESTERINGSAKTIVITETER

Kjøp av varige driftsmidler 4 -37 -25 

Innbetalinger ved salg av aksjer  81  47 

Innskudd egenkapital i datterselskaper -7 -18 

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (B)  37  4 

FINANSIERINGSAKTIVITETER

Opptak langsiktig gjeld  97  68 

Mottatt utbytte fra felleskontrollert selskap  13  12 

Betalt utbytte  -602  -535 

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (C)  -491  -455 

Sum netto endring i likvide midler (A+B+C) 1 3 

Likvide midler per 1. januar  3  0 

Likvide midler per 31. desember  4  3 

Tilleggsopplysninger

Låneramme DNB  3 600  3 600 

Benyttet kommitert låneramme per 31. desember 524  - 
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REGNSKAPSPRINSIPPER

Morselskapet Veidekke ASA er et holdingselskap uten 
egen virksomhet. Virksomheten består i investeringer i 
datterselskaper og tilknyttede selskaper, og inntektene 
utgjør utbytte og konsernbidrag fra disse. I tillegg fakturerer 
Veidekke ASA datterselskapene for andel av kostnader knyt-
tet til konsernets administrasjon. Veidekke ASA utarbeider 
regnskapet i samsvar med regnskapslovens bestemmelser 
og god regnskapsskikk. 

Investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper regn-
skapsføres etter kostmetoden. Dette innebærer at investeringene 
vurderes til anskaffelseskost, mens man bare resultatfører 
utdelinger fra selskapene. Ved verdifall foretas nødvendige 
nedskrivinger av investeringene. 

Med unntak av tidspunktet for regnskapsføring av utbytte og 
konsernbidrag samt finansielle instrumenter (renteswapper), 
anvender morselskapet samme regnskapsprinsipper som 
konsernet.

Mottatt konsernbidrag inntektsføres i samme år som det avgis 
i datterselskapet. Videre inntektsføres utbytte fra dattersel-
skaper i samme år som det avsettes i datterselskapet (året 
før utbetaling), dvs. at man fører gjennomgående utbytte. 
Foreslått utbytte i Veidekke ASA er per 31. desember 2017 
ført som gjeld i regnskapet.

Alle beløp er oppgitt i NOK millioner, med mindre annet er 
spesifisert.

NOTE 1. LØNNSKOSTNADER

Beløp i NOK millioner 2017 2016

Lønn  65  63

Pensjonskostnad  11  9

Arbeidsgiveravgift  8  7

Annen lønnskostnad (sosiale kostnader etc.)  6  4

Sum  91  83 

Antall årsverk 41 47

Antall ansatte per 31. desember 43 45

NOTE 2. FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
 

Beløp i NOK millioner 2017 2016

Utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper 778 835

Renteinntekter  40 34

Utbytte fra felleskontrollerte selskaper  13 12

Agioinntekter  9 -

Gevinst ved salg av aksjer  124 26

Andre finansinntekter  3 2

Sum andre finansinntekter 189 74

Rentekostnader -44 -39

Agiokostnader  - -8

Andre finanskostnader -1 -2

Sum finanskostnader -45 -49

Netto finansposter 922 859
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NOTE 3. GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Godtgjørelse til revisor i 2017 er NOK 1,0 million for revisjon og NOK 0,1 million for annen bistand. Tilsvarende tall for 2016 
var hhv. NOK 1,1 million og NOK 0,2 millioner. Alle beløp er oppgitt eks. mva.

NOTE 4. EIENDOM OG MASKINER O.L.

Beløp i NOK millioner  Eiendommer  Maskiner 
 Anlegg under 

utvikling  Sum 2017  Sum 2016 

 Balanseført verdi 1. januar  8  13  10  31  9 

 Anskaffelseskost per 1. januar  11  29  10  49  24 

 Tilganger  -  32  5  37  25 

 Anskaffelseskost per 31. desember  11  60  15  86  49 

 Akkumulerte avskrivinger per 1. januar  -3  -16  -  -18  -15 

 Årets avskrivinger  -  -12 -  -12  -4 

 Akk. avskrivinger per 31. desember  -3  -28  -  -31  -18 

 Balanseført verdi 31. desember  8  33  15  55  31 

Avskrivingsmetode Ingen 
avskriving Lineær Ingen 

avskriving 

Avskrivingssats 10–25 %

NOTE 5. AKSJER I DATTERSELSKAPER

Selskap Sted Eierandel i % Verdi i balansen 1) 

Veidekke Entreprenør AS Oslo 100  790 

Veidekke Eiendom AS Oslo 100  671 

Hoffmann A/S København 100  366 

Veidekke Industri AS Oslo 100  322 

Veidekke Sverige AB Lund 100  296 

Veidekke Danmark AS København 100  22 

Totalt  2 468 

1) Bokført verdi i selskapsregnskapet per 31. desember 2017 (kostmetoden).
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NOTE 6. AKSJER I TILKNYTTEDE OG FELLESKONTROLLERTE SELSKAPER

Selskap Sted Eierandel i prosent
Verdi i balansen  

i NOK millioner 1) 

Allfarveg AS Oslo 50 66

Skulebygg AS Oslo 50 21

Skuleplass AS Oslo 50 11

Skuleveg AS Oslo 50 5

Skulegard AS Oslo 50 3

Stamveg AS Oslo 50 0

Totalt  105 

1) Bokført verdi i selskapsregnskapet per 31. desember 2017 (kostmetoden).

NOTE 7. FINANSIELLE PLASSERINGER / LANGSIKTIGE FORDRINGER

Beløp i NOK millioner 2017 2016

Aksjelån til ansatte i konsernet 159 161

Finansielle plasseringer 236 147

Totalt 395 308

For ytterligere informasjon om aksjelån til ansatte i konsernet vises det til note 15 for konsernet.
Selskapet har investert NOK 187 millioner i et kombinasjonsfond bestående av både obligasjoner og aksjer.  
Investeringen skal dekke pådratt pensjonsforpliktelse og er pantsatt.

NOTE 8. AVSTEMMING EGENKAPITAL

Beløp i NOK millioner 2017 2016

Egenkapital per 1. januar  1 557  1 472 

Årsresultat  815  684 

Avsatt utbytte  -669  -602 

Verdiendring netto pensjonsforpliktelse  -16  4 

Egenkapital per 31. desember  1 688  1 557

Beløp i NOK millioner Aksjekapital
Annen innskutt 

egenkapital
Annen  

egenkapital
Sum  

egenkapital

Egenkapital 1. januar 67 304  1 186  1 557 

Årsresultat - -  815  815 

Avsatt utbytte - -  -669  -669 

Verdiendring netto pensjonsforpliktelse - -  -16  -16 

Egenkapital 31. desember 67 304  1 317  1 688 
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NOTE 9. SKATTEKOSTNAD OG UTSATT SKATT

Beløp i NOK millioner 2017 2016

SKATTEKOSTNAD

Betalbar skatt i balansen - 23

Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag 15 67

Endring utsatt skatt 0 -1

For mye/lite avsatt tidligere år  -  -4 

Årets skattekostnad 15 85

AVSTEMMING AV SELSKAPETS SKATTEPROSENT

24 % av resultat før skattekostnad (2016: 25 %) 199 192

Faktisk skattekostnad 15 85

Differanse 184 107

FORKLARING AVVIK SKATTEKOSTNAD

Skattefritt utbytte fra datterselskaper 151 94

Skattefri gevinst ved salg av aksjer  30  6 

Andre permanente forskjeller  4  4 

Effekt av endring i skattesats -1 -1

Korrigeringer fra tidligere år  -  4 

Sum 184 107

UTSATT SKATT

Midlertidige forskjeller

Kortsiktige poster -1 -5

Gevinst- og tapskonto 27 34

Driftsmidler -2 -2

Pensjonsforpliktelser -142 -121

Grunnlag utsatt skatt (- utsatt skattefordel) -118 -94

Utsatt skatt (- utsatt skattefordel) 23 % (2016: 24 %) -27 -22

Balanseført utsatt skatt (- utsatt skattefordel) -27 -22
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NOTE 10. PENSJONER

Beløp i NOK millioner 2017 2016

PENSJONSKOSTNADER

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 3 6

Rentekostnader på netto pensjonsforpliktelse 3 3

Gevinst fra avvikling av uføreordning 0 -3

Kostnader ytelsesordninger 6 5

Kostnader innskudds- og tilskuddsordninger 5 4

Pensjonskostnader 11 9

Pensjonsforpliktelser 219 200

Pensjonsmidler -77 -79

Balanseført netto pensjonsforpliktelser 142 121

Årets verdiendringer (estimatavvik) -21 -5

Verdiendring etter skatt ført direkte mot egenkapitalen -16 -4

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger 
tilfredsstiller kravene i denne lov. Det vises til regnskapsprinsippene og omtale av ordningene i note 21 i konsernregskapet.

NOTE 11. LANGSIKTIG GJELD

Bokført langsiktig gjeld består per 31. desember 2017 av trekk på konsernkontoen. Veidekke har en trekkramme i DNB på 
NOK 3 600 millioner som løper frem til 2. november 2020. Veidekke ASA er ansvarlig for konsernets totale trekk på konsern-
konto, som per 31. desember 2017 var på NOK 524 millioner. For nærmere detaljer vises det til note 28 og 29 for konsernet.  

I tilegg har Veidekke et obligasjonslån på NOK 750 millioner. Lånet forfaller i juni 2018 og er derfor klassifisert som kortsiktig 
per 31 desember 2017.
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NOTE 12. GARANTIER

Veidekke ASA har per 31. desember 2017 avgitt ca. NOK 3 900 millioner i utførelsesgarantier relatert til konkrete entreprenør- 
prosjekter hos konsernselskaper. Selskapet har en løpende bankgaranti for å dekke forpliktelser til skattetrekk. 

NOTE 13. FORDRINGER OG GJELD PÅ KONSERNSELSKAPER

Beløp i NOK millioner 2017 2016

Kundefordringer på konsernselskaper 5 1

Utbytter og konsernbidrag til gode 778 839

Andre kortsiktige fordringer på konsernselskaper 66 30

Sum fordringer på konsernselskaper 848 869

Leverandørgjeld til konsernselskaper 1 1

Skyldige konsernbidrag 85 268

Sum gjeld til konsernselskaper 86 269

NOTE 14. ØVRIGE NOTER

Følgende notekrav er dekket i konsernregnskapet: 
- Note 20: Antall aksjer, aksjeeiere mv.
- Note 28: Finansiell risiko 
- Note 29: Finansielle instrumenter
- Note 30: Ytelser til ledende ansatte
- Note 34: Hendelser etter balansedagen
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ERKLÆRING I HENHOLD TIL 
VERDIPAPIRLOVENS § 5–5

Vi bekrefter at konsernets og selskapets årsregnskap for 2017  
etter vår beste overbevisning er utarbeidet i samsvar med  
gjeldende regnskapsstandarder, og at opplysningene i regnskapet  
gir et rettvisende bilde av konsernets og selskapets eiendeler,  
gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet.

Årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen,  
resultatet og stillingen til konsernet og selskapet, sammen  
med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og 
usikkerhetsfaktorene konsernet står overfor.

Oslo, 22. mars 2018
Styret i Veidekke ASA

Martin Mæland
styreleder

 Per Otto Dyb Gro Bakstad Ingalill Berglund Ann-Christin Andersen
 styrets nestleder

 Hans von Uthmann Ingolv Høyland Inge Ramsdal Odd Andre Olsen Arve Fludal

Arne Giske
konsernsjef
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EIERSTYRING

Veidekkes prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse skal 
legge grunnlaget for størst mulig verdiskaping over tid, til beste for 
aksjeeierne, medarbeiderne og samfunnet for øvrig. 
 

1. Redegjørelse for eierstyring
God eierstyring og selskapsledelse er styrets ansvar. 
Veidekke rapporterer i henhold til gjeldende «Norsk anbefa-
ling for eierstyring og selskapsledelse» av 30. oktober 2014. 
Anbefalingen omfatter 15 hovedtemaer, som alle er redegjort 
for i dette kapittelet. Eventuelle avvik fra anbefalingen er 
begrunnet. Redegjørelsen for god eierstyring blir behandlet 
på generalforsamlingen 2. mai 2018. Selskapets revisor har 
vurdert om opplysningene i redegjørelsen som omfatter 
regnskapsloven § 3-3b, er i tråd med opplysninger gitt i 
årsregnskapet.  
 
For at konsernet skal nå sine mål over tid må viktige forutset-
ninger være på plass: Lønnsom drift og god risikostyring er 
sentrale faktorer, og det samme er Veidekkes bedrifts- 
kultur. Selskapets kjerneverdier - profesjonell, redelig,  
entusiastisk og grensesprengende - skal kjennetegne med-
arbeidernes adferd i alle relasjoner. Alle Veidekkes medar-
beidere skal etterleve selskapets etiske retningslinjer samt 
retningslinjer for etterlevelse av konkurranseloven, som er 
publisert på veidekke. com/no/eierstyring. 

Veidekkes arbeid med samfunnsansvar og bærekraft er 
integrert i selskapets styringsmodell. Veidekke rapporterer i 
henhold til GRI (Global Reporting Initiative) og publiserer en 
egen bærekraftsrapport som redegjør for selskapets påvirk-
ning på miljø og samfunn og oppnådde resultater.  
 
Avvik fra anbefalingen: Ingen.
 
2. Virksomhet
Veidekkes vedtektsfestede formål er: «Selskapets formål er 
entreprenør- og eiendomsutviklingsvirksomhet, samt annen 
økonomisk virksomhet som har sammenheng med det her 
nevnte. Virksomheten kan utøves av selskapet selv, av dat-
terselskaper i inn- og utland eller gjennom deltakelse i andre 
selskaper eller i samarbeid med andre.». 
 

Veidekke ASA er et allmennaksjeselskap. Hovedkontoret 
er i Oslo, og konsernet har aktivitet i Norge, Sverige og 
Danmark. Veidekkes virksomhet drives gjennom selska-
pene Veidekke Entreprenør, Veidekke Eiendom og Veidekke 
Industri (alle i Norge), Veidekke Sverige, og Hoffmann i 
Danmark. I Norge og Sverige driver Veidekke med bygg- og 
anleggsprosjekter, rehabilitering, spesialiserte anleggsopp-
drag samt utvikling av tomter og bygging av boliger og yrkes-
bygg. I Norge driver Veidekke også med asfaltvirksomhet, 
pukk- og grusproduksjon samt veivedlikehold. Virksomheten 
i Danmark består i all hovedsak av bygg- og rehabiliterings-
prosjekter. 
 
Veidekke er en av Skandinavias ledende entreprenører og 
eiendomsutviklere. For å styrke sin posisjon og inntjening 
ytterligere har selskapet satt klare ambisjoner om vekst, og 
strategiske finansielle mål er definert for å sikre god verdi-
skaping i alle deler av virksomheten.
 
Konsernet har en desentralisert ansvars- og myndighets- 
struktur, hvilket innebærer høy grad av ansvar og myndighet 
i de ulike enhetene. Dette gir større nærhet til kunder og 
leverandører, noe som har vist seg å være et fortrinn i kon-
kurransen om oppdrag, og gir Veidekke flere forretnings- 
muligheter.  
 
Konsernledelsen består av konsernsjefen, lederne for virk-
somhetsområdene og lederne for de sentrale stabsfunksjo-
nene. 
 
Avvik fra anbefalingen: Ingen.

3. Selskapskapital og utbytte
Konsernet hadde per 31. desember 2017 en egenkapitalandel 
på 18,9 %, som er innenfor målsatt nivå om soliditet, optimali-
sert risikojustert avkastning og fremtidig investeringsbehov. 
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Selskapets vekst forventes primært å være organisk, men  
muligheter for oppkjøp innenfor Veidekkes virksomhets- 
områder i Skandinavia vurderes også. Veidekke hadde per 31. 
desember 2017 vel 3,1 milliarder kroner i ledige lånerammer, 
og konsernet har således betydelige finansielle midler til å 
gjennomføre slike oppkjøp. 

Veidekke har som mål å gi aksjeeierne konkurransedyktig 
avkastning på sine investeringer gjennom en kombinasjon av 
utbytte og verdiøkning på aksjen. Dette er operasjonalisert 
gjennom strategiske mål på enhetsnivå. Konsernet skal være 
finansielt sterkt, og med gjeldende balansestruktur vil en 
gearing på 40–60 % av bokført egenkapital ved årsskiftene 
tilfredsstille disse målkravene. Veidekke arbeider med en 
rekke tiltak for å styrke konkurransekraften og sikre lønnsom-
heten. Dette omfatter så vel kontroll av risikoeksponering og 
kapitalrasjonalisering som involverende planleggingsprosesser 
og andre effektiviseringstiltak. 

Utbyttepolitikk
Veidekkes utbyttemål er at minst 50 % av konsernets 
årsresultat skal deles ut til aksjeeierne. For regnskaps-
året 2017 foreslås et utbytte på NOK 5,0 per aksje. Dette 
tilsvarer et utdelingsforhold på 61 % (IFRS). Styret har 
begrunnet forslaget med basis i selskapets utbyttemål og 
solide finansielle posisjon. Utbytte vedtas av selskapets 
generalforsamling.

Styrefullmakt – kapitalutvidelse
Styret ble ved generalforsamlingsvedtak i 2017 gitt fullmakt 
til å utvide aksjekapitalen med inntil NOK 6,5 millioner i ny 
aksjekapital, fordelt på 13 millioner nye aksjer med på- 
lydende NOK 0,50 per aksje. Fullmakten skal kunne benyt-
tes ved behov som eksempelvis ved bedriftsovertakelser, 
selskapets ordning for ansattes kjøp av aksjer i selskapet og 
ved investeringer i fast eiendom. Fullmakten skal bidra til at 
styret effektivt kan gjennomføre nødvendige disposisjoner 
når situasjonen gjør det påkrevd. Dersom fullmakten benyt-
tes, innebærer det at aksjeeiernes fortrinnsrett fra- 
vikes, og dette skal begrunnes av styret.

Styrefullmakt – tilbakekjøp av egne aksjer
Styret ble ved generalforsamlingsvedtak i 2017 gitt fullmakt 
til å kjøpe tilbake egne aksjer til en samlet pålydende verdi 
av inntil NOK 6,5 millioner, tilsvarende i underkant av  

10 % av Veidekkes aksjekapital. Bakgrunnen for fullmakten 
er å sikre aksjeeierne høyest mulig avkastning på sikt, og 
dersom aksjekursen anses som fordelaktig, vil kjøp av egne 
aksjer være et godt supplement til utbytte. Kjøp av egne 
aksjer kan også være aktuelt dersom egenkapital- og likvi-
ditetssituasjonen er god, samtidig som det er begrenset 
tilgang på andre attraktive investeringsmuligheter. 
 
Intensjonen bak kjøp av egne aksjer er å slette disse på 
påfølgende generalforsamling. 
 
Avvik fra anbefalingen: Ingen.  

4. Likebehandling av aksjeeiere  
og transaksjoner med nærstående
Veidekke har som prinsipp at alle aksjeeiere skal behandles 
likt. Hver aksje har én stemme på generalforsamlingen.
Det tilstrebes å gi eksisterende aksjeeiere fortrinnsrett ved 
kapitalutvidelser. 
 
Største aksjeeier i Veidekke er OBOS med en eierandel på 
17,8 %. Habilitetsregler sikrer at vedtak ikke i noen sam-
menheng favoriserer største aksjeeier. OBOS er en stor 
eiendomsutvikler, og de siste årene har OBOS og Veidekke 
samarbeidet om utviklingen av en rekke eiendomsprosjekter. 
For å sikre at alle vilkår og avtaler håndteres på kommersielle 
vilkår, er praksis at de to partene, OBOS og Veidekke, eta-
blerer et selskap hvor hver av partene har 50 % eierandel. 
Utvikling og salg av prosjektet gjøres i disse selskapene, 
og dette skal sikre at største aksjeeier ikke oppnår fordeler 
utover det de andre aksjeeierne oppnår. Dersom det foretas 
vesentlige transaksjoner med større aksjeeiere utover ordi-
nære forretningsmessige avtaler, blir uavhengige rådgivere 
engasjert for å sikre riktig verdsettelse. 
 
Styreinstruksen gir retningslinjer om styremedlemmers 
og konsernsjefs plikt til å opplyse om interessekonflikter. 
Styremedlemmer har plikt til å opplyse styret om mulige 
interessekonflikter. 
 
Veidekke arbeider løpende med å legge forholdene til rette 
for å opprettholde de ansattes eierandel og tilstreber hvert 
år å gi samtlige ansatte tilbud om å kjøpe aksjer i selskapet 
til rabattert kurs. Veidekke ser på eierengasjement fra de 
ansatte som et viktig og positivt element i utviklingen av 
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selskapet. Selskapets mål er at minst halvparten av medar-
beiderne skal være aksjeeiere, med en samlet eierandel på 
15 %. Veidekke tilbyr finansieringsbistand og rabatter ved 
kjøp av aksjer, og det er bindingstid på to til tre år. Ved utgan-
gen av 2017 hadde 3 892 ansatte til sammen en eierandel på 
15,1 % i selskapet. For sentrale ledere er det ønskelig at den 
enkelte har en betydelig aksjepost i selskapet. Blant denne 
gruppen hadde 932 personer en samlet eierandel på 10,4 %. 

Konsernet følger Oslo Børs’ innsideregler og handlerestrik- 
sjoner. Se Aksjeeierinformasjon om innsideregler for ansatte. 
 
Avvik fra anbefalingen: Ingen.

5. Fri omsettelighet 
Veidekkes vedtekter inneholder ingen omsetningsbegrens-
ninger, og aksjene er fritt omsettelige. 

Avvik fra anbefalingen: Ingen.

6. Generalforsamling
Veidekke legger til rette for at aksjeeiere kan utøve sine  
rettigheter ved å delta i generalforsamlingen, og at  
generalforsamlingen blir en effektiv møteplass for aksjeeiere 
og styret. I 2018 holdes generalforsamlingen i Oslo 2. mai.
 
Innkalling og saksdokumenter legges ut på selskapets 
hjemmesider senest tre uker før generalforsamlingen avhol-
des. I henhold til allmennaksjeloven § 5–11 har en aksjeeier 
rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen. 
Spørsmålet skal meldes skriftlig til styret innen syv dager før 
fristen for innkalling til generalforsamling, sammen med et 
forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet 
settes på dagsordenen. Aksjeeiere kan delta på general-
forsamlingen ved personlig oppmøte eller ved fullmektig. 
Fullmaktserklæring ligger ved innkallingen til generalforsam-
lingen. Aksjeeiere som ikke kan delta på generalforsamlingen 
selv eller ved fullmektig, kan velge å avgi forhåndsstemme i 
hver enkelt sak.
 
Styret, valgkomiteen og revisor er til stede på generalfor- 
samlingen. I tillegg deltar selskapets ledelse. Protokoll fra 
generalforsamlingen offentliggjøres første virkedag etter at 
møtet er avholdt.
 
Avvik fra anbefalingen: Ingen.

7. Valgkomité
Selskapet har vedtektsfestet bruk av valgkomité. 

Valgkomiteen gir innstilling til generalforsamlingen om valg 
av medlemmer til styret og til valgkomiteen, samt fremmer 
forslag om honorarer til styret. Kandidater som innstilles til 
valgkomiteen, bør være aksjeeiere eller representanter for 
aksjeeierne. I arbeidet med styreinnstillingen har valgkomi-
teen dialog med daglig leder, styremedlemmer og relevante 
aksjeeiere.
 
I henhold til vedtektene skal valgkomiteen ha minst tre 
medlemmer. Flertallet i valgkomiteen skal være uavhengig 
av styret og selskapets ledelse. Daglig leder eller andre 
ledende ansatte i selskapet kan ikke være medlemmer av 
valgkomiteen.
 
Generalforsamlingen velger medlemmene til valgkomiteen, 
herunder komiteens leder, og fastsetter godtgjørelse for 
komiteens medlemmer. Det tilligger valgkomiteen å fore-
slå kandidater til styret, og det gjelder ingen frister for å 
fremme slike forslag til valgkomiteen. Det er lagt til rette 
for at aksjeeierne kan sende inn forslag til styrekandidater 
til valgkomiteen via selskapets hjemmeside. I 2017 bestod 
valgkomiteen av Harald Norvik (leder), Erik Must, Olaug 
Svarva og Arne Baumann.
 
Avvik fra anbefalingen: Ingen.

8. Bedriftsforsamling og styre,  
sammensetning og uavhengighet
Styret er Veidekkes høyeste forvaltningsorgan og er direkte 
underlagt generalforsamlingen. Styret består av ti medlem-
mer, hvorav syv er aksjeeiervalgte og tre er ansattvalgte. 
Aksjeeiervalgte styremedlemmer velges for ett år av gangen. 
Veidekke inngikk i 2003 avtale med de ansatte om at selska-
pet ikke skal ha bedriftsforsamling, mot at de ansatte fikk 
utvidet sin representasjon i selskapets styre. Siden kon-
sernet ikke har bedriftsforsamling, velger styret, i tråd med 
allmennaksjelovens regler, selv sin leder. Styret velger også 
sin nestleder.

Styrets uavhengighet sikres også gjennom vedtektsfestet 
ordning med valgkomité. 
 
I styresammensetningen legges det vekt på å ivareta aksje-
eiernes interesser og sikre bredde i kompetanse, samt 
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mangfold. Det søkes representasjon fra hele Skandinavia. 
Styresammensetningen i Veidekke ASA oppfyller kravene i 
allmennaksjeloven om kjønnsbalanse i styrer for børsnoterte 
selskaper. 

I samsvar med anbefalingen er styremedlemmene oppfor-
dret til å eie aksjer i Veidekke. 
 
Styret er sammensatt slik at det kan handle uavhengig av 
aksjeeieres særinteresser. I tillegg inneholder styre- 
instruksen habilitetsregler for behandling av saker hvor et 
styremedlem har særinteresser.  
 
Alle aksjeeiervalgte styremedlemmer er uavhengige av 
selskapets ledende ansatte og dets vesentlige forretnings-
forbindelser. Styrets leder var konsernsjef i OBOS, Veidekkes 
største aksjeeier og en viktig forretningspartner, fra 1983 til 
2015. 

Avvik fra anbefalingen: Ingen

9. Styrets arbeid
Styret har som hovedoppgave å sikre verdiskaping. Styret er 
videre ansvarlig for den overordnede forvaltningen av sel- 
skapet, herunder ansettelse av konsernsjef, og skal sørge for 
god og forsvarlig organisering av virksomheten. Styret har en 
uavhengig rolle og skal sørge for alle aksjeeiere ivaretas likt 
og på en ansvarlig måte. 
 
Styret setter mål, fastlegger strategi og budsjetter og bidrar 
aktivt med kompetanse og erfaring. Alle saker som etter kon-
sernets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning skal 
forelegges styret. Det foreligger årsplan for hvilke temaer 
som skal dekkes på hvilke styremøter, og styret foretar årlig 
en gjennomgang av virksomhetsområdene. Styret avholdt 
åtte ordinære styremøter i 2017. Styret arbeider på grunnlag 
av styreinstruks som beskriver styrets ansvar, og evaluerer 
årlig sitt eget arbeid og sin kompetanse. 
 
Veidekkes styre har tre underutvalg: revisjonsutvalget,  
kompensasjonsutvalget og eiendomsutvalget. Medlemmene 
i utvalgene er utpekt blant styrets medlemmer. 
Møtereferater fra utvalgene blir sendt styret, og utvalgsle-
derne informerer styret jevnlig om utvalgets arbeid. 

Styrets revisjonsutvalg
Styrets revisjonsutvalg er sammensatt av tre aksjeeier-
valgte styremedlemmer, arbeider på grunnlag av styre-
godkjent mandat og instruks og rapporterer til styret. 
Revisjonsutvalget skal utvikle samarbeidet mellom styret og 
administrasjonen og mellom styret og eksternrevisjonen.  
På vegne av styret skal utvalget fordype seg i og opparbeide 
innsikt og kunnskap om regnskapsmessige og finansielle 
forhold samt kontroll og risikostyring i konsernet. Utvalget 
har fire ordinære møter i løpet av året. 
 
I 2017 bestod revisjonsutvalget av Gro Bakstad (leder), Hans 
von Uthmann og Ann-Christin Andersen (frem til mai 2017)/ 
Per Otto Dyb (fra mai 2017). 

Styrets kompensasjonsutvalg
Styrets kompensasjonsutvalg er sammensatt av tre aksje- 
eiervalgte styrerepresentanter, arbeider på grunnlag av 
styregodkjent mandat og instruks og rapporterer til styret. 
Utvalget legger frem forslag overfor styret om lønn og 
kompensasjonsordninger for konsernsjefen. I tillegg er 
utvalget rådgivende overfor konsernsjefen når det gjelder 
lønn og kompensasjonsordninger for ledelsen. Utvalget har 
tre ordinære møter i året. 
 
I 2017 bestod kompensasjonsutvalget av Martin Mæland 
(leder), Ann-Christin Andersen og Hans von Uthmann. 

Styrets eiendomsutvalg
Styrets eiendomsutvalg er sammensatt av tre aksjeeier-
valgte styrerepresentanter, arbeider på grunnlag av  
styregodkjent mandat og instruks og rapporterer til styret. 
Eiendomsutvalget skal gjennomgå alle vesentlige investe-
ringsbeslutninger for å sikre god internkontroll og kontroll 
ved kjøp av større utbyggingstomter. Utvalget møtes ved 
behov og minimum to ganger i året. I 2017 bestod eien-
domsutvalget av Martin Mæland (leder), Ingalill Berglund og 
Gro Bakstad (frem til mai)/Ingolv Høyland (fra mai).

Avvik fra anbefalingen: Ingen. 
 
10. Risikostyring og internkontroll
Evnen til å planlegge, strukturere, gjennomføre og evaluere 
byggeprosesser er en kjernekompetanse i Veidekke. Effektiv 
styring er en overordnet kritisk suksessfaktor for selskapet og 
en integrert del av forretningsdriften. Et stort antall prosjekter 
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i arbeid til enhver tid stiller krav til systematisk rapportering fra 
hvert prosjekt inn til hvert virksomhetsområde og derfra videre 
til konsernledelsen og styret. Rapporteringen skjer ti ganger i 
året og omhandler både finansielle og ikke-finansielle parame-
tere. På hvert prosjekt er det fokus på lønnsomhet, likviditet, 
risiko, skader, fravær og miljø.
 
Ledelsen overvåker kontinuerlig at den samlede prosjekt- 
porteføljen har en akseptabel risikoeksponering og gir et godt 
grunnlag for lønnsomhet. Styringssystemene for de ulike 
virksomhetene gir klare retningslinjer for risikostyring i tilbuds-/ 
anbudsfasen og for hvordan prosjektene skal gjennomføres 
med hensyn til kvalitet, fremdrift, kostnadseffektivitet, helse, 
miljø og sikkerhet. Dette er viktige verktøy for å sikre kvalitet 
i ordrereserven og en felles, høy standard i gjennomføringen 
av prosjektene. Ordrereservens utvikling og lønnsomhet er et 
fast punkt på agendaen i ledelsen i de enkelte virksomhetene, 
i konsernledelsen og i styret. 
 
Risikoeksponeringen innenfor eiendom gjennom tomter, 
usolgte, ferdigstilte boliger og usolgte enheter i produksjon, 
måles løpende. Oppstart av nye eiendomsutviklingsprosjekter 
vil bli utsatt dersom egenregieksponeringen vurderes som for 
stor. Styrets eiendomsutvalg bidrar til å sikre god internkontroll 
med hensyn til oppstart av eventuelle nye egenregiprosjekter 
og tomteerverv. 
 
Veidekkes finanspolicy gir retningslinjer for de ulike enhetenes 
finansforvaltning og aktiviteter. Formålet er å unngå, begrense, 
kontrollere og måle finansiell risiko, fremme kapitalrasjonali- 
sering og optimalisere konsernets finansielle ressurser. 

Planlegging
Veidekke arbeider etter en fastlagt årsplan i den økono-
miske og strategiske planleggingen. Frister for utarbeidelse 
av rammedokumenter, strategiplaner, budsjetter og løpende 
oppfølging av virksomhetene er fastlagt i årsplanen.

Finansiell styring
Konsernet styres etter klare finansielle mål for resultat- 
margin, kapitalavkastning og kapitalstruktur. Målene er brutt 
ned og operasjonalisert i virksomhetene, som har klare krav 
til lønnsomhet og kontantstrømmer. I entreprenør- og  
industrivirksomheten settes det krav til prosjekte-
nes resultatmarginer, inklusive finansielle poster. 
Eiendomsvirksomheten er kapitalintensiv og måles etter 
avkastning på investert kapital.

Finansiell rapportering
Veidekkes konsernregnskap blir avlagt etter gjeldende 
IFRS-regelverk. Konsernet fastsetter prinsipper i tråd med 
regelverket, som kommuniseres til virksomhetene, med 
særlig vekt på endringer i nye og vesentlige standarder. 
Regnskapsmessig informasjon rapporteres gjennom konser-
nets felles rapporteringssystem. Samtlige selskaper rappor-
terer informasjon fra egne forretningssystemer til konser-
nadministrasjonen ti ganger i året. Rapporteringssystemet 
har en overordnet kontoplan og innebygde kontroll-
systemer som skal sikre at informasjonen er konsistent. 
Rapporteringen utvides i kvartals- og årsoppgjøret for å 
dekke krav til tilleggsopplysninger. 
 
Konsolidering og kontroll av regnskapsinformasjon skjer på 
flere nivåer i organisasjonen i samsvar med Veidekkes sty-
ringsmodell. Hver enkelt enhet er ansvarlig for å overholde 
gjeldende lover og regler for finansiell rapportering og for 
å søke assistanse fra de sentrale stabene ved vesentlige 
vurderinger eller transaksjoner utenom ordinær virksomhet. 
Konsernet har en egen prosessbeskrivelse som skal følges i 
forbindelse med kjøp og salg av virksomheter. Veidekke har 
en omfattende eksternrevisjon som utfører utvidet kontroller 
på prosjektnivå. Styrets revisjonsutvalg skal på vegne av 
styret fordype seg i og opparbeide innsikt og kunnskap om 
regnskapsmessige og finansielle forhold samt kontroll og 
risikostyring i konsernet. 
 
For en prosjektorganisasjon er den største risikoen knyt-
tet til finansiell rapportering relatert til korrekt status og 
risikovurdering i prosjektene. Det legges derfor vekt på å 
sikre nødvendig kompetanse i prosjektrapportering. Dette 
blir dekket blant annet gjennom kurs i relevante økonomi- og 
styringssystemer.

Etiske retningslinjer
Alle som arbeider for eller representerer selskapet, indivi-
duelt og kollektivt, har ansvar for å opptre etisk korrekt og 
i tråd med Veidekkes kjerneverdier; profesjonell, redelig, 
entusiastisk og grensesprengende. Selskapets etiske 
retningslinjer utgjør et rammeverk som skal hjelpe alle med 
å ta kloke valg. Kloke valg forutsetter god forståelse for og 
kunnskap om lover og regler. Hvordan hver enkelt persons 
verdisett sammenfaller med Veidekkes verdier, er avgjø-
rende for at etiske problemstillinger og dilemmaer hånd-
teres på en god måte. De etiske retningslinjene beskriver 
Veidekkes krav til praksis innenfor områdene antikorrupsjon, 
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helse, sikkerhet og arbeidsmiljø, ytre miljø, sosial dumping 
og rettmessig markedsadferd. Selskapets etiske retnings-
linjer er publisert på Veidekkes intranett og hjemmeside.

Varsling av kritikkverdige forhold
Det er utarbeidet interne regler for varsling av kritikkver-
dige forhold i selskapet, og det er også etablert et eksternt 
varslingsombud.  

Konkurranserettslige regler
Veidekke har et omfattende program som gir ansatte innfø-
ring og trening i grunnleggende konkurranserettslige regler 
som gjelder for Veidekkes virksomhet. Formålet er å bidra 
til at ansatte forstår og etterlever gjeldende konkurranse-
rett. De konkurranserettslige reglene er tilgjengelige på 
Veidekkes intranett og hjemmeside. 
 
Avvik fra anbefalingen: Ingen.

11. Godtgjørelse til styret
Godtgjørelse til styret fastsettes av generalforsamlingen 
etter innstilling fra valgkomiteen. Godtgjørelsen reflekterer 
styrets ansvar, kompetanse og tidsbruk og er uavhengig av 
selskapets resultat.

Ingen av de aksjeeiervalgte styremedlemmene har særskilte 
oppgaver for Veidekke utover det som følger av vervet i sty-
ret med tilhørende styreutvalg. Det vises for øvrig til note 30.

Flere av styrets medlemmer eier aksjer i selskapet. Det 
vises i den forbindelse til oversikt i note 20. Det foreligger 
ingen aksjeopsjonsavtaler for styremedlemmer. 
 
Avvik fra anbefalingen: Ingen. 

12. Godtgjørelse til ledende ansatte
Det blir hvert år gitt en redegjørelse til generalforsamlingen 
om retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte. Lønn 
til konsernets ledere fastsettes på basis av informasjon om 
lønnsstatistikk som sammenligner lønnsnivået i Veidekke 
med andre virksomheter i bransjen og øvrige relevante virk-
somheter. Det tilstrebes å tilby konkurransedyktige lønnsbe-
tingelser, men Veidekke ønsker ikke å være lønnsledende. 
Det er i tillegg etablert et bonusprogram, der maksimal utbe-
taling er fastsatt til 30 % av årslønn og er knyttet til målopp-
nåelse i en på forhånd avklart handlingsplan. Veidekkes 
ledere deltar dessuten i Veidekkes generelle program for 

aksjer til ansatte, der de ansatte hvert år får tilbud om å kjøpe 
Veidekke-aksjer til rabattert kurs og med finansieringsbi-
stand. Se også kapittelet Aksjeeierinformasjon.

Det er ingen aksjeopsjonsordninger i Veidekke. Det vises for 
øvrig til note 5 og 30. 
 
Avvik fra anbefalingen: Ingen.

13. Informasjon og kommunikasjon 
Alle aksjeeiere og andre aktører i finansmarkedet likebehand-
les når det gjelder tilgang til finansiell informasjon. Selskapet 
legger vekt på at all finansiell informasjon som gis, er korrekt, 
tydelig og relevant, slik at aksjekursen reflekterer verdiene i 
selskapet.

Veidekke har samlet all relevant eierinformasjon om konser-
net på www.veidekke.com. Dette er den viktigste kanalen 
for å gi lik, samtidig og relevant informasjon til alle
interessenter. På siden publiseres også finansiell kalender 
med datoer for offentliggjøring av finansiell informasjon og 
informasjon om selskapets generalforsamling. 

Konsernets Investor Relations (IR)-ansvarlige har jevnlig kon-
takt med selskapets aksjeeiere, potensielle investorer, analy-
tikere og finansmarkedet for øvrig i periodene mellom publi-
sering av kvartalsresultatene. Det utvises ekstra varsomhet 
i periodene før offentliggjøring av kvartalstallene. Styret blir 
løpende orienter om IR-arbeidet. Se for øvrig kapittelet om 
Aksjeeierinformasjon.

Avvik fra anbefalingen: Ingen
 
14. Selskapsovertakelse
Dersom det fremsettes overtakelsestilbud på selskapets 
aksjer, vil ikke selskapets styre utnytte fullmakter eller gjøre 
andre vedtak som vanskeliggjør tilbudet uten at dette er 
godkjent av generalforsamlingen etter at tilbudet er kjent. 

Avvik fra anbefalingen: Styret har ikke utarbeidet spesifikke 
retningslinjer for opptreden ved eventuelle tilbud om over-
takelse av selskapet. Styret har ikke funnet det hensikts-
messig å ha slike retningslinjer, men slutter seg til formule-
ringene i anbefalingen.
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15. Revisor 
Veidekkes eksterne revisor er valgt av generalforsamlingen, 
som også årlig godkjenner revisjonshonoraret. Ekstern revi-
sor deltar normalt på minst to styremøter i året, blant annet 
i forbindelse med styrets behandling av årsregnskapet og 
oppsummering av revisjonen. Det påses at styret får mulig-
het til å stille spørsmål til revisor uten at administrasjonen 
er til stede. Revisor deltar i alle møter i revisjonsutvalget. 
Plan for gjennomføring av revisjon blir fremlagt for revi-
sjonsutvalget. I disse møtene fremlegger også revisor en 
rapport fra interimrevisjonen og en rapport for årsoppgjøret, 
hvor revisor tar stilling til kvaliteten på internkontrollen i 
alle deler av konsernet og omtaler eventuelle regnskaps-
messige problemstillinger som er fremkommet under 
revisjonen. Veidekke har retningslinjer for omfanget og 
type tilleggstjenester som ytes av revisor. Revisor gir styret 
årlig en skriftlig bekreftelse på at revisor oppfyller fastsatte 
uavhengighetskrav.
 
For detaljer om omfanget av leverte tjenester vises det til 
note 30. 
 
Avvik fra anbefalingen: Ingen.



ÅRSRAPPORT 2017 VEIDEKKE ASA 125



126 ÅRSRAPPORT 2017 VEIDEKKE ASA

Statsautoriserte revisorer 
Ernst & Young AS 
 
Dronning Eufemias gate 6, NO-0191 Oslo 
Postboks 1156 Sentrum, NO-0107 Oslo 

 Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA 
Tlf:   +47 24 00 24 00 
Fax:  
www.ey.no 
Medlemmer av Den norske revisorforening 

 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

 

Til generalforsamlingen i Veidekke ASA 

 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon  
Vi har revidert årsregnskapet for Veidekke ASA som består av selskapsregnskap og konsernregnskap. 
Selskapsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap og 
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige 
anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.  

Konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap, totalresultatoppstilling, 
egenkapitaloppstilling og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en 
beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. 

Etter vår mening 

► er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 
► gir selskapsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 

2017 og av selskapets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne 
datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.  

► gir konsernregnskapet et rettvisende bilde av konsernets finansielle stilling per 31. desember 
2017 og av konsernets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne 
datoen i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU. 

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

Sentrale forhold ved revisjonen 
Sentrale forhold ved revisjonen er de forhold vi mener var av størst betydning ved revisjonen av 
årsregnskapet for 2017. Disse forholdene ble håndtert ved revisjonens utførelse og da vi dannet oss vår 
mening om årsregnskapet som helhet, og vi konkluderer ikke særskilt på disse forholdene. Vår 
beskrivelse av hvordan vi revisjonsmessig håndterte hvert forhold omtalt nedenfor, er gitt på den 
bakgrunnen. 

Vi har også oppfylt våre forpliktelser beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av 
årsregnskapet når det gjelder disse forholdene. Vår revisjon omfattet følgelig handlinger utformet for å 
håndtere vår vurdering av risiko for vesentlige feil i årsregnskapet. Resultatet av våre revisjonshandlinger, 
inkludert handlingene rettet mot forholdene omtalt nedenfor, utgjør grunnlaget for vår konklusjon på 
revisjonen av årsregnskapet. 

Regnskapsføring av prosjekter i entreprenørvirksomheten  

Inntekter og kostnader fra prosjekter i entreprenørvirksomheten regnskapsføres basert på løpende 
avregning i samsvar med kontraktenes fullføringsgrad. Ved løpende avregning benyttes estimater for 
prosjektenes totale inntekter, kostnader, utfall av tvister, eventuelle andre kontraktsforpliktelser og 
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fremdrift.  Prosjektene kan være komplekse og ha varighet over flere år. Regnskapsføring av prosjekter 
har vært et sentralt forhold i vår revisjon som følge av estimatusikkerhet, prosjektenes kompleksitet og de 
beløpsmessige størrelsene.  

Vi vurderte anvendelsen av regnskapsprinsippene, rutiner for prosjektoppfølging og testet kontroller 
knyttet til prosjektvurderinger og regnskapsføring. Vi diskuterte status på utvalgte prosjekter med 
prosjektledelse og med selskapets ledelse på regions- og enhetsnivå. Vi besøkte også utvalgte anlegg. 
For utvalgte kontrakter kontrollerte vi prosjektinntekter mot inngåtte avtaler, vurderte behandlingen av 
tilleggs- og endringsordrer samt tvister og krav. Vi kontrollerte også kostnader som var belastet 
prosjektene mot fakturaer og timelister, vurderte fastsettelsen av estimerte totale prosjektkostnader, 
vurderte forventet sluttresultat mot sammenlignbare prosjekter og analyserte utviklingen i lønnsomhet for 
utvalgte prosjekter og for den samlede prosjektporteføljen. Vi har i tillegg analysert faktiske inntekter og 
kostnader på utvalgte ferdigstilte prosjekter mot prosjektprognoser for å vurdere ledelsens historiske 
treffsikkerhet. 

Vi viser til note 7 + 32 om prosjekter under utførelse og note 24 om leverandørgjeld og annen kortsiktig 
gjeld.

Tvister og krav i større samferdselsprosjekter
Konsernet er gjennom sin løpende virksomhet til enhver tid involvert i tvistesaker med byggherrer relatert 
til tolkning og forståelse av enkelte inngåtte kontrakter. Dette gjelder spesielt i samferdselsprosjekter hvor 
kontraktssummene er betydelige, og prosjektene og kontraktene er komplekse. Tvister og krav omfatter 
både krav fra Veidekke mot byggherre (grunnet variable mengder og mengdeavregninger mv.) og krav fra 
byggherre mot Veidekke (utbedring av mangler, erstatninger mv.). Ledelsen utøver vesentlig skjønn i 
vurderingen av slike tvistesaker. 

Tvister og krav har vært et sentralt forhold i vår revisjon som følge av estimatusikkerhet, tvistenes 
kompleksitet og de beløpsmessige størrelsene. 

Vi vurderte selskapets rutiner og kontroller knyttet til identifikasjon, evaluering og oppfølging av 
tvistesaker. Vi evaluerte selskapets vurderinger av og estimater for tvistesaker, og diskuterte pågående 
tvistesaker med ledelsen på ulike nivåer i konsernet. Vi gjennomgikk utvalgt intern og ekstern 
korrespondanse, avholdt møte med intern juridisk avdeling og innhentet uttalelse fra ekstern og intern 
advokat. Vi vurderte ledelsens treffsikkerhet i historiske vurderinger mot faktisk utfall av avsluttede 
tvistesaker som del av vår kontroll av ledelsens skjønn i eksisterende saker. 

Vi viser til note 1 for områder med vesentlig estimatusikkerhet og note 32 om tvister og krav relatert til 
prosjekter. 

 

Øvrig informasjon 
Øvrig informasjon omfatter informasjon i selskapets årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den 
tilhørende revisjonsberetningen. Styret og konsernsjef (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige 
informasjonen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi 
attesterer ikke den øvrige informasjonen.  

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med 
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og 
årsregnskapet eller 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.  

Ledelsens ansvar for årsregnskapet 
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det 
gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge for 
selskapsregnskapet, og i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU 
for konsernregnskapet. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å 
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kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller feil. 

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 annet realistisk alternativ. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 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. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig 
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene 
som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.  

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

► identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller 
feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis 
som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon 
som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter 
kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern 
kontroll; 

► opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om 
effektiviteten av selskapets interne kontroll; 

► vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og 
tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;  

► konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig og, basert på innhentede 
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape 
betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig 
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i 
årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre 
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende 
hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;  

► vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene 
på en måte som gir et rettvisende bilde; 

► innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle informasjonen til enhetene 
eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en mening om konsernregnskapet. Vi er 
ansvarlige for å fastsette strategien for, følge opp og gjennomføre konsernrevisjonen, og vi har et udelt ansvar 
for konklusjonen på revisjonen av konsernregnskapet.  

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt 
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne 
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid. 

Vi avgir en uttalelse til styret om at vi har etterlevd relevante etiske krav til uavhengighet, og 
kommuniserer med dem alle relasjoner og andre forhold som med rimelighet kan tenkes å kunne påvirke 
vår uavhengighet, og der det er relevant, om tilhørende forholdsregler. 

Av de forholdene vi har kommunisert med styret, tar vi standpunkt til hvilke som var av størst betydning 
for revisjonen av regnskapet for den aktuelle perioden, og som derfor er sentrale forhold ved revisjonen. 
Vi beskriver disse forholdene i revisjonsberetningen med mindre lov eller forskrift hindrer offentliggjøring 
av forholdet, eller dersom vi, i ekstremt sjeldne tilfeller, beslutter at forholdet ikke skal omtales i 
beretningen siden de negative konsekvensene ved å gjøre dette med rimelighet må forventes å oppveie 
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Uavhengig revisors beretning - Veidekke ASA 

allmennhetens interesse av at forholdet blir omtalt. 
 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen og redegjørelsene om foretaksstyring og 
samfunnsansvar 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen og i redegjørelsene om foretaksstyring og samfunnsansvar om årsregnskapet, 
forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av resultatet 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 
nødvendige 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. 

 

Oslo, 22. mars 2018 
ERNST & YOUNG AS 

 
Erik Mamelund 
statsautorisert revisor 
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AKSJEEIERINFORMASJON

Veidekke er og skal være et finansielt solid selskap, der god 
lønnsomhet og drift skaper verdier for aksjeeierne i form av stabilt  
høy avkastning. Utdelt utbytte i 2017 var på NOK 4,50 per aksje. 

Det er en langsiktig sammenheng mellom avkastning i 
aksjen, målt gjennom aksjekursutvikling og utbytte, og 
selskapets verdiskaping. Verdiskapingen synliggjøres først 
og fremst gjennom selskapets løpende resultater. Veidekke 
er notert på Oslo Børs og aksjen handles på hovedlisten 
under tickeren VEI. Alle aksjene har like rettigheter og er 
fritt omsettelige.

Omsetning og avkastning
Det ble omsatt 31,2 millioner Veidekke-aksjer på Oslo Børs 
i 2017, hvilket gir en omsetningshastighet på 23,3 %. Til 
sammenligning ble det i 2016 omsatt 25,0 millioner aksjer, 
som tilsvarer en omsetningshastighet på 18,1 %. I alt var 
det 70 431 handler av Veidekke-aksjen i løpet av året, mot 
65 629 året før. Aksjekursen var ved utgangen av 2017 NOK 
92,75, hvilket tilsvarer en markedsverdi på NOK 12,4 milliar-
der. Avkastningen på aksjen til eierne var -21,3 % inklusive 
utbytte i 2017. Til sammenligning var avkastningen for Oslo 
Børs på 19,1 %.

Utbytte
Selskapets utbyttepolitikk innebærer at utbyttet skal utgjøre 
minimum 50 % av årsresultatet (utdelingsforhold).

For regnskapsåret 2017 foreslår styret å dele ut kr 5,0 per 
aksje i utbytte, som tilsvarer et utdelingsforhold på 61 %.  
Til sammenligning ble det delt ut kr 4,50 i utbytte for regn-
skapsåret 2016. Aksjeeierne får dermed en direkte avkast-
ning på 5 % basert på aksjekursen ved årsskiftet.

Utbyttet utbetales den 16. mai 2018 til de aksjeeiere som er 
registrert som eiere på den dato generalforsamlingen avhol-
des. Generalforsamling avholdes 2. mai 2018.

Aksjeeierstruktur
Veidekke hadde ved utgangen av året 11 007 aksjeeiere, 
sammenlignet med 9 029 ved inngangen til året. De største 
eierne i selskapet er OBOS BBL (17,8 %), Folketrygdfondet 

(11,5 %) og IF Skadeforsäkring AB (6,9 %). I alt eier 3 892 
ansatte aksjer i selskapet med en samlet eierandel på  
15,1 %. Ansattes eierandel var til sammenligning 14,9 % i 
2016. I løpet av året sank utenlandsandelen fra 26,7 % til 
22,4 %. 
 
Veidekkes aksjekapital var per 31. desember 2017  
NOK 66 852 471 fordelt på 133 704 942 aksjer med påly-
dende NOK 0,50. Veidekke har alltid hatt én aksjeklasse 
hvor én aksje har én stemme på generalforsamlingen.

Medeierskap
Siden børsintroduksjonen i 1986 har ansattes medeierskap 
vært et prioritert område. Det er ledelsens klare oppfatning 
at medeierskap bidrar til økt engasjement, motivasjon 
og forretningsforståelse. Medarbeiderne tar aktivt del i 
selskapets verdiskaping og får et langsiktig perspektiv på 
selskapets utvikling. Medeierskapsordningen er viktig for å 
tiltrekke og beholde arbeidskraft. 

Alle traineer som starter i Veidekke, får aksjer til en verdi 
av NOK 10 000. Lærlinger som fortsetter i Veidekke etter 
bestått fagprøve, får aksjer til en verdi av NOK 1 000.

Veidekke gir hver vår og høst medarbeiderne tilbud om å 
kjøpe aksjer med rabatt. Uten finansieringsbistand er det  
30 % rabatt av markedskurs på aksjene, med finansierings- 
bistand er det 20 % rabatt. Aksjene har en bindingstid på 
to til tre år. Det er stor interesse for å kjøpe aksjer gjennom 
disse ordningene. Totalt tegnet 2 624 medarbeidere seg i 
2017, og det ble tildelt 1,94 millioner aksjer til en totalverdi av 
NOK 137,3 millioner. 

Fullmakt til utstedelse av aksjer og kjøp av egne aksjer
Generalforsamlingen har gitt styret fullmakt til både å 
utstede og kjøpe tilbake aksjer. Styret har fullmakt til å 
utstede inntil 13 millioner aksjer. Siden 1986 har styret fått 
denne fullmakten med løpende fornyelse. Fullmakten har 
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ikke vært benyttet siden 2004. Videre har styret fullmakt 
til å kjøpe egne aksjer til en samlet pålydende verdi av 
inntil NOK 6,5 millioner, som tilsvarer i underkant av 10 % 
av aksjekapitalen. Fullmakten har ikke blitt benyttet siden 
2009. Se for øvrig kapittel om foretaksstyring for mer infor-
masjon om styrets fullmakt.

Innsideforhold
I selskapets interne innsidereglement følges en strengere 
praksis enn det verdipapirhandelloven krever. I tillegg til den 
lovbestemte, utvidede undersøkelsesplikten har Veidekke 
opprettholdt klareringsplikt for primærinnsiderne for ytter-
ligere å sikre grundighet i undersøkelsesplikten. Dette 
er i tråd med anbefalingene fra Oslo Børs. Selskapet har 
utarbeidet interne regler som alle medarbeidere i sen-
trale stillinger og de hovedtillitsvalgte er gjort kjent med. 
Reglene innebærer blant annet at det er forbud mot handel 
med Veidekke-aksjer fire uker før fremleggelse av kvartals-
resultater, og at den ansatte til enhver tid må utvise stor 
aktsomhet ved kjøp og salg av Veidekke-aksjer.

Investormarkedet
Veidekkes hovedmål for arbeidet med investormarkedet er 
å skape tillit gjennom likebehandling av alle aktører med 
hensyn til ensartet og samtidig tilgang til finansiell infor-
masjon. Åpen dialog med investorer, analytikere og andre 
interessenter i finansmarkedet skal bidra til at konsernets 
verdier reflekteres i prisingen av Veidekke-aksjen.

Kvartalsrapporteringen skjer i henhold til finansiell kalender.  
I forbindelse med offentliggjøring av års- og delårsresulta-
tene holder Veidekke presentasjoner for aksjeeiere, investo-
rer, meglere, analytikere, presse og ansatte. Disse presen-
tasjonene kan følges via webcast. Selskapet gir informasjon 
på norsk og engelsk. Finansiell kalender, kvartalsrapporter, 
analytikerpresentasjoner, konjunkturrapporter og andre vik-
tige pressemeldinger/presentasjoner, samt informasjon om 
Veidekke-aksjen, kursutvikling, aksjeeierforhold, oppdaterte 
lister over aksjeeiere og analytikere som følger Veidekke-
aksjen, ligger på: http://veidekke.com/no/. 
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STØRSTE AKSJEEIERE PER 31. DESEMBER 2017

Eierandel i %

OBOS BBL 17,8

Folketrygdfondet 11,5

IF Skadeforsäkring AB 6,9

Handelsbanken Asset Management 4,2

Danske Invest Norge 3,9

Fond forvaltet av DNB Asset Management 3,6

Must Invest AS 2,2

MP Pensjon 2,0

Vanguard Group 1,9

Storebrand Asset Management 1,6

Sum 10 største 55,7

Ansatte (3 892 aksjeeiere) 15,1

Øvrige 29,2

Totalt 100,0

Oversikt over de 20 største aksjeeierne finnes på Veidekkes hjemmeside. 
Oversikten blir oppdatert hver uke. Nordea er selskapets kontofører.

AKSJESPREDNING PER 31. DESEMBER 2017

Aksjebeholdning Fra Til Antall aksjeeiere Antall aksjer %

1 100 2 302 109 404 0,1

101 1 000 4 418 2 177 633 1,6

1 001 10 000 3 350 11 519 632 8,6

10 001 100 000 822 20 875 744 15,6

100 001 115 99 022 529 74,1

Totalt 11 007 133 704 942 100,00
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Emisjonsform
Innbetalt beløp  
i NOK millioner

Antall aksjer etter 
utvidelse (1 000)

Aksjekapital  
etter utvidelse Justeringsfaktor

1986 Spredningsemisjon, kurs kr 11,71 25,3 3 053 30,5

1986 Emisjon ansatte, kurs kr 10,54 3,1 3 113 31,1

1988 Fondsemisjon 5:1 3 736 37,4 0,833

1989 Fusjon Hesselberg Vei 4 693 46,9

1989 Utbytteemisjon 0,5 4 746 47,5 0,998

1990 Fusjon Folke A. Axelson A/S 4 802 48,0

1990 Utbytteemisjon 0,6 4 861 48,6 0,999

1991 Fusjon Stoltz Røthing Haugesund A/S 4 912 49,1

1991 Fusjon Aker Entreprenør A/S 5 623 56,2

1995 Emisjon ansatte, kurs kr 26,24 8,0 5 698 57,0

1998 Aksjesplitt 1:2 11 396 57,0

2000 Aksjesplitt 1:2 22 791 57,0

2000 Fortrinnsrettsemisjon 6:1 191,2 26 590 66,5 0,981

2001 Emisjon ansatte kurs kr 42,00 19,0 27 039 67,6

2002 Emisjon ansatte kurs kr 43,00 11,6 27 309 68,3

2003 Emisjon ansatte kurs kr 44,00 13,2 27 609 69,0

2004 Emisjon ansatte kurs kr 66,00 66,0 28 609 71,5

2007 Aksjesplitt 1:5 143 045 71,5

2007 Sletting av aksjer 140 164 70,1

2008 Sletting av aksjer 135 959 68,0

2009 Sletting av aksjer 133 705 66,9

NØKKELTALL VEIDEKKE-AKSJEN

2017 2016 2015 2014 2013

Børskurs 31. desember 92,75 123,50 108,50 73,75 48,8

- høy 128,00 126,50 109,00 74,25 51,25

- lav 83,50 96,75 69,50 46,0 43,5

Resultat per aksje1) 8,2 6,6 5,7 6,3 4,1

Børskurs/resultat (P/E) 11,3 18,7 19,0 11,7 11,9

Børskurs/egenkapital per aksje (P/B) 3,2 4,8 4,5 3,6 2,7

Utbytte per aksje 5 4,50 4,0 3,5 3,0

Utdelingsforhold (%) 61 68 70 55,5 73,2

Omsetningshastighet (%) 23,3 18,7 27, 9 23,9 20,1

Direkte avkastning (%) 5,4 3,6 3,7 4,7 6,1

Utestående aksjer (gjennomsnitt mill.) 133,7 133,7 133,7 133,7 133,7

Børsverdi per 31. desember (NOK mill.) 12 401 16 512 14 507 9 861 6 525

Antall aksjeeiere per 31. desember 11 007 9 029 8 704 7 328 7 356

1) Ingen utvanningseffekt foreligger.
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(Gjeldende fra 7. mai 2014)

§ 1  Selskapets navn er Veidekke ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap.

  Selskapets formål er entreprenør- og eiendomsutviklingsvirksomhet, samt annen økonomisk virksomhet som har 
sammenheng med det her nevnte. Virksomheten kan utøves av selskapet selv, av datterselskaper i inn- og utland eller 
gjennom deltakelse i andre selskaper eller i samarbeid med andre. 

§ 2  Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§ 3  Selskapets aksjekapital er NOK 66 852 471 fordelt på 133 704 942 aksjer hver pålydende NOK 0,50 fullt innbetalt og 
lydende på navn. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§ 4  På selskapets generalforsamling har hver aksje én stemme.

§ 5  Selskapets styre skal ha fra syv til ni medlemmer. Inntil seks medlemmer og eventuelle varamedlemmer velges av 
generalforsamlingen. Inntil tre medlemmer og varamedlemmer til disse velges av og blant de ansatte etter forskrifter 
fastsatt i medhold av allmennaksjelovens bestemmelser om de ansattes representasjon i allmennaksjeselskapers styre. 
Valgperioden er ett år.

  Styret velger selv sin leder.

§ 6  Selskapet skal ha valgkomité. Valgkomiteen skal ha minst tre medlemmer. Generalforsamlingen velger valgkomiteens 
leder og øvrige medlemmer og fastsetter godtgjørelse for dens medlemmer. Valgperioden er ett år. Valgkomiteen avgir 
innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer til valgkomiteen. Innstilt kandidat bør være aksjeeier eller 
representant for aksjeeierne. Innstilling til ny valgkomité skal være slik at flertallet i ny valgkomité er uavhengig av styret 
og selskapets ledende ansatte. Valgkomiteen kan ikke innstille daglig leder eller andre ledende ansatte i selskapet til 
medlem av valgkomiteen. Styret avgir innstilling til generalforsamlingen om godtgjørelsen til valgkomiteens medlemmer.
Valgkomiteen skal avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av, og honorar til, medlemmer til styret. Valgkomiteens 
innstilling skal begrunnes. 

§ 7  Selskapets signatur innehas av to styremedlemmer i fellesskap eller ett medlem i fellesskap med konsernsjef.

§ 8  Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av mai måned til tid og sted som fastsettes av styret. 
Innkalling skjer med minst 21 dagers skriftlig varsel. Med innkallingen skal følge dagsorden. Styret kan beslutte at 
dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamling, og som gjøres tilgjengelige for aksjonærene 
på selskapets internettsider, ikke skal sendes til aksjonærene. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inn-
tas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som 
gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Aksjonærer eller fullmektiger for disse som ønsker å møte 
og avgi stemme på generalforsamlingen, må melde dette til selskapet innen en frist som angis i innkallingen. Fristen 
må ikke utløpe tidligere enn fem dager før generalforsamlingen.

  Den ordinære generalforsamling skal:
  • Godkjenne årsregnskap og årsberetning, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd, samt  

 beslutte utdeling av utbytte.
  • Velge medlemmene til valgkomiteen.
  • Beslutte styremedlemmenes antall, velge de styremedlemmer som etter loven ikke skal velges av de ansatte samt  

 eventuelle varamedlemmer til de aksjonærvalgte styremedlemmer.
  • Behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
  • Behandle andre saker som i henhold til lov hører under generalforsamlingen.

§ 9  I den utstrekning det ikke er truffet avvikende bestemmelser i disse vedtekter, gjelder allmennaksjelovens regler. 

VEDTEKTER FOR VEIDEKKE ASA
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VEIDEKKES HISTORIE

Veidekkes virksomhet startet med hugging og legging av 
brostein i Østfold i 1936. Virksomheten ble etter hvert  
utvidet med veiforbedringskontrakter i flere kommuner 
og fylker på Østlandet, og i 1948 kom gjennombruddet: 
Det lille selskapet fikk den store anleggskontrakten med å 
bygge Sola flyplass i Stavanger. Veidekke ble etter hvert en 
sentral aktør i flyplassutbygginger i Norge og på slutten av 
50-tallet kom også det første utenlandsoppdraget –  
flyplassbygging i Etiopia.

Store anleggsoppdrag utgjorde hovedtyngden av virksom-
heten utover på 60- og 70-tallet, og selskapet ble de neste 
tiårene en stor veiutbygger. Andre store anleggsoppdrag 
som kraftverksutbygginger og store industriprosjekter i 
oljesektoren kom inn som nye markedsområder.

80-tallet var preget av strukturendringer i entreprenørbran-
sjen, og flere av de større entreprenørene slo seg sammen. 
Veidekkes strategi var å videreutvikle seg som selvstendig 
selskap, og dette ble starten på en oppkjøpsperiode. I alt 
ble ti selskaper en del av konsernet dette tiåret. Senere 
har over 70 nye selskaper kommet til. Veidekke tok sats 

i et nytt marked på 80-tallet med sin inntreden i bolig- og 
yrkesbyggmarkedet. En annen milepæl var noteringen på 
Oslo Børs i 1986.

Kjøpet av Aker Entreprenør i 1991 bidro til at selskapets 
omsetning doblet seg, og dette innledet dermed et tiår 
med sterk vekst. Veidekke valgte i tillegg å satse på bolig-
segmentet med eiendomsutvikling som nytt virksomhets-
område, og så i tillegg på ekspansjon til nabolandene. Det 
ble besluttet å etablere anleggsvirksomhet i Göteborg 
sammen med lokale krefter i 1998, noe som ble starten på 
utviklingen av Veidekke som skandinavisk aktør. I år 2000 
overtok Veidekke Danmarks eldste og fjerde største  
entreprenør, Hoffmann A/S, og samme år etablerte selska-
pet entreprenør- og eiendomsvirksomhet i Sverige.

I dag er Veidekke Norges største og Skandinavias fjerde 
største entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap. 
Selskapets strategi om lønnsom vekst står fast, og i verdi-
skapende samspill med kunder og partnere skal Veidekke 
fortsatt bygge fremtidens Skandinavia.
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Veidekke er en av Skandinavias største 
entreprenører og eiendomsutviklere. 
Selskapet utfører alle typer bygg- og 
anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, 
vedlikeholder veier og produserer asfalt,  
pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap 
kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 
nær 32 milliarder kroner, og halvparten av de 
7 700 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. 
Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden 
starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Veidekke – lokalt nærvær,  
skandinavisk styrke.

http://veidekke.no
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