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NØKKELTALL 1)

Beløp i NOK millioner 2016 2015 2014 2013 2012

Driftsinntekter, segment 30 137 24 509 23 863 21 191 20 460

Resultat før skatt, segment 1 460 1 043 967 776 680

 Virksomhetsområde Entreprenør 804 644 549 446 497

 Virksomhetsområde Eiendom 567 306 280 221 173

 Virksomhetsområde Industri 136 190 210 158 38

 Virksomhetsområde Annet/eliminering -47 -97 -73 -49 -26

Resultat pr. aksje, segment 9,3 6,5 5,8 4,5 3,9

Utbytte pr. aksje 4,5 4,0 3,5 3 2,5

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

Driftsinntekter, IFRS 2) 28 613 24 225 24 027 21 781 19 839

Driftsresultat før avskriving (EBITDA), IFRS 1 520 1 316 1 383 1 002 948

Driftsresultat (EBIT), IFRS 1 053 944 1 045 692 645

Resultat før skatt, IFRS 1 092 950 1 055 718 698

Resultat pr. aksje, IFRS (i kroner) 3) 6,6 5,7 6,3 4,1 3,9

Netto rentebærende gjeld 0 606 -274 396 1 506

Ordrereserve 24 404 24 814 16 792 18 273 16 518

1) Kommentarene i rapporten knytter seg til tall fra segmentregnskapet. 

 Kommentarer til IFRS-regnskapet er spesifisert i teksten. 

2) 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.

3) 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 2016 
var NOK 30,1 milliarder og antall ansatte 7 400. 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, samt tilhørighet og engasjement. 

Vår viktigste ressurs er medarbeiderne og deres kompe-
tanse. Målrettet utvikling av kompetanse og rekruttering 
av nye medarbeidere vektlegges således betydelig. 

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

OMSETNING
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OMSETNING

30,1
NOK MILLIARDER

RESULTAT FØR SKATT

1,5
NOK MILLIARDER

RESULTATMARGIN

4,8 %

Alle tall er hentet fra segmentregnskapet. 
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BYGGVIRKSOMHET ANLEGGSVIRKSOMHET EIENDOMSUTVIKLING INDUSTRIVIRKSOMHET

51 % 25 % 11 % 13 %

OMSETNING FORDELT PÅ OMRÅDER

FORDELING MELLOM LAND

Norge Sverige Danmark

63 %
31 %

6 %

OMSETNING PR. LAND ANTALL ANSATTE

Norge 5 172
Sverige 1 714
Danmark 513
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VIRKSOMHETSOMRÅDER

ENTREPRENØRVIRKSOMHET

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 76 % av Veidekkes omsetning i 2016.

Byggvirksomheten oppfører private og offentlige yrkes- 
bygg og boliger. Private yrkesbygg er i hovedsak kontorbygg, 
kjøpesentre og hoteller. Offentlige yrkesbygg er primært skoler 
og helsebygg. Omsetningen i byggvirksomheten utgjorde  
69 % av den totale omsetningen i entreprenørvirksomheten i 2016.

Anleggsvirksomhet utgjorde 31 % av omsetningen i Veidekkes 
entreprenørvirksomhet i 2016. Prosjekter innen samferdsel (vei 
og bane) og annen offentlig infrastruktur utgjør størstedelen av 
anleggsomsetningen. I tillegg består porteføljen av prosjekter 
innen energisektoren samt industrianlegg. 

OMSETNING NOK 24,6 MILLIARDER RESULTAT FØR SKATT NOK 804 MILLLIONER
RESULTATMARGIN 3,3 %
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EIENDOMSVIRKSOMHET

Veidekkes eiendomsvirksomhet kjøper tomter og utvikler disse 
til boliger for salg til sluttkunde, hovedsakelig i de største byene 
i Norge og Sverige. Veidekkes entreprenørvirksomheter står for 
byggingen av boligene og involveres allerede før beslutning om 
tomtekjøp blir tatt for å identifisere muligheter og risikoforhold. 
Det tette samspillet mellom Veidekkes eiendoms- og entrepre-
nørvirksomheter gir synergier og er sentralt for god lønnsom-
hetsutvikling i Veidekkes boligsegment. Eiendomsutvikling 
utgjør samlet 11 % av totalomsetningen i Veidekke.

I Sverige er Veidekke hovedsakelig eneeier av boligprosjektene, 
mens i Norge er eieransvaret i større grad delt 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 boligen kan overleveres 
kjøper. Derfor er tomtebanken strategisk viktig. Porteføljen 
optimaliseres gjennom kjøp og salg i henhold til gjeldende 
strategi. Ved utgangen av 2016 hadde eiendomsvirksomheten 
en tomtebank som kan gi 16 750 boenheter, fordelt på 7 900 
i Norge og 8 850 i Sverige.

OMSETNING NOK 3,2 MILLIARDER RESULTAT FØR SKATT NOK 567 MILLIONER
AVKASTNING PÅ INVESTERT KAPITAL 21,4 %
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INDUSTRIVIRKSOMHET

Veidekke Industri AS er Norges største asfaltentreprenør og 
den nest største produsenten av pukk og grus. Virksomheten 
er også en betydelig aktør innen drift og vedlikehold av det 
offentlige veinettet i landet. Industrivirksomheten utgjorde i 
2016 13 % av den totale omsetningen i Veidekke.

Omsetningen i industrivirksomheten for regnskapsåret 
2016 er fordelt slik mellom de tre forretningsområdene: Asfalt 
sto for 59 % av omsetningen, Drift og Vedlikehold 28 % og 
Pukk og Grus for 13 %. 

Industrivirksomheten har 29 asfaltverk og 28 pukkverk over 
hele landet. I løpet av 2016 la selskapet over 2,5 millioner tonn 
asfalt, hadde 24 løpende veivedlikeholdskontrakter og solgte 
8,1 millioner tonn med pukk og grus. Statens vegvesen er 
industrivirksomhetens største enkeltkunde.

OMSETNING NOK 4,2 MILLIARDER RESULTAT FØR SKATT NOK 136 MILLLIONER 
RESULTATMARGIN 3,3 %
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VEIDEKKE MOT 2020

2016 ble et godt år for Veidekke. Med en totalomsetning på over  
30 milliarder kroner rundet vi en ny milepæl, og i tillegg økte vårt  
resultat betydelig. God ordreinngang i entreprenørvirksomheten og 
rekordhøyt boligsalg de siste årene har lagt grunnlaget for veksten. 

Det har i 2016 vært høy aktivitet i det skandinaviske bygg- og 
anleggsmarkedet, etterspørselen etter asfalt har vært stor, og 
boligmarkedet blomstrende. Vi har gjennom gode kundeløs-
ninger, samspill med våre partnere og solid innsats fra hele 
organisasjonen skapt gode resultater og styrket våre posisjoner.

Når vi nå gjør opp status for 2016, kan vi konstatere at det 
har gått bra for Veidekke, som har hatt solid vekst i omset-
ning og fikk et resultat før skatt på 1,5 milliarder kroner. God 
ordreinngang i entreprenørvirksomheten, samt rekordhøyt 
boligsalg bidro til veksten. Spesielt stolte er vi over den gode 
interessen for våre boligprosjekter. Samlet solgte vi boliger 
for over 8 milliarder kroner i 2016. 

Våre svenske og danske virksomheter bidrar i stadig større 
grad til konsernets resultater. Vi er i aller høyeste grad blitt et 
skandinavisk selskap. I det fellesskapet som utgjør Veidekke, 
kom i 2016 fire av ti resultatkroner fra våre virksomheter i 
Sverige og Danmark. 

I løpet av de to siste årene har Veidekke gjennomført en 
omfattende prosess med mål om å tegne et veikart for hvor 
Veidekke skal være i 2020. Svært mange, både ledere og med-
arbeidere, har bidratt til dette gjennom et stort og involverende 
samarbeid i alle ledd i konsernet. I 2015 brukte vi tiden på å 
analysere nåsituasjonen, mens vi i 2016 fortsatte arbeidet for 
å definere målbildet for virksomheten i 2020. 

Siden 2010 har vi doblet vår omsetning og oppnådd en årlig 
vekst på 11 %. I samme periode har resultatet økt med hele  
15 %. Frem mot 2020 er våre ambisjoner fortsatt vekst og 
bedret lønnsomhet. Vår plan forutsetter at en stor del av forbe-
dringen kommer gjennom utvikling av eksisterende virksomhet. 
I tillegg vil selektive oppkjøp understøtte ambisjonen og bidra 
til å styrke våre markedsposisjoner og samlede kompetanse. 
Vi har også i løpet av 2016 gjort flere oppkjøp i både Sverige, 
Danmark og i Norge. 

På kort sikt er den viktigste oppgaven å forbedre lønnsomheten 
i deler av vår virksomhet. Sentralt i dette arbeidet står god og 
sikker drift, utnyttelse av vår involverende arbeidsform, samt 
det å videreutvikle og utnytte vår samlede kompetanse og 
kollektive slagkraft. 

Det er våre medarbeidere som står for den gode utviklingen 
og skaper resultatene Veidekke har oppnådd over tid. Det 
er derfor ingen tvil om at Veidekkes største styrke ligger i 
kompetansen til de ansatte i selskapet. Ved årsskiftet var vi 
hele 7 400 medarbeidere, og det potensialet som ligger i å 
skape verdier sammen, er overveldende. For at Veidekke skal 
lykkes i tiden frem mot 2020, må vi fortsette å videreutvikle 
samarbeidsmåtene og utnytte den samlede fagkompetansen 
og kreativiteten som ligger i organisasjonen vår.

Jeg er derfor trygg på at vi i årene som kommer, vil klare å 
realisere våre ambisjoner for Veidekke mot 2020. 
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Arne Giske
konsernsjef

Det er ingen tvil om at Veidekkes største  
styrke ligger i kompetansen til de ansatte i selskapet.  

Ved årsskiftet var vi hele 7 400 medarbeidere,  
og det potensialet som ligger i å skape  

verdier sammen, er overveldende.
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PROSJEKTGJENNOMFØRING I VEIDEKKE

Veidekkes virksomhet er prosjektbasert, og sentralt i prosjekt-
gjennomføringen står en involverende arbeidsform, utvikling av  
samspillsmodeller sammen med kundene, satsing på egne  
fagarbeidere og bruk av bygningsinformasjonsmodeller (BIM).

Veidekke samarbeider tett med kunder, arkitekter, rådgivere, 
underentreprenører og leverandører fra prosjektutviklingsfasen 
via prosjektering til produksjon. Samarbeid skaper merverdier 
for alle parter, resulterer i bedre løsninger, gir god produksjonflyt 
samt 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. 

Involverende planlegging (IP)
IP er en metodikk for fremdriftsplanlegging som er videreutviklet 
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.

Bruken av IP i Veidekke har resultert i økt effektivitet og bedre 
prosjektøkonomi, og for utførende personell har det også 
bidratt til bedre arbeidsprosesser og økt trivsel. 

Bygningsinformasjonsmodell (BIM) 
BIM gjør det mulig å bygge virtuelt før vi bygger i virkeligheten. 
I tillegg til å gi en tredimensjonal fremstilling av byggverket, 

kan modellene berikes med tidsdata (4D - når de enkelte 
delene skal bygges), kostnadsdata, teknisk informasjon, 
vedlikeholdsdata etc. Samlet gir dette nye muligheter til å 
visualisere, kommunisere og analysere byggverket gjennom 
hele prosjektforløpet fra de første innledende skissene, via 
prosjektering, planlegging og bygging til forvaltning, drift, ved-
likehold og utvikling (FDVU). Virtual Design and Construction 
(VDC) er én metode for å utnytte informasjonsteknologi.  
I Veidekke kobles VDC opp mot arbeidsform (IP) og informa-
sjonsmodeller (BIM).

God og sikker produksjon
Alle prosjekter er ulike og byggeplassen kan være en risikofylt 
arbeidsplass. God og sikker produksjon har derfor høyeste pri-
oritet i Veidekke. Arbeidet med helse, arbeidsmiljø og sikkerhet 
(HMS) er således ikke en separat prosess, men en integrert 
del av vår løpende planlegging og produksjon.

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 over 230 
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. 

Målrettet videreutdanning av ledere og fagspesialister slik 
at de hele tiden besitter den nyeste kunnskapen om metoder, 
verktøy, produkter og løsninger, er også viktig for at vi både får 
beholde kompetente ressurser og for at vi skal kunne være 
en foretrukken samarbeidspartner. 

Veidekkes konkurransekraft ligger i skjæringspunktet 
mellom mennesker, arbeidsform og lokalkunnskap. 
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UTVALGTE PROSJEKTER I 2016

MUNCHMUSEET («LAMBDA») I BJØRVIKA I OSLO

Byggingen av det som skal bli et av Norges viktigste kulturin-
stitusjoner, startet i 2015. Det nye Munchmuseet i Oslo skal 
huse både kunstsamlingen til Edvard Munch og Stenersens 
samlinger. Veidekke har ansvar for grunnarbeidene og oppfø-
ringen av råbygget. Grunnforholdene i Bjørvika er krevende, 
og det måtte konstrueres en plattform som fundament for 
bygget. Plattformen er festet på 311 pæler som er sikret i 
grunnfjellet 40–50 meter under bakkenivå. Til sammen er det 
boret 14 000 meter for å få alle pælene ned. Halve bygget står 
i sjøen, og det er konstruert for å kunne stå i 200 år. 

Veidekke oppførte råbygget med glidestøp senhøsten 2016, 
og i løpet av 33 dager reiste det 60 meter høye bygget seg. 
Dette tilsvarer en høyde på om lag to meter i døgnet. Totalt 
ble det lagt ned 32 040 timeverk for å fullføre gliden. Det gikk 
med 650 tonn armering og 3 400 kubikkmeter betong for å 
oppføre 10 000 kvadratmeter med vegger. Detaljplanleggingen 
for glidestøpen tok et halvt år, og dette er en av de største 
og mest avanserte glidestøpene som har blitt gjennomført 
i Norge. Veidekkes del av byggingen avsluttes høsten 2017, 
mens det endelige bygget vil stå ferdig i 2019.

Fakta
• Kunde: Oslo Kommune v/Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
• Arkitekt: Estudio Herreros/LPO arkitekter AS 
• Entreprenør: Veidekke Entreprenør (Kynningsrud 

Fundamentering, Hallingdal Bergboring)
• Omfang: Grunnarbeider og råbygg på 13 etasjer 
• Byggeperiode: 2015–2017
• Samlet kontraktsverdi: NOK 470 millioner
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PROSJEKTER PÅ OSLO LUFTHAVN, GARDERMOEN

Oslo lufthavn utvides for å kunne håndtere den sterke tra-
fikkveksten. Når utbyggingen er ferdig i april 2017, vil Norges 
hovedflyplass ha kapasitet til å håndtere om lag 30 millioner 
reisende i året. Kostnadsrammen for utbyggingen er på nærmere 
NOK 14 milliarder. Veidekke er en av de sentrale aktørene i 
prosjektene, med kontrakter for til sammen én milliard kroner. 

Veidekkes største enkeltkontrakt i flyplassutbyggingen 
er prosjektet Pir Nord, som omfatter elleve nye flyoppstil-
lingsplasser og teknisk infrastruktur rundt den nye piren. En 
annen kontrakt, TangoBravo 2, inkluderer en forlengelse av 
taksebanen Tango med 1 000 meter. Her har Veidekke stått for 
både bygging og asfaltering. I begge prosjektene har arbeidet 
foregått tett opptil områder der flytrafikk foregår, og det har 
også vært andre bygg- og anleggsarbeider i nærheten. Det 
har derfor vært strenge krav til sikkerhet.

I tillegg til prosjektene knyttet til utvidelse av flyplassen, 
har Veidekke kontrakt med Avinor om vintervedlikehold av 
rullebanene, altså brøyting av taksebaner og bortkjøring av 
snø i vinterhalvåret. Vedlikeholdskontrakten er femårig, og 
gjeldende kontrakt går frem til år 2019. 

Fakta
• Kunde: OSL
• Entreprenør: Veidekke Entreprenør,  

Veidekke Industri
• Omfang: Pir Nord, trafikkforplass, taksebane, asfaltering, 

vintervedlikehold. 
• Byggeperiode: 2014–2017
• Samlet kontraktsverdi: NOK 1 milliard
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HAGATERRASSEN, HAGASTADEN

Mellom Karolinska universitetssykehus og Vasastaden i 
Stockholm utvikles det en ny bydel, Hagastaden. Det nye 
området kommer til å inneholde 6 000 boliger og rundt 50 
000 arbeidsplasser når alt står ferdig i 2019. Området regnes 
i dag som Sveriges mest trafikkerte, og når trafikken nå leg-
ges under bakken, vil den nye bydelen utgjøre en bebygget 
forbindelse mellom Solna og Stockholm.

Veidekkes boligprosjekt, Hagaterrassen, har blitt godt mot-
tatt. Folk ønsker å bo sentralt samtidig som de har tilgang til 
grønne lunger, parker og rekreasjonsområder. Kollektivtilbudet 
i Hagastaden blir svært bra, med både tog, T-bane og buss i 
umiddelbar nærhet.

Den store interessen for prosjektet blant boligkjøpere resul-
terte i at Veidekke kunne notere 3 000 på visning i forbindelse 
med salgsstarten i april. Ved inngangen til 2017 var om lag  
80 % av leilighetene i prosjektet solgt. 

Fakta
• Kunde: Veidekke Bostad
• Arkitekt: Brummberg & Forshed Arkitektkontor
• Entreprenør: Veidekke Entreprenad
• Byggeår: 2017–2019
• Omfang: 205 svanemerkede leiligheter i to trinn,  

samt barnehage og butikker
• Kontraktsverdi: NOK 355 millioner

FREDERIKSBJERG SKOLE

Det er 100 år siden sist det ble bygget en skole i sentrum av 
Aarhus, og Hoffmann fikk oppdraget med å oppføre det som 
i 2016 ble kåret til årets skolebygg i Danmark. Fremtidens 
skole, som den blir kalt, er oppført som lavenergibygg i 
2020-klasse etter Aarhus kommunes 360° bæredyktighets- 
modell. Det er blant annet brukt resirkulert teglstein, solcel-
lepaneler og høyisolerende vinduer, og det har vært lagt vekt 
på å skåne miljøet, velge bærekraftige materialer med lang 
levetid og legge til rette for et godt inneklima. Gode rom for 
læring og lek har vært en annen prioritet, og både innvendig og 
rundt bygget er det lagt til rette for kreativitet, samhandling og ikke 
minst ro. Skolen har flere terrasser og grønne takflater, og mye av  
utomhusarealene er tilgjengelige også utenom skoletiden. Skolen 
har blitt et naturlig samlingspunkt i det som skal bli et sentrum for 
barn og unge i Aarhus. 

Fakta
• Kunde: Aarhus kommune
• Arkitekt: GPP Arkitekter A/S,  

Henning Larsens Architects A/S
• Entreprenør: Hoffmann
• Omfang: Skole med 870 elever, ungdomsklubb  

og barnehage.
• Byggeperiode: 2013–2016
• Kontraktsverdi: NOK 242 millioner 
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PORTALEN

På jernbanetomta i Lillestrøm bygger Veidekke et stort 
og komplekst prosjekt. Boliger, kontorer, næringslokaler, 
hotell og parkeringsgarasje oppføres like ved en av Norges 
travleste togstasjoner, Lillestrøm stasjon, der trafikken går 
som normalt gjennom hele byggeperioden. Gjennomføring 
av et slikt prosjekt krever svært god planlegging, og bruk 
av metodikken Involverende Planlegging (IP) og verktøyet 
BIM med 3D-modellering har vært helt avgjørende for at 
fremdriften i byggeprosjektet har gått i henhold til plan. Bruk 
av IP betyr at alle aktører involveres når prosjektet starter. 
Hver enkelt får godt eierskap til planene, kommunikasjonen 
forenkles og problemer kan avdekkes før de oppstår. IP gjør 
også at logistikken kan optimaliseres og risikoen minimeres. 

Fakta
• Kunde: Jernbanegata AS (OBOS) og  

Portalen Boliger AS (Veidekke Eiendom AS  
og OBOS) 

• Arkitekt: LPO Arkitekter
• Entreprenør: Veidekke Entreprenør
• Byggeår: 2015–2018
• Omfang: 144 leiligheter i to blokker, 219 hotellrom, 

næringslokaler, BREEAM-NOR-sertifiserte kontorarealer 
til 868 arbeidsplasser. Til sammen 55 000 m2.

• Kontraktsverdi: NOK 821 millioner

MOHOLT 50|50

Moholt 50|50 er et pionerprosjekt for Veidekke og det hittil 
største massivtreprosjektet i Norge. Prosjektet er et pilotpro-
sjekt i samarbeidsprogrammet «Framtidens bygg» som NAL 
(Norske arkitekters landsforbund) har hatt prosjektledelsen på. 
Byggene som er omfattet av programmet, er klimavennlige og 
skal inspirere andre til å utvikle tilsvarende bygg. Prosjektet 
i Trondheim er bygget som passivhus med geovarme som 
energikilde. Byggene er oppført i massivtre for å redusere 
CO2-avtrykket, og trematerialer er også bevisst brukt i interiøret. 

Klimagassavtrykket fra materialbruk og fra energibruk i 
levetiden er redusert med henholdsvis 54 % og 69 % sam-
menlignet med referansebygg.   

Prosjektet ble tildelt Veidekkes Skandinaviske Miljøpris 
for 2016. Moholt 50|50 vant også byggenæringens pris for 
årets trebygg 2016. 

Fakta
• Kunde: Studentsamskipnaden i Trondheim
• Arkitekt: MDH Arkitekter AS
• Entreprenør: Veidekke Entreprenør
• Byggeår: 2015–2016
• Omfang: 632 studenthybler fordelt på fem blokker  

á ni etasjer. Barnehage med 170 plasser.  
Totalt 25 000 m2.

• Kontraktsverdi: NOK 450 millioner
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STYRET I VEIDEKKE ASA

MARTIN MÆLAND 
f. 1949  

Styreleder
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

Bakstad har vært styremedlem siden 2010. Hun er konserndirektør  
i Posten Norge AS med ansvar for konsernets postvirksomhet.

HANS VON UTHMANN 
f. 1958

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

Berglund har vært styremedlem siden 2016. Hun har tidligere vært adminis-
trerende direktør i Atrium Ljungberg AB, og driver i dag egen konsulentvirk-
somhet i Stockholm. 
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ANN-CHRISTIN ANDERSEN 
f. 1966

Andersen har vært styremedlem siden 2012. Hun er administrerende 
direktør for TechnipFMC i Norge og VP Subsea Projects Norway & Russia i 
TechnipFMC.

PER OTTO DYB 
f. 1955  
Styrets nestleder

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

ODD ANDRE OLSEN
f. 1961
 
Ansattrepresentant
Olsen har vært styremedlem siden 2011. Han har hatt sitt virke  
som jernbinder i Veidekke Entreprenør.

ARVE FLUDAL
f. 1970
 
Ansattrepresentant
Fludal har vært styremedlem siden 2015. Han er anleggsleder  
i Veidekke Entreprenør.
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KONSERNLEDELSEN I VEIDEKKE ASA

ARNE GISKE
f. 1957

Konsernsjef
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
 

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

Veidekke viste god vekst og resultatfremgang i 2016.  
Omsetningen økte med 23 %, og resultat før skatt økte  
med 40 % sammenlignet med 2015.

Bygg- og anleggsmarkedet var sterkt i store deler av Skandinavia 
også i 2016. I Norge var investeringene på et høyt nivå, og 
veksten høyere enn foregående år. Høykonjunkturen i Sverige 
førte til økte investeringer innen alle markedssegmenter, med 
hovedvekt i boligsegmentet. Investeringene i det danske 
bygg- og anleggsmarkedet var på et lavt nivå også i 2016, men 
veksten var likevel sterkere enn på flere år, og hovedsakelig 
drevet av økte boliginvesteringer.

HOVEDTREKK KONSERNET
Veidekkes finansregnskap er utarbeidet i henhold til IFRS, der 
boligprosjekter først inntektsføres ved overlevering til kunde. 
Alle tall i årsberetningen viser til segmentregnskapet, der 
boligprosjekter inntektsføres løpende. 

Konsernets omsetning for 2016 var NOK 30,1 milliar-
der, mot NOK 24,5 milliarder i 2015, og resultat før skatt 
var NOK 1 460 millioner, mot NOK 1 043 millioner i 2015. 
Resultatet i 2016 inkluderer en positiv engangseffekt på  
NOK 108 millioner som følge av tjenestepensjonslovens 
endrede regler for uførepensjon i Norge. 

Omsetningen i Veidekkes entreprenørvirksomhet økte med 
25 % i 2016. Høy vekst i både den norske og den svenske 
virksomheten bidro til omsetningsøkningen. Resultat før 
skatt økte til NOK 804 millioner. Resultatveksten tilskrives 
i stor grad økt volum i alle tre land, først og fremst i Norge 
og Sverige, mens enkelte prosjektnedskrivinger i den norske 
anleggsvirksomheten bidro til å trekke lønnsomheten ned. 
Resultatet i 2016 inkluderte en positiv engangseffekt på  
NOK 81 millioner som følge av endring i Veidekkes uføre-
pensjonsordning i Norge. Resultatmarginen før skatt var på  
3,3 % for entreprenørvirksomheten, hvilket er på nivå 
med 2015.

Veidekkes eiendomsvirksomhet solgte totalt 1 870 
boliger i 2016, inklusive felleseide prosjekter, til en verdi av 
NOK 8,6 milliarder. Omsetningen økte til NOK 3,2 milliarder i 
2016, fra NOK 2,1 milliarder i 2015. Resultat før skatt økte til  
NOK 567 millioner fra NOK 306 millioner året før. Den svenske 

eiendomsvirksomheten sto for omsetnings- og resultatøknin-
gen. Avkastning på investert kapital i eiendomsvirksomheten 
var på 21,4 % i 2016, en oppgang fra 13,1 % i 2015.

For industrivirksomheten økte omsetningen med  
3 % i 2016. Resultat før skatt var NOK 136 millioner, mot  
NOK 190 millioner i 2015. Inkludert i årsresultatet var en positiv 
engangseffekt på NOK 19 millioner fra endring av uførepen-
sjonen. Resultatnedgangen fra fjoråret er knyttet til tap i flere 
kontrakter innen Drift og Vedlikehold. Områdene Asfalt og Pukk 
og Grus leverte gode resultater i 2016. Resultatmarginen for 
Industri ble samlet 3,3 %, mot 4,7 % i 2015. 

Ordrereserven i konsernet var på NOK 24,4 milliarder ved 
årsskiftet, som er på nivå med ordrereserven ved utgangen 
av 2015. Den totale ordreinngangen i 2016 var på NOK 25,6 
milliarder.

Konsernets finansregnskap er utarbeidet etter IFRS, og 
resultat før skatt i henhold til IFRS ble NOK 1 092 millioner 
for 2016. Resultatet i henhold til IFRS er lavere enn resul-
tatet i segmentregnskapet, og differansen er en effekt av 
økt boligproduksjon og relativt sett færre overleveringer av 
boliger gjennom året (se note 2).

Veidekke hadde ingen netto rentebærende gjeld ved 
utgangen av 2016. Til sammenligning hadde selskapet en 
netto rentebærende gjeld på NOK 606 millioner ved årsslutt 
2015. Nedgangen i netto rentebærende gjeld er en effekt 
av god kontantstrøm gjennom året. Økt resultat, salg av 
andeler i OPS-prosjekter (offentlig-privat samarbeid) og god 
likviditetsutvikling i byggvirksomheten i Norge bidro til en god 
kontantstrøm i 2016.

I tråd med Veidekkes utbyttepolitikk og som følge av en 
god finansiell posisjon, foreslår styret et ordinært utbytte på 
NOK 4,5 pr. aksje for regnskapsåret 2016. Dette tilsvarer et 
utdelingsforhold på 68 % (IFRS).

22 ÅRSRAPPORT 2016 VEIDEKKE ASA



NÆRMERE OM VIRKSOMHETEN I 2016

ENTREPRENØRVIRKSOMHETEN
 

Mill. NOK 2016 2015 2014 2013 2012

Driftsinntekter 24 629 19 795 18 502 16 968 16 311

Resultat før skatt 804 644 549 446 497

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

Ordrereserve 23 368 23 686 15 810 16 728 15 007

Omsetningen i Veidekkes entreprenørvirksomhet var NOK 
24,6 milliarder, opp fra NOK 19,8 milliarder i 2015. Veksten 
på 24 % kom fra virksomhetene i Norge og Sverige og var 
først og fremst knyttet til økt volum innen Bygg i Oslo- og 
Stockholmsområdet. Det var også vekst innen Anlegg, primært 
i den norske virksomheten, som følge av høy aktivitet i flere 
samferdselsprosjekter.

Resultat før skatt økte med 25 % til NOK 804 millioner, og 
tilskrives hovedsakelig økt aktivitet i den norske og svenske 
byggvirksomheten. Den norske anleggsvirksomheten hadde 
vesentlig lavere lønnsomhet i 2016 enn i 2015 som følge av 
enkelte prosjektnedskrivinger. Resultatmarginen før skatt var 3,3 
% i 2016, hvilket er på samme nivå som i 2015. Resultatet for 
2016 inkluderer en positiv engangseffekt på NOK 81 millioner 
som følge av endring i Veidekkes uførepensjonsordning i Norge. 

Ordrereserven i entreprenørvirksomheten var på  
NOK 23,4 milliarder ved årsskiftet, som er om lag på samme 
nivå som ved utgangen av 2015. Den totale ordreinngangen 
i 2015 var på NOK 25,0 milliarder.

Entreprenørvirksomheten i Norge

Mill. NOK 2016 2015 2014 2013 2012

Driftsinntekter 15 096 12 031 11 878 12 132 11 480

Resultat før skatt 596 493 423 360 357

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

Ordrereserve 14 408 15 195 10 437 10 769 11 217

Aktivitetsnivået i bygg- og anleggsmarkedet i Norge var høyt i 
2016, hovedsakelig drevet av oppgang i boligmarkedet og økt 
anleggsaktivitet. Stor boligetterspørsel bidro til et økt antall 
nye boligprosjekter, og det var høye investeringer i offentlige 
bygg. Markedet for private yrkesbygg var stabilt på et moderat 
nivå. Aktivitetsnedgangen i oljesektoren førte imidlertid til lav 
aktivitet på Sør- og Vestlandet også i 2016. Det ventes videre 
vekst i bygg- og anleggsmarkedet fremover, hovedsakelig 
drevet av boligbygging og investeringer innen samferdsel. 

Omsetningen for 2016 økte med 25 % til NOK 15,1 milli-
arder. Omsetningsøkningen var størst i byggvirksomheten på 
Østlandet, samt i den landsdekkende anleggsvirksomheten.

Veksten var hovedsakelig organisk, men flere oppkjøp i andre 
halvår 2015 og i 2016 bidro også til vekst, og utgjorde samlet 
om lag NOK 1,2 milliarder av omsetningen i 2016. 

Resultat før skatt økte til NOK 596 millioner i 2016 fra  
NOK 493 millioner i 2015. Resultatmarginen var 4,0 %, mot  
4,1 % i 2015. Resultatet inkluderte en positiv engangs- 
effekt på NOK 81 millioner som følge av endring i Veidekkes 
uførepensjonsordning. Den øvrige resultatveksten tilskrives 
høyere volum i byggvirksomheten, som hadde god lønn-
somhet i 2016 med en resultatmargin på nivå med fjoråret,  
4,5 %. Resultatet i anleggsvirksomheten var derimot preget av 
nedskrivinger i enkelte prosjekter som følge av kostnadsavvik og 
driftsutfordringer. Resultatmarginen i anleggsvirksomheten ble  
1,1 %, mot 3,3 % i 2015. 

Ordrereserven var god ved utgangen av året med NOK 14,4 
milliarder, ned fra NOK 15,2 milliarder året før. Ordrereserven 
økte innen Bygg, mens anleggsvirksomheten hadde en 
nedgang i ordrereserven på 25 %. Ved utgangen av 2016 
besto ordrereserven av om lag 70 % byggprosjekter og  
30 % anleggsprosjekter. 

Store kontraktsinngåelser i 2016:
• Vitaminveien på Storo i Oslo for Thon-gruppen. Totalt  

60 000 m2 hotell, kinosenter, næringslokaler, boliger og 
barnehage.  
Kontraktsverdi NOK 1 015 millioner.

• Diagonale i Bjørvika i Oslo. Studentboliger, kontorer og 
forretningslokaler for A9 Palekaia AS.  
Kontraktsverdi NOK 650 millioner.

• Tullinkvartalet i Oslo, nytt universitetsbygg for  
Det juridiske fakultet i regi av Entra ASA.  
Kontraktsverdi NOK 528 millioner.

• Hydro Karmøy. Ny elektrolysehall, nytt likeretterbygg, nytt 
servicebygg og diverse andre arbeider på ny fabrikk for 
Hydro Aluminium AS.  
Kontraktsverdi NOK 486 millioner.

• Horten videregående skole for Vestfold fylkeskommune. 
Ny skole for 1 200 elever med areal på 18 000 m2. 
Kontraktsverdi NOK 451 millioner. 

• Finansparken i Stavanger for Sparebank 1 SR-bank. 
Næringsbygg på 22 600 m2 med bærende konstruksjoner 
i tre.  
Kontraktsverdi NOK 406 millioner.

• Bragerneskvartalet i Drammen, leiligheter og nærings- 
lokaler for Vestaksen Eiendom AS.  
Kontraktsverdi NOK 317 millioner.

Det ble gjennomført ett oppkjøp i 2016. I 1. kvartal kjøpte 
Veidekke Entreprenør AS 80 % av aksjene i Tore Løkke AS, en 
anleggsentreprenør med 78 medarbeidere. Hovedtyngden av 
virksomheten er i Trøndelag, men selskapet har også mobile 
ressurser som tar oppdrag over hele landet. Tore Løkke AS 
hadde en omsetning på NOK 269 millioner i 2016. 
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Entreprenørvirksomheten i Sverige

Mill. NOK 2016 2015 2014 2013 2012

Driftsinntekter 7 819 6 156 4 804 3 499 3 556

Resultat før skatt 102 56 19 11 88

Resultatmargin % 1,3 0,9 0,4 0,3 2,5

Ordrereserve 7 698 7 160 4 164 4 250 2 733

Høykonjunkturen i Sverige fortsatte i 2016, og bidro til sterk 
vekst i bygg- og anleggssektoren. Veksten var primært dre-
vet av høy etterspørsel etter boliger og private og offentlige 
yrkesbygg. I anleggsmarkedet var det høy aktivitet på de store 
infrastrukturprosjektene i Stockholm og Göteborg gjennom 
året, mens aktiviteten i nord og i sør var lav.

Omsetningen i den svenske entreprenørvirksomheten 
økte til NOK 7,8 milliarder i 2016, hvilket er en vekst på  
24 % målt i lokal valuta. Byggvirksomheten stod for om lag  
80 % av veksten, som i stor grad var knyttet til økt aktivitet i 
Stockholmsområdet. 

Resultat før skatt i 2016 økte til NOK 102 millioner fra  
NOK 56 millioner i 2015. Resultatmarginen før skatt ble  
1,3 %, mot 0,9 % i 2015. Resultatveksten kom først og fremst 
i byggvirksomheten og var drevet av både økt volum og mar-
ginforbedring, spesielt innen boligsegmentet. Lønnsomheten 
innen byggvirksomheten er imidlertid fortsatt lav. I anleggs-
virksomheten økte også resultatet fra fjoråret, og fremgangen 
tilskrives økt aktivitet i deler av virksomheten. 

Ordrereserven økte med 15 % målt i lokal valuta og var 
ved årsslutt NOK 7,7 milliarder, mot NOK 7,2 milliarder ved 
utgangen av 2015. Ordrereserven besto av om lag 70 % 
byggprosjekter og 30 % anleggsprosjekter. 

Store kontraktsinngåelser i 2016:
• Svea Symfoni. Boliger i Stockholm for Convea Produktion. 

Kontraktsverdi NOK 400 millioner.
• Enzymet. Boliger i Stockholm for Veidekke Bostad AB. 

Kontraktsverdi NOK 355 millioner.
• Overføringsledninger til nytt energiverk og renseanlegg 

for Borås Energi & Miljö. Kontraktsum NOK 388 millioner.
• Patienten. Øyeklinikk i Stockholm for Vitartes. 

Kontraktsverdi NOK 320 millioner.
• E4 Vårgårda-Ribbingsberg. 26 km vei med midtdeler for 

Trafikverket.  
Kontraktsverdi NOK 291 millioner.

• Framtidens LAB. Ombygging av forsknings- og utdan-
ningslokaler på Karolinska Institutet for Akademiska Hus. 
Kontraktsverdi NOK 213 millioner. 

Det ble gjennomført oppkjøp av to mellomstore selskaper i 
2016. I 2. kvartal kjøpte Veidekke Entreprenad AB Åkersberga 
Lastbilcentral AB i Stockholm, en virksomhet med elleve 
medarbeidere og en omsetning i 2016 på NOK 168 millioner. 
Virksomheten driver pukkverk og massedeponi. I 3. kvartal 
kjøpte Veidekke Entreprenad AB Berggren & Bergman AB, 
som driver anleggsvirksomhet i Nord-Sverige. Virksomheten 
består av 45 ansatte og hadde en omsetning i 2016 på  
NOK 135 millioner.

Entreprenørvirksomheten i Danmark

Mill. NOK 2016 2015 2014 2013 2012

Driftsinntekter 1 713 1 608 1 820 1 336 1 275

Resultat før skatt 105 96 108 74 52

Resultatmargin % 6,2 6,0 5,9 5,6 4,1

Ordrereserve 1 262 1 331 1 209 1 709 1 057

Byggmarkedet i Danmark utviklet seg positivt i 2016, hoved-
sakelig drevet av offentlige investeringer og økt etterspørsel 
etter nye boliger. Markedet for private yrkesbygg var derimot 
fortsatt preget av lav aktivitet. 
  Veidekkes danske entreprenørvirksomhet, Hoffmann A/S, 
hadde en omsetning i 2016 på NOK 1,7 milliarder, en økning 
på 2 % fra 2015, målt i lokal valuta. Det var høy aktivitet i 
byggvirksomheten på Jylland og innen teknisk installasjon, 
mens aktiviteten i byggvirksomheten på Skjælland var lav. 

Resultat før skatt var NOK 105 millioner, opp fra 
NOK 96 millioner i 2015. Resultatmarginen før skatt ble  
6,2 %. Resultatøkningen tilskrives både økt volum og mar-
ginforbedring, og det var gjennomgående god lønnsomhet i 
prosjektporteføljen. Hoffmann startet i 4. kvartal 2016 bygging 
på boligprosjektet Central House. Dette er et egenregiprosjekt 
på Amager i København med i alt 115 boliger. Ved årsslutt var 
salgsgraden 60 %.

Ved utgangen av året hadde virksomheten en ordrereserve 
på NOK 1,3 milliarder, som er på nivå med fjoråret. 

Største kontraksinngåelser i 2016:
• Central House. Boligprosjekt i egenregi i København. 

Kontraktsverdi NOK 323 millioner.
• Vildtbanegård. Renovering av utleieleiligheter for Det 

Sociale Boligselskab.  
Kontraktsverdi NOK 149 millioner.

Hoffmann A/S kjøpte i 2. kvartal 2016 de tre tekniske instal-
lasjonsselskapene Alpedalens VVS A/S, Techniq Installation 
A/S og Installationsgruppen A/S, alle lokalisert i Fredericia på 
Jylland. Virksomhetene hadde en samlet omsetning i 2016 på  
NOK 124 millioner.
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EIENDOMSVIRKSOMHETEN

Mill. NOK 2016 2015 2014 2013 2012

Driftsinntekter 3 202 2 126 2 276 1 783 2 111

Resultat før skatt 567 306 280 221 173

Antall boliger i  
produksjon 1) 2) 2 422 1 739 1 149 1 417 1 277

Antall solgte  
boliger 1) 1 397 1 416 770 689 652

1) En betydelig del av Veidekkes eiendomsvirksomhet foregår i felleskontrol-
lerte selskap. Dette gjelder spesielt for den norske virksomheten. Tallene i 
tabellen viser Veidekkes andel.

2) Inkluderer 115 boliger i egenregi i Danmark. Prosjektet rapporteres regn-
skapsmessig under entreprenørvirksomheten i Danmark.

Det var høy etterspørsel etter nye boliger både i Norge og 
Sverige i 2016. Veidekkes prosjekter solgte godt i begge land, og 
spesielt gjaldt dette prosjektene i Oslo- og Stockholmsområdet.

Veidekke solgte totalt 1 870 boliger i 2016, inklusive felleseide 
prosjekter, til en verdi av NOK 8,6 milliarder. Til sammenligning 
solgte Veidekke 1 804 boliger til en samlet verdi av NOK 6,5 
milliarder i 2015. Veidekkes andel av salget i 2016 var 1 397 
boliger til en verdi av NOK 5,9 milliarder.

Det tette samspillet mellom Veidekkes eiendoms- og entre-
prenørvirksomheter er viktig for god prosjektgjennomføring. 
Involvering av entreprenøren i tidlig fase, fra tomtekjøp og 
konseptutforming, gjør at risikofaktorer kan avdekkes tidlig 
og muligheter kan vurderes i et bredt perspektiv. Veidekkes 
entreprenørvirksomhet bygger tilnærmet alle boligprosjekter 
som er utviklet av eiendomsvirksomheten. I 2016 ble Veidekkes 
entreprenørvirksomhet tilført boligprosjekter fra eiendomsvirk-
somheten med entrepriseverdi på NOK 3,8 milliarder. 

Omsetningen i eiendomsvirksomheten økte til NOK 3,2 
milliarder i 2016 fra NOK 2,1 milliarder i 2015. Resultat før 
skatt gikk markant opp til NOK 567 millioner fra NOK 306 
millioner året før. Den svenske eiendomsvirksomheten stod 
for omsetnings- og resultatøkningen. 

Ved utgangen av 4. kvartal var det 2 422 boliger i produk-
sjon, mot 1 739 for et år siden. Økningen kom i stor grad i den 
svenske virksomheten. I 2016 ble det igangsatt produksjon av i 
alt 1 405 boliger; 948 i Sverige, 342 i Norge og 115 i Danmark. 

Veidekke styrket tomtebanken i løpet av året ved kjøp av 
flere tomter i og rundt de store vekstområdene. Ved utgan-
gen av året hadde Veidekke en samlet tomtebank som kan gi  
16 750 boenheter, hvorav Veidekkes andel utgjør 13 550 
boenheter. Til sammenligning besto tomtebanken av 14 850 
boenheter i 2015, hvorav Veidekkes andel var 11 800 boenheter.

Investert kapital ved utgangen av 2016 var NOK 3,1 milliarder. 
Eiendomsvirksomheten måles etter avkastning på investert 
kapital, og avkastningen i 2016 var samlet 21,4 %, en økning 
fra 13,1 % året før. Avkastningen på investert kapital de siste 
fem årene har i gjennomsnitt ligget på 12,6 %. 

Eiendomsvirksomheten i Norge

Mill. NOK 2016 2015 2014 2013 2012

Driftsinntekter 338 413 747 1 070 1 341

Resultat før skatt 149 146 175 170 174

Antall boliger i  
produksjon 1) 600 541 399 749 905

Antall solgte  
boliger 1) 433 406 246 307 451

1) Veidekkes andel.

Veidekkes boligsalg i Norge var godt i 2016 og på nivå med året 
før. Det var høy etterspørsel etter boligprosjektene, spesielt 
i Oslo-området og i Trondheim. 

Det ble solgt 806 boliger i 2016, opp fra 764 boliger i 2015. 
Veidekkes andel var 433 boliger, mot 406 foregående år. Et 
godt boligsalg førte til at flere prosjekter ble satt i produksjon, 
og i 2016 ble det startet bygging på i alt 14 prosjekter med 
til sammen 342 boliger. I 2015 ble det igangsatt 390 boliger.

Omsetningen i 2016 var NOK 338 millioner, mot  
NOK 413 millioner året før. Omsetningen er på et lavt nivå som 
følge av at prosjektene i stor grad gjennomføres i felleseide 
virksomheter, noe som ikke gir regnskapsmessig omsetning 
i Veidekkes konsernregnskap. 

Resultat før skatt i den norske eiendomsvirksomheten 
var NOK 149 millioner i 2016, sammenlignet med NOK 146 
millioner i 2015. Resultatbidrag fra prosjekter i produksjon økte 
i 2016, mens utviklingsgevinster fra salg av tomter og andeler 
i boligprosjekter ble NOK 49 millioner, mot NOK 61 millioner i 
2015. Resultat justert for skatt i felleskontrollert virksomhet, 
var NOK 209 millioner i 2016, mot NOK 182 millioner i 2015.

Boligproduksjonen økte i 2016, og Veidekkes andel av 
boliger i produksjon, var 600, mot 541 boliger ved utgangen 
av 2015. Salgsgraden for boliger i produksjon, økte til 86 % fra 
71 % ett år tidligere. Veidekkes andel av usolgte ferdigstilte 
boliger var 16 ved årsskiftet. 

Ved utgangen av året hadde den norske eiendomsvirk-
somheten en tomtebank som kan gi 7 900 boenheter, der 
Veidekkes andel utgjør 5 250 boenheter fordelt på 40 prosjekter. 
Ved utgangen av 2016 var det balanseført tomter til en verdi 
av NOK 1,1 milliarder i 2016. Tomtebanken ble styrket i 2016 
gjennom flere tomtekjøp, både i egen regi og i samarbeid 
med partnere.
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Største tomtekjøp i 2016: 
• Ranheim senter i Trondheim i samarbeid med Coop. 

Antall boliger kan bli 450. 
• Stavjordet i Skedsmo kommune. Egenregiprosjekt med 

om lag 300 boliger.
• Ensjø i Oslo. Egenregiprosjekt med om lag 180 boliger. 
• Kvartal 15 i Lillestrøm i samarbeid med lokal partner. 

Antall boliger kan bli 100. 
• Storetveit i Bergen. Prosjekt i samarbeid med lokal part-

ner. Antall boliger kan bli 100. 

Investert kapital utgjorde NOK 2,3 milliarder ved utgangen 
av 2016. Avkastning på investert kapital var i 2016 på 12,1 %, 
mot 11,8 % i 2015. Avkastningen er justert for skattekostnad 
i felleskontrollerte selskap.

Eiendomsvirksomheten i Sverige 

Mill. NOK 2016 2015 2014 2013 2012

Driftsinntekter 2 864 1 712 1 529 713 770

Resultat før skatt 418 159 105 50 -0.8

Antall boliger i  
produksjon 1) 1 707 1 198 750 720 371

Antall solgte  
boliger 1) 889 1 010 536 382 201

1) Veidekkes andel.

Det var stor interesse for Veidekkes svenske boligpro-
sjekter også i 2016. Samlet solgte virksomheten 989 
boliger i 2016, hvorav Veidekkes andel var 889 boliger. 
Til sammenligning var Veidekkes andel av solgte boliger  
1 010 i 2015. Salgsverdien på boligene økte til NOK 4,8 milliar-
der fra NOK 3,1 milliarder i 2015, og verdiøkningen knyttes i all 
hovedsak til prisøkning og forbedret produktmiks. I 2016 ble 13 
prosjekter med til sammen 948 boliger satt i produksjon, hvorav 
flesteparten ligger i Stockholmsområdet. Til sammenligning ble 
517 boliger satt i produksjon i 2015.

Omsetningen var NOK 2,9 milliarder i 2016, opp fra  
NOK 1,7 milliarder i 2015. Prosjektene gjennomføres hoved-
sakelig i egenregi. 

Resultat før skatt var NOK 418 millioner, et historisk 
høyt resultat for virksomheten og en betydelig økning fra  
NOK 159 millioner i 2015. Størstedelen av resultatfremgangen 
tilskrives et økt antall boliger i produksjon og god lønnsomhet 
i prosjektene. Det ble i 2016 resultatført utviklingsgevinster 
for NOK 65 millioner, mot NOK 25 millioner i 2015.

Ved årsslutt var Veidekkes andel av boligproduksjonen  
1 707 boliger, opp fra 1 198 boliger ved utgangen av 2015. Ved 
årsslutt hadde pågående prosjekter en salgsgrad på 94 %, 
sammenlignet med 98 % i 2015. Veidekkes andel av usolgte, 
ferdigstilte boliger ved årets slutt, var fire. 

Ved utgangen av året hadde den svenske eien-
domsvirksomheten en tomtebank som kan gi 8 850 boen-
heter, hvorav Veidekkes andel utgjør 8 300 boenheter.  
60 % av tomtene er opsjonsbaserte avtaler. Det var balanseført 

tomter til en verdi av NOK 1,2 milliarder ved utgangen av 2016. 
Dette inkluderer også tomter i Danmark til en verdi av NOK 100 
millioner. Tomtebanken i Sverige ble styrket i 2016 gjennom 
flere tomtekjøp både i egenregi og i samarbeid med partnere. 

Største tomtekjøp i 2016: 
• Klosterbacken i Lund. Egenregiprosjekt med om lag  

160 boliger. 
• Västra Ursvik i Sundbyberg. Egenregiprosjekt med om 

lag 130 boliger.
• Måsen 21 i Lund. Egenregiprosjekt med om lag  

100 boliger. 
• Cementen 4 i Malmö. Egenregiprosjekt med om lag  

100 boliger. 

Investert kapital var NOK 0,7 milliard ved utgangen av 2016. 
Avkastningen på investert kapital økte til 45,1 % i 2016 fra 
18,0 % i 2015.

INDUSTRIVIRKSOMHETEN 

Mill. NOK 2016 2015 2014 2013 2012

Driftsinntekter 4 162 4 033 4 127 3 476 3 192

Resultat før skatt 136 190 210 158 38

Ordrereserve 1 035 1 128 1 274 1 217 1 511

Høye bevilgninger til både vedlikehold av eksisterende veinett 
og nybygging bidro til et høyt aktivitetsnivå i Veidekkes indus-
trivirksomhet i 2016. Omsetningen økte til NOK 4,2 milliarder 
fra NOK 4,0 milliarder i 2015, og det var vekst innen alle tre 
forretningsområder.

Resultat før skatt var NOK 136 millioner, mot NOK 190 
millioner i 2015. Årets resultat inkluderer en positiv engang-
seffekt fra endring av uførepensjon på NOK 19 millioner. 
Resultatnedgangen fra fjoråret skyldes betydelige tap innen 
Drift og Vedlikehold som følge av nedskrivinger i flere drifts-
kontrakter. Områdene Asfalt og Pukk og Grus leverte imidlertid 
gode resultater i 2016. Resultatmarginen for Industri ble samlet  
3,3 %, mot 4,7 % i 2015. 

Omsetningen i asfaltvirksomheten økte med 4 % i 2016 
til NOK 2 453 millioner. Veksten tilskrives i all hovedsak økt 
volum for Statens vegvesen, men det var også god etterspørsel 
fra det private markedet. Resultatet i asfaltvirksomheten var 
på et historisk høyt nivå med NOK 156 millioner som følge 
av høyt volum, god og effektiv drift samt god lønnsomhet i 
kontraktene. Resultatmarginen ble 6,0 %, mot 6,2 % året før. 

Omsetningen i Drift og Vedlikehold ble NOK 1 151 millioner, 
hvilket er på nivå med 2015. Virksomheten hadde et betydelig 
tap i 2016 som følge av nedskrivinger i flere kontrakter og 
lav lønnsomhet i deler av den øvrige prosjektporteføljen, og 
resultatet for året ble NOK -76 millioner, mot NOK -14 millioner 
i 2015. Forretningsomådet er under restrukturering og det er 
iverksatt flere forbedringstiltak som ventes å gi effekt på sikt.
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Pukk og Grus økte omsetningen i 2016 med 17 % til  
NOK 557 millioner. Virksomheten har over tid styrket mar-
kedsposisjonen gjennom oppkjøp og arbeider kontinuerlig for 
å ytterligere forbedre produktiviteten. Det er god lønnsomhet 
i virksomheten med et resultat for 2016 på NOK 56 millioner 
og en resultatmargin på 9,7 %. 

ØVRIG VIRKSOMHET/ANNET
Øvrig virksomhet/Annet består av ufordelte kostnader tilknyttet 
konsernadministrasjonen og konsernets finansforvaltning, 
konsernets eierrolle innen OPS (offentlig-privat samarbeid) 
samt eliminering av internfortjeneste.

Resultatet i 2016 var NOK -47 millioner, mot NOK -97 
millioner i 2015. Resultatforbedringen tilskrives gevinst fra 
salg av andeler i OPS-prosjekter, mindre eliminering av intern-
fortjeneste samt lavere finanskostnader.

STRATEGISKE MÅLSETTINGER
Veidekke er en ledende skandinavisk entreprenør og eien-
domsutvikler. Det innebærer at Veidekke er etablert med 
virksomheter i alle vekstområdene i Skandinavia og skal være 
ledende med tanke på lønnsomhet og størrelse i sine lokale 
markeder. I Veidekke skapes gode løsninger og resultater gjen-
nom involvering av kunder, leverandører og alle medarbeidere, 
hvor arbeidsformen fremmer god og sikker drift, kontinuerlig 
læring og forbedring. Den involverende arbeidsformen bidrar 
også til tilhørighet og engasjement og fører til at medarbei-
dere trives på jobben og blir i selskapet. Det verdiskapende 
samspillet med kunder og leverandører særpreger Veidekke og 
vil i økende grad få betydning for selskapets konkurransekraft 
og videre vekst. 

 Posisjonen som en ledende skandinavisk aktør understøt-
tes av virksomhetenes målrettede arbeid med god og sikker 
drift, utvikling av det verdiskapende samspillet og individuell 
og kollektiv kompetanse og ferdigheter.

I tråd med selskapets ambisjoner om vekst har Veidekke de 
siste årene kjøpt flere selskaper og investert i flere tomter for 
utvikling. I 2016 ble det foretatt flere oppkjøp: Tore Løkke AS i 
Norge, Åkersberga Lastbilcentral AB og AB Berggren & Bergman 
i Sverige og de tekniske installasjonsselskapene Alpedalens 
VVS AS, Installationsgruppen AS og Techniq Installation AS i 
Danmark. Oppkjøpene bidrar til å styrke Veidekkes posisjon 
og konkurransekraft både lokalt og regionalt. Veidekkes tom-
tebank ble også styrket i 2016 gjennom flere tomtekjøp. Antall 
boenheter har økt med om lag 1 800 dette året. Størstedelen 
av omsetningsveksten i 2016 er imidlertid organisk og kom 
som følge av en gjennomgående høy ordrereserve gjennom 
året og høy boligaktivitet.

Det er definert strategiske finansielle mål for Veidekkes 
tre virksomhetsområder. Virksomhetsområdene Entreprenør 
og Industri har målsatt resultatmargin før skatt på henholdsvis 
5 % og 6,5 %. Veidekke Eiendom har målsatt avkastning på 
investert kapital til 15 %. I 2016 hadde entreprenørvirksom-
heten en resultatmargin før skatt på 3,3 %, og resultatmargin 

i industrivirksomheten var på samme nivå, 3,3 %. For eien-
domsvirksomheten var avkastningen på investert kapital 21,4 
% i 2016. 

Veidekke har som mål å gi aksjeeierne høy, stabil og 
konkurransedyktig avkastning på investeringen i selskapet, 
og utbyttet skal utgjøre minimum 50 % av årsresultatet. 
Veidekkes aksjeeiere oppnådde i 2016 en totalavkastning på 
17,5 % (inklusive utbytte). Til sammenligning var avkastningen 
på Oslo Børs 12,1 %. Styret forslår et utbytte for regnskapsåret 
2016 på NOK 4,5 per aksje, noe som tilsvarer en utdelingsgrad 
på 68 % (IFRS). Dette innebærer en økning i utbytte fra 2015 
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 skader i kon-
sernet viste en nedgang på 36 % fra fjoråret, mens det totale 
antall skader økte med 26 % i 2016. 

ORGANISASJON
Veidekke er en kompetansebedrift, og medarbeiderne er 
selskapets viktigste ressurs. For å nå forretningsmålene må 
selskapet evne både å beholde, videreutvikle og tiltrekke seg 
kompetente medarbeidere. Det blir derfor lagt ned et stort 
arbeid både i rekrutteringsprosessen og for å utvikle gode 
kurs- og kompetansehevingsprogrammer. 

Antall ansatte 

Fagarbeidere Funksjonærer Totalt

Norge 2 977 (2 912) 2 195 (2 088) 5 172 (5 000)

Sverige 663 (727) 1 051 (829) 1 714 (1 556)

Danmark 295 (234) 218 (205) 513   (439)

Sum 3 935 (3 873) 3 464 (3 122) 7 399 (6 995)

Fjorårets tall i parentes.

Ved utgangen av 2016 hadde konsernet 7 399 fast ansatte 
medarbeidere i Skandinavia. I alt ble 1 243 nye medarbeidere 
ansatt i Veidekke i 2016, og netto tilvekst gjennom året var på 
6 %. 84 % ble ansatt gjennom rekruttering, mens de øvrige 
kom som et resultat av virksomhetskjøp i Norge, Sverige og 
Danmark. Turnover i konsernet var på 11 %.

Kompetanseutvikling
Kompetanseutvikling hos egne ansatte prioriteres høyt. 
Alle som starter i Veidekkes prosjektorganisasjon, legger en 
karriereutviklingsplan sammen med sin nærmeste leder der 
mentorordning, videreutdanning og ansvarsutvidelse inngår. 
Gjennom Veidekkeskolen tilbyr selskapet en rekke kurs- og 
programtilbud i Norge og Sverige, blant annet innen prosjekt- og 
produksjonsledelse, økonomi, kontraktsrett, energi og miljø, 
HMS, regeletterlevelse og lederutvikling. 
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Veidekke har egne programmer for unge ledere. Nytt av året 
var lanseringen av et skandinavisk utviklingsprogram kalt 
BaseCamp. I 2016 besto denne nettverksgruppen av 38 unge, 
skandinaviske ledere. Disse får anledning til å gi ledelsen 
innspill til mulige forbedringer som kan videreutvikle selska-
pet. I Hoffmann A/S i Danmark får utvalgte unge ingeniører 
mulighet til å lede prosjekter tidlig i karrieren med støtte fra 
erfarne kolleger gjennom forretningsutviklingskonseptet Next 
Generation. 

Veidekke ønsker å ligge i forkant på løsninger og tek-
nologi, og har derfor gjennom flere år hatt samarbeid med 
ledende fagmiljøer på universiteter, fagskoler og høyskoler. 
Virksomheten i Norge samarbeider blant annet med NTNU, 
Handelshøyskolen BI og Universitetet i Agder. Den svenske 
virksomheten har samarbeid med flere utdanningsinstitusjo-
ner, deriblant Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Luleå 
tekniska universitet og Smart Built Environment. Veidekkes 
danske virksomhet, Hoffmann A/S, har et prosjektsamarbeid 
med Danmarks Tekniske Universitet. Veidekke har i tillegg 
samarbeidsavtaler med universitetene Berkeley og Stanford. 
Samarbeidsprosjektene dreier seg både om utvikling og kom-
petanseløft innen bruk av digitale verktøy (som bygningsin-
formasjonsmodeller (BIM) og Virtual Design and Construction 
(VDC), prosjektstyringsmetodikker og prosjektledelse. Dette 
gir verdifull kunnskap og kompetanse, som både er viktig for 
å utvikle gode produkter, sikre god og effektiv prosjektgjen-
nomføring, beholde og tiltrekke kompetente medarbeidere og 
være blant de ledene aktørene innenfor prioriterte fagfelter. 

Rekruttering
Veidekke rekrutterer årlig et stort antall nye medarbeidere. 
Selskapet er til stede på karriere- og arbeidsmarkedsdager 
ved flere universiteter og høyskoler for å holde bedrifts- 
presentasjoner og møte studenter som kan bli fremtidige 
medarbeidere i selskapet. Utdanningsinstitusjonene er 
således en viktig rekrutteringsarena. Mange av Veidekkes 
medarbeidere er rekruttert til selskapet via ordninger med 
sommerjobb og internships, som igjen har åpnet dører til 
traineestilling og fast jobb. Veidekke har en toårig trainee- 
ordning i Norge og Sverige der praktisk arbeid i prosjektene 
kombineres med teoretisk opplæring. Ved utgangen av året 
var det totalt 119 traineer i konsernet, hovedsakelig ingeniører, 
men også økonomer og annet administrativt personell. 107 
av disse var i Norge, tolv i Sverige. 

Veidekke har som strategi å utdanne en vesentlig andel 
av egne fagarbeidere innen elleve fagområder. Selskapet er 
en stor lærlingebedrift, og med bestått fagprøve kvalifiserer 
lærlingene seg til fast arbeid etter endt læretid. I 2016 hadde 
Veidekke 171 lærlinger i den norske virksomheten, 21 i Danmark 
og 40 i Sverige. 

Veidekkes renommé i arbeidsmarkedet i alle tre land 
anses som godt. I Universums årlige, norske undersøkelse 
ble selskapet i 2016 kåret til bransjens mest attraktive 

arbeidsgiver blant unge ingeniører og ingeniører med noen 
års erfaring. I den svenske undersøkelsen ble Veidekke 
kåret til årets nykommer blant ingeniørstudentene. Det er 
imidlertid en stor utfordring for bygg- og anleggsbransjen 
og for Veidekke at stadig færre velger yrkesfaglig utdanning. 
Veidekke støtter derfor bransjeinitiativer for å løfte omdømmet 
og arbeide for å øke seriøsitet i bransjen. De siste par årene 
er det gjennomført kampanjer i sosiale medier i Norge for 
å vekke ungdommens interesse for bygg- og anleggsfaget 
og fagarbeiderutdanningen. Mediekampanjer rettet mot  
ingeniørstudenter og unge ingeniører ble også videreført i 
2016 for å opprettholde disse målgruppenes interesse for 
bransjen og selskapet. Virksomhetene i alle tre land bruker 
sosiale medier aktivt både i rekrutteringsøyemed og som 
kanaler for bransjefremmende løft.

Arbeidsmiljø og mangfold
Veidekke ønsker mangfold blant sine medarbeidere og legger 
vekt på å skape et involverende og inspirerende arbeids- 
miljø som er preget av gjensidig respekt og likeverd. Det er 
nulltoleranse for trakassering og negativ oppførsel som kan 
oppfattes som truende eller nedverdigende. Veidekkes etiske 
retningslinjer oppfordrer medarbeiderne 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.

Kvinneandelen i bygg- og anleggsbransjen er generelt lav. I 
Veidekke er den samlede kvinneandelen 11 %. Kvinneandelen 
blant funksjonærene er 22 %, mens bare 2 % av fagarbei-
derne er kvinner.

Ledelse
Veidekkes konsernledelse ble i 2016 forsterket med en  
konserndirektør med ansvar for kommunikasjon og samfunns-
relasjoner. Veidekkes konsernledelse besto ved utgangen av 
2016 av konsernsjef, tre konserndirektører for virksomhetene 
og tre konserndirektører for stabsområdene. Veidekkes kon-
sernledelse er presentert på side 20–21.

HELSE, ARBEIDSMILJØ OG SIKKERHET (HMS)
Medarbeidernes helse og sikkerhet skal ivaretas for alle som 
arbeider på Veidekkes arbeidsplasser. Som et av Skandinavias 
største entreprenørselskaper, skal Veidekke være en pådriver 
i holdningsskapende arbeid i en bransje som har stor risiko. 
Veidekkes mål er null alvorlige skader og en årlig reduksjon i 
totalt antall skader på 20 %. 

HMS er en del av Veidekkes daglige drift, og det har 
over tid blitt arbeidet systematisk med å endre og for-
bedre rutiner og holdninger. Arbeidet har vært konsentrert 
rundt god planlegging, bruk av riktig utstyr og opplæring. 
I 2015 definerte ledelsen seks satsingsområder for å nå det 
langsiktige målet om null alvorlige skader. Det er blant annet 
iverksatt opplæring og trening av ledere i ’sikkerhetssamtalen’, 
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et kommunikasjonsverktøy i arbeidet med sikkerhet. Videre 
skal det satses ytterligere på prosessforbedringer for å elimi-
nere risiko helt fra planleggingsfasen, og det er fokus på at 
underentreprenører involveres i sikkerhetsarbeidet.

I 2016 registrerte Veidekke en nedgang i alvorlige skader på  
36 %, mens antall skader totalt økte med 26 %. Antall skader 
blant Veidekkes egne ansatte var på linje med fjoråret, mens 
det var økt antall innrapporterte skader fra underentreprenører. 
Økningen i antall skader totalt må også ses i sammenheng 
med økt aktivitet.

ANTALL SKADER, EGNE ANSATTE OG 
UNDERENTREPRENØRER

Totalt antall skader Alvorlige skader
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Ved utgangen av 2016 var H-verdien i Veidekke 4,5, som er 
det samme som i 2015.

H-VERDI: ANTALL FRAVÆRSSKADER  
PR. MILLION ARBEIDSTIMER, EGNE ANSATTE
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Forebygging av sykefravær har høy prioritet i Veidekke, og det 
er i tillegg etablert gode rutiner for tett oppfølging av syke-
meldte slik at de kan komme raskt tilbake i arbeid. Sykefraværet 
er lavt og kan sies å gjenspeile høy trivsel blant de ansatte, 
noe årlige arbeidsmiljøundersøkelser bekrefter. Sykefraværet 
endte på 3,7 %, ned fra 3,9 % ved forrige årsskifte. Fordelingen 
mellom landene var: Norge 3,9 % (4,2 %), Sverige 3,9 %  
(3,6 %) og Danmark 1,6 % (1,9 %). 

UTVIKLING I SYKEFRAVÆR, EGNE ANSATTE,  
I PROSENT
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Veidekke arrangerer hvert år en HMS-uke i hele konsernet for 
å løfte frem arbeidet med sikkerhet. Temaet for uken i 2016 
var «Bry deg, si fra!», hvor målet var å forsterke en kultur der 
medarbeiderne i større grad sier ifra og rapporterer når det 
oppstår situasjoner som kan medføre skade. Alle prosjekter i 
Veidekke satte temaet på dagsorden gjennom ulike aktiviteter 
hele uken.

Veidekke deler årlig ut en HMS-pris til et prosjekt eller 
tiltak som har oppnådd spesielt god sikkerhetstilstand. For 
2016 ble prisen tildelt Veidekke Entreprenør, Distrikt Oslo, 
for prosjektet Prinsensgate 26 for Stortinget i Oslo sentrum. 
Prisen ble tildelt for fremragende HMS-arbeid i det som har 
blitt omtalt som Norges mest krevende rehabiliteringspro-
sjekt noensinne. Tydelig ledelse har resultert i en svært god 
sikkerhetstilstand i prosjektet.

YTRE MILJØ
Klima- og miljøbelastningene i bygg- og anleggsbransjen er 
store, og Veidekke har, på lik linje med bransjen for øvrig, et 
ansvar for å begrense forbruket av energi og naturressurser, 
klimautslipp og store avfallsmengder. Evnen til å redusere mil-
jøbelastning og avdekke og håndtere miljørisiko i den daglige 
driften er en viktig del av Veidekkes samfunnsansvar, og har 
betydning for selskapets attraktivitet hos medarbeidere, kunder, 
samarbeidspartnere og i økende grad også hos investorer, og 
bidrar til å øke Veidekkes konkurransekraft. Myndighetene 
skjerper kravene knyttet til reduksjon av energiforbruk og 
utslipp. Veidekkes kunder blir mer miljøbevisste og ønsker 
energi- og miljøklassifiseringer på bygg. Investorer stiller krav 
til miljørettede tiltak, blant annet gjennom den årlige undersø-
kelsen Carbon Disclosure Project, som kartlegger bedriftenes 
klimautslipp og deres strategier for å redusere disse. For at 
Veidekke skal forbli en attraktiv samarbeidspartner, arbeids-
giver og investeringsobjekt, må selskapet evne å møte disse 
kravene og forventningene. Veidekke har forpliktet seg til å 
drive virksomheten i samsvar med FNs togradersmål. Alle 
enhetene er ansvarlig for å definere konkrete tiltak som samlet 
vil bidra til at virksomheten reduserer sine klimagassutslipp. 
I tråd med miljøambisjonen bidrar Veidekkes virksomhetsområder 
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på ulike måter for å redusere miljøbelastninger. Enhetene i 
konsernet er ulike, og de har derfor ulike tilnærminger til reduk-
sjon av klimautslipp både i produksjonen og for sluttproduktet. 

Som følge av en betydelig aktivitetsøkning, økte  
CO2-utslippene fra egen virksomhet i 2016. 

Veidekkes arbeid innen området ytre miljø er nærmere 
redegjort for i selskapets samfunnsansvarsrapport.

EIERSTYRING
Veidekkes eierstyring bygger på prinsippene i «Norsk anbefa-
ling for eierstyring og selskapsledelse av 30. oktober 2014» 
fra NUES (Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse).

Veidekkes virksomhet er til enhver tid sammensatt av et 
betydelig antall prosjekter. Selskapet er en organisasjon med 
stor grad av lokalt ansvar og myndighet for å ivareta kundenes 
behov og sikre god gjennomføringsevne og verdiskaping i de 
enkelte prosjektene. Konsernets styrings- og kvalitetssystemer 
og systematisk rapportering i prosjektene bidrar til kontroll og 
oversikt. Rapportering skjer ti ganger i året og omfatter både 
finansielle og ikke-finansielle forhold. Lønnsomhet og risiko 
knyttet til prosjektene er sentrale styringsparametere.

Veidekke eies i hovedsak av finansielle investorer, og uav-
hengighet fra eiere er dermed ikke en vesentlig problemstilling. 
Største aksjeeier i Veidekke er OBOS med en eierandel på 
17,8 %. OBOS er også en strategisk viktig forretningspartner. 
OBOS og Veidekke samarbeider om utvikling av flere eien-
domsprosjekter og Veidekke er utførende entreprenør i flere 
av OBOS‘ boligprosjekter. 

Ansatte som gruppe eier 14,9 % av aksjene, og ingen 
enkelt ansatt har større enn 0,3 % eierandel.

Se Eierstyring i denne rapporten for en samlet redegjørelse.

LØNN OG GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE
Styret har etablert et eget kompensasjonsutvalg som innenfor 
styrets ansvarsramme forbereder saker og utarbeider forslag 
til alle vesentlige forhold knyttet til lønn og annen godtgjørelse 
til konsernsjefen. Utvalget er også rådgiver for konsernsjefen 
vedrørende lønn og kompensasjonsordninger 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 10. mai 2017.

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

AKSJEEIER- OG BØRSFORHOLD
Veidekke hadde ved årsskiftet 9 029 aksjeeiere. De største 
aksjeeierne var OBOS BBL (17,8 %), Folketrygdfondet (12,5 
%) og IF Skadeförsäkring AB (6,9 %). Utenlandsandelen var  
26,7 % (28,7 %).

I 2016 ble det omsatt 25 millioner Veidekkeaksjer på Oslo 
Børs, som tilsvarer en omsetningshastighet på 18,1 %. Det 

var 65 629 handler av aksjen gjennom året. I løpet av året 
varierte aksjekursen mellom NOK 96,75 som den laveste og 
NOK 126,5 som den høyeste. Avkastningen inklusive utbytte 
for året ble 17,5 %. Til sammenligning var avkastningen på 
Oslo Børs Benchmark Index 12,1 %. Alle Veidekkes aksjer er 
fritt omsettelige, jfr. Lov om verdipapirhandel § 5-8a.

Ansattes medeierskap
I tråd med Veidekkes strategi om å knytte medarbeiderne tett 
til seg gjennom eierskap i selskapet, ble det våren og høsten 
2016 gjennomført aksjesalg med rabatt til ansatte. Aksjene 
har en bindingstid på to til tre år. Etter årets salg eier 3 767 
medarbeidere til sammen 19,9 millioner Veidekkeaksjer. Dette 
innebærer at 50,9 % av medarbeiderne eier 14,9 % av selskapet.

For mer informasjon om aksjeordning for ansatte vises 
det til Aksjeeierinformasjon i denne rapporten.

Tilbakekjøp av egne aksjer og utvidelse av aksjekapital
På generalforsamlingen den 10. mai 2016 fikk styret fornyet 
fullmakt til å foreta tilbakekjøp av egne aksjer tilsvarende i 
underkant av 10 % av selskapets aksjekapital, samt fullmakt 
til å foreta kapitalutvidelser med inntil NOK 6,5 millioner i ny 
aksjekapital. Det ble ikke foretatt tilbakekjøp av egne aksjer i 
2016. Tilbakekjøp av aksjer blir løpende vurdert som et ledd i 
arbeidet med å sikre optimal finansiell struktur for konsernet. 
Det ble heller ikke foretatt kapitalutvidelser i 2016.

FINANSIELLE FORHOLD OG KAPITALSTRUKTUR
Veidekke har som mål å ha en sterk finansiell posisjon. 
For å oppnå dette er det viktig med god drift, lav finansiell  
risikoeksponering og forsvarlig styring av de parameterne 
som påvirker finansiell risiko. Finansiell utvikling er en viktig 
del av konsernets strategiprosess, og konsernets finanspolicy 
gir føringer for den finansielle risikostyringen.

Konsernet har en solid finansiell posisjon og hadde ingen 
netto rentebærende gjeld ved utgangen av 2016. Til sammen-
ligning var netto rentebærende gjeld på NOK 606 millioner ved 
utgangen av 2015. Nedgangen i netto rentebærende gjeld er 
en effekt av god kontantstrøm gjennom året. Økt resultat, 
salg av andeler i OPS-prosjekter (offentlig-privat samarbeid) 
og god likviditetsutvikling i byggvirksomheten i Norge bidro 
til en god kontantstrøm i 2016. Konsernet hadde gjennom 
året en netto kontantstrøm fra driften på NOK 1,9 milliarder 
(NOK 0,8 milliarder). 

 Konsernets totale eiendeler økte til NOK 17,4 milliarder  
(NOK 14,8 milliarder), og knytter seg hovedsakelig til aktivitetsøk-
ning i konsernet. Samlet egenkapital var NOK 3,4 milliarder (NOK 
3,2 milliarder), hvilket tilsvarer en egenkapitalandel på 19,9 % 
(21,8 %). Investert kapital i eiendomsvirksomheten var på NOK 
3,1 milliarder, som er en økning fra NOK 3,0 milliarder i 2015.

Totale investeringer i driftsmidler utgjorde NOK 718 millio-
ner, sammenliknet med NOK 516 millioner i 2015. Økningen i 
investeringer er en følge av høyere aktivitet i konsernet. Det ble 
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solgt anleggsmidler for NOK 58 millioner. Oppkjøpsinvesteringer 
utgjorde netto om lag NOK 200 millioner i 2016 og knyttet seg 
hovedsakelig til kjøp av Tore Løkke AS i Norge, Åkersberga 
Lastbilcentral AB og AB Berggren & Bergman i Sverige og de 
danske tekniske installasjonsselskapene Alpedalens VVS AS, 
Installationsgruppen AS og Techniq Installation AS på Jylland. 

RISIKO- OG USIKKERHETSFORHOLD 
Veidekkes virksomhet består av enkeltprosjekter. Det er 
stor variasjon med hensyn til prosjektenes kompleksitet, 
størrelse, varighet og risiko, og det er derfor avgjørende at 
risiko blir håndtert på en systematisk måte i alle deler av 
virksomheten. I Veidekke blir risiko analysert og vurdert alle-
rede på tilbudsstadiet og håndteres av virksomhetene på 
en systematisk måte i alle faser. Den overordnede kontroll 
og styring av Veidekkes virksomheter gjennomgås i styrets 
revisjonsutvalg. Riktig kompetanse er en kritisk suksessfak-
tor for god drift og prosjektgjennomføring. 
 For å sikre at konsernet har god og oppdatert kompe-
tanse bruker Veidekke betydelige ressurser på utvikling 
av egne ansatte gjennom Veidekkes egne kurs- og opplæ-
ringsprogram, og arbeider målrettet med rekruttering i hele 
konsernet.

Porteføljesammensetningen kan påvirke Veidekkes risiko-
bilde, og både kjente og ukjente risikoforhold må gjenspeiles i 
den økonomiske rapporteringen. I prosjektene er derfor resul-
tatuttaket moderat inntil risikoforhold er blitt avklart. Enkelte 
kontraktsformer er krevende og gir rom for ulike tolkninger av 
kontraktsoppfyllelsen. Som en følge av dette kan det oppstå 
uenighet om sluttoppgjøret mellom entreprenør og byggherre. 
Ved utgangen av året hadde Veidekke flere uavklarte sluttopp-
gjør knyttet til samferdselsprosjekter. Utestående fordringer 
etter fratrekk for regnskapsførte avsetninger og vurdering av 
usikre inntekter, var på nivå NOK 400 millioner eksklusive 
mva. pr. 31. desember 2016. Positive og negative utfall i de 
enkelte sakene kan gi effekt på resultatet.

Veidekke er en betydelig eiendomsutvikler, og konsernets 
samlede resultat er avhengig av gode økonomiske prestasjoner 
i eiendomsvirksomheten. Boligmarkedet er konjunkturfølsomt, 
og inntjeningen i eiendomsvirksomheten er i stor grad knyttet 
til oppstart av og produksjon på nye boligprosjekter. Et svakt 
boligmarked kan få innvirkning på Veidekkes utvikling av frem-
tidige eiendomsprosjekter og verdien på Veidekkes eiendom-
sportefølje. For å redusere risikoen tilknyttet usolgte boliger, 
har Veidekke som hovedregel 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.

Veidekke er primært eksponert for finansiell risiko knyttet 
til finansielle instrumenter som kundefordringer, likviditet og 
rentebærende gjeld. Risikoen er av kredittmessig, markeds-
messig og likviditetsmessig karakter. For nærmere redegjørelse 
om selskapets finansielle risiko, se note 29 i denne rapporten.

MARKEDSFORHOLD

Markedsutvikling i 2016 og utsikter i 2017
Veksten i internasjonal økonomi anslås til 3,3 % i 2017, mot  
3,0 % i 2016. Hos Skandinavias sentrale handelspartnere 
ventes en moderat vekst på nivå med 2016. 

Rentenivået ventes fortsatt å være lavt, men utviklingen i 
siste halvdel av 2016 øker sannsynligheten for enkelte mindre 
renteøkninger fremover. 

Norge
Norsk økonomi vokste med 0,8 % i 2016, mot en vekst på 
1,4 % i 2015. Arbeidsmarkedet utviklet seg svakere gjennom 
2016 og dette svekket veksten i husholdningenes kjøpekraft. 
For 2017 anslås BNP-veksten til 1,5 %. Prognosene viser lave 
og uendrede styringsrenter ut 2017, men økte pengemarkeds-
renter kan gi noe økning i utlånsrenter til husholdningene.

Investeringene i bygg- og anleggsmarkedet økte med  
6 % i 2016. Veksten kom primært i husholdninger og i offentlig 
sektor, mens etterspørselen fra næringslivet etter nye bygg 
og anlegg hadde en moderat utvikling. 

I 2017 ventes en vekst på 6 % i bygg- og anleggsmarkedet, 
hovedsakelig drevet av en fortsatt positiv utvikling i bolig- 
investeringene og innen anlegg. Boligprisene og nyboligsalget 
ventes å vise en stabil eller noe fallende utvikling fremover, 
blant annet som følge av de nye boliglånforskriftene som trådte 
i kraft fra 2017. Det forventes en vekst på 2 % i markedet for 
private yrkesbygg og på 4 % i markedet for offentlige yrkesbygg 
i 2017. I anleggsmarkedet vil veksttrenden fra 2016 fortsette, 
med en forventet vekst på 6 % i 2017. 

Sverige
Svensk økonomi vokste med 3,4 % i 2016. Arbeidsmarkedet 
er sterkt med høy sysselsettingsvekst, og mangel på arbeids-
kraft gir økende kapasitetsutfordringer. Prisveksten for boliger 
avtok i 2016 i både Stockholm og Göteborg, mens prisene i 
Skåne viste en positiv utvikling i 2016.

 Veksten for 2017 anslås til 2,2 %. Selv om veksttakten er 
lavere, betyr dette at høykonjunkturen vedvarer. Det forventes 
et fortsatt lavt rentenivå, men sannsynligheten for et høyere 
rentenivå har økt.

Det svenske bygg- og anleggsmarkedet vokste med  
12 % i 2016, hovedsakelig drevet av nyboliginvesteringer. I 2017 
anslås en mer moderat vekst på 7 %. Utflatingen tilskrives 
noe lavere vekst i boliginvesteringene. Det ventes en stabil, 
men moderat positiv utvikling innen yrkesbygg, spesielt innen 
offentlige yrkesbygg. Anleggsaktiviteten vil preges av at flere 
store samferdselsprosjekter er igangsatt i Stockholm og 
Göteborg. Samtidig har myndighetene nedskalert antall små 
og mellomstore prosjekter i sine planer for 2017. Investeringene 
i vei og jernbane vil være på nivå med foregående år, med 
stort innslag av både nasjonale og internasjonale aktører på 
tilbudssiden. 
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Danmark
Dansk økonomi vokste med 0,8 % i 2016. Det var positiv utvik-
ling i arbeidsmarkedet med en økning i sysselsettingen på over  
2 % i 2016. For 2017 ventes en vekst i BNP på 1,7 %. 

Det danske bygg- og anleggsmarkedet vokste med 7 % 
i 2016. Oppgangen kan i hovedsak tilskrives vekst i nyboli-
ginvesteringer. For 2017 ventes om lag samme veksttakt, og 
fortsatt med boliginvesteringer som største vekstdriveren. 
Det forventes en vekst på 8 % innen private yrkesbygg i 
2017. Arealledigheten er moderat fallende, men fortsatt på 
et høyt nivå, og vil begrense etterspørselen etter nye private 
yrkesbygg også i 2017.

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 45 (50) ansatte, hvorav 20 (23) er kvinner. Veidekke ASA 
avlegger regnskap i tråd med NGAAP (norske regnskapsregler).

Veidekke ASA utøver en rekke konsernfunksjoner overfor 
datterselskapene. Dette er tjenester knyttet til blant annet 
finansforvaltning, IT-infrastruktur, forsikringsordninger, kom-
munikasjon og informasjon. Disse tjenestene faktureres de 
respektive datterselskapene.

Driftsresultatet i selskapet endte på NOK -90 millioner  
(NOK -37 millioner). Utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper 
utgjorde NOK 835 millioner (NOK 851 millioner).

Styret foreslår et ordinært utbytte på NOK 4,5 pr. aksje 
for regnskapsåret 2016. Dette tilsvarer et utdelingsforhold på  
68 % (IFRS), hvilket er i tråd med utbyttepolicyen på minimum 
50 % av resultat pr. aksje. For morselskapet, Veidekke ASA, 
var årsresultatet NOK 684 millioner (NOK 739 millioner). Styret 
vil på selskapets generalforsamling den 10. mai 2017 foreslå 
følgende disponering av årsresultatet:

NOK millioner

Avsatt til utbytte 602

Overført til annen egenkapital 82

Årsresultat 684

Fortsatt drift
I henhold til regnskapslovens paragraf 3-3a bekrefter styret 
at grunnlaget for fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet for 
2016 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 sam-
funnsansvarsrapport for 2016.
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RESULTATREGNSKAP VEIDEKKE KONSERN

Beløp i NOK millioner Note 2016 2015

Driftsinntekter 2, 3, 7, 31, 33  28 613  24 225 

Underentreprenører  -14 430  -11 561 

Materialkostnader  -3 939  -3 673 

Lønnskostnader 4, 5, 21, 30  -5 838  -5 233 

Andre driftskostnader  -3 077  -2 573 

Avskrivinger 10, 11  -466  -372 

Sum driftskostnader  -27 750  -23 412 

Resultat fra felleskontrollerte selskaper 13, 33  190  130 

Driftsresultat  1 053  944 

Finansinntekter 6, 29  98  94 

Finanskostnader 6, 29  -60  -88 

Resultat før skattekostnad  1 092  950 

Skattekostnad 22  -170  -167 

Årsresultat  922  782 

FORDELING AV ÅRSRESULTAT

Eiere av morselskapet  887  765 

Ikke-kontrollerende eierinteresser  35  18 

Sum  922  782 

Resultat pr. aksje (kr) (ordinært/utvannet) 8  6,6  5,7 

TOTALRESULTATOPPSTILLING

Beløp i NOK millioner Note 2016 2015

Årsresultat  922  782 

Verdiregulering pensjon etter skatt 21, 22  4  25 

Sum poster som ikke vil bli reklassifisert over resultat i etterfølgende perioder  4  25 

Omregningsdifferanser fra utenlandske datterselskaper  -102  97 

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

Sum poster som vil bli reklassifisert over resultat i etterfølgende perioder  -93  97 

Sum andre inntekter og kostnader etter skatt  -90  123 

Totalresultat  832  905 

FORDELING AV TOTALRESULTATET

Eiere av Veidekke ASA  801  885 

Ikke-kontrollerende eierinteresser  31  20 

Sum  832  905 
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BALANSE VEIDEKKE KONSERN PR. 31. DESEMBER

Beløp i NOK millioner Note 2016 2015

EIENDELER

Anleggsmidler

Goodwill 9, 12  1 248  1 151 

Andre immaterielle eiendeler 10  136  104 

Utsatt skattefordel 22  65  65 

Eiendommer 11  560  556 

Maskiner o.l. 11  1 954  1 689 

Investeringer i felleskontrollerte selskaper 13  1 363  1 134 

Finansielle eiendeler 15  649  852 

Sum anleggsmidler  5 975  5 550 

Omløpsmidler

Boligprosjekter 16  4 877  3 355 

Driftsbeholdninger 17  455  310 

Kundefordringer 18  5 025  4 597 

Andre fordringer  470  574 

Likvide midler 19  644  402 

Sum omløpsmidler  11 470  9 238 

Sum eiendeler  17 445  14 788 

EGENKAPITAL OG GJELD  

Egenkapital

Aksjekapital 20  67  67 

Annen egenkapital  3 219  3 006 

Ikke-kontrollerende eierinteresser 12  179  145 

Sum egenkapital  3 465  3 218 

 

Langsiktig gjeld

Pensjonsforpliktelser 21  404  512 

Utsatt skatt 22  474  427 

Obligasjonsgjeld 23  750  750 

Gjeld til kredittinstitusjoner 23  212  517 

Annen langsiktig gjeld 23  136  103 

Sum langsiktig gjeld  1 975  2 309 

Kortsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner  44  43 

Leverandørgjeld 24  4 182  3 778 

Skyldige offentlige avgifter  656  689 

Reklamasjonsavsetninger mv. 25  915  848 

Betalbar skatt 22  128  71 

Annen kortsiktig gjeld 24  6 080  3 832 

Sum kortsiktig gjeld  12 005  9 261 

Sum egenkapital og gjeld  17 445  14 788 
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EGENKAPITALOPPSTILLING VEIDEKKE KONSERN

EIERE AV VEIDEKKE ASA MINORITET

Beløp i NOK millioner Note 
Aksje- 
kapital

Innskutt 
annen 
egen-

kapital 1)

Valuta 
omreg-
nings- 

differanser

Opptjent 
annen 

egen kapital

Regulering 
til virkelig 

verdi 2) Sum

Ikke-
kontrolle-

rende eier   - 
interesser Total

Egenkapital pr. 1. januar 2015  67  305  26  2 369  -94  2 673  71  2 744 

Årsresultat  -  -  -  765  -  765  18  782 

Andre inntekter og kostnader fra 
totalresultatet

 
-  -  95 25  - 

 
121  2 

 
123 

IFRS 2 - aksjebaserte transaksjoner 
ansatte - - -  -17 - -17 -

 
-17 

Transaksjoner med  
ikke-kontrollerende eierinteresser - - -  -1 -  -1 -  -1 

Tilgang kjøp av virksomhet -  
ikke-kontrollerende eierinteresse 12 - - - - - -  75 

 
75

Endring ikke-kontrollerende 
eierinteresser 5  -  -  -  -  -  -  -3  -3 

Utbytte  -  -  -  -468  -  -468  -17  -485 

Egenkapital pr. 31. desember 2015 12  67  305  122  2 674  -94  3 073  145  3 218 

Egenkapital pr. 1. januar 2016  67  305  122  2 674  -94 3 073  145  3 218 

Årsresultat  -  -  -  887  -  887  35  922 

Andre inntekter og kostnader fra 
totalresultatet  -  -  -98  4  8  -86  -4  -90 

IFRS 2 - aksjebaserte transaksjoner 
ansatte 5 - - -  -20 -  -20 -  -20 

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

Tilgang kjøp av virksomhet -  
ikke kontrollerende eierinteresse 12  -  - 

 
-  -  -  - 

 
20  20 

Endring ikke-kontrollerende 
eierinteresser  -  -  -  -  - 

 
- 

 
-1  -1 

Utbytte 20  -  -  -  -535  -  -535  -16  -551 

Egenkapital pr. 31. desember 2016  67  305  24  2 976  -86  3 286  179  3 465 

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 2016 2015

OPERASJONELLE AKTIVITETER

Resultat før skattekostnad  1 092  950 

Netto renteposter 6  40  36 

Betalt skatt 22  -79  -226 

Av- og nedskrivinger driftsmidler 10, 11  466  372 

Gevinst ved salg av eiendom, maskiner o.l. 11  -29  -39 

Gevinst ved salg av selskap 6,14 -23 -12

Gevinst ved avvikling pensjonsordning 21 -108 -40

Aksjebaserte transaksjoner ført mot egenkapital 5, 22  -20  -17 

Resultatposter uten kontanteffekt  -127  -65 

Tilført fra årets virksomhet  1 212  960 

Endring i boligprosjekter 16  -1 627  -471 

Endring i kundefordringer 18  -198  -885 

Endring i andre omløpsmidler  7  -99 

Endring i leverandørgjeld m.m. 24  364  530 

Endring i annen driftsgjeld 24  2 122  737 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (A)  1 880  771 

INVESTERINGSAKTIVITETER

Kjøp av varige driftsmidler 9, 10, 11  -718  -516 

Salg av varige driftsmidler 11  59  59 

Kjøp av datterselskaper 12  -159  -317 

Salg av datterselskaper 14  47  - 

Salg av andre aksjer  -  15 

Mottatte renter 6  18  32 

Salg av rentebærende plassering 15, 29  -  407 

Investering i OPS-prosjekter 14  -247  -384 

Inn- og utbetalinger i andre investeringer 15  -1  54 

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (B)  -1 000  -648 

FINANSIERINGSAKTIVITETER

Opptak av langsiktig gjeld 23  3  386 

Nedbetaling langsiktig gjeld 23 -21 -

Opptak av kortsiktig gjeld 1  - 

Nedbetaling kortsiktig gjeld  -  -12 

Betalte renter 6  -58  -68 

Betalt utbytte til ikke-kontrollerende eierinteresser 20  -16  -17 

Betalt utbytte til eierne i Veidekke ASA 20  -535  -468 

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (C)  -627  -178 

SUM NETTO ENDRING I LIKVIDE MIDLER (A+B+C)  253  -55 

Likvide midler pr. 1. januar  402  435 

Kursjustering i utenlandske likvidbeholdninger  -12  22 

Likvide midler pr. 31. desember  644  402 

Tilleggsopplysninger: 

Kommitert låneramme  3 600  3 600 

Benyttet del av kommitert låneramme pr. 31. desember  -  168 
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NOTE 1. REGNSKAPSPRINSIPPER VEIDEKKE KONSERN

Foretaksinformasjon
Veidekke er en skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler 
med hovedkontor i Oslo. Selskapet er landsdekkende i Norge 
og Danmark og har virksomhet i sentrale regioner i Sverige. 
Veidekke ASA er hjemmehørende i Norge og er notert på Oslo 
Børs under ticker VEI. Selskapets adresse er Skabos vei 4, 0214 
Oslo. Konsernregnskapet ble vedtatt av styret 27. mars 2017.

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 pr. 31. desember 2016.

Det konsoliderte regnskapet er utarbeidet basert på historisk  
kost, med unntak av finansielle derivater og investeringer 
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 2016, 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 entre-
prenøroppdrag. For prosjekter anvender Veidekke løpende 
inntektsføring basert på forventet sluttresultat (sluttprognose) 
og fullføringsgrad. Dette innebærer at inntektsføringen skjer 
i takt med utførelsen av arbeidet.

Løpende inntektsføring av prosjekter medfører usikkerhet  
idet man baserer seg på estimater og vurderinger. For 
prosjekter under utførelse er det usikkerhet knyttet til frem-
drift 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 pr. 31. desember 2016 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 1 248 millioner
(2015: NOK 1 151 millioner)

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

16 NOK 2 410 millioner
(2015: NOK 2 137 millioner)

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

21 NOK 404 millioner
(2015: NOK 512 millioner)
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1. KONSOLIDERING
Konsernregnskap
Konsernregnskapet omfatter Veidekke ASA (morselskap) og 
alle datterselskaper. Definisjonen på 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 
potensielle stemmerettigheter som umiddelbart kan utøves. 
Regnskapsmessig defineres kontroll ved at et selskap har 
makt over et annet selskap, er utsatt for eller har rettigheter 
til variabel avkastning fra selskapet 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 datterselskap blir konsolidert 
fra det tidspunkt kontroll oppnås og inntil kontroll opphører.

Konsernregnskapet viser konsernets resultat og økono-
miske 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. 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 goodwill 
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-kontrol-
lerendes andel av bokførte verdier som en reduksjon i egen-
kapitalen til eierne av morselskapet. I forbindelse med salg 
av eierandeler i et datterselskap hvor en fortsatt har kontroll, 
regnskapsføres dette som en egenkapitaltransaksjon. Slike 
transaksjoner medfører derfor ingen endring i goodwill eller 
andre eiendeler eller gjeldsposter og følgelig ingen resultatføring.

I konsernregnskapet er alle interne transaksjoner og mel-
lomværende eliminert. Det samme gjelder internfortjeneste 
og urealiserte gevinster.

Trinnvise oppkjøp/nedsalg
Ved kjøp og salg av selskaper vurderes det om transaksjonen 
er en eiendels- eller virksomhetstransaksjon. I Veidekkes 
entreprenørvirksomhet og industrivirksomhet vil kjøp og salg 
av selskap normalt anses å være virksomhetstransaksjoner. I 
Veidekkes eiendomsutviklingsvirksomhet vil kjøp og salg av 
selskaper normalt anses å være eiendelstransaksjoner. Dette 

gjelder også ved nedsalg i OPS-selskaper (offentlig-privat 
samarbeid).

Ved trinnvise oppkjøp, der man går fra en ikke-kontrolle-
rende eierandel i et selskap 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 identifiserte 
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 eiendeler 
som for eksempel patenter, lisenser, varemerker, logo og 
kundeportefølje.

Andelen av vederlaget som overstiger virkelig verdi av 
identifiserbare eiendeler og gjeld, er goodwill. Kun kjøpt 
goodwill 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.

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 eierandel 
vil imidlertid påvirke allokeringen mellom kontrollerende og 
ikke-kontrollerende eierinteresser.

Felleskontrollert virksomhet
Veidekke driver også virksomhet sammen med andre selskaper,  
såkalt felleskontrollert virksomhet (joint venture). Denne 
virksomheten drives gjennom egne juridiske selskaper, enten 
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som aksjeselskap eller ansvarlig selskap. Felleskontrollerte 
selskaper anvendes mest innen eiendomsutvikling, 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 viktige beslutninger. For felleskontrollerte  
selskaper anvender Veidekke egenkapitalmetoden, og  
aktiviteten blir innregnet fra det tidspunkt felles kontroll oppnås 
og inntil felles kontroll 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 
andelen av egenkapitalen i selskapet, og andelen av resultatet 
resultatføres. Eventuell andel av andre inntekter og kostnader 
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, tillegges investeringen i balansen. Ved 
beregning av resultatandelen 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 ansvarlige 
for arbeidsfellesskapets forpliktelser. Aktiviteten i et arbeidsfel-
lesskap organiseres ofte i et ansvarlig selskap. At aktiviteten 
ligger i et juridisk selskap, påvirker ikke de ansvarlige deltakernes  
solidariske ansvar til å oppfylle de kontraktsforpliktelser 
arbeidsfelleskapet har pådratt seg. Arbeidsfellesskap utgjør 
en del av Veidekkes ordinære virksomhet, og konsernet er 
aktiv i driften av disse enhetene. Et arbeidsfellesskap er en 
felleskontrollert aktivitet, og regnes som felles drift (joint 
operations). Dette innebærer at virksomheten kontrolleres av 
deltakerne i fellesskap, regulert gjennom en avtale, og fordrer 
enstemmighet i viktige beslutninger.

Veidekke har felleskontrollerte driftsordninger i sin eien -
domsvirksomhet. Denne type ordning benyttes i forbindelse 
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 datterselskap 
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 omarbeides 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 eierin-
teressers 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 virkelig 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 funksjonelle 
valuta. For utenlandske selskaper med annen funksjonell 
valuta, omregnes regnskapene på følgende måte:

• Eiendeler og gjeld omregnes til valutakursen på balansedagen.
• Resultatregnskapet omregnes til gjennomsnittskurs pr. måned.
• Omregningsdifferanser føres mot andre inntekter og kostnader  

i totalresultatet.

Omregningsdifferanser føres løpende mot andre inntekter og 
kostnader i totalresultatet. 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 entreprenøroppdrag 
(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 innebærer at det foretas 
inntektsføring i takt med produksjonen, målt ved fullføringsgrad.

For tilleggskrav mot byggherre og omtvistede beløp som 
det knyttes usikkerhet til, baseres inntektsføringen på vurde-
ringer 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 
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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 pr. dato og estimerte 
totalkostnader på prosjektet. Påløpte kostnader pr. dato er 
lik bokførte kostnader justert for periodisering for etterslep 
i faktureringen (Påløpt, ikke bokført). Inntekter pr. 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 
reklamasjonsavsetninger 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 over-
tatt. Normalt vil dette være på det tidspunkt eierbeføyelse 
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 opsjonsavtale, 
aktiveres kostnader forbundet med utvikling av eiendommen. 
Rentekostnader inngår i anskaffelseskostnad og aktiveres på 
eiendommen fra og med det tidspunktet Veidekke har overtatt 
kontrollen over eiendommen. Rentekostnader aktiveres så lenge 
det pågår utviklingsaktivitet på eiendommen. Eiendommen 
vurderes til det laveste av anskaffelseskostnad (inkludert 
utviklings kostnader og rentekostnader) og virkelig verdi. Hvis 
bokført verdi overstiger virkelig verdi, blir tomten nedskrevet. 

Prosjekter i produksjon 
Inntekt og gevinst fra salg av ferdigutviklede boliger resultat-
føres 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 inn-
tektsføring sammenlignet med løpende avregningsmetode. 
Forskuddsbetalinger fra kunder føres som kortsiktig gjeld. 
Rentekostnader relatert 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 vurderinger. 
Dersom virkelig verdi vurderes til å være lavere enn kostpris, 
foretas nedskriving til virkelig verdi.

Regnskapsprinsipper for eiendomsprosjekter i  
segmentregnskapet (note 2) 
I segmentregnskapet foretas det løpende inntektsføring for 
prosjekter i produksjon. Resultatet periodiseres iht. prosjektets  
forventede sluttresultat, multiplisert med salgsgrad,  
multiplisert med produksjonsgrad (fullføringsgrad). Inntekter 
pr. dato beregnes på samme måte. Ved beregning 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 peri-
ode 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 
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en finansiell fordring etter amortisert kost over kontraktsperi-
oden. Det vises til nærmere omtale i note 14.

Eierfunksjonen i OPS-selskapene rapporteres under 
virksomhetsområdet Annet. Fortjeneste inntektsføres over 
leieperioden i tråd med eierandel. Tjenester i form av bygging 
eller drift rapporteres under virksomhetsområdene Entreprenør 
eller Industri. Byggingen rapporteres regnskapsmessig 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 driftsmidler 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 førstegangsinnregnet, måler Veidekke 
den til virkelig verdi pluss transaksjonsutgifter som er direkte 
henførbare på anskaffelsen 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 dersom 
den er anskaffet primært med formål om salg i løpet av kort 
tid. Gevinst og tap på investering holdt for handelsformål, 
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 fordrin-
ger 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 virkelig 

verdi. Eventuelle verdiøkninger føres mot totalresultatet som 
en særskilt komponent inntil investeringen avhendes eller 
det fastslås at investeringen må nedskrives. Da overføres 
de akkumulerte verdier som tidligere er rapportert under 
totalresultatet, til resultatregnskapet. Når en investering 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 renteinntekt 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 rente-
bærende gjeld, Annen langsiktig gjeld, Kortsiktig rentebærende 
gjeld og Annen kortsiktig gjeld. Øvrige finansielle forpliktelser 
førstegangsinnregnes til virkelig verdi. Etter førstegangs-
innregning måles øvrige finansielle forpliktelser til amortisert 
kost ved bruk av effektiv rentemetode. Effektiv rente resul-
tatføres som finanskostnader. Finansielle forpliktelser som er 
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 forventede, fremtidige kontantstrømmer. 
Nedskrivingsbeløpet resultatføres.

Veidekke har to typer finansielle risikoer relatert til konsernets  
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 historiske 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 kundefordringene. 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 til-
gjengelig for salg etter objektive kriterier, har vært gjenstand  
for varig og betydelig verdifall, foretas nedskriving i resultatregn-
skapet. Reversering av verdifall av egenkapitalinstrumenter 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.
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Derivater og sikringstransaksjoner
Ved førstegangsinnregning regnskapsføres derivater til virkelig 
verdi. Deretter evalueres posten igjen ved hver regnskaps-
avleggelse. Ved inngåelse av en derivatavtale definerer kon-
sernet hvorvidt det foreligger sikring av virkelig 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 kontantstrømmer, regnskapsføres mot totalresultat. 
Posteringene reverseres og regnskapsføres som en inntekt 
eller kostnad i den perioden den sikrede forpliktelsen eller 
transaksjonen 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 regn-
skapsføring 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 
fastrentelån som er innvilget, men der det ikke er foretatt trekk 
på rammen, er balanseført til kroner 0. Se omtale 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 effektiv 
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 forpliktelsen i henhold 
til avtalen er oppfylt, kansellert eller utløpt.

Finansinntekter og -kostnader
Finansinntekter består av renteinntekter på finansielle inves-
teringer, mottatt utbytte, agiogevinster og salgsgevinst 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 sikringsinstrumenter 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.

4. ANDRE PRINSIPPER
Klassifisering
Eiendeler og gjeld som knytter seg til varekretsløpet  
(prosjektene), klassifiseres som omløpsmidler og kortsiktig 
gjeld. Veidekke har avtale med kredittinstitusjon i form av en 
trekkramme som benyttes både til finansiering av anleggs-
midler og til driftskapital. Avtalt forfall er 2. november 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 (omløpsmidler), 
klassifiseres som kortsiktig gjeld. Øvrige fordringer og gjeld 
med forfall utover ett år, klassifiseres som anleggsmidler 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 pensjonsordninger for alle medarbeiderne 
som består av både innskuddordninger og ytelsesordninger.  
Ved innskuddsordninger yter foretaket et innskudd til medarbei-
derens pensjonsparing. Den fremtidige 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 aktuarberegning av pensjons-
kostnader og pensjonsforpliktelser. Pensjonsforpliktelser utgjør 
nåverdien av opptjente pensjonsrettigheter. Medarbeidernes 
pensjonsrettigheter kostnadsføres etter hvert som de opp-
tjenes, og det gjøres avsetning for forpliktelsene i balansen.  
I pensjonsberegningen tas det hensyn til forventet lønnsvekst, 
og pensjonskostnadene fordeles lineært over ansettelses-
tiden. Det er Veidekke som har risikoen for avkastningen på 
pensjonsmidlene.

Ytelsesordninger vurderes til nåverdien av de fremtidige 
pensjonsytelser som regnskapsmessig anses som opptjent 
på balansedagen og pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. 
Netto av pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler balanseføres 
som langsiktig gjeld eller fordringer. 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 
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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 pensjonsmidlene 
og mellom estimert og faktisk pensjonsforpliktelse, såkalt 
estimatavvik. Estimatavvik oppstår blant annet som følge 
av avvik og endringer i forutsetningene, eksempelvis ved at 
den faktiske avkastningen på pensjonsmidlene avviker fra 
estimatet. Estimatavviket føres mot totalresultatet. Eventuelle 
planendringer resultatføres når de er vedtatt, med mindre 
endringen er betinget av at medarbeiderne blir værende 
i foretaket. I det siste tilfellet amortiseres endringen over 
gjenværende opptjeningstid.

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

Skatt
Inntektskatt er skatt på konsernets resultat. Skatt behandles 
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 skattemessige resultat. Utsatt skatt er 
avsetning (periodisering) for fremtidig betalbar skatt.

Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på basis av midlertidige 
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 skatteregime. 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 innregnes  
i resultatet med mindre skatten oppstår som følge av en 
transaksjon eller hendelse som er innregnet i totalresultat 
eller direkte i egenkapitalen, eller oppstår som følge av en 
virksomhetssammenslutning.

Goodwill
Goodwill oppstår ved kjøp av virksomhet. Goodwill omfatter 
synergieffekter, organisasjon, kompetanse, markedsposisjon 
mv. Goodwill tilsvarer anskaffelseskostnad ved overtakelsen, 
fratrukket virkelig verdi av det overtatte selskapets identi-
fiserte eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser. 
Dersom oppkjøpet ikke medfører hundre prosent eierandel for 

mor selskapet, kan hele virksomhetens virkelige 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 vurderes 
til anskaffelseskostnad fratrukket akkumulerte avskrivinger og 
akkumulerte tap ved verdifall. Dette gjelder blant annet ret-
tigheter 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 anskaffelseskost 
med fradrag for akkumulerte av- og nedskrivinger. Varige 
driftsmidler balanseføres når det er sannsynlig at fremtidige 
økonomiske fordeler knyttet til eiendelen, vil tilflyte foretaket 
og anskaffelseskost kan måles på en pålitelig måte. Dette 
gjelder både ved førstegangsanskaffelse av et driftsmiddel og 
ved senere endringer, ombygginger, overhalinger mv. Øvrige 
reparasjoner og vedlikehold kostnadsføres løpende. Varige 
driftsmidler avskrives lineært over antatt brukstid.

Estimert antatt brukstid for inneværende og sammenlignbare 
perioder er som følger:

- Biler:    5 år
- Maskiner mv.:   5 til 7 år
- Asfaltverk og pukkverk: 10 til 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 pr. 
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kontantstrømsgenererende enhet (KGE). Dersom en KGE må ned-
skrives, 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 kontantstrømmer for enheten, ned- 
diskontert med gjeldende avkastningskrav. Ved beregningen tas 
det utgangspunkt i enhetens budsjetter og prognoser, inklusive 
terminalverdi. Det tas også hensyn til vedlikeholdsutgifter og 
erstatningsinvesteringer, men ikke ekspansjonsinvesterin-
ger. Beregningen er eksklusiv finansieringsutgifter og skatt.  
Ved fastsettelse av KGE legges det til grunn den minste  
identifiserbare gruppen av eiendeler som genererer inngående 
kontantstrømmer, og som i all vesentlighet er uavhengig av 
inngående kontantstrømmer fra andre eiendeler eller grupper 
av eiendeler. Enheter som har betydelige synergieffekter og 
utfører samme type aktivitet, betraktes som en kontantstrøm-
genererende enhet. Innen entreprenørvirksomheten vil KGE 
normalt være et selskapsnivå, mens det for industrivirksom-
heten normalt vil omfatte et forretningsområde, eksempelvis 
Asfalt eller Pukk og Grus.

Finansielle leieavtaler
Finansielle leieavtaler (leasing) er leieavtaler hvor det vesent-
ligste av økonomisk risiko og kontroll vedrørende leieobjektet 
er overført til leietaker. Ved finansielle leieavtaler 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 leie-
betalingen 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 kostnadsføres leie-
betalingene lineært over leieperioden, og det foretas ingen 
balanseføring av forpliktelsene.

Valutatransaksjoner
Transaksjoner i utenlandsk valuta blir omregnet til kursen på 
transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta 
vurderes til balansedagens kurs, og tilhørende valutagevinst/ 
-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 anskaffelseskost. Dette 
gjelder varige driftsmidler, varer o.l.

Driftsbeholdninger
Driftsbeholdninger består av beholdninger på prosjektene 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 forpliktelse 
(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, herunder 
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 regnskapsføres 
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 anskaffel-
seskost. For Veidekke medfører dette balanseføring 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 
aktivert. Dette gjelder for eksempel bygging av et asfaltverk. 
Øvrige lånekostnader resultatføres løpende.

Resultat pr. aksje
Resultat pr. aksje beregnes ved å dele periodens resultat som 
henføres til eierne av morselskapet, med et veid gjennom-
snittlig antall utestående aksjer i perioden.
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Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstilling er utarbeidet i tråd med den indirekte 
metode.

I eiendomsdivisjonene foretas løpende investeringer i nye 
utviklingsprosjekter, herunder tomter. Investeringer omfatter 
også selskapskjøp. Investeringer i eiendomssegmentet anses 
å være en del av den operasjonelle aktiviteten og er presentert 
under operasjonelle aktiviteter i kontantstrømoppstillingen. 
Som en del av den operasjonelle aktiviteten for utvikling av 
eiendomsprosjekter, benyttes også tilknyttede selskaper og 
felleskontrollerte virksomheter. Disse anses også å være 
operasjonelle aktiviteter, og omfatter både kjøp og salg av 
tilknyttede og felleskontrollerte selskaper. 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 
regnskapsrapporteringen gjeldende IFRS-regler, med ett 
unntak: regnskapsføring av boligprosjekter i egenregi. For 
disse prosjektene regnskapsføres resultat iht. prosjektets 
forventede sluttresultat, multiplisert med salgsgrad, multi-
plisert med produksjonsgrad (fullføringsgrad). Inntekter pr. 
dato beregnes 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 inntektsføring 
av boligprosjekter 

IFRS-STANDARDER OG IFRIC-FORTOLKNINGER SOM 
IKKE HAR TRÅDT I KRAFT.
IASB har vedtatt visse nye standarder og fortolkninger, samt 
endringer til eksisterende standarder og fortolkninger som 
ikke har trådt i kraft for regnskapsåret som ble avsluttet 31. 
desember 2016, og som ikke er anvendt ved utarbeidelsen av 
dette konsernregnskapet. Standarder og fortolkninger som er 
forventet å ha effekt for konsernets finansielle stilling, resultat 
eller noteopplysninger, er omtalt som følger:

IFRS 15 Inntekter fra kundekontrakter 
IASB og FASB har gitt ut en ny, felles standard for inntektsføring, 
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. Standarden gjelder for alle 
inntektskontrakter og inneholder en modell for innregning og 
måling av salg av enkelte ikke-finansielle eiendeler.

Foreløpige vurderinger tyder på at den nye standarden  
vil få stor betydning for regnskapsføring av konsernets  

eiendomsvirksomhet. Etter dagens prinsipp inntektsføres 
salg av en bolig først på tidspunktet for overlevering til kjøper. 
Det vurderes at ny standard vil medføre at salg av boliger kan 
inntektsføres løpende i tråd med salgs- og fullføringsgrad.  
Det innebærer at inntektsføring i Veidekkes segmentregnskap 
og finansregnskap vil bli like. Den nye standarden innebærer 
at finansregnskapet i større grad gir uttrykk for den løpende 
verdiskapingen. Det vises til note 2 for nærmere detaljer 
rundt de regnskapsmessige forskjellene mellom rappor-
tering etter dagens standard og fremtidige prinsipper for 
boligprosjekter. Det vurderes at ny standard i all hovedsak 
ikke vil få stor innvirkning på regnskapsføringen av ordinære 
prosjekter i entreprenørvirksomheten. Unntaket er prosjek-
ter hvor det knytter seg omtvistede krav. Ny standard øker 
terskelen for resultatføring av uavklarte krav mot kunde.  
I disse tilfellene kan ny standard innebære utsatt resultat-
føring selv om det vurderes med høy grad av sannsynlighet  
at selskapet vil nå frem med kravet. Det kan forventes at 
Veidekke vil implementere den nye standarden fra 1. januar  
2018. Arbeidet med vurderinger rundt ny standard vil fort-
sette i 2017.

IFRS 16 Leieavtaler 
IASB har utgitt ny standard for leieavtaler som innebærer at 
nåverdien av leieavtaler med varighet over ett år skal balanse-
føres. Unntatt er leieobjekt med lav verdi. For resultatregn-
skapet vil ny standard innebære at leiebeløpet splittes i to 
kostnadskomponenter, en del som avskrivinger og en del 
som rentekostnader.

Den nye standarden vil få innvirkning på Veidekkes regn-
skapsføring av innleie av maskiner og utstyr. Veidekke leier 
mye utstyr i forbindelse med oppføring av bygg og anlegg, 
og en stor andel av disse avtalene har en leieperiode på over 
12 måneder. Den nye standarden vil også ha innvirkning på 
regnskapsføringen av innleie av lokaler. Veidekke eier i liten grad 
forretningsbyggene virksomheten drives fra, og ny standard vil 
følgelig få innvirkning på hvordan disse regnskapsføres. Det er 
så langt ikke gjort grundige analyser av hvilke regnskapsmessige 
effekter ny standard ville gitt i Veidekkes konsernregnskap. 
Det kan forventes at Veidekke vil implementere den nye 
standarden fra 1. januar 2019.
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NOTE 2. SEGMENTINFORMASJON

Segmentinformasjonen er inndelt i virksomhetsområder slik 
de blir rapportert til konsernsjef (CEO) og konsernledergrup-
pen (KL), som er konsernets øverste operative styrings- og 
beslutningsorgan. Virksomhetsområdenes inndeling er 
basert på leveransetype og marked som betjenes. Veidekke 
driver landsdekkende bygg- og anleggsvirksomhet i Norge 
og Danmark. I Sverige er drives virksomheten i all hovedsak 
i de største byene. Byggvirksomheten oppfører private og 
offentlige yrkesbygg og 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 offentlig infrastruktur utgjør størstedelen av 
anleggsomsetningen. I tillegg består porteføljen av prosjekter 
innen energisektoren samt industrianlegg. 

Veidekkes eiendomsvirksomhet kjøper tomter og utvikler 
disse til boliger for salg til sluttkunde, hovedsakelig i de største 
byene i Norge og Sverige. Veidekkes entreprenørvirksomhe-
ter står for byggingen av boligene og involveres allerede før 
beslutning om tomtekjøp blir tatt for å identifisere muligheter 
og risikoforhold. Flere av prosjektene drives i fellesskap med 
andre eiendomsutviklere.

VIRKSOMHETSOMRÅDER
Entreprenør Eiendom Industri Annet Elimineringer Konsern

Beløp i NOK millioner 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

RESULTATREGNSKAP

Driftsinntekter  24 629  19 795  3 202  2 126  4 162  4 033  1  1  -1 856  -1 444  30 137  24 509 

Driftskostnader  -23 587  -18 981  -2 827  -1 935  -3 860  -3 684  -108  -74  1 870  1 413  -28 512  -23 261 

Resultat fra felleskontrollerte selskaper  16  14  216  115  15  17  17  15  -  -  263  161 

Avskrivinger  -295  -217  -1  -1  -167  -154  -3  -  -  -  -466  -372 

Driftsresultat  763  611  589  305  151  211  -94  -59  13  -32  1 422  1 037 

Finansinntekter  68  73  20  27  10  7  79  66  -79  -79  98  94 

Finanskostnader  -27  -40  -42  -25  -24  -29  -46  -76  80  82  -60  -88 

Resultat før skattekostnad  804  644  567  306  136  190  -61  -69  14  -28  1 460  1 043 

BALANSE PR. 31. DESEMBER

Anleggsmidler  2 792  2 471  1 587  1 321  1 252  1 154  2 090  1 973  -1 583  -1 277  6 137  5 641 

Omløpsmidler  5 183  4 918  3 334  2 924  711  690  1 214  764  -1 740  -1 587  8 703  7 709 

Likvide midler  2 707  2 261  66  119  6  14  23  2  -2 158  -1 995  644  402 

Sum eiendeler  10 682  9 651  4 987  4 364  1 969  1 858  3 327  2 738  -5 481  -4 859  15 484  13 752 

Egenkapital  2 114  2 003  1 264  1 203  401  575  1 891  1 206  -1 552  -1 445  4 117  3 541 

Langsiktig gjeld  932  932  1 493  1 447  725  649  1 069  1 321  -2 227  -2 033  1 992  2 316 

Kortsiktig gjeld  7 637  6 716  2 230  1 714  843  634  367  211  -1 702  -1 381  9 375  7 895 

Sum egenkapital og gjeld  10 682  9 651  4 987  4 364  1 969  1 858  3 327  2 738  -5 481  -4 859  15 484  13 752 

NØKKELTALL

Kontantstrøm operasjonelt  1 252  218 295  389  365  278  -32  -113 - -  1 880  771 

Kontantstrøm fra investeringer -479  -400 -16  -47  -244  -188  -261  -13 - -  -1 000  -648 

Årets investeringer i anleggsmidler 1)  430  288  12  5  261  223  15  0  -  -  718  516 

Investert kapital 2) - -  3 115  3 004  1 133  1 114 - - - -  4 979  4 795 

Investering i felleskontrollerte selskaper  83  79  1 348  1 092  62  53  31  0  -  -  1 524  1 224 

Antall ansatte  6 090  5 732  158  117  1 106  1 096  45  50  -  -  7 399  6 995 

Ordrereserve  23 368  23 686  -  -  1 035  1 128  -  -  -  -  24 404  24 814 

Herav til utførelse innen 12 måneder  16 087  15 932  -  -  716  752  -  -  -  -  16 802  16 684 

1) Omfatter ikke investering i selskap eller finansielle eiendeler.

2) Investert kapital opplyses om kun for de to kapitalkrevende virksomhetsområdene Eiendom og Industri.
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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. Virksomhetsområdet Industri driver 
produksjon og utlegging av asfalt og er en stor produsent av 
pukk og grus. Industri er også en betydelig aktør innen drift 
og vedlikehold av offentlige veier. Virksomhetsområdet Annet 
består av ufordelte kostnader tilknyttet konsernadministra-
sjonen og konsernets finansforvaltning og konsernets eierrolle 
innen OPS (offentlig-privat samarbeid). Under Eliminering blir 

omsetning og internfortjeneste mellom segmentene eliminert. 
Største enkeltkunde for konsernet er Statens vegvesen, 
som står for 12 % av konsernets totale inntekter i 2016,  
NOK 3 736 millioner (NOK 3 041 millioner). Denne inntekten er 
presentert under virksomhetsområdene Industri og Entreprenør 
Norge. Veidekke anser ikke den norske og svenske stat som 
foretaksgrupper.

VIRKSOMHETSOMRÅDER
Entreprenør Eiendom Industri Annet Elimineringer Konsern

Beløp i NOK millioner 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

RESULTATREGNSKAP

Driftsinntekter  24 629  19 795  3 202  2 126  4 162  4 033  1  1  -1 856  -1 444  30 137  24 509 

Driftskostnader  -23 587  -18 981  -2 827  -1 935  -3 860  -3 684  -108  -74  1 870  1 413  -28 512  -23 261 

Resultat fra felleskontrollerte selskaper  16  14  216  115  15  17  17  15  -  -  263  161 

Avskrivinger  -295  -217  -1  -1  -167  -154  -3  -  -  -  -466  -372 

Driftsresultat  763  611  589  305  151  211  -94  -59  13  -32  1 422  1 037 

Finansinntekter  68  73  20  27  10  7  79  66  -79  -79  98  94 

Finanskostnader  -27  -40  -42  -25  -24  -29  -46  -76  80  82  -60  -88 

Resultat før skattekostnad  804  644  567  306  136  190  -61  -69  14  -28  1 460  1 043 

BALANSE PR. 31. DESEMBER

Anleggsmidler  2 792  2 471  1 587  1 321  1 252  1 154  2 090  1 973  -1 583  -1 277  6 137  5 641 

Omløpsmidler  5 183  4 918  3 334  2 924  711  690  1 214  764  -1 740  -1 587  8 703  7 709 

Likvide midler  2 707  2 261  66  119  6  14  23  2  -2 158  -1 995  644  402 

Sum eiendeler  10 682  9 651  4 987  4 364  1 969  1 858  3 327  2 738  -5 481  -4 859  15 484  13 752 

Egenkapital  2 114  2 003  1 264  1 203  401  575  1 891  1 206  -1 552  -1 445  4 117  3 541 

Langsiktig gjeld  932  932  1 493  1 447  725  649  1 069  1 321  -2 227  -2 033  1 992  2 316 

Kortsiktig gjeld  7 637  6 716  2 230  1 714  843  634  367  211  -1 702  -1 381  9 375  7 895 

Sum egenkapital og gjeld  10 682  9 651  4 987  4 364  1 969  1 858  3 327  2 738  -5 481  -4 859  15 484  13 752 

NØKKELTALL

Kontantstrøm operasjonelt  1 252  218 295  389  365  278  -32  -113 - -  1 880  771 

Kontantstrøm fra investeringer -479  -400 -16  -47  -244  -188  -261  -13 - -  -1 000  -648 

Årets investeringer i anleggsmidler 1)  430  288  12  5  261  223  15  0  -  -  718  516 

Investert kapital 2) - -  3 115  3 004  1 133  1 114 - - - -  4 979  4 795 

Investering i felleskontrollerte selskaper  83  79  1 348  1 092  62  53  31  0  -  -  1 524  1 224 

Antall ansatte  6 090  5 732  158  117  1 106  1 096  45  50  -  -  7 399  6 995 

Ordrereserve  23 368  23 686  -  -  1 035  1 128  -  -  -  -  24 404  24 814 

Herav til utførelse innen 12 måneder  16 087  15 932  -  -  716  752  -  -  -  -  16 802  16 684 

1) Omfatter ikke investering i selskap eller finansielle eiendeler.

2) Investert kapital opplyses om kun for de to kapitalkrevende virksomhetsområdene Eiendom og Industri.
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ENTREPRENØRVIRKSOMHETEN
Norge Sverige Danmark Sum Entreprenør

Beløp i NOK millioner 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

RESULTATREGNSKAP

Driftsinntekter  15 096  12 031  7 819  6 156  1 713  1 608  24 629  19 795 

Driftskostnader  -14 322  -11 439  -7 664  -6 032  -1 601  -1 510  -23 587  -18 981 

Resultat fra felleskontrollerte selskaper  8  4  8  9  -  -  16  14 

Avskrivinger  -212  -142  -72  -67  -10  -8  -295  -217 

Driftsresultat  570  454  91  66  102  91  763  611 

Netto finansposter  26  38  11  -10  4  5  41  33 

Resultat før skattekostnad  596  493  102  56  105  96  804  644 

BALANSE PR. 31. DESEMBER

Anleggsmidler  1 786  1 533  781  745  225  193  2 792  2 471 

Omløpsmidler  3 315  3 153  1 421  1 433  447  333  5 183  4 918 

Likvide midler  2 094  1 615  110  77  503  569  2 707  2 261 

Sum eiendeler  7 195  6 300  2 312  2 255  1 175  1 095  10 682  9 651 

Egenkapital  1 343  1 210  442  446  329  347  2 114  2 003 

Langsiktig gjeld  739  777  161  142  32  13  932  932 

Kortsiktig gjeld  5 114  4 313  1 709  1 668  814  735  7 637  6 716 

Sum egenkapital og gjeld  7 195  6 300  2 312  2 255  1 175  1 095  10 682  9 651 

NØKKELTALL

Andel av omsetning fra byggvirksomhet  9 460  7 917  6 270  4 702  1 322  1 223  17 052  13 842 

Andel av omsetning fra 
anleggsvirksomhet  5 636  4 113  1 549  1 454  391  386  7 577  5 953 

Årets investeringer i anleggsmidler  372  228  52  51  6  8  430  288 

Investering i  
felleskontrollerte selskaper  29  28  54  51  -  -  83  79 

Antall ansatte  3 962  3 798  1 615  1 496  513  438  6 090  5 732 

Ordrereserve  14 408  15 195  7 698  7 160  1 262  1 331  23 368  23 686 

Herav til utførelse innen 12 måneder  9 605  10 294  5 435  4 714  1 046  923  16 087  15 932 
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EIENDOMSVIRKSOMHETEN
Norge Sverige 1) Sum Eiendom 2)

Beløp i NOK millioner 2016 2015 2016 2015 2016 2015

RESULTATREGNSKAP

Driftsinntekter  338  413  2 864  1 712  3 202  2 126 

Driftskostnader  -349  -362  -2 478  -1 573  -2 827  -1 935 

Resultat fra felleskontrollerte selskaper  185  100  30  15  216  115 

Avskrivinger  -  -1  -1  -1  -1  -1 

Driftsresultat  174  150  416  155  589  305 

Netto finansposter  -25  -4  3  5  -23  1 

Resultat før skattekostnad  149  146  418  159  567  306 

BALANSE PR. 31. DESEMBER

Anleggsmidler  1 130  1 079  456  242  1 587  1 321 

Omløpsmidler  1 479  919  1 856  2 006  3 334  2 924 

Likvide midler  30  29  36  90  66  119 

Sum eiendeler  2 639  2 026  2 348  2 338  4 987  4 364 

Egenkapital  622  623  641  580  1 264  1 203 

Langsiktig gjeld  1 621  1 051  5  395  1 493  1 447 

Kortsiktig gjeld  396  352  1 701  1 362  2 230  1 714 

Sum egenkapital og gjeld  2 639  2 026  2 348  2 338  4 987  4 364 

NØKKELTALL

Investert kapital  2 257  1 818  858  1 186  3 115  3 004 

Investering i felleskontrollerte selskaper  1 086  1 011  262  81  1 348  1 092 

Antall ansatte  59  56  99  61  158  117 

1) Eiendom Sverige omfatter også gjenværende aktivitet i Danmark med balanseførte tomter på NOK 110 millioner.

2) Det er eliminert NOK 133 millioner på linjene for langsiktig og kortsiktig gjeld.
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Geografiske områder
Konsernets aktivitet er fordelt pr. 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 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

RESULTATREGNSKAP

Driftsinntekter  19 040  16 112  7 866  6 473  1 706  1 653  1  -13  28 613  24 225 

Driftsresultat  821  789  198  146  101  92  -66  -82  1 053  944 

Resultat før skattekostnad  808  802  213  143  103  95  -32  -89  1 092  950 

BALANSE

Sum anleggsmidler  4 028  3 695  1 215  967  225  193  507  695  5 975  5 550 

Investert kapital  3 407  2 734  962  1 290  -43  447  -  1  4 326  4 472 

Antall ansatte  5 127  5 000  1 714  1 556 513  439  45  -  7 399  6 995 

Ordrereserve  15 444  16 323  7 698  7 160  1 262  1 331  -  -  24 404  24 814 

Herav til utførelse innen 12 måneder  10 321  11 046  5 435  4 714  1 046 923  -  -  16 802  16 684 

INTERNOMSETNING FORDELT PÅ SEGMENTER 

Entreprenør Eiendom Industri Annet Elimineringer Konsern

Beløp i NOK millioner 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Eksterne inntekter  23 053  18 591  3 198  2 121  3 949  3 767  1  1  -64  29  30 137  24 509 

Interne inntekter  1 575  1 204  3  4  214  265  -  -  -1 792  -1 473 - -

Sum inntekter  24 629  19 795  3 202  2 126  4 162  4 033  1  1  -1 856  -1 444  30 137 24 509

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 omhand-
ler regnskapsføring av avtaler om bygging av ferdigutviklede 
boliger. I henhold til fortolkningen skal inntekt og fortjeneste 
fra salg av ferdigutviklede boliger først regnskapsføres 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 sluttprognose på prosjekter, 
fullføringsgrad og salgsgrad. Veidekkes segmentrapportering 
følger disse prinsippene. IFRIC 15-justeringer gjelder virksom-
hetsområdene Eiendom og Entreprenør. 



ÅRSRAPPORT 2016 VEIDEKKE ASA 53

Segmentregnskap IFRIC 15-justeringer Finansregnskap

Beløp i NOK millioner 2016 2015 2016 2015 2016 2015

RESULTATREGNSKAP

Driftsinntekter  30 137  24 509  -1 523  -284  28 613  24 225 

Driftskostnader  -28 512  -23 261  1 228  222  -27 284  -23 039 

Resultat fra felleskontrollerte selskaper  263  161  -73  -30  190  130 

Avskrivinger  -466  -372  -  -  -466  -372 

Driftsresultat  1 422  1 037  -369  -93  1 053  944 

Netto finansposter  38  6  -  -  38  6 

Resultat før skattekostnad  1 460  1 043  -369  -93  1 092  950 

BALANSE PR. 31. DESEMBER

Anleggsmidler  6 137  5 641  -162  -91  5 975  5 550 

Omløpsmidler  8 703  7 709  2 123  1 127  10 826  8 836 

Likvide midler  644  402  -  -  644  402 

Sum eiendeler  15 484  13 752  1 961  1 036  17 445  14 788 

Egenkapital  4 117  3 541  -652  -323  3 465  3 218 

Langsiktig gjeld  1 992  2 316  -17  -7  1 975  2 309 

Kortsiktig gjeld  9 375  7 895  2 631  1 366  12 005  9 261 

Sum egenkapital og gjeld  15 484  13 752  1 961  1 036  17 445  14 788 

OPPTJENTE INNTEKTER OG RESULTAT FRA BOLIGPROSJEKTER I PRODUKSJON 

Beløp i NOK millioner 2016 2015

DRIFTSINNTEKTER

Akkumulerte driftsinntekter fra ikke-overleverte prosjekter ved inngangen til perioden  1 352  956 

+ Driftsinntekter fra ikke-overleverte prosjekter i perioden  2 826  1 573 

 - Driftsinntekter fra overleverte prosjekter i perioden  -1 302  -1 289 

Netto IFRIC 15-justering driftsinntekter i perioden  1 523  284 

 +/- Valutadifferanser  -166  112 

Opptjente driftsinntekter fra ikke-overleverte prosjekter ved utgangen av perioden  2 710  1 352 

 

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD

Akkumulerte opptjente resultater før skatt på ikke-overleverte prosjekter ved inngangen til perioden  330  219 

+ Resultat før skatt fra ikke-overleverte prosjekter i perioden  796  435 

 - Resultat før skatt fra overleverte prosjekter i perioden  -428  -342 

Netto IFRIC 15-justering resultat før skatt i perioden  369  93 

 +/- Valutadifferanser  -29  19 

Opptjente resultater før skatt fra ikke-overleverte prosjekter ved utgangen av perioden  669  330 

Oppstillingen skal forstås slik at det pr. 31. desember 2016 er 
opptjent en inntekt på NOK 2 710 millioner og et resultat før 
skatt på NOK 669 millioner på solgte boliger i produksjon. Disse 
resultatene kan ikke inntektsføres iht. IFRS, men vil først bli 
resultatført på tidspunktet boligen blir overlevert kjøper. Det 
knytter seg lav usikkerhet til de endelige resultatene da det 

kun er solgte boliger som inngår i beregningen, salgsprisen er 
fastsatt samt at prosjektet normalt er kommet så langt at det 
knytter seg lav risiko til endelig byggekostnad. Normalt tar et 
prosjekt ca. 18 måneder fra produksjonsstart til overlevering 
av bolig til kjøper.
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NOTE 3. DRIFTSINNTEKTER

Beløp i NOK millioner 2016 2015

Entreprenør, bygg  15 183  12 005 

Entreprenør, anlegg  7 577  5 953 

Eiendom  1 633  2 288 

Asfalt  2 586  2 365 

Drift og Vedlikehold  1 091  1 108 

Pukk og Grus  570  497 

Eliminering  -160  -134

Sum ordinære driftsinntekter  28 480  24 082 

Andre driftsinntekter  134  143 

Sum driftsinntekter  28 613  24 225 

NOTE 4. LØNNSKOSTNADER

Beløp i NOK millioner 2016 2015

Lønn  4 694  4 142 

Pensjonskostnader 1) 301  293 

Arbeidsgiveravgift  737  648 

Andre lønnskostnader  105  150 

Lønnskostnader  5 838  5 233 

Antall årsverk  7 164  6 593 

Antall ansatte pr. 31. desember  7 399  6 995 

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 bindingstid. 
Aksjesalgene regnskapsføres iht. IFRS 2 om aksjebasert 
avlønning. Kostnadsført rabatt beregnes som differansen 
mellom børs- og kjøpskurs på kjøpstidspunktet, redusert 
med verdien av en salgsopsjon basert på bindingstiden og 
historiske svingninger i aksjekursen. Opsjonen beregnes 
etter Black-Scholes-modellen. Den delen av rabatten som 

ikke kostnadsføres, blir ført direkte mot egenkapitalen iht. 
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 til ansatte i forbindelse med aksjeordning for 
alle ansatte er også rentefrie og sikret med pant i aksjene. 
Løpetiden er opp til 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 2016 2015

Salg av aksjer til ansatte (antall aksjer)  1 665 074  1 282 895 

Kostnadsført rabatt etter skatt  20  8 

Rabatt ført direkte som reduksjon i egenkapitalen relatert til konsernets aksjeprogram  20  17 

AKSJELÅN TIL ANSATTE 

Beløp i NOK millioner, unntatt antall ledere og ansatte 2016 2015

Lån til sentrale ledere til kjøp av Veidekkeaksjer  161  160 

Kostnadsført endring nåverdi aksjelån  5  5 

Antall ledere med lån  597  563 

Lån i forbindelse med aksjeordning for alle ansatte  23  15 

Antall ansatte med lån  897  862 
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NOTE 6. FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Beløp i NOK millioner 2016 2015

Renteinntekter 3 10

Renteinntekter fra felleskontrollerte selskaper 13 19

Andre renteinntekter fra ikke-finansielle institusjoner 13 18

Valutagevinster 27 18

Mottatte aksjeutbytter 3 5

Finansinntekter langsiktige fordringer OPS-prosjekter 8 10

Gevinst ved salg av aksjer 23 -

Andre finansinntekter 9 14

Finansinntekter 98 94

Rentekostnader 1) -37 -36

Rentekostnader ikke-finansielle institusjoner -7 -5

Valutatap -12 -23

Nedskrivning/tap på finansielle instrumenter -2 -20

Andre finanskostnader -1 -5

Finanskostnader -60 -88

Netto finansposter 38 6

1) Renteinntekter for lån til ansatte presenteres som reduserte rentekostnader. Kostnadsføring av tilhørende forskuddsbetalte lønnsytelser presenteres som 
lønnskostnader, se note 15. For 2016 utgjør beløpet NOK 5 millioner. Tilsvarende tall for 2015 var NOK 5 millioner.

SPESIFIKASJON AV AKTIVERTE RENTER 

Veidekke har en eiendomsvirksomhet som aktiverer renter, både på tomter under utvikling og på eiendomsprosjekter i produk-
sjon. Disse rentene kostnadsføres som en driftskostnad når boligene overleveres kundene.

Beløp i NOK millioner 2016 2015

Aktiverte renter pr. 1. januar 46 39

Årets aktiverte rentekostnader 31 17

Realisasjon av eiendeler -32 -11

Avgang ved salg av selskap -2 -

Omregningsdifferanser 1 1

Aktiverte renter pr. 31. desember 44 46

De aktiverte rentene relaterer seg til følgende eiendeler:

Tomter under utvikling og eiendomsprosjekter under produksjon 38 40

Anleggsmidler 6 7

Aktiverte renter pr. 31. desember 44 46

Rentesats på årets aktivering av renter 2,2 % 2,3 %
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NOTE 7. PROSJEKTER UNDER UTFØRELSE

Beløp i NOK millioner 2016 2015

Årets inntekter fra entreprenørprosjekter  22 760  17 958

DETALJER PROSJEKTER UNDER UTFØRELSE PR. 31. DESEMBER

Akkumulerte inntekter innarbeidet i regnskapet  26 267  22 468 

Akkumulerte resultater innarbeidet i regnskapet  1 744  1 808 

Tapsprosjekter - gjenværende omsetning 1)  1 019  338 

Innestående hos kunder 2)  747  557 

Utført arbeid som ikke er fakturert 3)  983  986 

Forskudd fra kunder 4)  1 152  755 

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 kundefordringer, ref. note 18.

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

ORDRERESERVE 

Beløp i NOK millioner 2016 2015

Entreprenør  23 368  23 686 

Veivedlikehold (til utførelse innen 18 måneder)  1 035  1 128 

Total ordrereserve  24 404  24 814 

- herav til utførelse de neste 12 måneder  16 802  16 672 

NOTE 8. RESULTAT PR. AKSJE

Beløp i NOK millioner 2016 2015

Resultat pr. aksje (kr.)  6,6  5,7 

Årsresultat  922  782 

Eiere av Veidekke ASAs andel av årsresultatet  887  765 

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

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

Antall aksjer pr. 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 2016 2015

Pr. 1. januar

Anskaffelseskost  1 420  1 074 

Akkumulerte avskrivinger og nedskrivinger  -270  -270 

Balanseført verdi 1. januar  1 151  804 

Regnskapsåret 

Bokført verdi 1. januar  1 151  804 

Omregningsdifferanser  -42  37 

Tilgang  140  310 

Avgang  -  - 

Balanseført verdi 31. desember  1 248  1 151 

Pr. 31. desember 

Anskaffelseskost  1 513  1 420 

Akkumulerte avskrivinger  -251  -251 

Akkumulerte nedskrivinger  -13  -18 

Balanseført verdi 31. desember  1 248  1 151 

Konsernet har balanseført goodwill fra i alt 52 virksomhetskjøp. 
Hver goodwillpost er knyttet til en kontantstrømgenererende 
enhet (KGE). Når overtatt virksomhet er opprettholdt som 
selvstendig virksomhet, er det denne virksomheten som i 
utgangspunktet er kontantstrømgenererende enhet. Enheter 
hvor det knytter seg betydelige synergieffekter og hvor type 
aktivitet er lik, betraktes som en samlet kontantstrømge-
nererende enhet. Dette gjelder når overtatt virksomhet er 
integrert med et eksisterende Veidekkeselskap eller den 

ervervede virksomheten operativt er tett knyttet sammen med 
eksisterende Veidekkevirksomhet. I disse tilfellene er det den 
samlede virksomheten som er nivået på kontantstrømgenere-
rende enhet hvor goodwill måles og følges opp. I konsernet 
er det registrert 32 kontantstrømgenererende enheter som 
det knytter seg balanseført goodwill til. 

Konsernets største goodwillposter, samt goodwill pr. 
virksomhetsområde er spesifisert i tabell:
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GOODWILL PR. VIRKSOMHETSOMRÅDE FORDELT PÅ KONTANTSTRØMGENERERENDE ENHETER:

Beløp i NOK millioner 31.12.16 31.12.15

Entreprenør Norge   

Leif Grimsrud AS  177  177 

Veidekke Entreprenør AS (Reinertsen) 88 88

Veidekke Entreprenør AS, Region Syd (Agder)  71  71 

Øvrige  237  193 

Entreprenør Sverige       

Arcona AB  94  104 

Veidekke Entreprenad AB, Region Väst  86  95 

Øvrige  201  160 

Entreprenør Danmark       

Hoffmann A/S  92  97 

Øvrige  37  - 

Industri       

Virksomhetsområdet Pukk og Grus  79  79 

Virksomhetsområdet Asfalt  73  73 

Eiendom Sverige  13  14 

Sum goodwill  1 248  1 151 

Verditesting av goodwill
Goodwill avskrives ikke, men testes for verdifall i fjerde kvartal 
hvert år. Ved særlig indikasjon på mulig verdifall gjøres verdites-
ten på kvartalsbasis. Verditesten gjennomføres ved at beregnet 
gjenvinnbart beløp sammenholdes med investert kapital for den 
aktuelle enheten. Når gjenvinnbart beløp overstiger investert 
kapital, opprettholdes balanseført goodwill. Når gjenvinnbart 
beløp er lavere enn investert kapital, gjennomføres nedskriving 
til beregnet gjenvinnbart beløp. Investert kapital er enhetenes 
totale eiendeler med fradrag for rentefri kortsiktig gjeld og ren-
tefri langsiktig gjeld. Gjenvinnbart beløp er basert på forventede, 
fremtidige kontantstrømmer for den aktuelle enheten basert på 
virksomhetenes forventninger til inntjening for de kommende tre år. 

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
Årlig vekst lagt til grunn i kontantstrømmene i år 4 og 5 til-
svarer marginalt høyere vekst enn hva som forventes i den 
skandinaviske økonomien, da det ventes at byggeaktiviteten 
i Skandinavia vil øke med mer enn veksten i BNP. I beregnin-
gene er det lagt til grunn en nominell vekst på 2,5 % per år 
for år fire og utover. 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 diskonteringsrente 
før skatt er basert på konsernets vurderte kapitalkostnad 
beregnet som veid gjennomsnitt av kostnad for konsernets 
egenkapital og gjeld. Diskonteringsrenten tar hensyn til 
gjeldsrente, risikofri rente, gjeldsgrad, risikopremie og en likvi-
ditetspremie. Diskonteringsrentene benyttet på kontantstrøm 
og termineringsverdi fremgår av følgende tabell:

Norge Sverige Danmark

Diskonteringsrente (WACC) før skatt 7,4 % 7,7 % 6,4 %

Diskonteringsrente før skatt ved beregning av terminalverdien 8,8 % 9,1 % 7,8 %
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4. Investeringsbehov/reinvesteringer
Virksomhetens forventede fremtidige investeringsbehov for å 
opprettholde nåværende tilstand er reflektert i beregningene. 
Disse er iht. ledelsens vedtatte budsjett og strategi for de 
kommende tre år. For perioden utover de neste tre år er det 
lagt til grunn at reinvesteringsbehovet tilsvarer forventede 
avskrivinger. Endring i arbeidskapitalbehov er vurdert og er i 
all vesentlighet satt til kr 0.

Vurdering av forutsetninger lagt til grunn siste år
De forutsetningene som ble lagt til grunn for beregningene 
foretatt ved utgangen av 2015 ble i stor grad oppnådd, med 
unntak av for Leif Grimsrud AS, som leverte -0,6 % i margin 
i 2016. Det er iverksatt organisasjonsmessige tiltak som for-
ventes å bedre lønnsomheten i selskapet fremover.

DETALJER FOR GOODWILLPOSTER MED VERDI OVER NOK 50 MILLIONER

Beløp i NOK millioner
Omsetning i KGE 

for 2016 1)

Oppnådd margin
i KGE for 2016

Vekst i omsetning 
etter 2017 2)

Nedskrivings- 
indikator: Resultat-

margin over tid 3)

Entreprenør Norge - Leif Grimsrud AS  647 -0,6 % 2,5 % 3,3 %

Entreprenør Sverige - Arcona AB  2 052 2,5 % 2,5 % 0,9 %

Entreprenør Danmark - Hoffmann A/S  1 713 6,2 % 2,5 % 0,4 %

Entreprenør Sverige - Veidekke Entreprenad, Region Väst  1 468 -0,1 % 2,5 % 0,4 %

Entreprenør Norge - Veidekke Entreprenør AS 
(Reinertsen)  12 318 4,0 % 2,5 % 4)

Industri - Pukk og Grus  572 10,1 % 2,5 % 5,7 %

Industri - Asfalt  2 521 6,4 % 2,5 % 1,7 %

Entreprenør Norge - Veidekke Entreprenør AS,  
Region Syd (Agder)  3 069 0,6 % 2,5 % 0,6 %

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

2) Forventet vekst i omsetning benyttet i verditester pr. 31. desember 2016.

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 kontantstrømsgenere-
rende enhet med goodwill som overstiger NOK 50 millioner. 
Denne viser nedskrivingsbehov for én KGE dersom forutset-
ningene endrer seg i negativ retning. Sensitivitetsanalysen 
tar utgangspunkt i de økonomiske forutsetningene som er 

omtalt over. Det er foretatt beregninger med basis i at én 
av de estimerte økonomiske forutsetningene endres og at 
de resterende økonomiske forutsetningene holdes fast. I 
sensitivitetsberegningene er det lagt til grunn et rimelig utfalls-
område. 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  36  89  -  52  87  163

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 2016 2015

Balanseført verdi 1. januar  104  110 

Anskaffelseskost 1. januar  154  143 

Investeringer ved kjøp av selskaper/løpende drift  56  13 

Omregningsdifferanse anskaffelseskost  -10  8 

Anskaffelseskost 31. desember  201  154 

Akkumulerte avskrivinger og nedskrivinger 1. januar  -50  -33 

Årets avskrivinger  -18  -14 

Omregningsdifferanse avskrivinger  4  -3 

Akkumulerte avskrivinger og nedskrivinger 31. desember  -64  -50 

Balanseført verdi 31. desember  136  104 
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NOTE 11. MASKINER OG EIENDOMMER

2016 2015

Beløp i NOK millioner Maskiner o.l  Eiendommer  Sum  Maskiner o.l  Eiendommer  Sum 

Balanseført verdi 1. januar  1 689  556  2 245  1 389  501  1 889 

Anskaffelseskost pr. 1. januar  4 270  835  5 105  3 817  761  4 578 

Investeringer i løpende drift  686  23  709  493  19  512 

Investeringer ved kjøp av selskaper  63  7  70  135  55  189 

Avgang anskaffelseskost  -188  -72  -260  -238  -2  -240 

Reklassifisering/andre endringer  2  -3  -1  9  -9  - 

Omregningsdifferanse anskaffelseskost  -56  -11  -67  54  11  66 

Anskaffelseskost pr. 31. desember  4 777  779  5 556  4 270  835  5 105 

Akk. avskrivinger/nedskrivinger pr. 1. januar  -2 581  -279  -2 859  -2 428  -260  -2 689 

Akk. avskrivinger solgte driftsmidler  158  72  230  221  -  221 

Årets avskrivinger  -433  -15  -448  -344  -15  -359 

Omregningsdifferanse avskrivinger  33  3  36  -29  -3  -33 

Akkumulerte avskrivinger/ nedskrivinger 
pr. 31. desember  -2 823  -219  -3 041  -2 581  -279  -2 859 

Balanseført verdi 31. desember  1 954  560  2 514  1 689  556  2 245 

Avskrivingsmetode Lineær Lineær Lineær Lineær

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

Under maskiner o.l. er det aktivert NOK 59 millioner som knytter seg til finansiell leasing.  
Konsernet har pr. 31.12.16 inngått kontrakter for NOK 166 millioner tilknyttet leveranse av driftsmidler for levering i 2017.

INVESTERINGER OG SALG (SALGSSUM) 

2016 2015

Beløp i NOK millioner Investeringer Salg Investeringer Salg

Maskiner og lignende  686  59  493  31 

Eiendommer  23  1  19  28 

Sum  709  59  512  59 

NETTOGEVINST (-TAP) VED SALG AV DRIFTSMIDLER 1) 

Beløp i NOK millioner 2016 2015

Maskiner og lignende  28  14 

Eiendommer  -  25 

Sum netto salgsgevinster  29  39 

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 2016 og 2015 er sammenfattet i følgende tabell:

Kjøpsår 2016 2015

Selskap Norge 1) Sverige 2) Danmark 3) Sum
Leif

Grimsrud AS Øvrige kjøp

Beløp i NOK millioner

Kjøpesum  80  116  59  254  300  111 

BALANSEFØRTE VERDIER PÅ 
OPPKJØPSTIDSPUNKTET:

Immaterielle eiendeler  -  35  -  35  2  8 

Maskiner, eiendommer og lignende  62  11  8  81  124  64 

Kundefordringer og andre fordringer  33  61  21  116  208  68 

Pensjonsforpliktelser og utsatt skatt  -8  -9  -4  -20  -56  -17 

Langsiktig gjeld  -18  -29  -  -48  -51  - 

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld  -25  -44  -20  -89  -122  -74 

Overtatte kontanter  12  33  16  61  48  9 

Ikke-kontrollerende eierinteresser  -20  -  -  -20  -  - 

Netto identifiserte verdier/forpliktelser  36  58  21  115  154  56 

Verdi 100 % av aksjene/innmatskjøp  100  116  59  274  375  144 

Merverdi  44  58  38  139  221  88 

Innregnet goodwill i balansen  44  58  38  139  221  88 

Omsetning etter overtakelse  269  213  67  549  100  - 

Resultat før skatt etter overtakelse  16  22  4  42  1  - 

Omsetning før overtakelse  -  102  57  160  583  5 

Resultat før skatt før overtakelse  -  1  5  7  34  -3 

1) Tore Løkke AS (80 %) 

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

3) Alpedalens VVS AS (100 %), Installationsgruppen AS (100 %) og Techniq Installation AS (100 %)

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 2016 viser 
en omsetning på NOK 269 millioner og et resultat før skatt på 
NOK 16 millioner. Forventet kjøpspris for 80 % av aksjene er 
NOK 80 millioner kroner, hvorav NOK 68 millioner ble betalt 
ved overtagelse. Det er tilordnet NOK 44 millioner til goodwill, 
inkludert den ikke-kontrollerendes andel. Det knytter seg en 
salgs- og kjøpsopsjon til de resterende 20 % av aksjene. Prisen 
skal fastsettes på basis av fremtidig inntjening og forventes å 
utgjøre NOK 20 millioner og er oppført som en forpliktelse i regn-
skapet. Det vises til note 23 for ytterligere omtale av opsjonen.

Åkersberga Lastbilcentral AB
Veidekke Entreprenad AB kjøpte 1. april 2016 100 % av aksjene 
i Åkersberga Lastbilcentral AB. Selskapet eier grus og tipp 
rettigheter i det sentrale Stockholmsområdet, og utfører 
tjenester innen masseforflytning. Virksomheten hadde en 
omsetning på NOK 135 millioner i 2016 og et resultat før 
skatt på NOK 18 millioner. Kjøpsprisen for selskapet er NOK 
50 millioner, hvor NOK 7 millioner først skal betales i 2017. 
På oppkjøpstidspunktet hadde selskapet NOK 28 millioner i 
kontanter. Det er tilordnet NOK 7 millioner til goodwill. 
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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 komplemente-
rer Veidekkes eksisterende anleggsvirksomhet i området. 
Virksomheten har 45 ansatte og hadde en omsetning på  
NOK 168 millioner i 2016 og et resultat før skatt på NOK 6 
millioner. Kjøpsprisen for selskapet er NOK 59 millioner. På 
oppkjøpstidspunktet hadde selskapet NOK 4 millioner i kon-
tanter. Det er tilordnet NOK 45 millioner til goodwill. 

Alpedalen VVS AS med flere
Hoffmann AS kjøpte 23. juni 2016 100 % av aksjene i selska-
pene 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. Overtagelsen 
styrker kompetansen og egenproduksjonen i den vestre delen 
av Danmark innenfor tekniske fag som elektriske installasjoner, 
VVS og ventilasjon. Kjøpsprisen utgjør NOK 59 millioner. På 
oppkjøpstidspunktet hadde selskapene NOK 16 millioner i 
kontanter. Det er tilordnet NOK 38 millioner til goodwill. 

2015
Leif Grimsrud AS
Entreprenør Norge kjøpte 13. november 2015 80 % av aksjene 
i anleggsentreprenøren Leif Grimsrud AS med datterselska-
pene Leif Grimsrud AB og Øst AS med totalt 260 ansatte. 
Balanseført goodwill på NOK 221 millioner omfatter også 
den ikke-kontrollerendes andel av goodwill. Goodwill knytter 
seg til organisasjonen og dens evne til gjennomføring av 
lønnsomme prosjekter over tid, samt synergier mot Veidekkes 
regionale virksomhet. Det er inngått en kjøpsopsjon for de 
siste 20 % av aksjene. Forpliktelsen er balanseført til kr 0 pr 
31. desember 2016. 

Reinertsen
Entreprenør Norge kjøpte 1. september 2015 den landbaserte 
bygg- og anleggsvirksomheten i Reinertsen AS. Denne virk-
somheten utfører byggeoppdrag på Østlandet, i Trøndelag og 
Nordland samt anleggsoppdrag over hele landet. Transaksjonen 
omfatter 215 ansatte. Goodwill knytter seg til kompetansen 
hos de ansatte, komplette prosjektteam, samt forsterkninger 
i forhold til Veidekkes organisasjon. 
 

REGNSKAPSMESSIGE EFFEKTER AV ÅRETS OPPKJØP: 

Beløp i NOK millioner 2016 2015

Kontanter og bankinnskudd  61 57

Andre immaterielle eiendeler  35 10

Maskiner, eiendommer og lignende  81 188

Kundefordringer og andre fordringer  116 258

Pensjonsforpliktelser og utsatt skatt  -20 -72

Langsiktig gjeld  -48 -52

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld  -89 -221

Netto identifiserte eiendeler og gjeld  135  168 

Goodwill ved oppkjøpene  139 310

Ikke-kontrollerende eierinteresser  -20 -75

Realisasjon av FKS - trinnvise oppkjøp 0 8

Kjøpesum  254  411 

Avtalt vederlag  254  411 

Oppgjørsmekanisme fordringer/gjeld ved innmatskjøp  - -37

Utsatt betaling -35 -

Overtatte kontanter  -61 -57

Netto utgående kontantstrøm  159  317 
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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 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Balanseført verdi av investering 01.01  1 046  1 060  87  91  1 134  1 151 

Andel av årets resultat  178  121  12  10  190  130 

Mottatt utbytte  -61  -150  -13  -2  -75  -152 

Kapitaløkninger  49  466  3  0  52  466 

Salg / likvidering av selskap  -71  -104  -4  -15  -75  -119 

Endring ansvarlige lån  163  -340  3  1  166  -339 

Verdiendringer ført direkte mot EK  -18  -13  -  -  -18  -13 

Valutaomregningsdifferanser  -9  7  -2  2  -12  9 

Balanseført verdi av investering 31.12  1 276  1 046  86  87  1 363  1 134 

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 segmentrap-
portering.      

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 
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2015

Beløp i NOK millioner Entreprenør Eiendom Industri OPS Totalt

RESULTATREGNSKAP

Inntekter  439  1 165  104  16  1 725 

Kostnader  -421  -1 015  -88  -  -1 524 

Resultat før skattekostnad  18  150  16  16  201 

BALANSE

Anleggsmidler  83  143  48  726  1 000 

Omløpsmidler  163  3 385  46  58  3 652 

Sum eiendeler  246  3 528  94  784  4 652 

Langsiktig gjeld  61  1 237  20  753  2 071 

Kortsiktig gjeld  107  1 329  21  32  1 489 

Sum gjeld  167  2 567  41  785  3 559 

Netto eiendeler  79  961  53  -  1 093 

Ansvarlige lån  -  131  -  -  131 

IFRIC 15 justering  -  -91  -  -  -91 

Investering i tilknyttede og felleskontrollerte selskaper  79  1 002  53  -  1 134 

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

 Resultat

Beløp i NOK millioner 2016 2015

Resultat før skatt i tilknyttede og felleskontrollerte selskaper  336  201 

Skatt på årets resultat  -73  -46 

Resultat etter skatt fra regnskap tilknyttede og felleskontrollerte selskaper  263  155 

Salg eierandeler og verdireguleringer  -  8 

Resultat fra investering i tilknyttede og felleskontrollerte selskaper (segmentregnskap, note 2)  263  163 

Justering av resultat i henhold til IFRIC 15  -73  -30 

Resultat fra investering i tilknyttede og felleskontrollerte selskaper (finansregnskap)  190  130 

Andre inntekter og kostnader  -4  2 

Totalresultat fra investering i tilknyttede og felleskontrollerte selskaper  187  132 
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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
D1a  

Utvikling AS
Lørenvangen  
Utvikling AS M17 Utvikling AS Allfarveg AS 1)

Beløp i NOK millioner

Divisjon Eiendom Norge Eiendom Norge Eiendom Norge Eiendom Norge Annet

Type innretning Felleskontrollert Felleskontrollert Felleskontrollert Felleskontrollert Felleskontrollert

Forretningskontor Trondheim Oslo Oslo Oslo Oslo

Betalt utbytte til eierne  -  -  -  - 20

Inntekter  389  635  844  11  - 

Avskrivninger  -  -  -  -  - 

Andre kostnader  -337  -519  -724  -7  - 

Driftsresultat  52  116  119  4  - 

Renteinntekter  -  1  -  -  1 

Rentekostnader  -16  -21  -5  -7  -

Andre finansposter netto  -  -  -  -  26

Resultat før skatt  37  95  115  -2  26 

Skattekostnad  -9  -24  -30  -  -4

Resultat etter skattekostnad  28  71  84  -1  22

Andre inntekter og kostnader  -  -  -  5  8

Totalresultat  28  71  84  3  30 

Anleggsmidler  -  -  -  2  1 072

Kontanter og kontantekvivalenter  21  250  19  1  65

Andre omløpsmidler / boligprosjekter  1 013  169  898  863  13 

Omløpsmidler  1 034  418  917  864  77 

Langsiktige finansielle forpliktelser  303  -  504  614  1 106 

Annen langsiktig gjeld  21  -3  28  -  20 

Langsiktig gjeld  323  -3  532  614  1 127

Kortsiktige finansielle forpliktelser  356  -  141  1  - 

Annen kortsiktig gjeld  19  74  47  3  23 

Kortsiktig gjeld  375  74  188  4  23

Sum egenkapital  336  348  196  249  -

Konsernets eierandel i prosent 50 % 50 % 50 % 50 % 50 %

Konsernets andel av egenkapital  168  174  98  124  - 

Bokført verdi 31. desember 2016  168  174  98  124  - 

1) Se note 14 for mer detaljer rundt regnskapsføringen av Allfarveg AS.

NOTE 14. OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEID (OPS-PROSJEKTER)

Veidekke har eierinteresser i fem OPS-prosjekter; fire skole-
prosjekter 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 gjelder leie av 
en vei/skole i en avtalt leieperiode. For Veidekke innebærer dette 
at det dannes 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 veiprosjektet 

er byggingen utført av Veidekke Entreprenør AS, mens drift 
og vedlikehold i hovedsak utføres av Veidekke Industri AS.

Eierrollen for de fem prosjektene rapporteres under 
virksomhetsområdet Annet. Selve byggingen og driften 
regnskapsføres løpende på linje med ordinære prosjekter, og 
inngår det i respektive virksomhetsområdets resultatregnskap. 
Veidekke regnskapsfører OPS-kontraktene som en finansiell 
eiendel i henhold til IFRIC 12 Tjenesteutsettingsordning (The 
Financial Asset Model), basert på amortisert kost. Drifts- og 
vedlikeholdskontrakten blir inntektsført løpende over driftspe-
rioden i takt med utført arbeid. 
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Veidekke har i løpet av 2016 inngått to nye OPS-kontrakter, Justvik Skole i Kristiansand og Gystadmarka Skole i Ullensaker.

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 % Under bygging Skulebygg AS

Gystadmarka Skole 2018–2043 0,2 mrd. 100 % Under bygging Skuleplass AS

Justvik Skole 2018–2043 0,1 mrd. 100 % Under bygging Skulegaard AS

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

1) Veidekkes resultatandel er på 64 %.

I regnskapet inngår aktiviteten på følgende regnskapslinjer:

Beløp i NOK millioner 2016 2015

RESULTATREGNSKAP

Resultat fra investering i felleskontrollerte selskaper 17 15

Annen finansinntekt  31  10 

Annen rentekostnad  -5  -6 

Sum resultat før skattekostnad  44  19 

BALANSEOPPSTILLING

Investering i felleskontrollerte selskaper 1) 22 0

Langsiktige finansielle eiendeler 126 416

Sum anleggsmidler  148  416 

Omløpsmidler  24  17 

Sum eiendeler  172  433 

Egenkapital  36  47 

Langsiktig gjeld  123  383 

Kortsiktig gjeld  13  3 

Sum egenkapital og gjeld  172  433 

1) Eierandel i det felleskontrollerte selskapet Allfarveg AS er pr. 31. desember 2016 balanseført til kr 0. Dette skyldes at inngåtte renteavtaler skal regnskapsføres 
til virkelig verdi og det har vært en stor reduksjon i det langsiktige rentenivået siden kontrakten ble inngått. Se nærmere omtale under.

 

Salg av OPS-prosjekter
Veidekke har i løpet av 2016 solgt seg ned fra 100 % til  
50 % eierandel i de to selskapene som er kontraktspartner for 
OPS-prosjektene Rykkinn Skole og Jessheim Videregående 
Skole. Salget gav en samlet regnskapsmessig gevinst på NOK 
23 millioner og inngår i resultatregnskapsoppstillingen under 
linjen Annen finansinntekt.

Finansielle instrumenter - finansiering OPS-prosjekter
Det er innhentet særskilt finansiering for alle prosjektene 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 hensikts-
messig å sikre prosjektets rentekostnad over den samme 
perioden for å redusere den finansielle risikoen. Sikringen 
medfører at en eventuell fremtidig endring i rentenivå ikke 
vil få vesentlig påvirkning på lønnsomheten i prosjektene. 
Rentesikringene er utarbeidet slik at den regnskapsmessig 
tilfredsstiller vilkårene for sikringsbokføring. Nøkkeltall for lån 
og renteswapper fremgår av tabellene på neste side.
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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 95 August 2041 -11

Sikring - renteswapper 374  August 2017 -1

Sikring - renteswapper 267 Februar 2018 0

Finansiering - fastrentelån 2) 389  August 2042 -45

Finansiering - fastrentelån 2) 220  Desember 2042 7

Finansiering - fastrentelån 2) 97 Desember 2042 3

1) Virkelig verdi er markedsverdien på det finansielle instrumentet pr. 31.12 2016. 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 596  August 2030 -158

Sikringsbokføringen av dette prosjektet har følgende effekt på egenkapitalen:

Beløp i NOK millioner 2016 2015

Sikringsreserve pr. 1. januar -137 -142

Årets endring sikringsreserve 17 5

Sikringsreserve pr. 31. desember -120 -137

Justering av sikringsreserve ved at negativ egenkapital ikke innregnes 43 63

Sikringsreserve 31. desember som inngår i regnskapet -77 -74

Oppstillingen beskriver at Veidekkes andel av rentederi-
vatet har en mindreverdi på NOK 120 millioner etter skatt  
(NOK 158 millioner før skatt) pr. 31. desember 2016, hvorav 
NOK 77 millioner inngår i regnskapet som en reduksjon av 

investering i felleskontrollert virksomhet. Det er foretatt sens-
itivitetsberegning av effekten av en mulig endring i rentenivå 
med 100 basispunkter opp eller ned. En slik endring ville ikke 
få effekt på regnskapet. 

Spesifikasjon av balanseposten investering i det felleskontrollerte selskapet Allfarveg AS:

Beløp i NOK millioner 2016 2015

Balanseført verdi pr. 1. januar -  - 

Inntektsført resultat  14  15 

Utdelinger  -12  -15 

Virkelig verdijustering langsiktige renteswapper  17  5 

Justering ved at negativ egenkapital ikke innregnes fra felleskontrollerte selskaper  -20  -5 

Balanseført verdi pr. 31. desember  -  - 
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NOTE 15. FINANSIELLE EIENDELER

Beløp i NOK millioner 2016 2015

Aksjelån til ansatte  161  160 

Finansielle investeringer  146  123 

Finansielle fordringer OPS-prosjekter 1)  126  416 

Andre langsiktige fordringer 202 144

Andre aksjer  13  8 

Finansielle eiendeler  649  852 

1) Det vises til note 14.

Under finansielle investeringer ligger NOK 146 millioner i et 
obligasjonsfond. Midlene knytter seg til dekning av pensjonsfor-
pliktelser 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 kostpris er 
benyttet som anslag på virkelig verdi.

Aksjelån til ansatte kan splittes i følgende deler:

Beløp i NOK millioner 2016 2015

Lån til ansatte til virkelig verdi  139  138 

Langsiktig forskudd ansatte  22  22 

Bokført verdi aksjelån til ansatte  161  160 

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 fremtidige 
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 pantesikkerhet 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 tomter for utbygging og boliger under oppføring. 
De fleste prosjekter har varighet utover tolv måneder, og 

eiendeler vil således først bli realisert og oppgjort etter tolv 
måneder. Regnskapsmessig er tomter og prosjekter presen-
tert som varelager.

Beløp i NOK millioner 2016 2015

Tomter for utvikling  2 410  2 137 

Prosjekter i produksjon  2 423  1 158 

Usolgte ferdigstilte boliger  32  48 

Sum boligprosjekter  4 865  3 343 

Andre eiendomsprosjekter  12  12 

Balanseført varelager i boligprosjekter (heleide)  4 877  3 355 

Utvikling av boligprosjekter gjøres både i egenregi (heleide) og 
i samarbeid med andre aktører. Når prosjekter gjennomføres 
med andre gjøres dette som regel i felleskontrollerte selskaper 
hvor Veidekke har en eierandel på 50 %. Bakgrunnen for at  

flere prosjekter gjennomføres i felleskontrollerte selskaper er et  
ønske om risikodeling, utnyttelse av kapitalrammer, samt at dette 
gir økt oppdragsmengde for konsernets entreprenørvirksomhet.

Beløp i NOK millioner 2016 2015

Boligprosjekter i felleskontrollerte selskaper  1 155  971 

Boligprosjekter i tilknyttede selskaper  32  31 

Balanseført verdi boligprosjekter i felleskontrollerte og tilknyttede selskaper (deleide)  1 187  1 002 
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GEOGRAFISK INNDELING
2016

Boligprosjekter pr. 31. desember 
Beløp i NOK millioner

Tomter for 
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 

2015

Boligprosjekter pr. 31. desember 
Beløp i NOK millioner

Tomter for 
utvikling I produksjon

Usolgte, 
ferdigstilte

Sum  
egenregi

Bokførte  
verdier i  

felleskontrollerte 
og tilknyttede 

selskaper

Norge  765  33  44  842  944 

Danmark  147  1 -  147  - 

Sverige  1 225  1 125  5  2 355  59 

Balanseført totalt  2 137  1 158  48  3 343  1 002 

Verdsettelse av tomter for utvikling
Alle tomter i porteføljen verdivurderes årlig. I balanseført 
verdi inngår kjøpspris for tomten, påløpte utviklingskostnader,  
aktiverte renter samt eventuell utsatt betaling for tomten. 
Dersom det knytter seg en kjøpsopsjon til tomten, aktiveres 
kjøpspris på tomten 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 tomten (BRAS), 
forventninger til byggekostnad og tidspunkt for byggestart 

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

Tomteporteføljen
Ved utgangen av 2016 hadde Veidekke en tomteportefølje i 
Skandinavia som til sammen kan gi om lag 13 550 boenheter. 
En vesentlig andel er kjøpsopsjoner, hovedsakelig tilknyttet 
den svenske eiendoms virsomheten. Tomteporteføljen omfat-
ter kun tomter som er under utvikling. Tomtene fordeler seg 
som følger:

Boenheter Veidekke-eid 1) Kjøpsopsjoner Sum
Antall  

prosjekter

Norge 4 493 779 5 272  40 

Sverige 3 199 5 075 8 274  112 

Sum 7 692 5 854 13 546  152 

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 2016 
NOK millioner

Kostpris tomt  
pr. BRAS 2)  

NOK
Antall  

boenheter

Middelthunsgate 17, Oslo 50 %  414  6  28 259  181 

Nye Lilleby, Trondheim 50 %  260   7 670  463 

Sinsenveien 45-49, Oslo 50 %  193  7  14 191  203 

Peter Møllers vei 45-49, Oslo 50 %  152  3  11 648  192 

Nycoveien, Oslo 100 % 215  9  12 322 267

Stavjordet, Lillestrøm 100 % 169  5 198 328

Skogsnarveien, Ski 100 % 100  10 294 125

Lövholmen 13, Stockholm 67 % 163  17 504 115

Prosjekter Norge  
(kjøpesum < NOK 100 millioner - heleide 430

 
2 609 

 
1 939 

Prosjekter Sverige  
(kjøpesum < NOK 100 millioner) - heleide 698

 
3 247 

 
2 922 

Prosjekter Danmark  
(kjøpesum < NOK 100 millioner) 3) 164

 
2 304 

Sum  2 958 

1) Veidekkes andel kan bli justert etter endelig regulering.      

2) BRAS betyr boenhetenes forventede salgsareal.      

3) Prosjekter Danmark er tidligere nedskrevet med NOK 53 millioner. Balanseført verdi pr. 31. desember 2016 er NOK 111 millioner. Tomtene er lagt ut for salg.

 

Skjønnsmessige vurderinger
Verdsettelse av tomter innebærer skjønnsmessige vurderinger 
som forventet utnyttelse av tomten (BRAS), byggekostnader, 
rentenivå, forventet byggestart, prosjekt og salgspriser.

Sensitivitetsanalyse av tomteverdier
I forbindelse med verdivurderingen er det tatt hensyn til para-
meterne 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 antall boligprosjekter. Dette inne-
bærer at resultatmarginen i boligprosjektet kan holdes relativt 
konstant selv om salgsprisene synker. Når tomtekostnadens 
andel av prosjektet er lav, påvirkes prosjektets resultatmarginer 

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 prosjekt 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 påvirkes 
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 forventet oppstartstidspunkt før 
dette gir betydelige effekter i verdsettelsen.

NEDSKRIVINGER FORETATT I BALANSEFØRT TOMTEPORTEFØLJE

Beløp i NOK millioner 2016 2015

Nedskrivinger i tomteporteføljen i starten av perioden 65 73

Avgang / reversering av tidligere nedskrivinger  -12 -8

Nedskrivinger foretatt i løpet av året 39 -

Nedskrivinger i tomteporteføljen ved utgangen av perioden  92 65
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Utsatt betaling knyttet til tomtekjøp
Normalt går noe tid mellom tidspunkt for kjøp av en tomt 
og frem til overtagelse av tomten. I denne perioden er det 
inngått bindende avtale om kjøp, men siden Veidekke ikke 
har overtatt kontroll på tomten er tomten 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) 2017 2018 2019 2020 Senere

Utsatt betaling for tomtekjøp 1) 178 299 797 40 23

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

Veidekke har inngått avtale om å kjøpe Nedre Skøyenvei 24-26 
i Oslo med overtagelse i mars 2019. Tomten skal benyttes 
til nytt hovedkontor for Veidekke 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 under produksjon en del 
av Veidekkes varelager i byggeperioden. Dette innebærer at 
inntekt og resultat først tas inn i resultatregnskapet på det 
tidspunkt boligen er overlevert kjøper.

Når produksjon av et boligprosjekt er igangsatt, knytter 
det seg normalt begrenset usikkerhet til hvilket økonomisk 
resultat prosjektet kommer til å gi. Hovedrisikoen knytter seg 
på dette tidspunkt primært til hvorvidt resterende boliger i 
produksjon, blir solgt. Det knytter seg begrenset risiko til hva 

byggekostnaden kommer til å bli, da de fleste sentrale innkjøp 
allerede er inngått på et tidlig tidspunkt 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. Dette bidrar til at ledelsen til 
enhver tid har god oversikt over aktiviteten. 

Bokførte verdier heleide prosjekter (NOK millioner) 2016 2015

Boliger i produksjon  2 423  1 158 

Usolgte, ferdigstilte boliger  32  48 

Sum  2 455  1 206 

 
SPESIFIKASJON AV BOLIGER I PRODUKSJON OG USOLGTE, FERDIGSTILTE BOLIGER PR. 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 % 11 %

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.
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SPESIFIKASJON AV BOLIGER I PRODUKSJON OG USOLGTE, FERDIGSTILTE BOLIGER PR. 31. DESEMBER 2015

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  12  1  11 92 % 59 %

Prosjekter i Norge, felleskontrollerte 
(Veidekkes andel) 2)

 
529 

 
157 

 
5 70 % 49 %

Prosjekter i Sverige - heleide prosjekter  1 149  20  2 98 % 63 %

Prosjekter i Sverige, felleskontrollerte 
(Veidekkes andel) 2)

 
49  - 

 
- 100 % 95 %

Antall totalt/salgsgrad totalt  1 739  178  18 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.

Resultatført i  
segmentregnskap  
før skatt (note 2) 1)

Resultatført i 
finansregnskapet

Differanse finansregnskap 
og segmentregnskap

Virksomhetsområde 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Eiendom Norge  517  383 136 63 -14 - 150 63

Entreprenør Norge - - 33 47 - - 33 47

Eiendom Sverige  1 604  1 178 440 215 -17 -18 457 233

Entreprenør Sverige - - 29 -13 - - 29 -13

Sum  2 121  1 561 638 312 -31 -18 669 -330

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.

Tabellen skal leses på følgende måte: Veidekke har 2 121 
solgte boliger i produksjon pr. 31. desember 2016. På disse 
prosjektene har Veidekke i segmentregnskapet et resultat på  
NOK 638 millioner, mens det i finansregnskapet er rapportert 
et resultat på minus NOK 31 millioner. Differansen på NOK 
669 millioner vil bli inntektsført i finansregnskapet når boligene 
overleveres kjøper.

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

Utviklingsgevinster
Veidekke optimaliserer tomteporteføljen løpende. Dette innebærer at vurderinger knyttet til salg eller delsalg av prosjekter er 
en del av den operative virksomheten.

Følgende transaksjoner har hatt vesentlig innvirkning på regnskapene for 2016 og 2015:

2016

Prosjekt Enhet Regnskapslinje
Effekt på 

driftsinntekter
Effekt på  

resultat før skatt

Næringstomt i Asker Eiendom Norge Driftsinntekter, materialkostnader  36  36 

Utviklingsprosjekt i Stockholm Eiendom Sverige Driftsinntekter, materialkostnader  56  40 

2015

Prosjekt Enhet Regnskapslinje
Effekt på 

driftsinntekter
Effekt på  

resultat før skatt

Utviklingstomt i Region Vest.  
Nedsalg fra 100 til 50 % Eiendom Norge Driftsinntekter, materialkostnader  84  37 
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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 2016 2015

Beholdninger i industrivirksomheten  174  155 

Beholdninger i entreprenørprosjektene  241  155 

Beholdninger i øvrig virksomhet 40 -

Driftsbeholdninger  455  310 

NOTE 18. KUNDEFORDRINGER

Balanseførte kundefordringer pr. 31. desember består av følgende deler:

Beløp i NOK millioner 2016 2015

Fakturerte kundefordringer 5 141 4 976

Delkredereavsetning -33 -28

Innestående kunder 747 557

Utført arbeid, ikke fakturert 1 293 1 217

Fakturert, ikke utført arbeid (ikke resultatført arbeid) -2 124 -2 126

Kundefordringer 5 025 4 597

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

Aldersfordeling for fakturerte kundefordringer pr. 31. desember:

Beløp i NOK millioner 2016 2015

Ikke-forfalte fordringer  2 741  2 564 

Mindre enn 30 dager siden forfall  637  630 

30–60 dager siden forfall  219  590 

60–90 dager siden forfall  45  119 

90–80 dager siden forfall  49  256 

Mer enn 180 dager siden forfall 1)  1 450  817 

Fakturerte kundefordringer  5 141  4 976 

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 2016 2015

Avsetninger pr. 1. januar  28  30 

Omregningsdifferanse  -1  - 

Avsetninger foretatt i året  29  23 

Avsetninger benyttet i året  -  -2 

Avsetninger tilbakeført i året  -23  -23 

Avsetninger pr. 31. desember  33  28 

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 2016 2015

Kundefordringer  5 025  4 597 

Herav:

Mottatte bankgarantier relatert til kundefordringene  382  403 

Andre garantier  224  192 

Fordring på stat og kommune 1)  2 250  3 426 

Sum sikrede kundefordringer  2 857  4 021 

Resterende usikret kredittrisiko i kundefordringene  2 168  575 

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. Pr. 31. desember 2016 har konsernet NOK 39 (36) millioner i bundne midler.
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NOTE 20. ANTALL AKSJER, AKSJEEIERE MV.

De største aksjeeierne i Veidekke ASA pr. 31. desember 2016 er presentert i følgende tabell:

Antall aksjer Eierandel

OBOS BBL  23 769 440 17,8 %

Folketrygdfondet  16 695 114 12,5 %

If Skadeförsäkring AB  9 229 207 6,9 %

Handelsbanken Fonder  4 586 715 3,4 %

Danske Invest Norske Instit. II  2 815 576 2,1 %

Must Invest AS  2 775 000 2,1 %

MP Pensjon PK  2 708 284 2,0 %

Swedbank Robur (Smabolagsfond Norden)  2 051 320 1,5 %

Verdipapirfondet DNB Norge (IV)  1 932 536 1,4 %

Taiga Fund  1 724 987 1,3 %

Odin Norge  1 713 836 1,3 %

Danske Invest Norske Aksjer Inst  1 321 200 1,0 %

Skandinaviska Enskilda Banken AB (NOM)  1 115 948 0,8 %

KLP Aksje Norge Indeks VPF  1 046 641 0,8 %

State Street Bank and Trust CO. (NOM)  987 411 0,7 %

Sum 15 største aksjeeiere  74 473 215 55,7 %

Ansatte (3 767 personer)  19 945 713 14,9 %

Andre  39 286 014 29,4 %

Totalt  133 704 942 100 %

   

ENDRINGER ANTALL AKSJER   

Antall utstedte aksjer 1. januar 2016  133 704 942 

Antall utstedte aksjer 31. desember 2016  133 704 942 

Pålydende pr. aksje er kr 0,50.
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Aksjer eid av styret og konsernledelsen pr. 31. desember 2016:

Antall aksjer

STYRET  

Martin Mæland, styrets leder  10 000 

Per-Otto Dyb, nestleder  4 000 

Gro Bakstad  13 000 

Hans von Uthmann  - 

Ingalill Marie Berglund  2 500 

Ann-Christin Andersen  2 000 

Inge Ramsdal  7 285 

Odd Andre Olsen  3 325 

Arve Fludal  8 275 

Sum aksjer eid av styret 48 385

MEDLEMMER AV KONSERNLEDELSEN  

Arne Giske  146 905 

Dag Andresen 177 110

Jimmy Bengtsson 43 400

Jørgen Wiese Porsmyr 103 920

Lars Erik Lund 600

Terje Larsen 106 055

Hege Schøyen Dillner 8 705

Sum aksjer eid av konsernledelsen 586 695

Totalt 635 080

 
Egne aksjer
Veidekke har ingen beholdning av egne aksjer.

Utbytte
Utbyttet for 2015 som ble utbetalt i 2016, utgjør NOK 535 millioner (4,0 kr/aksje). 
Foreslått utbytte for regnskapsåret 2016 er NOK 602 millioner (4,5 kr/aksje).
Utdeling av utbytte til Veidekke ASAs aksjonærer påvirker verken selskapets betalbare eller utsatte skatt.
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NOTE 21. PENSJONER 

Veidekke har både innskuddsbaserte og ytelsesbaserte pen-
sjonsplaner. For de innskuddsbaserte planene er kostnaden 
lik periodens innskudd for medarbeidernes pensjonssparing. 
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 sluttlønn. Periodens kostnad 
viser medarbeidernes pensjonsopptjening i regnskapsåret. 
Veidekke har i hovedsak innskuddsbaserte ordninger, men 
har ytelsesordninger for ansatte over 62 år i Norge og for 
enkelte norske ledere.

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. For 
lønn mellom 1G og 6G er det i 2016 innbetalt et innskudd på  
5 % av lønn, og for lønn mellom 6G og 12G er det innbetalt  
8 %. Disse satsene ble fra 1. januar 2017 økt til 5,5 % for lønn 
mellom 1G og 7,1 G og til 11 % for lønn mellom 7,1 G og 12 
G. Medarbeiderne kan selv velge risikoprofil med hensyn til 
forvaltning av pensjonskontoen. Ved død tilfaller pensjons-
kontoen de etterlatte.

For medarbeidere som er eldre enn 62 år og som jobbet 
i Veidekke pr. 31. desember 2012, foreligger det en ytelses- 
basert pensjonsordning. For den ytelsesbaserte ordningen har 
Veidekke forpliktet seg til å utbetale en 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. Det opptjenes kun pensjon for lønn opp til 12G 
(folketrygdens grunnbeløp) i denne ordningen. Alderspensjon fra 
både folketrygden og pensjonen fra Veidekkes ytelsesordning 
utbetales livsvarig. Ordningen er finansiert med fondsoppbygging 
i et livselskap, som forvalter midlene og administrerer ordningen.

Veidekke hadde før 1. januar 2013 en ytelsesbasert pen-
sjonsordning for alle medarbeidere. Ved overgang til innskudds-
basert ordning ble det innført en kompensasjonsordning for 
medarbeidere som fikk et beregningsmessig tap som følge av 
overgang til ny ordning. I regnskapet 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. En rekke 
vilkår må være oppfylt for at en medarbeider har rett til AFP.

AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjons-
ordning og den 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 innskudds-
basert pensjonsordning der premiebetalinger kostnadsføres 
løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Dersom 
ordningen hadde vært balanseført, ville implementeringsvirk-
ningen vært vesentlig. For 2016 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 ytelsesord-
ningen omfatter 15 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. 
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 oversti-
ger 12G. Ordningen dekker alderspensjon, uførepensjon og 
barnepensjon, og er todelt. For medarbeidere som er 62 år 
eller eldre foreligger det en ordning som ved full opptjening 
gir en alderspensjon på omkring 60 % av sluttlønn, inklusive 
folketrygd og Veidekkes generelle pensjonsordning. Pensjonen 
utbetales tidligst fra 67 år og er livsvarig. Pensjonsordningen 
er finansiert over driften. Ordningen er lukket. For øvrige 
medarbeidere foreligger det en avsetningsordning hvor det 
settes av 20 % av lønn over 12 G. Avsatt beløp reguleres 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. 
Loven skal sørge for at private ordninger for uførepensjon skal 
tilpasses regelverket for uføretrygd i folketrygden. Veidekke 
har som følge av regelendringen, terminert selskapets uføre-
pensjon for de norske ansatte og etablert en ny ordning med 
tilsvarende dekning, men hvor det ikke foreligger fripoliseopp-
tjening. Avvikling av ordningen har påvirket resultatregnskapet 
positivt med NOK 108 millioner. 

 
Danmark og Sverige
I Danmark og Sverige har Veidekke innskuddsordninger for 
sine medarbeidere, der foretaket hver måned er ansvarlig 
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for å betale et innskudd til ordningen, mens medarbeiderne 
har risikoen for avkastningen på midlene. Pensjonsmidlene er 
plassert i livselskap, som forvalter midlene og administrerer 
ordningene. Pensjonsordningen dekker uførhet og alderspensjon.

I Danmark betaler Veidekke 2/3 av tilskuddet, mens medar- 
beiderne betaler 1/3. Arbeidsgivers tilskudd utgjør 8 % av lønn. 
Pensjonsalderen i Danmark er mellom 65 år og 69 år, avhengig 
av fødselsår. Det er stor fleksibilitet når det gjelder utbetaling 

av alderspensjonen. Ved død før pensjoneringstidspunkt tilfaller 
pensjonen de etterlatte. For ledelsen i den danske virksomhe-
ten foreligger det en tilsvarende innskuddsordning, men for 
denne ordningen utgjør arbeidsgivers tilskudd 10 % av lønn.

 I Sverige utgjør Veidekkes innskudd 10 % av lønn for hånd-
verkere og 18 % av lønn for funksjonærer. Pensjonsalderen i 
Sverige er 65 år. Det er stor fleksibilitet når det gjelder utbetaling 
av alderspensjonen. Ved død tilfaller pensjonen de etterlatte.

Beløp i NOK millioner 2016 2015

PENSJONSKOSTNADER

Nåverdien av årets pensjonsopptjening 46 52

Rentekostnader netto pensjonsforpliktelser 12 13

Avvikling av uføreordning 1) -108 -40

Sum kostnader ytelsesordninger -51 25

Kostnader innskuddsordninger 352 268

Pensjonskostnader 301 293

1) For 2016 gjelder beløpet avvikling av uføreordning med fripoliseopptjening.  
For 2015 gjelder beløpet avvikling av ytelsesordning i datterselskapet Block Berge Bygg AS.

SAMMENSTILLING AV NETTO PENSJONSFORPLIKTELSER

Pensjonsforpliktelser ytelsesordninger -1 201 -1 350

Pensjonsmidler 874 885

Netto pensjonsforpliktelser ytelsesordninger -327 -465

Pensjonsforpliktelser andre ordninger -76 -47

Balanseførte pensjonsforpliktelser pr. 31. desember -404 -512

ENDRING I BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSER I LØPET AV ÅRET

Brutto pensjonsforpliktelser pr. 1. januar -1 350 -1 414

Årets opptjening (nåverdi) -44 -52

Renter på forpliktelsene -33 -33

Tilgang kjøp av selskaper - -55

Avvikling av pensjonsordning 108 40

Utstedelse av fripoliser ved avvikling av pensjonsordning 58 74

Årets estimatavvik ført mot totalresultatet -5 41

Arbeidsgiveravgift 8 4

Utbetalinger i løpet av året 58 45

Brutto pensjonsforpliktelser pr. 31. desember -1 201 -1 350

ENDRING I PENSJONSMIDLER I LØPET AV ÅRET

Pensjonsmidler pr. 1. januar 885 923

Forventet avkastning 20 20

Tilgang kjøp av selskaper - 46

Utstedelse av fripolise - avvkling av ytelsesordninger -58 -74

Arbeidsgivers tilskudd 64 27

Overføring av pensjonsmidler til innskuddspremiefond - -8

Årets estimatavvik ført mot totalresultatet 11 -7

Arbeidsgiveravgift -8 -4

Utbetalinger i løpet av året -39 -39

Pensjonsmidler pr. 31. desember 874 885
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OVERSIKT OVER NETTO PENSJONSFORPLIKTELSER OG ESTIMAVVIK 

Beløp i NOK millioner 2016 2015

Brutto pensjonsforpliktelser -1 201 -1 350

Pensjonsmidler 874 885

Netto pensjonsforpliktelser ytelsesordninger -327 -465

OVERSIKT OVER ESTIMATAVVIK YTELSESORDNINGER

Forpliktelser:

Endrede økonomiske forutsetninger 4 34

Endringer i bestand og demografiske forutsetninger -15 8

Pensjonsmidler:

Faktisk avkastning vs. forutsetning i aktuarberegning 17 -7

Årets estimatavvik ført mot totalresultatet før skatt 6 34

Årets estimatavvik ført mot totalresultatet etter skatt 4 25

Beløp i NOK millioner 2016 2015

ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 

Diskonteringsrente/ avkastning på pensjonsmidler 2,6 % 2,5 %

Årlig lønnsvekst 2,5 % 2,5 %

Årlig G-regulering 2,3 % 2,3 %

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

Dødelighetstariff K2013 K2013

PENSJONSMIDLER

Plassering

Eiendom 14 % 12 %

Obligasjoner 61 % 55 %

Kortsiktige plasseringer 14 % 24 %

Aksjer 10 % 9 %

Sum plassering 100 % 100 %

Avkastning

Bokført avkastning 6,4 % 5,4 %

Verdijustert avkastning 5,0 % 3,9 %

Pensjoner 2017
Forventet premie til ytelsesbaserte pensjonsordninger for 
2017 er NOK 32 millioner. 

Det er forventet at kostnaden til ytelsesbaserte pensjons-
ordninger for 2017 vil ligge på NOK 35 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 for-
utsetninger skulle endre seg. Dersom det gjøres endringer i 
økonomiske forutsetninger som er innenfor kategorien sann-
synligvis, vil dette ikke få vesentlig innvirkning på det ordinære 
resultatregnskapet. Effekten kan bli større for balansen, da 
pensjonsforpliktelser 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 2016 2015

SKATTEKOSTNAD

Betalbar skatt 145 60

Endring utsatt skatt 26 105

For mye/for lite avsatt tidligere år -2 2

Sum 170 167

AVSTEMMING AV KONSERNETS SKATTEPROSENT

Beregnet skattekostnad etter gjeldende skattesats i Norge (25 % i 2016 og 27 % i 2015)  273  256 

Faktisk skattekostnad  170  167 

Differanse  103  89 

FORKLARING DIFFERANSE SKATTEKOSTNAD

Skatt fra aktivitet i felleskontrollerte selskaper 1) 47 31

Skattefrie salg av selskap 2) 22 13

Andre permanente forskjeller:

Ikke fradragsberettigede kostnader -15 -18

Effekt av endringer i skattesats 3) 19 37

Skattemessig underskudd ikke tidligere balanseført 23 29

Lavere skattesats i Sverige og Danmark enn i Norge  10  9 

Andre poster -2 -13

Sum 103 89

Konsernets skatteprosent 15,6 % 17,6 %

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 2016 knytter effekten seg til redusert skattesats i Norge fra 25 % til 24 %. Tilsvarende var effekten i 2015 en reduksjon i sats fra 27 % til 25 %.

FORPLIKTELSER VED UTSATT SKATT 

Beløp i NOK millioner 2016 2015

BOKFØRT UTSATT SKATT 

Kortsiktige poster 1)  579  609 

Sum kortsiktige poster  579  609 

Driftsmidler - meravskrivinger 128 119

Andre langsiktige poster 93 57

Avsetninger til forpliktelser -216 -205

Pensjonsforpliktelser -92 -122

Sum langsiktige poster -88 -151

Underskudd til fremføring -83 -96

Netto forpliktelse ved utsatt skatt 408 362

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 2016 2015

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

Bokført utsatt skatt  474  427 

Netto forpliktelse ved utsatt skatt  408  362 

1) Skattefordel som ikke kan utlignes mot utsatt skatt.

2) Veidekke har pr. 31. desember 2016 balanseførte utsatte skattefordeler i Sverige på NOK 65 millioner (NOK 65 millioner). Beløpet er netto etter utligning av 
skatteforpliktelser. De fremførbare underskuddene i Sverige har ingen tidsbegrensning. Veidekke har i tillegg fremførbare underskudd i Sverige med en  
nominell verdi på NOK 13 millioner som ikke er balanseførte pr. 31. desember 2016.

ENDRINGER UTSATT SKATT 

Beløp i NOK millioner 2016 2015

Kortsiktige poster -30 138

Anleggsmidler - meravskrivinger 9 37

Andre langsiktige poster 36 3

Avsetninger til forpliktelser -10 17

Pensjonsforpliktelser 29 14

Underskudd til fremføring 13 -14

Endring utsatt skatt 46 194

Omregningsdifferanser 1 -2

Utsatt skatt i forb. med kjøp/-salg av selskaper -17 -56

Korrigeringer tidligere år - -21

Endring utsatt skatt innregnet i totalresultat -3 -9

Endring utsatt skatt i resultatregnskapet 26 105

SKATT INNREGNET I TOTALRESULTATET 

2016 2015

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

TOTALRESULTATOPPSTILLING

Fra resultatregnskapet  1 092  170  922  950  167  782 

Andre inntekter og kostnader ført  
mot totalresultatet:

Verdiregulering pensjoner  5  1  4  34  9  25 

Omregningsdifferanser valuta  -102 -  -102  97 -  97 

Verdireguleringer finansielle eiendeler  
til virkelig verdi  10  2  8  - -  - 

Totalresultat  1 005  173  832  1 081  176  905 

Skatt innregnet direkte i egenkapitalen
Det er i 2016 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 2016 2015

Obligasjonsgjeld  750  750 

Langsiktige lån fra kredittinstitusjoner  194  473 

Langsiktige lån fra andre  19  44 

Langsiktig rentebærende gjeld  962  1 267 

ANNEN LANGSIKTIG GJELD, IKKE-RENTEBÆRENDE 

Beløp i NOK millioner 2016 2015

Opsjonsavtaler Sverige 1)  55  46 

Opsjonsavtaler Norge 1)  34  13 

Annen langsiktig gjeld  46  44 

Annen langsiktig gjeld  136  103 

1) I datterselskapene Recess AB, Seby AS, Hammerfest Entreprenør AS, Tore Løkke AS og Veitech har Veidekke en eierandel på henholdsvis 70 %, 70 %,  
83 %, 80 % og 90 %. For disse selskapene foreligger det opsjonsavtaler med minoritetseiere hvor Veidekke har en rett til å kjøpe aksjene, og minoritetseiere 
har en rett til å selge aksjene omfattet av opsjonen.

For detaljer relatert til avdragsprofil, se note 29.

NOTE 24. LEVERANDØRGJELD OG ANNEN KORTSIKTIG GJELD

Beløp i NOK millioner 2016 2015

LEVERANDØRGJELD

Bokført leverandørgjeld  2 146  1 994 

Avsetning for påløpte kostnader  2 036  1 785 

Sum leverandørgjeld  4 182  3 778 

ANNEN KORTSIKTIG GJELD

Forskudd fra kunder  4 404  2 400 

Annen gjeld  1 676  1 431 

Sum annen kortsiktig gjeld  6 080  3 832 

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. Den store økningen i forskudd sammenlignet med sist år, har sammenheng med økt 
aktivitet innenfor eiendomsvirksomheten.
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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 2016 2015

Reklamasjonsavsetninger mv. pr. 1. januar 848 825

Omregningsdifferanser -21 17

+ nye reklamasjonsavsetninger (tilgang) 412 438

- reverserte reklamasjonsavsetninger (avgang) -170 -231

- faktiske reklamasjonskostnader (forbruk) -153 -200

Reklamasjonsavsetninger mv. pr. 31. desember 915 848

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 2016 2015

PANTSTILLELSER

Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l. 178 78

Bokført verdi av pantsatte eiendeler 363 183

GARANTISTILLELSER

Garantistillelser gitt overfor felleskontrollerte og tilknyttede selskaper 11 60

Garantistillelser gitt overfor andre selskaper 128 18

Garantistillelsen kan først gjøres gjeldende dersom det fel-
leskontrollerte 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 arbeidsfelles-
skap 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 146 millioner pr. 31. desember 2016 til dek-
ning 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 strategiske 
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 rentebæ-
rende gjeld, løpende kontantstrøm samt finansielle rammer. 
Konsernets likviditet er preget av sesongmessige variasjoner 
med størst gjeldsbelastning 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 instru-
ment for å optimalisere kapitalstrukturen i selskapet i perioder 
hvor konsernet står sterkt finansielt. Tilbakekjøp er således et 
supplement til utbyttepolitikken. Tilbakekjøp av aksjer er kun aktuelt 
dersom aksjekursen vurderes å ligge under reell markedsverdi. 
Veidekke foretok i årene 2006–2008 tilbakekjøp for 6,7 % av 
utestående aksjer. De siste årene har Veidekke prioritert utbytte 
og operasjonelle investeringer fremfor tilbakekjøp. Styret har 
fullmakt til å kjøpe tilbake inntil 10 % av aksjekapitalen.

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 låne-
avtale med DNB med en kredittramme på NOK 3,6 milliarder 
som forfaller i 2020. I tillegg har Veidekke et obligasjonslån 
på NOK 750 millioner som forfaller i 2018. Konsernet hadde 
ingen utestående sertifikatlån pr. 31. desember 2016. Veidekke 
har ingen offisiell kredittrating, men har «investment grade»-
skygge ratinger fra SEB på BBB og fra DNB 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 4,0 milliarder. Ved årsskiftet var investert kapital 
på NOK 3,1 milliarder (NOK 3,0 milliarder). Kapitalstyringen 
skjer med basis i risikoeksponeringen i de ulike delmarkedene 
innen geografi, produkt (boligtype, salgsgrad, tomtebank etc.) 
samt ved ulike samarbeidsformer med eksterne, herunder 
felleskontrollerte selskaper.

Konsernet hadde ved utgangen av 2016 ingen netto rente-
bærende gjeld, og kredittrammen på NOK 3,6 milliarder var 
ubenyttet. Forfalls- og nedbetalingsstruktur er omtalt i note 29.

NOTE 28. FINANSIELL RISIKO

Veidekke har som målsetting å ha en god finansiell posisjon.  
For å oppnå dette er det viktig med god drift, lav finansiell 
risikoeksponering 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 finansiell 
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 oppgavene 
knyttet til finansiering og styring av rente- og valutarisiko, 
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 oppfylle sine 

kontraktsmessige forpliktelser. Konsernets kredittrisiko knytter 
seg i det vesentlige til oppgjør for fordringer, herunder ligger den 
største risikoen i konsernets kundefordringer. Kredittrisikoen på 
kundefordringene knytter seg til kundens betalingsevne og ikke 
til betalingsviljen (prosjektrisiko). Konsernet har en vesentlig 
andel offentlige kunder (nivå 30 %), hvor kredittrisikoen anses 
som meget lav. Overfor de private kundene (nivå 70 %) søkes 
kredittrisikoen håndtert gjennom avtaleutforming i kontrak-
tene med byggherre samt gode rutiner for kredittoppfølging i 
virksomhetsområdene. Konsernets største enkeltkunde, målt 
etter omsetning, er Statens vegvesen.

Ved kontraktsinngåelse avhenger kredittrisikoen av den 
konkrete utformingen av avtaleverket med byggherren. Som 
en del av Veidekkes risikostyring foreligger det i styrings-
systemene rutiner for hvordan kontrakter skal utformes, 
herunder at avtalt betalingsplan skal ligge tett opptil planlagt 
fremdrift. I tillegg baseres entreprisekontraktene seg i stor 
grad på nasjonale standarder (eksempelvis Norsk Standard), 
og disse har bestemmelser om byggherrens sikkerhetsstil-
lelse for kontraktsummen (Norsk Standard stiller krav til opptil  
17,5 % av kontraktssum i byggeperioden). Sammen bidrar disse 
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to tiltakene til at eksponeringen for kredittrisiko innen ordinære 
entreprenørprosjekter vurderes som lav. I Sverige foreligger 
det ikke en nasjonal standardbestemmelse om bankgarantier,  
og risikoen er derfor noe høyere i dette markedet. For indus-
trivirksomheten, som har et vesentlig større antall kunder, 
vektlegges prosedyrer 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 for-
utsetning for Veidekkes lønnsomhet og mulighet til å investere 
og ta risiko i kapitalintensive forretningsområder. Styring av 
likviditetsrisiko har høy prioritet som en del av målsetningen 
om finansiell fleksibilitet. Styring, måling og kontroll av lik-
viditet gjøres fra prosjektnivå og videre gjennom samtlige 
nivåer i organisasjonen. I eiendomsvirksomheten begrenses 
likviditetsrisiko i egenregiprosjekter 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 utførelses-
garantier 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 finansielle 
nøkkeltall (covenants), salg av vesentlige eiendeler uten sam-
tykke samt egenregieksponering i nærings- og boligprosjekter. 
Veidekke møter alle krav som er satt i låneavtalen 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. Pr 31. desember 2016 var 
dette forholdstallet 0. Netto rentebærende gjeld defineres 
som konsernets kortsiktige og langsiktige rentebærende 
gjeld, minus konsernets likvide midler og rentebærende 
fordringer, mens EBITDA defineres som konsernets drifts-
resultat pluss avskrivinger og nedskrivinger.

(ii) Konsernets egenregieksponering skal ikke overstige 75 % 
av konsernets bokførte egenkapital. Egenregieksponering 
defineres som verdi av igangsatte, usolgte boliger og 
næringsbygg i prosjekter som gjennomføres i regi av lån-
taker eller annet selskap i konsernet, beregnet på grunnlag 
av forventet salgspris. Pr. 31. desember 2016 utgjorde 
egenregieksponeringen 23 % 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 tilgjengelig 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 tilgjengelig 
for salg, er det pr. 31. desember 2016 bokført NOK 159 millioner. 
Av dette er NOK 146 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.

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, kontrakts-
messig tar størstedelen av risikoen for prisutviklingen på 
bitumen. For leveranser til øvrige kunder er det normalt kort 
tid mellom ordreinngåelse og utføring, noe som reduserer 
risiko for prisendringer. Det er pr. 31. desember 2016 inngått 
sikringskontrakter på to prosjekter hvor arbeidet skal utføres 
opptil to år frem i tid.

(4) Rente- og valutarisiko
Veidekkes renterisiko er knyttet til konsernets gjeldsportefølje. 
Denne risikoen styres på konsernnivå. De ulike virksomhets- 
områdene er eksponert for renterisiko, og i enkelte deleide 
selskap benyttes rentederivater for å redusere vesentlig 
langsiktig renterisiko.

Konsernet har historisk i noen grad benyttet seg av rentede- 
rivater for å redusere resultatsvingninger som følge av endringer 
i rentenivået, dvs. renteswapper som kontantstrømssikring 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.
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Verdien av konsernets renteswapper fastsettes ved å bruke 
terminkursen på balansedagen, og bekreftes av den finansin-
stitusjonen som er avtalepart.
Veidekke har eierinteresser i fem OPS-selskaper; skole-
prosjektene Skuleveg AS (50 %), Skulebygg AS (50 %),  
Skulegard AS (100 %), Skuleplass AS (100 %), 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 etterspørselen 
etter konsernets produkter. Særlig gjelder dette etterspørselen 
fra private kunder. Det foreligger derfor en indirekte renterisiko 
som en del av den generelle markedsrisikoen. Økende rente 
vil normalt gi lavere aktivitet for konsernets byggentreprenør-
virksomhet og lavere salg av boliger for eiendomsenheten.

Veidekke er i liten grad direkte påvirket av valutasvingninger, 
da virksomhetene i det vesentlige har nasjonal karakter og 
prosjektenes kontantstrømmer normalt er i samme valuta. 
Når vesentlig valutarisiko oppstår, sikres denne gjennom ter-
minkontrakter e.l. Egenkapital i utenlandske datterselskaper 
valutasikres ikke, og eventuelle kursendringer vil få effekt på 
konsernets totalresultat. Resultatført netto agio i 2016 var 
NOK 15 millioner (NOK -5 millioner).

NOTE 29. FINANSIELLE INSTRUMENTER

Balanseført verdi av eiendeler og forpliktelser fordelt på kategorier er som følger:     

Beløp i NOK millioner
Balanse pr. 
31.12.2016

Finansielle  
eiendeler og 

forpliktelser til 
virkelig verdi  
over resultat

Utlån og 
fordringer

Finansielle  
eiendeler  

tilgjengelig  
for salg

Øvrige  
finansielle 

forpliktelser

Langsiktige finansielle eiendeler  649  -  489  159  - 

Kundefordringer og andre fordringer  5 494  -  5 494  -  - 

Kortsiktige finansielle plasseringer  -  -  -  -  - 

Likvide midler  644  -  644  -  - 

Sum finansielle eiendeler  6 787  -  6 628  159  - 

Langsiktig rentebærende gjeld  962  -  -  -  962 

Annen langsiktig gjeld  136  -  -  -  136 

Kortsiktig rentebærende gjeld  44  -  -  -  44 

Betalbar skatt  128  -  -  -  128 

Annen kortsiktig gjeld  10 918  -  -  -  10 918 

Sum finansiell gjeld  12 188  -  -  -  12 188 
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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 pr. 1. januar 2016  131  -  -758  -627 

Tilganger  23  -  -108  -85 

Salg/fraregning  -2  -  240  238 

Årets verdiendring ført mot totalresultat før skatt  7  -  9  16 

Årets verdiendringer ført mot ordinært resultat  -  -  -  - 

Finansielle instrumenter pr. 31.desember 2016  159  -  -616  -457 

1) Omfatter ikke Veidekkes andel av finansielle instrumenter i felleskontrollerte selskaper.     

Tabellen nedenfor analyserer finansielle instrumenter balanse-
ført 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  -  123  8  131 

Rentederivat  -  -758  -  -758 

Sum pr. 31. desember 2015  -  -634  8  -627 

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg  -  146  13  159 

Rentederivat  -  -616  -  -616 

Sum pr. 31. desember 2016  -  -470  13  -457 

Balanseført verdi av likvider og gjeld til kredittinstitusjoner er 
tilnærmet lik virkelig verdi fordi disse instrumentene har kort 
forfallstid. Tilsvarende er balanseført verdi av kundefordringer 
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 renteregulering 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 kort-
siktige fordringer, gjeld til kredittinstitusjoner, leverandørgjeld, 
skyldige offentlige avgifter og skatter og annen kortsiktig gjeld. 

For detaljer relatert til forfallstruktur og kredittrisiko for 
kundefordringer 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-

strømmer2017 2018 2019 2020 Etter 2020

Obligasjonslån 1)  750  27  761  -  -  -  788 

Langsiktig rammelån bank 2)  -  -  -  -  -  -  - 

Andre lån fra kredittinstitusjoner  194  12  147  14  19  14  206 

Langsiktige rentebærende lån fra andre  19  -  19  -  -  19 

Annen langsiktig gjeld  136  7  17  3  2  107  136 

Utsatt betaling for tomtekjøp 3)  -  178  299  797  40  23  1 337 

Sum  1 098  225  1 242  814  61  144  2 486 

1) Sum kontraktsmessige kontantstrømmer inkluderer renteutbetalinger frem til lånet utløper 4. juni 2018.     

2) Konsernet har en langsiktig kredittramme hos DNB på NOK 3,6 milliarder hvor det var trukket NOK 0 millioner pr. 31.desember 2016.  

3) 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 31.12.2016 1) 2016 2) 2015 2)

Likviditet 0,3 % 0,3 % 0,6 %

Kortsiktig rentebærende gjeld 2,1 % 1,9 % 2,2 %

Langsiktig rentebærende gjeld 2,1 % 1,9 % 2,2 %

1) Faktiske rentesatser pr. 31. desember 2016. Oppgitte renter er eksklusive rentebytteavtaler.

2) Gjennomsnittlig effektiv rente beregnes som gjennomsnitt av gjeldende vilkår gjennom året.

Pr. 31. desember 2016 hadde konsernet ubenyttede, kommiterte lånerammer på NOK 3 600 millioner (NOK 3 432 millioner pr. 
31. desember 2015). Pr. 31. desember 2016 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 pr. 31. desember 2016 to slike rentederivater som konsolideres 
i regnskapet. 

Beløp i NOK millioner Pålydende Forfall Virkelig verdi 
Verdiendring 

2016

Skuleplass AS 267 Februar 2018 0 0

Veidekke ASA - 5-års rentesikring 500 Juni 2018 -9 7

Konsernet benytter sikringsbokføring for renteavtale med pålydende NOK 500 millioner og denne regnskapsføres til virkelig 
verdi i balansen med verdiregulering over totalresultatet. Det vises til egen omtale av rentederivater i OPS-selskaper i note 14. 
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Konsernets kortsiktige finansiering
Forfallsstruktur og forventet kontantstrøm for Veidekkes kortsiktig gjeld fremkommer av følgende tabell:

Beløp i NOK millioner

2016
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 1)  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 

Beløp i NOK millioner

2015
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  2  -  2  -0  -  2 

Annen kortsiktig rentebærende gjeld  42  -  1  39  2  42 

Leverandørgjeld 1)  3 778  1 813  1 936  19  10  3 778 

Skyldige offentlige avgifter  689  -  574  112  3  689 

Betalbar skatt  71  -  3  68  -  71 

Kortsiktig gjeld  3 832  299  817  2 140  576  3 832 

Total finansiell kortsiktig gjeld  8 413  2 112  3 333  2 378  591  8 413 

1) Forfall ikke fastsatt for leverandørgjeld knytter seg i stor grad til prosjektperiodisering relatert til faktura ikke mottatte.   

 

SPESIFIKASJON AV «REGULERING TIL VIRKELIG VERDI» I EGENKAPITALNOTEN

Beløp i NOK millioner 2016 2015

Sikringsreserve felleskontrollerte selskaper 1)  -87  -77 

Rentebytteavtaler heleide selskaper  -6  -19

Finansielle eiendeler tilgjengelige for salg, virkelig verdijustering  7  - 

Valutaterminkontrakter -  2 

Sum  -86  -94 

1) Herav gjelder NOK -77 (74) 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 2016 2015

Sikringsreserve felleskontrollerte selskaper  -3  3 

Rentebytteavtaler heleide selskaper  7  -6 

Finansielle eiendeler tilgjengelige for salg, virkelig verdi justering  7  - 

Valutaterminkontrakter  -2  2 

Sum  8  0 
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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 gjennomsnittlig 
rentebærende gjeld i 2016 til grunn er vårt anslag at en gene-
rell økning i rentenivået på ett prosentpoeng vil medføre at 
resultat før skatt for året blir ca. NOK 8 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 skal legge frem for generalforsamlingen en redegjørelse 
om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende 
ansatte iht. allmennaksjelovens § 6-16a. Erklæringen for 2017 
vil være vedlagt innkallingen til generalforsamlingen.

Som grunnlag for fastsettelsen av lønn til konsernledelsen 
ligger informasjon som hentes inn gjennom lønnsstatistikk og 
sammenligninger med andre virksomheter i bransjen og øvrige 
relevante virksomheter. Selskapets strategi er å tilby konkurran-
sedyktige lønnsbetingelser, men selskapet ønsker ikke å være 
lønnsledende. Det er etablert et bonusprogram der maksimal 
utbetaling er fastsatt til 30 % av årslønn. Dette er forankret i mar-
ginmål og måloppnåelse i forhold til avtalt handlingsplan. Bonusen 
er delt opp i to deler: maksimal bonus for oppnådde økonomiske 
resultater er 20 % av årslønn, mens maksimal bonus knyttet opp 
mot oppfyllelse av mål i individuelle handlingsplaner 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 virksomhetsresultat. For stabslederne er bonusen for 
økonomiske resultater basert på konsernresultatet. Veidekkes 
ledere deltar dessuten 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.
 
Gjennomført lederlønnspolitikk for 2016 og  
virkninger for selskapet og aksjeeierne av inngåtte  
og endrede avtaler
Lønnsreguleringer foretatt i 2016 har vært i overensstemmelse 
med den erklæringen som ble avgitt til generalforsamlingen 
den 10. mai 2016. Det er ikke gjort vesentlige endringer i 
de generelle lønnsbetingelsene for konsernledelsen. For 
2016 hadde selskapet et bonusprogram for konsernsjef og 
konsernledelse med maksimal oppnåelig bonus på 30 % av 
årslønn. Bonus beregnes med basis i konsernets og de enkelte 
virksomheters resultater målt i margin, samt individuelle mål. 
Av en maksimal bonusoppnåelse på 30 % var 20 % bonus 
knyttet opp mot konsern- og virksomhetsresultat, og 10 % 
bonus basert på mål i individuelle handlingsplaner.

Konsernsjef
For konsernsjefen er det avtalt en gjensidig oppsigelsestid på 
12 måneder. Konsernsjef er 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 konsern-
sjef. Eventuelle utbetalinger fra folketrygden, AFP, kollektive 
pensjonsforsikringer og tidligere 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 pensjonsordning for norske ansatte. Årlig førtids-
pensjon og alderspensjon 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 2 100 aksjer gjennom programmet i 2016. 
Aksjeprogrammet er nærmere omtalt i note 5. Veidekke har gitt lån 
til kjøp av Veidekkeaksjer til konsernsjefen på i alt NOK 1,1 millioner 
pr. 31. desember 2016. 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 oppsigelse 
er de sikret lønn i ytterligere 12 måneder. Lønn og annen 
godtgjørelse som mottas fra eventuelle nye arbeidsgivere, 
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 utbetales 
fra fylte 67 år og skal utgjøre 60 % av pensjonsgrunnlaget 
for alderspensjon ved fratredelse. Årlig førtidspensjon og 
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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 regulerings-
grunnlag. Eventuelle utbetalinger fra folketrygden, 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 innskudds-
pensjonsordning for norske ansatte. Det vises til note 21 for 
nærmere omtale av pensjonsordningen.

For Jimmy Bengtsson er den ordinære pensjonsalderen 
65 år. Han har en innskuddsbasert pensjonsordning, hvor 

Veidekke innbetaler 35 % av lønn i årlig premie. Ved oppsi-
gelse fra Veidekkes 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 9 860 aksjer gjennom programmet i 
2016. Aksjeprogrammet er nærmere omtalt i note 5.

Veidekke har gitt lån til kjøp av Veidekkeaksjer til medlemmer 
av konsernledelsen på i alt NOK 4,3 millioner pr. 31. desember 
2016. Fordelingen av lånet på konsernledelsens medlemmer 
fremgår i tabellen på neste side. Lånene er dels rentefrie og 
sikret med pant i aksjene.

GODTGJØRELSE TIL KONSERNSJEF OG KONSERNLEDELSE

Beløp i NOK tusen

2016 2015

Lønn
Utbetalt 

bonus
Bil, telefon, 
rentefordel

Samlet 
godtgjørelse

Samlet 
godtgjørelse

KONSERNSJEF

Arne Giske  3 674  700  249  4 623  4 440 

KONSERNLEDELSE

Dag Andresen  3 049  650  213  3 912  3 762 

Hege Schøyen Dillner  2 103  400  5  2 508  2 594 

Jørgen Wiese Porsmyr  2 710  550  179  3 438  3 335 

Terje Larsen  2 433  500  18  2 952  2 934 

Jimmy Bengtsson 1)  2 630  196  169  2 995  - 

Lars Erik Lund 2)  538  -  1  538  - 

Per-Ingemar Persson 1)  -  -  -  -  3 933 

Samlet konsernsjef/ konsernledelse  17 136  2 996  834  20 966  20 998 

Beløp i NOK tusen

2016

Årets endring 
pensjons- 

rettigheter

Nåverdien 
av pensjons-

forpliktelse

Premie  
pensjons-

ordning Aksjelån Avsatt bonus

KONSERNSJEF

Arne Giske  1 576  24 613 -  1 117 850

KONSERNLEDELSE

Dag Andresen  2 268  20 533 -  676 650

Hege Schøyen Dillner - -  266  62 450

Jørgen Wiese Porsmyr 2)  2 167  14 266 -  578 650

Terje Larsen  1 960  13 623 -  660 550

Jimmy Bengtsson 1) - -  1 103  2 332 618

Lars Erik Lund 2) - -  22  - 200

Samlet konsernsjef/ konsernledelse  7 971  73 035  1 391  5 425 3 968 

1) Per-Ingemar Persson gikk av som sjef for den svenske virksomheten fra og med 31. desember 2015. Jimmy Bengtsson overtok 1. januar 2016.

2) Kom inn i konsernledelsen 1. oktober 2016.
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GODTGJØRELSE TIL STYRET

Beløp i NOK tusen Styrehonorar
Lønns- 

godtgjørelse 1)

Samlet 
godtgjørelse Aksjelån

Martin Mæland (styrets leder)  584 -  584 -

Per Otto Dyb (nestleder)  338 -  338 -

Hans von Uthmann  338 -  338 -

Annika Billström 2)  289 -  289 -

Gro Bakstad  366 -  366 -

Ann-Christin Andersen  289 -  289 -

Ingalill Marie Berglund 3) - - - -

Inge Ramsdal (ansattvalgt)  240  676  916 -

Odd Andre Olsen (ansattvalgt)  240  1 105  1 345 -

Arve Fludal (ansattvalgt)  240  737  977  417 

Samlet styret  2 924  2 519  5 443  417 

1) Samlet lønnsgodtgjørelse for annet arbeid enn styrearbeid utført for Veidekke i styreperioden.

2) Styremedlem frem til 5. mai 2016. Lønnsgodtgjørelse i perioden som styremedlem.

3) Styremedlem fra 5. mai 2016. Lønnsgodtgjørelse i perioden etter tiltredelse som styremedlem.

Veidekke har opprettet revisjons-, kompensasjons- og eien-
domsutvalg. 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 2016 2015

Lovpålagt revisjon  14 262  13 604

Skatterelatert bistand  836  695 

Andre tjenester ut over revisjon 710 -

Sum godtgjørelse revisor  15 808  14 299 

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 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Kostnader dette år 160 127 71 48 2 2

Kostnader neste år 113 104 31 27 - -

Totale kostnader kommende 2–5 år 284 304 48 41 - -

Totale kostnader utover 5 år 71 121 - - - -

1) Driftsmidler som er leid inn til et byggeprosjekt og hvor leieavtalen utløper i løpet av byggeperioden, er ikke tatt med i oppstillingen.
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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 2016 2015

Leieinntekter dette år 44 24

Leieinntekter neste år 22 35

Totale leieinntekter kommende 2–5 år 21 56

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 kontrakt-
summer. 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 (utbedring av 
mangler, erstatninger mv.). Det gjøres grundige vurderinger 
av skjønnsmessige poster knyttet til kravene for å sikre en 
mest mulig korrekt regnskapsmessig rapportering. Det vises 
til konsernets regnskapsprinsipper: 

”For tilleggskrav mot byggherre og omtvistede beløp 
som det knyttes usikkerhet til, baseres inntektsføringen 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.”

Ved årsslutt var Veidekke involvert i 15 tvistesaker med 
tvisteomfang over NOK 10 millioner som er under behandling i 
rettsapparatet. I alt 10 tvistesaker ble løst gjennom året, enten 
gjennom rettslig dom eller gjennom forhandlinger med byggherre. 

Veidekke hadde ved utgangen av 2016 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 pr. 
31. desember 2016.
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NOTE 33. TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE

Veidekkes nærstående parter består av tilknyttede og felles-
kontrollerte virksomheter (se note 13), Veidekkes aksjeeiere, 
medlemmer av selskapets styre samt ledende personer i 

Veidekke. Veidekke har eierandeler i tilknyttede og felles-
kontrollerte selskaper, og disse rapporteres i Veidekkes 
regnskap etter egenkapitalmetoden. 

TRANSAKSJONER MED TILKNYTTEDE OG FELLESKONTROLLERTE VIRKSOMHETER

 2016  2015

Beløp i NOK millioner TKS FKS TKS FKS 

OMSETNING

Entreprenørvirksomheten  215  1 745  115  977

Industri  -  26  -  11

Eiendomsutvikling  -  87  -  225 

Sum omsetning  215  1 858  115  1 213

BALANSE PR. 31. DESEMBER

Fordringer  23  213  42  302 

Gjeld  -  3  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 felleskap 
av Veidekke og OBOS.

TRANSAKSJONER MED OBOS

Beløp i NOK tusen
Omsetning

2016
Mellomværende

31.12 2016

OBOS 801 97

Felleskontrollerte selskaper 1) 232 17

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 kortsiktig 
og langsiktig karakter. Nøkkeltallet inngår også i beregningen 
av covenants i låneavtalen. Resultatmålet fremgår av styrets 
årsberetning og note 27.

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 4,0 milliarder for investeringer 
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 rentekostnader, 
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 aktivitet 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

Beløp i NOK millioner Virksomhetsområde Hovedsete 2016 2015 

Veidekke Entreprenør AS Entreprenør Oslo, Norge 100 % 100 %

 - Block Berge Bygg AS Entreprenør Klepp, Norge 100 % 100 %

 - Kynningsrud Fundamentering AS Entreprenør Fredrikstad, Norge 80 % 79 %

 - Leif Grimsrud AS Entreprenør Halden, Norge 80 % 80 %

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. 
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RESULTATREGNSKAP VEIDEKKE ASA

Beløp i NOK millioner Note 2016 2015

Driftsinntekter  108  133 

Lønnskostnader 1, 10  -83  -95 

Andre driftskostnader 3  -112  -75 

Avskrivinger  -4  -1 

Sum driftskostnader  -198  -170 

Driftsresultat  -90  -37 

Utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper 2  835  851 

Andre finansinntekter 2  74  45 

Finanskostnader 2  -49  -67 

Resultat før skattekostnad  769  792 

Skattekostnad 9  -85  -53 

Årsresultat  684  739 

Resultatdisponering

Utbytte  602  535 

Annen egenkapital  82  204 

Sum  684  739 
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BALANSE VEIDEKKE ASA PR. 31. DESEMBER

Beløp i NOK millioner Note 2016 2015

EIENDELER

Anleggsmidler

Utsatt skattefordel 9  22  23 

Eiendom og maskiner 4  31  9 

Aksjer i datterselskaper 5  2 429  2 255 

Aksjer i tilknyttede og felleskontrollerte selskaper 6  92  66 

Finansielle plasseringer 7  147  131 

Andre langsiktige fordringer 7  161  160 

Sum anleggsmidler  2 882  2 644 

Omløpsmidler

Kortsiktige fordringer konsernselskaper 13  869  851 

Andre fordringer  5  29 

Bankinnskudd 3  - 

Sum omløpsmidler  877  880 

Sum eiendeler  3 759  3 524 

EGENKAPITAL OG GJELD  

Egenkapital

Aksjekapital  67  67 

Annen egenkapital  1 491  1 405 

Sum egenkapital 8  1 557  1 472 

 

Langsiktig gjeld

Pensjonsforpliktelser 10  121  128 

Obligasjonslån 11  750  750 

Gjeld til kredittinstitusjoner 11  374 306 

Sum langsiktig gjeld  1 245  1 184 

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld  55  43 

Betalbar skatt 9  23  2 

Avsatt utbytte 8  602  535 

Kortsiktig gjeld konsernselskaper 13  269  279 

Annen kortsiktig gjeld  8  11 

Sum kortsiktig gjeld  956  869 

Sum egenkapital og gjeld  3 759  3 524 
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING VEIDEKKE ASA

Beløp i NOK millioner Note 2016 2015

OPERASJONELLE AKTIVITETER

Resultat før skattekostnad  769  792 

Inntektsført utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper, ikke utbetalt  -841  -849 

Mottatt utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper  845  309 

Betalt konsernbidrag til datterselskaper  -278  -92 

Betalt skatt 9  -  -39 

Avskrivinger  4  1 

Effekter av poster ført direkte mot egenkapital  -7  8 

Gevinst ved salg av eiendom 4  -  -25 

Gevinst ved salg av aksjer 2 -26 -

Pensjoner, forskjell kostnad/betalt  5  -4 

Tilført fra årets virksomhet  471  101 

Endring andre omløpsmidler  12  -1 

Endring andre tidsavgrensningsposter  -30  -23 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (A)  453  77 

INVESTERINGSAKTIVITETER

Kjøp av varige driftsmidler 4 -25  - 

Salg av eiendom 4  -  27 

Innbetalinger ved salg av aksjer  47  - 

Innskudd egenkapital i datterselskaper -18  - 

Kontantstrøm fra finansielle plasseringer 7  -  407 

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (B)  4  434 

FINANSIERINGSAKTIVITETER

Opptak langsiktig gjeld  68 306 

Nedbetaling kortsiktig gjeld  -  -364 

Mottatt utbytte fra felleskontrollert selskap  12  15 

Betalt utbytte  -535  -468 

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (C)  -455  -511 

Sum netto endring i likvide midler (A+B+C) 3  0 

Likvide midler pr. 1. januar  0  0 

Likvide midler pr. 31. desember  3  0 

Tilleggsopplysninger

Låneramme DNB  3 600  3 600 

Benyttet kommitert låneramme pr. 31. desember  -  168 
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REGNSKAPSPRINSIPPER

Morselskapet Veidekke ASA er et holdingselskap uten egen 
virksomhet. Virksomheten består i investeringer i dattersel-
skaper og tilknyttede selskaper, og inntektene utgjør utbytte 
og konsernbidrag fra disse. I tillegg fakturerer Veidekke ASA 
datterselskapene for andel av kostnader knyttet til konsernets 
administrasjon. Veidekke ASA utarbeider regnskapet etter 
norske regnskapsprinsipper. 

Investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper 
regnskapsføres 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 dat-
terselskaper i samme år som det avsettes i datterselskapet 
(året før utbetaling), dvs. at man fører gjennomgående utbytte. 
Foreslått utbytte i Veidekke ASA er pr. 31. desember 2016 ført 
som gjeld i regnskapet.

Alle beløp er oppgitt i NOK millioner, med mindre annet 
er spesifisert.

NOTE 1. LØNNSKOSTNADER

Beløp i NOK millioner 2016 2015

Lønn  63  69 

Pensjonskostnad  9  10 

Arbeidsgiveravgift  7  9 

Annen lønnskostnad (sosiale kostnader etc.)  4  6 

Sum  83  95 

Antall årsverk 47 49

Antall ansatte pr. 31. desember 45 50

NOTE 2. FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
 

Beløp i NOK millioner 2016 2015

Utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper 835 851

Renteinntekter 34 29

Utbytte fra felleskontrollerte selskaper 12 15

Agioinntekter - 1

Gevinst ved salg av aksjer 26 -

Andre finansinntekter 2 -

Sum andre finansinntekter 74 45

Rentekostnader -39 -49

Agiokostnader -8 -

Andre finanskostnader -2 -18

Sum finanskostnader -49 -67

Netto finansposter 859 829
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NOTE 3. GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Godtgjørelse til revisor i 2016 er NOK 1,1 million for revisjon, NOK 0,2 million for annen bistand og NOK 0,3 million for skatterelatert 
bistand. Tilsvarende tall for 2015 var hhv. NOK 0,9 million, NOK 0,1 million og NOK 0,1 million. Alle beløp er oppgitt eks. mva.

NOTE 4. EIENDOM OG MASKINER O.L.

Beløp i NOK millioner  Eiendommer  Maskiner 
 Anlegg under 

utvikling  Sum 2016  Sum 2015 

 Balanseført verdi 1. januar  8  1  -  9  12 

 Anskaffelseskost pr. 1. januar  11  14  -  24  61 

 Tilganger  -  15  10  25  - 

 Avgang anskaffelseskost solgte driftsmidler  -  - -  -  -37 

 Anskaffelseskost pr. 31. desember  11  29  10  49  24 

 Akkumulerte avskrivinger pr. 1. januar  -2  -13  -  -15  -49 

 Årets avskrivinger  -0  -3  -  -4  -1 

 Akkumulerte avskrivinger solgte driftsmidler -  -  -  -  35 

 Akk. avskrivinger pr. 31. desember  -3  -16  -  -18  -15 

 Balanseført verdi 31. desember  8  13  10  31  9 

Avskrivingsmetode Lineær Lineær Ingen

Avskrivingssats 2–5 % 10–25 % avskriving

NOTE 5. AKSJER I DATTERSELSKAPER

Selskap Sted Eierandel i % Verdi i balansen 1) 

Veidekke Entreprenør AS Oslo 100  720 

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 

Hovinmoen Utvikling AS Oslo 100  18 

Skuleplass AS  Oslo 100  13 

Skulegard AS  Oslo 100  1 

Totalt  2 429 

1) Bokført verdi i selskapsregnskapet pr. 31. desember 2016 (kostmetoden).
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NOTE 6. AKSJER I TILKNYTTEDE OG FELLESKONTROLLERTE SELSKAPER

Selskap Sted Eierandel i % 
Verdi i balansen  

i NOK millioner 1) 

Allfarveg AS Oslo 50  66 

Skulebygg AS Oslo 50  21 

Skuleveg AS Oslo 50  5 

Totalt  92 

1) Bokført verdi i selskapsregnskapet pr. 31. desember 2016 (kostmetoden).

NOTE 7. FINANSIELLE PLASSERINGER / LANGSIKTIGE FORDRINGER

Beløp i NOK millioner 2016 2015

Aksjelån til ansatte i konsernet 161 160

Finansielle plasseringer 147 131

Totalt 308 291

For ytterligere informasjon om aksjelån til ansatte i konsernet vises det til note 15 for konsernet.
Selskapet har investert NOK 146 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 2016 2015

Egenkapital pr. 1. januar  1 472  1 262 

Årsresultat  684  739 

Avsatt utbytte  -602  -535 

Verdiendring netto pensjonsforpliktelse  4  6 

Egenkapital pr. 31. desember  1 557  1 472 

Beløp i NOK millioner Aksjekapital
Annen innskutt 

egenkapital
Annen  

egenkapital
Sum  

egenkapital

Egenkapital 1. januar 67 304  1 101  1 472 

Årsresultat  684  684 

Avsatt utbytte  -602  -602 

Verdiendring netto pensjonsforpliktelse  4  4

Egenkapital 31. desember 67 304  1 186  1 557 
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NOTE 9. SKATTEKOSTNAD OG UTSATT SKATT

Beløp i NOK millioner 2016 2015

SKATTEKOSTNAD

Betalbar skatt i balansen 23 2

Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag 67 46

Endring utsatt skatt -1 6

For mye/lite avsatt tidligere år  -4  - 

Årets skattekostnad 85 53

AVSTEMMING AV SELSKAPETS SKATTEPROSENT

25 % av resultat før skattekostnad (2015: 27 %) 192 214

Faktisk skattekostnad 85 53

Differanse 107 161

AVVIK SKATTEKOSTNAD

Skattefritt utbytte fra datterselskaper 98 163

Skattefri gevinst ved salg av aksjer  6  - 

Effekt av endring i skattesats -1 -2

Korrigeringer fra tidligere år  4  - 

Sum 107 161

UTSATT SKATT

Midlertidige forskjeller

Kortsiktige poster -5 -3

Gevinst- og tapskonto 34 42

Driftsmidler -2 -2

Pensjonsforpliktelser -121 -128

Grunnlag utsatt skatt (- utsatt skattefordel) -94 -91

Utsatt skatt (- utsatt skattefordel) 24 % (2015: 25 %) -22 -23

Balanseført utsatt skatt (- utsatt skattefordel) -22 -23
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NOTE 10. PENSJONER

Beløp i NOK millioner 2016 2015

PENSJONSKOSTNADER

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 6 3

Rentekostnader på netto pensjonsforpliktelse 3 3

Gevinst fra avvikling av uføreordning -3  - 

Kostnader ytelsesordning 5 6

Kostnader innskudds- og tilskuddsordninger 4 4

Pensjonskostnader 9 10

Pensjonsforpliktelser 200 209

Pensjonsmidler -79 -81

Balanseført netto pensjonsforpliktelser 121 128

Årets verdiendringer (estimatavvik) -5 8

Verdiendring etter skatt ført direkte mot egenkapitalen -4 6

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 pr. 31. desember 2016 av obligasjonslån samt 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 konsernkonto, som per 31. desember 2016 var på NOK 0. For nærmere detaljer vises det til note 28 og 29 for konsernet.
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NOTE 12. GARANTIER

Veidekke ASA har pr 31. desember 2016 avgitt ca. NOK 3 100 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 2016 2015

Kundefordringer på konsernselskaper 1 2

Utbytter og konsernbidrag til gode 839 849

Andre kortsiktige fordringer på konsernselskaper 30  - 

Sum fordringer på konsernselskaper 869 851

Leverandørgjeld til konsernselskaper 1 1

Skyldige konsernbidrag 268 278

Sum gjeld til konsernselskaper 269 279

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
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ERKLÆRING I HENHOLD TIL 
VERDIPAPIRLOVENS § 5–5

Vi bekrefter at konsernets og selskapets årsregnskap for 2016  
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, 27. mars 2017
Styret i Veidekke ASA

Martin Mæland
styreleder

Per Otto Dyb
styrets nestleder 

Gro Bakstad Ingalill Berglund Ann-Christin Andersen

Hans von Uthmann Odd Andre Olsen Inge Ramsdal Arve Fludal

Arne Giske
konsernsjef
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EIERSTYRING

Veidekkes prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse danner 
det solide fundamentet som gjør at selskapet kan skape varige 
verdier for aksjeeierne, medarbeiderne og samfunnet. 
 
1. Redegjørelse for eierstyring
God eierstyring og selskapsledelse er styrets ansvar. Veidekkes 
rapportering er i henhold til gjeldende «Norsk anbefaling 
for eierstyring og selskapsledelse» av 30. oktober 2014, og 
eventuelle endringer fra denne er begrunnet. I det følgende 
redegjøres det for hvordan punktene i anbefalingen blir fulgt 
opp i Veidekke. Redegjørelsen for god eierstyring blir behandlet 
på generalforsamlingen 10. mai 2017. Selskapets revisor har 
vurdert om opplysningene gitt i denne redegjørelsen vedrø-
rende regnskapsloven § 3-3b er konsistent med opplysninger 
gitt i årsregnskapet.

For at konsernet skal oppnå sine målsettinger over tid må 
en rekke viktige faktorer være på plass. Fokuset på lønnsom 
drift og god risikostyring står sentralt, og det samme gjør 
Veidekkes sterke bedriftskultur. Selskapets kjerneverdier 
er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. 
Verdiene skal kjennetegne og prege adferden til alle med-
arbeidere i alle relasjoner, og alle skal etterleve selskapets 
etiske retningslinjer og retningslinjer for etterlevelse av kon-
kurranseloven. Retningslinjene er tilgjengelige på veidekke.
com/no/eierstyring.

 
2. Virksomhet
Veidekkes virksomhet er definert av vedtektene. Disse er 
tilgjengelige på Veidekkes hjemmesider under «Eierstyring».

Veidekke ASA er et allmennaksjeselskap. Hovedkontoret er 
i Oslo og konsernet har aktivitet i Norge, Sverige og Danmark. 
Veidekkes virksomhet drives gjennom selskapene 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 anleggs-
prosjekter, rehabilitering, spesialiserte anleggsoppdrag samt 
utvikling av tomter og bygging av boliger og yrkesbygg. I Norge 
driver Veidekke også med asfaltvirksomhet, produksjon av 
pukk og grus samt veivedlikehold. Virksomheten i Danmark 
består i all hovedsak av bygg- og rehabiliteringsprosjekter.

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 flere forretningsmuligheter for 
Veidekke.

Konsernledelsen består av konsernsjefen, lederne for de 
tre virksomhetsområdene (Entreprenør, Eiendom og Industri), 
lederen for virksomheten i Sverige og tre ledere for de sentrale 
stabsfunksjonene.

3. Selskapskapital og utbytte
Konsernet hadde pr. 31. desember 2016 en egenkapitalandel 
på 19,9 %. Dette er innenfor målsatt nivå med hensyn til 
soliditet, optimalisert risikojustert avkastning og fremtidig 
investeringsbehov. 

Selskapets vekst forventes primært å være organisk, men 
selskapet ser også på muligheter for oppkjøp innen Veidekkes 
virksomhetsområder i Skandinavia. Veidekke har en sterk 
finansiell posisjon og vil bruke egne finansielle midler ved 
slike oppkjøp.

Veidekke har som mål å gi aksjeeierne høy og stabil avkastning 
på investeringen i selskapet. Dette er operasjonalisert gjennom 
strategiske, ambisiøse mål på enhetsnivå. For entreprenørvirk-
somheten er det satt et mål på 5,0 % resultatmargin, mens 
faktisk resultatmargin ble 3,3 % i 2016. Den norske virksomheten 
viste en resultatmargin på 4,0 %, den svenske virksomheten 
hadde en resultatmargin på 1,3 %, mens resultatmarginen i 
den danske virksomheten var på 6,2 %. For industrivirksom-
heten er det satt et mål på 6,5 % resultatmargin. Marginmålet 
er høyere enn i entreprenørvirksomheten på grunn av høyere 
kapitalbinding i virksomheten. Industri hadde en resultatmargin 
på 3,3 % i 2016. I eiendomsvirksomheten er det satt et avkast-
ningsmål på 15 % på investert kapital. Avkastningen i 2016 var  
21,4 %. Konsernet skal være finansielt sterkt, og med gjeldende 
balansestruktur vil en gearing på 40–60 % ved årsskiftene til-
fredsstille disse målkrav. Pr. 31. desember 2016 var gearingen 0. 
Veidekke arbeider med en rekke tiltak for å sikre lønnsomheten 
gjennom økt konkurransekraft. Dette omfatter så vel kontroll av 
risikoeksponering og kapitalrasjonalisering, som involverende 
planleggingsprosesser og andre effektiviseringstiltak. 
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Utbyttepolitikk
Veidekkes utbyttemål er at minst 50 % av konsernets årsresultat 
skal deles ut til aksjeeierne. For regnskapsåret 2016 foreslås et 
utbytte på NOK 4,5 pr. aksje. Dette tilsvarer et utdelingsforhold 
på 68 % (IFRS). Styret har begrunnet forslaget med basis i 
selskapets utbyttemål og solide finansielle posisjon. Utbytte 
vedtas av selskapets generalforsamling.

Styrefullmakt – kapitalutvidelse
Styret er ved generalforsamlingsvedtak årlig gitt fullmakt 
til å utvide aksjekapitalen med inntil NOK 6,5 millioner i ny 
aksjekapital, fordelt på 13 millioner nye aksjer med pålydende  
NOK 0,50 pr. aksje. Fullmakten skal kunne benyttes 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 selskapet effektivt 
kan gjennomføre nødvendige disposisjoner når situasjonen 
gjør det påkrevd. Dersom fullmakten benyttes, innebærer det 
at aksjeeiernes fortrinnsrett fravikes, og dette skal begrunnes 
av styret.

Styrefullmakt – tilbakekjøp av egne aksjer
Styret er ved generalforsamlingsvedtak årlig 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 aksje-
kursen 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 likviditetssituasjonen 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. 

4. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner  
med nærstående
Selskapets policy er at alle aksjeeiere skal behandles likt.

Største aksjeeier i Veidekke er OBOS med en eierandel på 
17,8 %. Det eksisterer habilitetsregler som sikrer at vedtak 
ikke i noen sammenheng favoriserer største aksjeeier. OBOS 
er en stor eiendomsutvikler, og de siste årene har OBOS og 
Veidekke samarbeidet om utviklingen av en rekke eiendom-
sprosjekter. For å sikre at alle vilkår og avtaler håndteres 
på kommersielle vilkår, er praksis at de to partene, OBOS 
og Veidekke, etablerer 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 
ordinære forretningsmessige avtaler, blir det sørget for at 
uavhengige rådgivere engasjeres for å sikre riktig verdsettelse.

Det tilstrebes å gi eksisterende aksjeeiere fortrinnsrett 
ved kapitalutvidelser.

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 selskapet. 
Selskapets mål er at minst halvparten av selskapets medar-
beidere 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 utgangen 
av 2016 hadde 3 767 ansatte til sammen en eierandel på  
14,9 % i selskapet. For sentrale ledere (903 personer) er det 
ønskelig at den enkelte har en betydelig aksjepost i selskapet. 
Denne gruppen har samlet en eierandel på 10,5 %.

Konsernet følger Oslo Børs’ innsideregler og handlerestrik-
sjoner. Se Aksjeeierinformasjon om innsideregler for ansatte.

5. Fri omsettelighet 
Veidekke har én aksjeklasse, og det er ingen omsetningsbe-
grensninger for handelen. Det ble i 2016 omsatt 25,0 millioner 
aksjer over Oslo Børs. Omsetningshastigheten var 18,1 %. 
Selskapet arbeider kontinuerlig for å bidra til tilfredsstillende 
likviditet i aksjen. Dette skjer primært gjennom løpende og 
tilfredsstillende kommunikasjon med investorer og marked. 
Se også under Aksjeeierinformasjon.

6. Generalforsamling
Veidekke tilstreber å legge til rette for at alle aksjeeiere kan 
utøve sine rettigheter ved å delta i generalforsamlingen og at 
generalforsamlingen blir en effektiv møteplass for aksjeeiere 
og styret. I 2017 holdes generalforsamlingen den 10. mai.

Innkalling og saksdokumenter legges ut på selskapets 
hjemmesider senest tre uker før generalforsamlingen avholdes. 
Aksjeeieres deltakelse på generelforsamling skjer enten ved 
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personlig oppmøte eller ved fullmektig. Fullmaktserklæring 
ligger ved innkallingen til generalforsamlingen. 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. Dessuten deltar selskapets ledelse. Styrets leder 
åpner generalforsamlingen og stiller spørsmål til generalfor-
samlingen om det er forslag til møteleder. Dersom det ikke 
fremmes forslag fra generalforsamlingen, foreslår styreleder 
seg selv som møteleder. Protokoll fra generalforsamlingen 
offentliggjøres første virkedag etter at møtet er avholdt.

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 styret, bør 
være aksjeeiere eller representanter for aksjeeierne. I arbeidet 
med styreinnstillingen har valgkomiteen kontakt med daglig 
leder, styremedlemmer og relevante aksjeeiere.

Valgkomiteen skal 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 komi-
teens medlemmer. Siden det tilligger valgkomiteen å foreslå 
kandidater til styret, gjelder ingen frister for å fremme slike 
forslag til valgkomiteen. Det er lagt til rette for at aksjeeierne via 
selskapets hjemmeside kan sende inn forslag til styrekandidater 
til valgkomiteen. I 2016 bestod valgkomiteen av Harald Norvik 
(leder), Erik Must og Olaug Svarva og Jan Tore Berg-Knutsen 
(frem til mai 2016)/Arne Baumann (fra mai 2016).

8. Bedriftsforsamling og styre, sammensetning  
og uavhengighet
Styret er Veidekkes høyeste forvaltningsorgan og er direkte 
underlagt generalforsamlingen. Styret består av seks medlem-
mer valgt av aksjeeierne og tre medlemmer valgt av og blant 
de ansatte. Aksjeeiervalgte styremedlemmer velges for ett år.

Veidekke inngikk i 2003 avtale med de ansatte om at 
selskapet 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.

Ved styresammensetningen legges det vekt på å ivareta 
aksjeeiernes fellesskap samt selskapets kompetanse, kapasitet 
og mangfold. Det søkes representasjon fra hele Skandinavia. 
Styresammensetningen i Veidekke ASA oppfyller kravene i 
allmennaksjeloven om kvinneandel i børsnoterte selskaper.

Styret er sammensatt slik at det kan handle uavhengig av 
aksjeeieres særinteresser. I tillegg inneholder styreinstruksen 
habilitetsregler for behandling av saker hvor et styremedlem 
har særinteresser. Vedtektsfestede regler om valg av valgko-
mité bidrar til å sikre styrets uavhengighet.

Alle aksjeeiervalgte styremedlemmer er uavhengig av 
selskapets ledelse. Styrets leder var konsernsjef i OBOS,  
Veidekkes største aksjeeier, fra1983 til 2015.  

I henhold til selskapets vedtekter bør styremedlemmene 
eie aksjer selv eller være representanter for aksjeeiere.

9. Styrets arbeid
Styret setter mål, fastlegger strategi og budsjetter og bidrar 
aktivt med kompetanse og erfaring. Etter fastlagte planer 
foretar styret årlig en gjennomgang av forretningsområdene, 
og det foreligger en systematisk årsplan for hvilke temaer 
som skal dekkes på styremøtene. Det avholdes ni ordinære 
styremøter i løpet av året.

Styret arbeider på grunnlag av styreinstruks og evaluerer 
årlig sitt eget arbeid og sin kompetanse.

Styrets revisjonsutvalg
Styrets revisjonsutvalg er sammensatt av tre aksjeeiervalgte 
styremedlemmer og arbeider på grunnlag av styregodkjent 
mandat og instruks. Revisjonsutvalget skal utvikle samarbei-
det 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 rapporterer til styret.

I 2016 bestod revisjonsutvalget av Gro Bakstad (leder), 
Hans von Uthmann og Ann-Christin Andersen. 

Styrets kompensasjonsutvalg
Styrets kompensasjonsutvalg er sammensatt av tre aksje-
eiervalgte styrerepresentanter og arbeider på grunnlag av 
styregodkjent mandat og instruks. Utvalget legger frem 
forslag overfor styret om lønn og kompensasjonsordninger 
for konsernsjefen. I tillegg er utvalget rådgivende overfor kon-
sernsjefen når det gjelder lønn og kompensasjonsordninger 
for ledelsen. Utvalget rapporterer til styret.
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I 2016 bestod kompensasjonsutvalget av Martin Mæland 
(leder), Per Otto Dyb og Hans von Uthmann. 

Styrets eiendomsutvalg
Styrets eiendomsutvalg er sammensatt av tre aksjeeiervalgte 
styrerepresentanter og arbeider på grunnlag av styregodkjent 
mandat og instruks. Eiendomsutvalget skal gjennomgå alle 
vesentlige investeringsbeslutninger for å sikre god internkon-
troll og kontroll ved kjøp av større utbyggingstomter. I 2016 
bestod eiendomsutvalget av Annika Billström (leder fram til 
mai 2016 da hun trådte ut av styret i Veidekke ASA), Martin 
Mæland (leder fra mai 2016), Gro Bakstad og Ingalill Berglund 
(medlem fra mai 2016).

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. Med et stort antall prosjekter 
i arbeid til enhver tid, krever dette 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 
parametere. 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, konsernle-
delsen og i styret.

Risikoeksponeringen innen 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
Veidekkes «årshjul» er kjernen i selskapets økonomiske og 
strategiske planlegging. Her defineres en fast agenda gjennom 
året for utarbeidelse av rammedokumenter, strategiplaner, 
budsjetter og løpende oppfølging av virksomhetene.

Finansiell styring
Konsernet styres etter klare finansielle mål knyttet til resultat-
margin, kapitalavkastning og kapitalstruktur. Målene er brutt 
ned og operasjonalisert i virksomhetene, som har klare krav 
til lønnsomhet og kontantstrømmer. Innen entreprenør- og 
industrivirksomheten settes krav til prosjektets resultatmargi-
ner, inklusive finansielle poster. Eiendom er en kapitalintensiv 
virksomhet, og måles etter avkastning på investert kapital.

Finansiell rapportering
Veidekkes konsernregnskap blir avlagt etter gjeldende IFRS-
regelverk. Konsernets valgte regnskapsprinsipper kommuni-
seres til virksomhetene, med særlig vekt på nye og vesentlige 
standarder og endringer i disse. Regnskapsmessig informasjon 
rapporteres gjennom konsernets felles rapporteringssys-
tem. Samtlige selskaper rapporterer til konsern ti ganger i 
året, basert på informasjon fra egne forretningssystemer. 
Rapporteringssystemet har en overordnet kontoplan og har 
innebygde kontrollsystemer som skal sikre at informasjonen 
er konsistent. Rapporteringen utvides i årsoppgjøret for å 
dekke krav til tilleggsopplysninger.

Konsolidering og kontroll av regnskapsinformasjon skjer 
på flere nivåer i organisasjonen i samsvar med Veidekkes 
desentraliserte styringsmodell. Hver enkelt enhet er ansvarlig 
for overholdelse av gjeldende lover og regler for finansiell 
rapportering, og for å søke assistanse fra divisjons- og/eller 
konsernstab ved vesentlige vurderinger eller transaksjoner 
utenom ordinær virksomhet. Konsernet har en egen prosess-
beskrivelse som skal følges i forbindelse med kjøp og salg 
av virksomheter.

For en prosjektorganisasjon er den største risikoen knyttet 
til finansiell rapportering relatert til korrekt status og risikovur-
dering i prosjektene. Det er derfor fokus på å sikre nødvendig 
kompetanse i prosjektrapportering. Dette blir dekket blant 
annet gjennom kurs i relevante økonomi- og styringssystemer.
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Etiske retningslinjer
Med grunnlag i kjerneverdiene – profesjonell, redelig, entusi-
astisk og grensesprengende – har Veidekke utarbeidet etiske 
retningslinjer. Medarbeidernes aktive deltakelse i prosessen, 
debatten og involvering rundt de etiske problemstillingene som 
virksomheten adresserer, er sentrale elementer i implemen-
teringen av retningslinjene. Selskapets etiske retningslinjer 
ligger på Veidekkes intranett og hjemmeside.

Varsling av kritikkverdige forhold
Det er utarbeidet interne regler for varsling av kritikkverdige 
forhold i selskapet, og det er også etablert et eksternt vars-
lingsombud. Retningslinjene er tilgjengelige på Veidekkes 
intranett.

Konkurranserettslige regler
Veidekke har et omfattende program som gir ansatte innføring 
og trening i de grunnleggende konkurranserettslige regler 
som gjelder for Veidekkes virksomhet. Formålet er å bidra til 
økt forståelse og til å sikre etterlevelse av gjeldende konkur-
ranserett. De konkurranserettslige reglene er tilgjengelige på 
Veidekkes intranett og hjemmeside.

11. Godtgjørelse til styret
Godtgjørelse til styret fastsettes av generalforsamlingen på 
basis av innstilling fra Valgkomiteen. Godtgjørelsen reflekterer 
styrets ansvar, kompetanse og tidsbruk. Godtgjørelsen er 
uavhengig av selskapets resultat.

Ingen av de aksjeeiervalgte styremedlemmene har sær-
skilte oppgaver utover hva som følger av styrevervet. 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.

12. Godtgjørelse til ledende ansatte
Det blir hvert år gitt en redegjørelse til generalforsamlingen om 
selskapets retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte.

Som grunnlag for fastsettelsen av lønn til konsernets ledere 
ligger informasjon som hentes inn gjennom lønnsstatistikk 
som sammenligner lønnsnivået med andre virksomheter 
i bransjen og øvrige relevante virksomheter. Selskapets 
strategi er å tilby konkurransedyktige lønnsbetingelser, men 
selskapet ønsker ikke å være lønnsledende. Det er i tillegg 

etablert et bonusprogram der maksimal utbetaling er fastsatt 
til 30 % av årslønn, og dette er nedfelt i budsjett og knyttet til 
måloppnåelse 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 
Veidekkeaksjer til rabattert kurs og med finansieringsbistand. 
Se også Aksjeeierinformasjon.

Det er ingen aksjeopsjonsordninger i Veidekke. Det vises 
for øvrig til note 5 og 30.

13. Informasjon og kommunikasjon 
Arbeidet med investormarkedet har en sentral stilling i Veidekke. 
Selskapet legger vekt på at informasjonen er basert på høy 
kvalitet, åpenhet og rettidighet slik at aksjekursen reflekterer 
verdiene i selskapet. 

Veidekke følger Oslo Børs’ Investor Relations anbefalinger 
av 10. juni 2014. Ledelsen møter investorer og markedet både 
i Norge og utlandet løpende gjennom året og arbeider aktivt 
med tilbakemeldingene møtene gir. For å sikre at lik informa-
sjon gis til både investorer og marked, baseres slike møter på 
informasjon som er gitt i forbindelse med offentliggjøringen 
av kvartalsregnskapene. Se også under Aksjeeierinformasjon.

14. Selskapsovertakelse
Dersom det fremsettes overtakelsestilbud på selskapets aksjer, 
vil ikke selskapets styre utnytte fullmakter eller treffe andre 
vedtak som vanskeliggjør tilbudet uten at dette er godkjent 
av generalforsamlingen etter at tilbudet er kjent. Veidekke 
avviker fra NUES‘ anbefaling om å ha nedfelt spesifikke ret-
ningslinjer for opptreden ved eventuelle tilbud om overtakelse 
av selskapet. Selskapet har ikke funnet det hensiktsmessig å 
ha slike retningslinjer, men styret slutter seg til formuleringene 
i anbefalingen.

15. Revisor 
Ekstern revisor 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 mulighet 
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 revisjonsutvalget. I 
disse møtene fremlegger også revisor en rapport fra interimre-
visjonen og en rapport for årsoppgjøret, hvor revisor tar stilling 
til kvaliteten på internkontrollen i alle deler av konsernet og 
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omtaler eventuelle regnskapsmessige 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.

16. Samfunnsansvar 
Veidekke forutsetter at all forretningsvirksomhet i selskapet 
følger nasjonale lover og regler i henholdsvis Norge, Sverige og 
Danmark. Det er etablert en rekke retningslinjer og modeller 
som styrer selskapets opptreden i samfunnet, og det arbeides 
kontinuerlig med å forbedre og implementere disse på tvers 
av organisasjonen.

ISO-standarden for samfunnsansvar, ISO26000, som ble 
lansert i desember 2010, gir råd om hvordan samfunnsansvar 
integreres i organisasjonen og hvordan man på best mulig 
måte kan bidra til bærekraftig utvikling gjennom sin virksomhet. 
Veidekke vil benytte ISO26000 som inspirasjon og veiledning 
til kontinuerlig forbedring og systematisering av arbeidet med 
samfunnsansvar. Veidekke benytter fjerde versjon av The Global 
Reporting Initiative (GRI) som utgangspunkt for rapportering 
av samfunnsansvar. For mer informasjon om samfunnsan-
svar i Veidekke, se Veidekkes samfunnsansvarsrapport på  
http://no.veidekke.com.
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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 2016, 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 2016, 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 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 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 revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av 
selskapet 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 2016. 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.  

Inntektsføring av prosjekter i entreprenørvirksomheten 
Inntekter fra prosjekter i entreprenørvirksomheten er regnskapsført basert på løpende inntektsføring.  Ved 
løpende inntektsføring fastsettes prosjektenes lønnsomhet og fremdrift basert på estimater.  Det er 
usikkerhet knyttet til forventede totale inntekter, kostnader, utfallet av tvister og eventuelle andre 
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forpliktelser som legges til grunn for disse estimatene. Prosjektene kan være komplekse og ha varighet 
over flere år. Inntektsføring 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 og rutiner for prosjektoppfølging, testet kontroller 
knyttet til prosjektvurderinger og inntektsføring. Vi diskuterte status på utvalgte prosjekter med 
prosjektledelse og med selskapets ledelse på regions- og enhetsnivå og besøkte utvalgte prosjekter. 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 lønnsomheten 
for utvalgte prosjekter og for den samlede prosjektporteføljen. Vi har i tillegg foretatt analyser av faktisk 
inntjening på utvalgte prosjekter mot estimert sluttprognose gjennom prosjektperioden for å vurdere 
ledelsens treffsikkerhet i skjønnsmessige vurderinger og estimater.  
 
Vi viser til note 7 om prosjekter under utførelse og note 24 om leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld. 

Tvister og krav i større samferdselsprosjekter 
Konsernet har enkelte tvistesaker med byggherre relatert til tolkning og forståelse av inngåtte kontrakter. 
Dette gjelder spesielt i samferdselsprosjekter hvor kontraktssummene er betydelige, og prosjektene og 
kontraktene er komplekse. Tvister og krav gjelder 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 grad av 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 og testet selskapets interne kontroll knyttet til identifikasjon, evaluering og oppfølging av 
tvistesaker. Vi evaluerte ledelsens vurdering av estimater og mulig utfall av tvistesaker. Vi diskuterte 
kjennskap til tvistesaker med ledelsen på ulike nivåer i konsernet, har gjennomgått relevant intern og 
ekstern korrespondanse, samt avholdt møte med intern juridisk avdeling og innhentet uttalelse fra ekstern 
og intern advokat. Vi vurderte faktisk utfall av historiske tvistesaker og eventuell relevans for 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 øvrig informasjon. Vår 
uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige 
informasjonen.  

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet 
eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den ellers viser seg å inneholde 
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.  
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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 
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. 
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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 
allmennhetens interesse av at forholdet blir omtalt.  
 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen og redegjørelsene for eierstyring og samfunnsansvar 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen og i redegjørelsene for eierstyring 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, 27. mars 2017 
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. Veidekkeaksjen nådde en totalavkastning på 17,5 %  
i 2016. Utdelt utbytte var på NOK 4,0 pr. 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 25,0 millioner Veidekkeaksjer på Oslo Børs 
i 2016, hvilket gir en omsetningshastighet på 18,1 %.  
Til sammenligning ble det i 2015 omsatt 37,3 millioner aksjer, 
som tilsvarer en omsetningshastighet på 27,9 %. I alt var det 
65 629 handler av Veidekkeaksjen i løpet av året, mot 77 679 
året før. Aksjekursen var ved utgangen av 2016 NOK 123,50, 
hvilket tilsvarer en markedsverdi på NOK 16,5 milliarder.  
I 2016 gav Veidekkeaksjen en avkastning til eierne på  
17,5 % inklusive utbytte. Til sammenligning var avkastningen 
for Oslo Børs på 12,1 %.

Utbytte
Selskapets utbyttepolitikk innebærer at utbyttet skal utgjøre 
minimum 50 % av årsresultatet (utdelingsforhold).

For regnskapsåret 2016 foreslår styret å dele ut kr 4,5 pr. 
aksje i utbytte, mot kr 4,0 i 2015, som tilsvarer et utdelings-
forhold på 68 %, mot 70 % i 2015. Aksjeeierne får dermed 
en direkte avkastning på 3,6 % basert på aksjekursen ved 
årsskiftet, som var NOK 123,50.

Utbyttet utbetales den 24. mai 2017 til de aksjeeiere som 
er registrert som eiere på den dato generalforsamlingen 
avholdes. Generalforsamling avholdes 10. mai 2017.

Aksjeeierstruktur
Veidekke hadde ved utgangen av året 9 029 aksjeeiere, 
sammenlignet med 8 704 ved inngangen til året. De største 
eierne i selskapet er OBOS BBL (17,8 %), Folketrygdfondet 
(12,5 %) og IF Skadeforsäkring AB (6,9 %). I alt eier 3 767 
ansatte aksjer i selskapet med en samlet eierandel på  

14,9 %. Ansattes eierandel var til sammenligning 15,4 % i 2015. 
I løpet av året sank utenlandsandelen til 26,7 % fra 28,7 %.

Veidekkes aksjekapital pr. 31. desember 2016 var  
NOK 66 852 471 fordelt på 133 704 942 aksjer med pålydende  
NOK 0,50. Veidekke har alltid hatt én aksjeklasse hvor én 
aksje har én stemme.

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 for-
retningsforståelse. 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 finansieringsbistand 
er det 20 % rabatt. Aksjene har en bindingstid på henholdsvis 
tre og to år. Det er stor interesse for å kjøpe aksjer gjennom 
disse ordningene. Totalt tegnet 2 978 medarbeidere seg i 
2016, og det ble tildelt 1,66 millioner aksjer til en totalverdi 
av NOK 138,5 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 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 informasjon om styrets fullmakt.
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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 ytterli-
gere å sikre grundighet i undersøkelsesplikten. Dette er i tråd 
med anbefalingene fra Oslo Børs. Selskapet har utarbeidet 
interne regler som alle medarbeidere i sentrale stillinger og 
de hovedtillitsvalgte er gjort kjent med. Reglene innebærer 
blant annet at det er forbud mot handel med Veidekkeaksjer 
fire uker før fremleggelse av kvartalsresultater, og at den 
ansatte til enhver tid må utvise stor aktsomhet ved kjøp og 
salg av Veidekkeaksjer.

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 informasjon. Åpen 
dialog med investorer, analytikere og andre interessenter i 
finansmarkedet skal bidra til at konsernets verdier reflekteres 
i prisingen av Veidekkeaksjen.

Kvartalsrapporteringen skjer i henhold til finansiell kalender, 
som er gjengitt foran i denne årsrapporten. I forbindelse med 
offentliggjøring av års- og delårsresultatene holder Veidekke 
presentasjoner for aksjeeiere, investorer, meglere, analyti-
kere, presse og ansatte. Disse presentasjonene kan følges 
via webcast. Selskapet gir informasjon på norsk og engelsk. 
Kvartalsrapporter, analytikerpresentasjoner, konjunkturrapporter 
og andre viktige pressemeldinger/presentasjoner, samt infor-
masjon om Veidekkeaksjen, kursutvikling, aksjeeierforhold, 
oppdaterte lister over aksjeeiere og analytikere som følger 
Veidekkeaksjen, ligger på: http://veidekke.com/no/. 
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STØRSTE AKSJEEIERE PR. 31. DESEMBER 2016

Eierandel i %

OBOS BBL 17,8

Folketrygdfondet 12,5

IF Skadeforsäkring AB 6,9

Handelsbanken Fonder 3,4

Danske Invest Norske Instit. II 2,1

Must Invest AS 2,1

MP Pensjon PK 2,0

Swedbank Robur (Smabolagsfondnorden) 1,5

Verdipapirfondet DNB Norge (IV) 1,4

Taiga Fund 1,3

Sum 10 største 51,0

Ansatte (3 767 aksjeeiere) 14,9

Øvrige 34,1

Totalt 100,0

Oversikt over de 20 største aksjeeierne finnes på Veidekkes hjemmeside. 
Oversikten blir oppdatert hver uke. Nordea er selskapets kontofører.

AKSJESPREDNING PR. 31. DESEMBER 2016

Aksjebeholdning Fra Til Antall aksjeeiere Antall aksjer %

1 100 1 938 91 066 0,1

101 1 000 3 438 1 678 876 1,2

1 001 10 000 2 792 9 862 4883 7,4

10 001 100 000 743 19 671 052 14,7

100 001 118 102 401 065 76,6

Totalt 9 029 133 704 942 100,00
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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 FusjonStoltz 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 VEIDEKKEAKSJEN

2016 2015 2014 2013 2012

Børskurs 31. desember 123,50 108,50 73,75 48,8 44,0

- høy 126,50 109,00 74,25 51,25 48,8

- lav 96,75 69,50 46,0 43,5 37,9

Resultat pr. aksje1) 6,6 5,7 6,3 4,1 3,9

Børskurs/resultat (P/E) 18,7 19,0 11,7 11,9 11,3

Børskurs/egenkapital pr. aksje (P/B) 4,8 4,5 3,6 2,7 2,7

Utbytte pr. aksje 4,50 4,0 3,5 3,0 2,5

Utdelingsforhold (%) 68 70 55,5 73,2 64,1

Omsetningshastighet (%) 18,7 27, 9 23,9 20,1 15,1

Direkte avkastning (%) 3,6 3,7 4,7 6,1 5,7

Utestående aksjer (gjennomsnitt mill.) 133,7 133,7 133,7 133,7 133,7

Børsverdi pr. 31. desember (NOK mill.) 16 512 14 507 9 861 6 525 5 883

Antall aksjeeiere pr. 31. desember 9 029 8 704 7 328 7 356 7 306

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 sammen-
heng 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 gene-
ralforsamlingen. 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 inntas i eller vedleg-
ges 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 fly- 
plassutbygginger 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 innen 
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 boligsegmentet 
med eiendomsutvikling som nytt virksomhetsområde, 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 selskapet entreprenør- og eiendomsvirksomhet 
i Sverige.

I dag er Veidekke Norges største og Skandinavias fjerde 
største entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap. Ambisjonen 
er å videreutvikle selskapet innen de eksisterende produkt- og 
markedsområdene, tuftet på en strategi om lønnsom vekst.



veidekke.no

SAMMEN BYGGER VI 
FREMTIDEN

D
esign og produksjon: A

rtbox A
S

, Trykk: P
rintbox A

S
, Foto: Veidekke.

Veidekke er en av Skandinavias største 
entreprenører og eiendomsutviklere. 
Selskapet utfører alle typer bygg- og 
anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og 
produserer asfalt, pukk og grus. Involvering 
og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. 
Omsetningen er 30,1 milliarder kroner (2016), 
og om lag halvparten av de 7 400 
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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