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Fra konsernsjeFen:

Det fjerde kvartalet i 2009 ble et resultatmessig godt kvartal. Entreprenørvirksomheten opprettholdt gode marginer til tross for lavere 
omsetning, og ordrereserven økte. Innen Eiendomsutvikling så vi at boligsalget tok seg opp i kvartalet og at boligproduksjonen kom i 
gang igjen.

nØkkeLTaLL (Mnok)
4. kvartal 

2009
4. kvartal 

2008 2009 2008 2007

Driftsinntekter 4 066,4 4 448,3 15 558,0  19 395,3  19 335,9 

Resultat før skatt 211,6 252,0 523,1  815,6  1 181,0 

Resultat pr. aksje (NOK) * 1,3 1,3 3,0  4,5  7,1 

Resultatmargin (%) 5,2 5,7 3,4  4,2  6,1 

Netto rentebærende posisjon 101 -260 101  -260 192 

Ordrereserve entreprenør virksomheten 12 346 10 564 12 346 10 564 13 263 
         

sTyreTs bereTning For 4. kvarTaL 2009:

* Ingen utvanningseffekt foreligger.
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HovedTrekk
Veidekkes omsetning i 4. kvartal 2009 ble 4 066 
MNOK (4 448 MNOK i 4. kvartal 2008). Resultat 
før skatt ble 211,6 MNOK (252,0 MNOK). Dette 
tilsvarer et resultat per aksje på kr 1,3 (kr 1,3). 
Konsernets driftsresultat i 4. kvartal var 193,3 
MNOK (190,8 MNOK). Netto finansresultat ble 
16,1 MNOK (-2,2 MNOK). 

Ved utgangen av kvartalet var ordrereserven 
for entreprenørvirksomheten på 12,3 mrd. NOK, 
mot 10,6 mrd. NOK på samme tid i fjor. 

Konsernet har en god finansiell stilling, og på 
denne bakgrunn vil styret anbefale et utbytte på 
kr. 2,50 per aksje.

Økonomiene i Skandinavia har i løpet av 2009 
beveget seg fra finanskrise og stor usikkerhet til 
lavkonjunktur. Med det som utgangspunkt knyt-
ter det seg fortsatt stor usikkerhet til markedsut-
viklingen i et mellomlangt perspektiv. 

Resultatene for 2009 viser at Veidekke har 
kommet relativt trygt gjennom finanskrisen. 
Konsernet har en god finansiell posisjon. Kompe-
tanse og kapasitet er opprettholdt i organisasjo-
nen, boligsalget har økt og ordrereserven viste 
en positiv utvikling i kvartalet. 

Entreprenørvirksomheten oppnådde i 2009 
gode resultatmarginer som følge av god drift og 
gunstig kostnadsutvikling i leverandørmarkedet. 
Ordrereserven økte gjennom 2009. Utfordrin-
gen i tiden fremover blir å opprettholde fokus på 
marginkravene ved inngåelse av nye kontrakter 
og i gjennomføringen av de prosjektene som er 
inngått i et langt strammere og mer konkurran-
sepreget marked. En kompetent organisasjon og 
mange år med forbedringsarbeid gir et grunnlag 
for å klare dette.

For virksomheten innen eiendomsutvikling 
i Norge og Sverige ble fjerde kvartal preget av 
økende salg og igangsetting av fire prosjekter. 
Fortsatt er det langt igjen til aktivitetsnivået i de 
beste årene, men tendensen er positiv. Både i 
Sverige og Norge bygges det for få nye boliger i 
sentrale strøk. En fortsatt moderat renteutvikling 
og stabil sysselsetting bør gi bedrede muligheter 
i tiden fremover. 

Etter mange utfordringer gjennom 2009 avslut-
tet industrivirksomheten året på en tilfredsstil-
lende måte. Mye forbedringsarbeid er gjort i 
løpet av året, og forlenget asfaltproduksjon som 
følge av gode værforhold gav volumvekst og 
bedret inntjening.

enTreprenØrvirksoMHeT
I Norge og Danmark driver enhetene landsdek-
kende bygg- og anleggsvirksomhet, mens virk-
somheten i Sverige er konsentrert i regionene 
rundt Stockholm, Göteborg og i Skåne. 

Totalt hadde entreprenørvirksomheten en 
omsetning på 3 225 MNOK i 4. kvartal (3 833 
MNOK i 4. kvartal 2008), og resultat før skatt ble 
222,9 MNOK (266,0 MNOK). Resultatmarginen 
ble 6,9 % (6,9 %).

entreprenørvirksomheten i norge
Virksomheten hadde i 4. kvartal en omsetning på 
2 199 MNOK (2 515 MNOK). Resultat før skatt 
ble 191,7 MNOK (223,1 MNOK), som tilsvarer en 
resultatmargin på 8,7 % (8,9 %).

Virksomheten viste i perioden meget gode 
resultater som følge av gjennomgående god 
prosjektinntjening. Sammenlignet med fjerde 
kvartal forrige år er resultatmarginen på samme 
nivå, men resultatet ble noe svakere som følge 
av betydelig lavere aktivitetsnivå. 

Det norske bygg- og anleggsmarkedet har 
vært vesentlig svakere i 2009 enn i 2008. Dette 
er først og fremst en konsekvens av lavere etter-
spørsel fra private kunder. Gjennom de offentlige 
tiltakspakkene er det imidlertid blitt tilført betyde-
lige midler til offentlige bygge- og anleggsopp-
gaver, og økningen har vært spesielt stor innenfor 
offentlige samferdselsprosjekter. 

Det er fortsatt usikkerhet knyttet til markeds-
utviklingen. Usikkerheten går på generell økono-
misk utvikling, renteutvikling og videreføring av 
offentlige tiltakspakker innen bygg og anlegg. 

Veidekke Entreprenør har det siste året konsen-
trert seg om å håndtere en krevende markeds-
situasjon på en måte som både gir gode resultater 
i et kort perspektiv, og som danner grunnlag for 
økt styrke i et lengre perspektiv. Det kontinuer-
lige forbedringsarbeidet gjennom prosessen Vi 
i Veidekke er blitt videreført. Virksomheten har 
unngått nedbemanninger, og har arbeidet syste-
matisk med kompetanseutvikling og rekruttering. 

Ordrereserven viste noe økning i 4. kvartal som 
følge av tilgang på infrastruktur- og boligprosjek-
ter. Ved utgangen av kvartalet hadde Veidekke 
Entreprenør en ordrereserve på 8 593 MNOK, 
mot 6 579 MNOK på samme tid i fjor. 

Blant nye, større kontrakter som er inngått, kan 
vi nevne første del av Vossapakko for Statens 
vegvesen med kontraktssum på ca. 311 MNOK 
og leilighetsprosjektet Strandliveien på Kolbotn 
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utenfor Oslo med en kontraktssum på ca. 194 
MNOK. Utbygger er Strandliveien AS, som er et 
selskap der Malthe Winje Eiendom AS og Vei-
dekke Eiendom AS eier 50 % hver.

entreprenørvirksomheten i sverige
Den svenske entreprenørvirksomheten hadde en 
samlet omsetning i 4. kvartal på 642 MNOK (835 
MNOK). Resultat før skatt ble 12,0 MNOK (17,6 
MNOK), som tilsvarer en resultatmargin på 
1,9 % (2,1 %). 

Omfanget av infrastrukturprosjekter er frem-
deles bra, men prisnivået er presset. Det har vært 
en svak oppgang i boligbyggingen, men marke-
det er på et lavt nivå. Når det gjelder yrkesbygg, 
er det noe etterspørsel i Stockholm og Skåne.

Resultatmessig var det god drift og resultat-
margin for virksomheten i Stockholm, mens så 
vel aktivitet som lønnsomhet i de andre regio-
nene var påvirket av lav ordreinngang i de foregå-
ende kvartalene. Spesielt er Region Väst rammet 
av et svært utfordrende marked.

Ved utgangen av 4. kvartal hadde den svenske 
entreprenørvirksomheten en ordrereserve på 
2 764 MNOK, sammenlignet med 2 479 MNOK 
på samme tid i fjor.

Blant nye de kontraktene som ble inngått i 4. 
kvartal, kan vi nevne et veiprosjekt for Vägverket 
i Kista ved Stockholm til 319 MSEK, et tunnelpro-
sjekt på strekningen Hede-Älvängen på E45 til 
238 MSEK og et jernbaneprosjekt utenfor Göte-
borg for Banverket til 255 MSEK. Vi skal også 
bygge boliger for HSB i Lund til 72 MSEK og et 
leilighetshotell i Stockholm for Estancia Gärdet 
AB til 72 MSEK.

entreprenørvirksomheten i danmark
Veidekkes entreprenørvirksomhet i Danmark, 
Hoffmann, hadde i 4. kvartal en omsetning på 

384 MNOK (483 MNOK) og et resultat før skatt 
på 19,2 MNOK (25,3 MNOK), som tilsvarer en 
resultatmargin på 5,0 % (5,2 %).

Til tross for store utfordringer i markedet har 
virksomheten opprettholdt det positive inntje-
nings- og resultatnivået fra de tidligere kvarta-
lene, som følge av god prosjektinntjening.

Det er fortsatt høyt fokus på ordrebeholdnin-
gen for å få nye kontrakter som skal utføres i 2010 
og 2011. Kravet til prosjektinntjening står fast. 
Virksomhetens ressurser vurderes kontinuerlig 
ut fra markedsforholdene. 

Et fokusområde som gis ekstra oppmerksom-
het, er den stigende konkursrisikoen blant våre 
samarbeidspartnere. Dette utgjør en utfordring 
for gjennomføringsevnen på prosjektene og opp-
rettholdelse av lønnsomheten. 

Ved utgangen av 4. kvartal hadde selskapet en 
ordrereserve på 978 MNOK, sammenlignet med 
1 298 MNOK på samme tid i fjor. Ordretilgangen 
har vært fallende igjennom året, som følge av 
fortsatt forsinket igangsetting av offentlige byg-
geprosjekter.

Blant nye kontrakter som er inngått i 4. kvartal, 
kan nevnes renovering av boliger i Skovengen til 
60 MDKK, oppføring av et kontorbygg, Karberg-
hus, Sjælland, til 41 MDKK og en ishall, Vojens IS 
Arena, Jylland til 96 MDKK. Vi skal også bygge et 
helsesenter, Thors bakke, Jylland, til 156 MDKK. 

eiendoMsuTvikLing
Enheten omfatter utvikling av boliger i egen regi, 
samt yrkesbygg for private og offentlige kunder. 
Virksomheten er konsentrert rundt de største 
byene i Norge og Sverige, mens det i Danmark 
kun er en begrenset virksomhet.

I 4. kvartal hadde eiendomsvirksomheten i 
Skandinavia en omsetning på 227 MNOK (220 
MNOK). Resultat før skatt var -26,0 MNOK mot 
17,0 MNOK i samme kvartal året før. Resultatet er 
preget av det svake boligmarkedet med lav pro-
duksjon samt nedskrivninger og salgsgevinster 
med netto effekt på 32 MNOK. 

Etter en periode med svært lavt salg og få igang-
satte prosjekter har boligmarkedet vist en gradvis 
bedring i de siste tre kvartalene. Markedet for 
bruktboliger har vært godt i Oslo- og Stockholms-
området. På de nye prosjektene som vi har lagt 
ut for salg, har forhåndssalget vært godt. Dette 
gir grunnlag for optimisme, selv om markedet for 
større blokkbebyggelse fortsatt er avventende 
flere steder. Det vil i 1. kvartal 2010 bli igangsatt 
flere prosjekter både i Norge og Sverige.

Til sammen ble det i 4. kvartal solgt 182 boliger, 
mot totalt 130 i 2008.

På grunn av lav igangsetting de siste årene 
hadde den samlede eiendomsvirksomheten ved 
utgangen av kvartalet kun 311 boliger under pro-
duksjon. Til sammenligning var det per 4. kvartal i 
fjor i alt 638 boliger under produksjon. Konsernet 
har ved utgangen av kvartalet en tomtebank som 
tilsvarer 7 800 boenheter. 
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eiendomsutvikling i norge
Med god hjelp av lav rente og bedret finansmar-
ked har det i de siste ni månedene vært en tyde-
lig bedring i markedet. Forhåndssalget på de fem 
prosjektene vi har lagt ut for salg, har vært godt, 
og prosjektene vil bli igangsatt i 1. kvartal 2010. 
Prosjektene ligger på Østlandet, mens markedet 
i de øvrige regionene fortsatt er avventende. Til 
sammen ble det i 4. kvartal solgt 91 boliger, mot 
totalt 41 i 2008.

Markedet er best innenfor småhus/rekkehus 
og mindre blokkbebyggelse i randsonene, mens 
markedet for større blokkbebyggelse er mer 
selektivt.

I 4. kvartal hadde virksomheten en omsetning 
på 95 MNOK (72 MNOK). Resultat før skatt var 
0,0 MNOK (7,7 MNOK). De to siste årene har det 
vært lav igangsetting av nye prosjekter og aktivi-
tet og resultat er preget av dette. Resultatet er 
preget av lav aktivitet og av at det er få boliger 
og prosjekter under produksjon. Det er i perio-
den foretatt nedskrivninger på næringsprosjek-
ter på til sammen 27 MNOK. Videre er det solgt 
næringsbygg med 15 MNOK i gevinst.

I 4. kvartal er det igangsatt to prosjekter med 
til sammen 48 enheter. Ved utgangen av kvartalet 
hadde virksomheten 64 boliger under produksjon 
mot 185 boenheter per 4. kvartal 2008. Av boli-
ger under produksjon er det 4 (72) som ikke er 
solgt. I tillegg var det ved kvartalets utgang 91 
(110) ferdigstilte, usolgte boliger. Av disse er 78 
boliger leid ut inntil videre. Salget av ferdigstilte 
boliger har vært godt i Østlandsområdet, mens 
det fortsatt er stille i Trondheim, hvor hoveddelen 
av denne porteføljen ligger.

Innenfor næringsmarkedet nærmer de to kon-
torbyggene som er under oppføring i Telemark, 
seg ferdigstillelse. Arealet utgjør til sammen 
13 000 m2, og utleiegraden ved utgangen av 
året var på ca. 70 %. Det er i det alt vesentlige 
offentlige leietakere. Videre ble næringsdelen av 
prosjektet Victoriagården i Sandvika utenfor Oslo 
(4 400 m2) solgt i 4. kvartal.

I Norge utgjorde tomtebanken til sammen 
3 300 boenheter ved utgangen av kvartalet. 
Arbeidet med å få disse salgsklare har fortsatt 
høy prioritet. 

eiendomsutvikling i sverige
Boligmarkedet har vist en positiv utvikling det 
siste året. Dette gjelder spesielt i Stockholms-
området, hvor markedet er meget bra, men også 
i Skåne er etterspørselen ganske god. Også i 
Sverige er det markedet for småhus/rekkehus 
og mindre blokkbebyggelse i randsonene som er 
best, mens markedet for større blokkbebyggelse 
er mer avventende. I 4. kvartal ble det solgt 91 
boliger mot 86 i hele 2008.

Virksomheten hadde i 4. kvartal en omsetning 
på 131 MNOK (149 MNOK i 4. kvartal 2008). 
Resultat før skatt var -0,5 MNOK (26,8 MNOK). 

I 4. kvartal er det igangsatt to prosjekter med 
til sammen 83 enheter. Ved utgangen av kvarta-
let hadde virksomheten 247 boliger under pro-
duksjon mot 453 per 4. kvartal 2008. Av boliger 

under produksjon er det 15 som ikke er solgt. Det 
er ingen ferdigstilte, usolgte boliger. De lave volu-
mene har sammenheng med at det er få prosjek-
ter som er ferdig regulert, men dette vil endre 
seg i løpet av 2010.

Ved utgangen av kvartalet innholder tomte-
banken 3 900 enheter, hvorav 70 % utgjøres av 
opsjoner. Andelen småhus i porteføljen er gradvis 
økende og utgjør nå 28 %.

eiendomsutvikling i danmark
Veidekkes eiendomsutviklingsvirksomhet i Dan-
mark, Hoffmann Ejendomme A/S, hadde ingen 
prosjekter i produksjon i 4. kvartal. 

Selskapet har for salg en tomtebank som til-
svarer 600 boenheter, og har 17 usolgte boliger. 

Markedet er fortsatt meget vanskelig, og det 
ble i 4. kvartal foretatt en nedskrivning av tomter 
og boliger med til sammen 20 MNOK. Resultat 
før skatt ble med dette -25,5 MNOK (-17,5 MNOK).

indusTri
I Norge omfatter enheten landsdekkende virk-
somhet innen områdene asfalt, pukk og grus, vei-
vedlikehold, samt gjenvinning av nærings avfall. I 
Sverige har Veidekke virksomhet innenfor områ-
dene asfalt, pukk og grus, men foreløpig er aktivi-
teten svært begrenset.

Industrivirksomheten hadde en samlet omset-
ning i 4. kvartal på 755 MNOK (719 MNOK). Resul-
tat før skatt ble 8,6 MNOK (-28,5 MNOK) som 
tilsvarer en resultatmargin på 1,1 % (-4,0X%). I 
2008 var resultatet i 4. kvartal preget av avset-
ninger på 35 MNOK for fremtidig tap innen vei-
vedlikehold. 

Innen asfaltområdet hadde virksomheten god 
aktivitet og høyt produksjonsvolum i 4. kvar-
tal, noe som førte til tilfredsstillende inntjening. 
Totalt for 2009 ble asfaltvolumet 5 % høyere enn 
i 2008.

Innen pukk- og grusvirksomheten var volu-
mene svært gode i siste halvdel av 2009, etter 
volumnedgang i årets første måneder. For året 
totalt sett gikk volumet innen pukk og grus ned 
med ca. 5 % sammenlignet med fjoråret. Virk-
somheten oppnådde tilfredsstillende resultat.

Virksomheten innen veivedlikehold viste resul-
tater som forventet i 4. kvartal, etter at det i 3. 
kvartal ble foretatt en vesentlig avsetning for 
fremtidig tap.

Innen gjenvinning var volumene i 4. kvartal noe 
lavere enn i samme kvartal 2008. Totalt sett for 
året var det en volumnedgang på ca. 15 %, og 
resultatutviklingen har ikke vært tilfredsstillende.

Øvrig virksoMHeT/anneT
Dette omfatter vår gjenværende virksomhet uten-
for Skandinavia, eierrollen innenfor OPS samt 
drift av konsernets sentrale ledelse og finans-
forvaltning. 

Virksomhetene innen dette området viser en 
positiv utvikling, spesielt innen finansforvalt-
ningen.
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skader/sykeFravær/HMs 
H-verdi 
Akkumulert for de fire siste kvartaler har vi en 
H-verdi for vår skandinaviske virksomhet på 5,7 
mot 4,9 kvartalet før. Det er i dette kvartalet en 
økning i Sverige og Norge og en nedgang i Dan-
mark. Akkumulert H-verdi i samme periode i fjor 
var på 4,5.

I den norske virksomheten ble det rapportert 
12 arbeidsskader med fravær i 4. kvartal 2009. 
Akkumulert for de fire siste kvartaler ble H-ver-
dien 5,2 mot 4,1 kvartalet før og 2,9 per samme 
kvartal i fjor. H-verdien i dette kvartalet ble på 6,2 
sammenlignet med 2,0 i samme kvartal i fjor. 

I vår svenske virksomhet ble det rapportert 5 
skader med fravær i 4. kvartal. Akkumulert for de 
fire siste kvartaler ble H-verdien 7,6 sammenlig-
net med 6,9 kvartalet før og 7,8 per samme kvar-
tal i fjor. H-verdien i dette kvartalet ble på 11,3 
mot 8,2 i samme kvartal i fjor. 

I vår danske virksomhet ble det rapportert 2 
skader med fravær i 4. kvartal. Akkumulert for de 
fire siste kvartaler hadde Hoffmann en H-verdi på 
6,6 mot 7,6 kvartalet før og 9,2 per samme kvartal 
i fjor. H-verdien i dette kvartalet ble på 10,9 mot 
17,2 i samme kvartal i fjor. 

sykefravær
I Norge er akkumulert sykefravær blant våre hånd-
verkere for de fire siste kvartaler på 7,4 % mot 
7,2x% kvartalet før og 6,8 % per samme kvartal i 
fjor. Akkumulert sykefravær de fire siste kvartaler 
for alle ansatte i Norge ble 5,7 % mot 5,8 % kvar-
talet før og 5,3 % per samme kvartal i fjor.

I Sverige er akkumulert sykefravær blant våre 
håndverkere for de fire siste kvartaler 4,5 % mot 
4,3 % kvartalet før og 3,9 % per samme kvar-
tal i fjor. For alle ansatte i Sverige var akkumulert 
sykefravær de fire siste kvartaler 3,1 % mot 3,0 
samme kvartal i fjor.

I den danske virksomheten er akkumulert syke-
fravær blant håndverkerne de fire siste kvartaler 
3,2 %, det samme som kvartalet før, og 3,1 % 
per samme kvartal i fjor. For alle ansatte var syke-
fraværet de fire siste kvartaler 2,4 % mot 2,2 % 
samme kvartal i fjor.

FinansieLLe ForHoLd
Ved utgangen av 4. kvartal var netto rentebæ-
rende posisjon 101,4  MNOK sammenlignet med 
-260,0 MNOK ett år tidligere.

Brutto investeringer i maskiner og utstyr i 
4. kvartal var 455 MNOK (714 MNOK). Salg av 
eiendom, maskiner og utstyr var 90 MNOK (122 
MNOK). 

Konsernets totale eiendeler var 7 779,4 MNOK 
ved utgangen av kvartalet (8 965,6 MNOK). Egen-
kapitalandelen var 26,4 % (23,6 %).

Veidekke hadde ved utgangen av kvartalet 
ubenyttede, kommitterte lånerammer på 1 882 
MNOK. 

Transaksjoner Med nærsTående
Veidekke har løpende transaksjoner med nærstå-
ende som del av den ordinære virksomheten, 
herunder avtaler om utvikling av konkrete pro-
sjekter. Veidekke har i 2009 ikke hatt vesentlige 
transaksjoner med nærstående. I note 34 til års-
regnskapet for 2008 er det gitt nærmere detaljer 
om transaksjonstyper og omfang.

aksjonærForHoLd
I alt ble det omsatt 22,1 millioner Veidekkeaksjer 
over børs i 4. kvartal. De største aksjonærene er 
OBOS (28,0 %), IF Skadeförsäkring AB (8,7 %) 
og Folketrygdfondet (7,3 %). Utenlandsandelen 
var 22 %. 

I 4. kvartal ble det igjen gjennomført salg av 
aksjer til alle fast ansatte i Veidekke. 5 700 med-
arbeidere fikk tilbud om å kjøpe mellom 50 og 
2 000 aksjer i selskapet med 20 % rabatt og bin-
dingstid på to år. I alt benyttet 1 792 ansatte seg 
av tilbudet. Etter årets salg eier 3 300 medarbei-
dere til sammen 25,8 millioner Veidekkeaksjer. 
De ansattes eierandel utgjør 19,3 %. 

I løpet av kvartalet varierte aksjekursen mellom 
kr 42,90 og kr 53,50. Det har ikke vært foretatt 
tilbakekjøp av aksjer i 4. kvartal 2009.

Markeds- og 
konkurranseForHoLd
Fallet i bygg- og anleggsmarkedet stoppet opp 
gjennom høsten 2009. Lavt rentenivå og virk-
ningsfulle tiltakspakker har bidratt til mer aktivi-
tet og økende optimisme i alle de skandinaviske 
landene. Effekten har vært størst i boligmarkedet, 
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Oslo 10. februar 2010

Styret i VEIDEKKE ASA

Martin Mæland
styreleder

Göte Dahlin   Jette W. Knudsen   Peder Chr. Løvenskiold   Hilde Merete Aasheim

Steinar Krogstad   Inge Ramsdal   Eiliv Staalesen

Terje R. Venold
konsernsjef

hvor prisene økte gjennom store deler av 2009. 
Byggeaktiviteten har vært lav innen både boli-

ger og yrkesbygg. Igangsettingen av boliger 
nådde trolig et lavpunkt i fjerde kvartal, mens 
markedet for yrkesbygg sannsynligvis vil fort-
sette å falle noe. Store bevilgninger til offentlige 
vei- og jernbaneprosjekter har bidratt til å øke 
aktiviteten innen anleggssektoren i Skandinavia. 
Denne utviklingen ventes å fortsette inn i 2010. 

risiko- og usikkerHeTsFakTorer
Veidekkes virksomhet knytter seg til utføring av 
enkeltprosjekter. Det er stor variasjon i ordremas-
sen med hensyn til prosjektenes kompleksitet, 
størrelse og risiko. Det er helt avgjørende for Vei-
dekkes resultater at prosjektrisiko blir håndtert 
på en systematisk måte. Dette innebærer også 
at prosjektene er bemannet med de rette men-
neskene.

Veidekkes ordrebeholdning har økt gjennom 
2009. Økningen relaterer seg først og fremst til 
offentlige byggherrer, men også det private mar-
kedet har bedret seg noe. De nye prosjektene er 
tatt inn under langt strammere markedsforhold 
enn tidligere. 

Det har vært en prisreduksjon fra våre under-
leverandører både når det gjelder materialer og 
tjenester. Risikoen relaterer seg til markedsutvik-
lingen og vår vurdering av når vi skal inngå bin-
dende avtaler relatert til inngåtte kontrakter og 
avgitte tilbud. Denne risikoen er blant annet hånd-

tert ved inngåelse av langsiktige samarbeids-
avtaler med strategiske leverandører. 

Det er fremdeles mange selskaper i bygg- og 
anleggsbransjen som sliter økonomisk. Vi vil 
derfor fortsatt ha høyt fokus på å følge opp våre 
underleverandørers evne til å levere, både for 

igangsatte og nye prosjekter. En eventuell kon-
kurs hos en underleverandør kan medføre risiko 
for overforbruk og kan forsinke fremdriftsplanene.

Fremtidig inntjening i eiendomssegmentet vil 
avhenge av igangsetting av nye prosjekter. Det er 
forventet et økt antall nye prosjekter i 2010. 

Kredittrisikoen knyttet til kundenes evne til å 
betale er viktig. Denne risikoen relaterer seg pri-
mært til industrivirksomheten.

Veidekke følger utviklingen tett for å kunne 
håndtere risikosituasjonen og iverksette eventu-
elle nødvendige tiltak.
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a.  regnskap for 4. kvartal
b. virksomhetsområder
C. geografiske segmenter
d.  egenkapitalavstemming
e. noter til delårsregnskapet

konsoLiderT deLårsregnskap (ureviderT)

erkLæring Fra sTyreT og konsernsjeF
Vi bekrefter herved, etter vår beste overbevisning, at det etterfølgende delårsregnskapet er utarbeidet 
i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende 
bilde av det konsoliderte foretakets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. 

Oslo, 10. februar 2010 

Styret i VEIDEKKE ASA
Martin Mæland

styreleder

Göte Dahlin   Jette W. Knudsen   Peder Chr. Løvenskiold   Hilde Merete Aasheim

Steinar Krogstad   Inge Ramsdal   Eiliv Staalesen

Terje R. Venold
konsernsjef



9Rapport for 4. kvartal 2009 VEIDEKKE ASA

a. regnskap for 4. kvartal 2009

resuLTaTregnskap
4. kvartal 

2009
4. kvartal 

2008 2009 2008 2007

Driftsinntekter  4 066,4  4 448,3  15 558,0  19 395,3  19 335,9 

Driftskostnader -3 776,7 -4 177,9 -14 753,8 -18 303,1 -18 219,8 

driftsresultat før avskrivning (ebiTda)  289,7  270,4  804,2  1 092,2  1 116,1 

Avskrivninger -96,4 -79,6  -335,6  -296,0  -233,6 

driftsresultat (ebiT) 193,3  190,8  468,6  796,2  882,5 

Resultatandel i tilknyttede og felleskontrollerte selskap  2,2  63,4  26,0  123,3  325,8 

Netto finansposter 16,1 -2,2 2,2  -103,9  -27,3 

resultat før skatt  211,6  252,0  523,1  815,6  1 181,0 

Skattekostnad -33,6 -76,1  -111,5  -200,1  -179,9 

resultat etter skatt  178,0  175,9 411,6  615,5  1 001,1 

Herav minoriteter  6,8 -0,2  9,2  4,2  11,4 

Resultat per aksje (kr)*  1,3  1,3  3,0  4,5  7,1 
* Ingen utvanningseffekt foreligger.

konTanTsTrØMoppsTiLLing 1.1. – 31.12.2009 1.1. – 31.12.2008

Resultat før skatt  523,1  815,6 

Betalt skatt -291,8  -176,5 

Av- og nedskrivninger 335,6  296,0 

Endring annen driftskapital m.v.  630,7  292,5 

kontantstrøm operasjonelle aktiviteter  1 197,6  1 227,6 

Kjøp/salg varige driftsmidler  -365,4  -713,7 

Andre investeringsaktiviteter -59,5  165,3 

kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  -424,9  -548,4 

Endring rentebærende fordringer  6,8  269,5 

Endring rentebærende gjeld -578,1  263,7 

Utbetaling av utbytte  -334,3  -543,8 

Kjøp egne aksjer -  -234,4 

Andre finansielle poster -77,0  -352,6 

kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -982,6  -597,6 

endring likvide midler -209,9  81,6 

Likvide midler, 1. januar  354,0  272,4 

Likvide midler, 31. desember  144,1  354,0 

MNOK

uTvideT resuLTaTregnskap eTTer ias 1 
4. kvartal 

2009
4. kvartal 

2008 2009 2008 2007

Resultat etter skatt  178,0  175,9  411,6  615,5  1 001,1 

Resultatposter ført direkte  mot egenkapital:
Omregningsdifferanser valuta -27,5  76,5  -105,7  75,6 -31,1 

Verdireguleringer finansielle eiendeler til virkelig verdi  1,5 -32,0  6,8 -39,8  29,2 

Totalresultat  152,0  220,4  312,7  651,3  999,2 

Herav minoritet  6,8 -0,2  9,2  4,2  11,4 

neTTo renTebærende posisjon pr. 31.12.2009 pr. 31.12.2008 pr. 31.12.2007

Likvide midler  144,1  354,0  272,4 

Rentebærende fordringer (langsiktige)  264,0  270,8  540,3 

Rentebærende gjeld  -306,7  -884,8  -621,1 

netto rentebærende posisjon  101,4  -260,0  191,6 

endring netto rentebærende posisjon (fra 1. jan.) 361,4  -451,6  725,3 
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Øvrige HovedTaLL pr. 31.12.2009 pr. 31.12.2008 pr. 31.12.2007

Ordrereserve entreprenørvirksomheten (MNOK) 12 346 10 564 13 263 

Egenkapitalandel (%) 26,4 23,6 26,3

Gjennomsnittlig antall ansatte  5 403  6 431  6 451 

MNOK
baLanse pr. 31.12.2009 pr. 31.12.2008 pr. 31.12.2007

eiendeLer

anleggsmidler

Goodwill og andre immaterielle eiendeler 549,7  583,4  504,2 

Eiendommer  510,5  576,4  495,2 

Maskiner o.l.  1 206,2  1 200,0  927,3 

Investering i tillknyttede og felleskontrollerte selskap  644,1  672,6  427,7 

Utsatt skattefordel  79,3  35,9  45,6 

Finansielle eiendeler  317,1  303,2  405,4 

sum anleggsmidler  3 306,9  3 371,5  2 805,4 

omløpsmidler

Nærings- og boligprosjekter  1 723,1  1 751,3  1 370,6 

Driftsbeholdninger  265,9  322,5  273,1 

Kundefordringer og andre fordringer  2 339,4  3 166,3  3 977,8 

Likvide midler  144,1  354,0  272,4 

sum omløpsmidler  4 472,5  5 594,1  5 893,9 

 

sum eiendeler 7 779,4  8 965,6  8 699,3 

egenkapiTaL og gjeLd

egenkapital

Aksjekapital  66,9  68,0  70,1 

Annen egenkapital  1 951,5  2 021,0  2 182,3 

Minoritetsinteresser  35,3  24,9  33,5 

sum egenkapital  2 053,7  2 113,9  2 285,9 

Langsiktig gjeld

Pensjonsforpliktelser og utsatt skatt  424,8  340,5  474,7 

Gjeld til kredittinstitusjoner o.l.  305,6  884,4  457,9 

Annen langsiktig gjeld  45,6  114,7  110,8 

sum langsiktig gjeld  776,0  1 339,6  1 043,4 

kortsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner o.l.  1,1  0,4  163,2 

Leverandørgjeld, garantiavsetninger  3 336,3  3 499,8  3 651,4 

Skyldige offentlige avgifter  436,6  715,7  575,2 

Annen kortsiktig gjeld  1 175,7  1 296,2  980,2 

sum kortsiktig gjeld  4 949,7  5 512,1  5 370,0 

 

sum egenkapital og gjeld 7 779,4 8 965,6 8 699,3

MNOK
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b. virksoMHeTsoMråder MNOK

4. kvartal 2009 4. kvartal 2008 2009 2008 2007

enTreprenØr
(spesifikasjon pr. land side 12)

Driftsinntekter  3 225,0  3 833,3  12 094,9  15 534,3  15 390,5 

Driftskostnader -2 973,0 -3 578,6 -11 427,3 -14 809,1 -14 835,5 

Avskrivninger -44,5 -32,1  -150,5  -121,6 -98,4 

driftsresultat (ebiT)  207,5  222,6  517,1  603,6  456,6 

Resultatandel i tilknyttede og  felleskontrollerte selskap  2,7 -1,0  2,7 -2,9 -2,9 

Netto finansposter  12,7  44,4  85,9  173,1  96,9 

resultat før skattekostnad (ebT)  222,9  266,0  605,7  773,8  550,6 

Totale eiendeler virksomhetsområde 5 885,0 6 068,9 5 885,0 6.068,9 5 624,1

eiendoM
(spesifikasjon pr. land side 13)

Driftsinntekter  226,5  219,6  711,2  1 401,8  2 319,7 

Driftskostnader  -244,2  -216,6  -776,7 -1 272,4 -2 002,4 

Avskrivninger -0,8 -2,8 -6,2 -7,0 -8,2 

driftsresultat (ebiT) -18,5  0,2 -21,7  122,4  309,1 

Resultatandel i tilknyttede og  felleskontrollerte selskap -5,3  62,2  2,9  77,1  303,9 

Netto finansposter -2,2 -45,4 -55,1  -180,1 -79,0 

resultat før skattekostnad (ebT) -26,0  17,0 -73,9  19,4  534,0 

Totale eiendeler virksomhetsområde  2 584,6  3 359,7  2 584,6  3 359,7  3 236,7 

indusTri

Driftsinntekter  754,5  719,1  2 968,0  3 292,6  2 906,9 

Driftskostnader  -701,4  -674,7 -2 777,4 -3 030,0 -2 637,6 

Av- og nedskrivninger -46,8 -40,5  -162,4  -152,6  -118,7 

driftsresultat (ebiT)  6,3  3,9  28,3  110,0  150,6 

Resultatandel i tilknyttede og  felleskontrollerte selskap  3,4 -1,5  10,5  41,7  19,8 

Netto finansposter -1,1 -30,9 -31,7 -83,6 -40,3 

resultat før skattekostnad (ebT)  8,6 -28,5  7,1  68,1  130,1 

Totale eiendeler virksomhetsområde 1 705,4 1 815,6 1 705,4 1 815,6 1 569,1

Øvrig virksoMHeT/anneT1)

Driftsinntekter -34,6 -7,3  288,9  219,9  87,6 

Driftskostnader  29,9 -22,9  -301,2  -240,9  -113,1 

Avskrivninger -4,3 -4,2 -16,5 -14,8 -8,3 

driftsresultat (ebiT) -9,0 -34,4 -28,8 -35,8 -33,8 

Resultatandel i tilknyttede og  felleskontrollerte selskap  1,4  3,7  9,9  7,4  5,0 

Netto finansposter  9,7  29,7  6,1 -13,3 -4,9 

resultat før skattekostnad (ebT)  2,1 -1,0 -12,8 -41,7 -33,7 
1)  Under Øvrig virksomhet/Annet ligger resultatet av konsernets finansforvaltning, sentrale ufordelte kostnader samt resultatet av konsernets v irksomhet utenfor Skandinavia.
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entreprenørvirksomhet pr. land

MNOK
4. kvartal 2009 4. kvartal 2008 2009 2008 2007

konserneLiMineringer

Driftsinntekter  -105,0  -316,4  -505,0 -1 053,3 -1 368,8 

Driftskostnader  112,0  314,9  505,0  1 049,3  1 368,8 

Avskrivninger - - - - - 

driftsresultat (ebiT) 7,0 -1,5 - -4,0 - 

Resultatandel i tilknyttede og  felleskontrollerte selskap - - - - - 

Netto finansposter -3,0 - -3,0 - - 

resultat før skattekostnad (ebT)  4,0 -1,5 -3,0 -4,0 - 

suM veidekke konsern

Driftsinntekter  4 066,4  4 448,3  15 558,0  19 395,3  19 335,9 

Driftskostnader -3 776,7 -4 177,9 -14 727,5 -18 303,1 -18 219,8 

Avskrivninger -96,4 -79,6  -335,6  -296,0  -233,6 

driftsresultat (ebiT)  193,3  190,8  494,9  796,2  882,5 

Resultatandel i tilknyttede og  felleskontrollerte selskap  2,2  63,4  26,0  123,3  325,8 

Netto finansposter  16,1 -2,2  2,2  -103,9 -27,3 

resultat før skattekostnad (ebT)  211,6  252,0  523,1  815,6  1 181,0 

enTreprenØr norge 4. kvartal 2009 4. kvartal 2008 2009 2008 2007

Driftsinntekter  2 199,1  2 515,3  8 121,4  10 660,2  9 854,7 

Driftskostnader -1 980,5 -2 310,8 -7 549,6 -10 005,5 -9 201,0 

Avskrivninger -36,3 -24,7  -118,5 -94,8 -79,4 

driftsresultat (ebiT)  182,3  179,8  453,3  559,9  574,3 

Resultatandel i tilknyttede og  felleskontrollerte selskap  1,3 -1,4  1,3 -3,6 -3,5 

Netto finansposter  8,1  44,7  69,1  151,6  72,2 

resultat før skattekostnad (ebT)  191,7  223,1  523,7  707,9  643,0 

Totale eiendeler virksomhetsområde  4 451,8  4 857,3  4 451,8  4 857,3  4 615,7 

enTreprenØr sverige

Driftsinntekter  641,6  835,4  2 355,0  2 801,1  2 756,2 

Driftskostnader  -626,4  -809,7 -2 299,4 -2 737,3 -2 754,6 

Avskrivninger -6,0 -4,8 -22,3 -17,1 -9,7 

driftsresultat (ebiT)  9,2  20,9  33,3  46,7 -8,1 

Resultatandel i tilknyttede og  felleskontrollerte selskap - - - - - 

Netto finansposter  2,8 -3,3  3,1  6,0  3,8 

resultat før skattekostnad (ebT)  12,0  17,6  36,4  52,7 -4,3 

Totale eiendeler virksomhetsområde  566,2  570,5  566,2  570,5  363,6 

enTreprenØr danMark

Driftsinntekter  384,3  482,6  1 618,5  2 073,0  2 779,6 

Driftskostnader  -366,1  -458,1 -1 578,3 -2 066,3 -2 879,9 

Avskrivninger -2,2 -2,6 -9,7 -9,7 -9,3 

driftsresultat (ebiT)  16,0  21,9  30,5 -3,0  -109,6 

Resultatandel i tilknyttede og  felleskontrollerte selskap  1,4  0,4  1,4  0,7  0,6 

Netto finansposter  1,8  3,0  13,7  15,5  20,9 

resultat før skattekostnad (ebT)  19,2  25,3  45,6  13,2 -88,1 

Totale eiendeler virksomhetsområde  867,0  641,1  867,0  641,1  644,8 
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eiendomsutvikling pr. land MNOK

4. kvartal 2009 4. kvartal 2008 2009 2008 2007

eiendoM norge

Driftsinntekter  95,1  71,5  349,1  631,7  1 389,1 

Driftskostnader  -91,0 -72,4  -349,0  -570,2 -1 202,5 

Avskrivninger -0,7 -2,6 -6,1 -6,5 -4,4 

driftsresultat (ebiT) 3,4 -3,5 -6,0  55,0  182,2 

Resultatandel i tilknyttede og  felleskontrollerte selskap  1,6  58,7  3,7  61,6  298,5 

Netto finansposter  -5,0 -47,5 -45,6  -166,5 -49,3 

resultat før skattekostnad (ebT) 0,0  7,7 -47,9 -49,9  431,4 

Totale eiendeler virksomhetsområde  1 675,3  2 255,1  1 675,3  2 255,1  2 131,7 

eiendoM sverige

Driftsinntekter  131,3  148,5  359,3  719,7  767,8 

Driftskostnader  -129,2  -129,4  -342,2  -629,2  -638,5 

Avskrivninger -0,1 -0,2 -0,1 -0,5 -3,8 

driftsresultat (ebiT)  2,0  18,9  17,0  90,0  125,5 

Resultatandel i tilknyttede og  felleskontrollerte selskap -0,2  3,5  6,1  15,5  5,5 

Netto finansposter -2,3  4,4 -1,9 -3,7 -18,0 

resultat før skattekostnad (ebT) -0,5  26,8  21,2  101,8  113,0 

Totale eiendeler virksomhetsområde  619,8  791,3  619,8  791,3  825,4 

eiendoM danMark

Driftsinntekter  0,1 -0,4  2,8  50,4  162,8 

Driftskostnader -24,0 -14,8 -35,5 -73,0  -161,4 

Avskrivninger - - - - - 

driftsresultat (ebiT) -23,9 -15,2 -32,7 -22,6  1,4 

Resultatandel i tilknyttede og  felleskontrollerte selskap -6,7 - -6,9 - -0,1 

Netto finansposter  5,1 -2,3 -7,6 -9,9 -11,7 

resultat før skattekostnad (ebT) -25,5 -17,5 -47,2 -32,5 -10,4 

Totale eiendeler virksomhetsområde  289,5  313,3  289,5  313,3  279,6 

  C. geograFiske segMenTer MNOK

4. kvartal 2009 4. kvartal 2008 2009 2008 2007

norge

Driftsinntekter  3 006,6  3 105,2  11 171,3  13 997,0  13 464,1 

Resultat før skattekostnad (EBT)  200,3  202,3  482,9  726,1  1 204,5 

sverige      

Driftsinntekter  732,2  897,3  2 575,3  3 177,3  3 427,4 

Resultat før skattekostnad (EBT)  11,5  44,4  57,6  154,5  108,7 

danMark      

Driftsinntekter  384,4  478,7  1 620,6  2 101,1  2 583,6 

Resultat før skattekostnad (EBT) -6,3  7,8 -1,6 -19,3 -98,5 

anneT      

Driftsinntekter -56,8 -32,9  190,8  119,9  -139,2 

Resultat før skattekostnad (EBT)  6,1 -2,5 -15,8 -45,7 -33,7 
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aksje-
kapital

pålydende 
egne aksjer

innskutt 
 annen 
egenkapital 

valuta 
omregnings-
differanser

opptjent 
annen 
egenkapital

virkelig 
verdiregu-
leringer sum Minoritet Total

egenkapital per 
1. januar 2008 70,1 -0,6 304,8 -53,6 1 941,9 -10,2 2 252,4 33,5 2 285,9

Totalresultat 75,6 611,3 -39,8 647,1 4,4 651,3

Sletting av egne aksjer -2,1 2,1 0  0,0

IAS 39 - Endring rente-
sikring over resultat -0,7 0,7 0  0

IFRS 2 - Aksjebaserte 
transaksjoner ansatte -28,5 -28,5  --28,5

Endring minoritet 1,5 1,5 -4,4 -2,9

Andre endringer 
 tidligere oppkjøp -5,3 -5,3 -5,3

Kjøp egne aksjer -2,6 -231,8 -234,4  -234,4

Utbytte -543,8 -543,8 -8,4 --552,2

egenkapital per
31. desember 2008 68,0 -1,1 304,8 22,0 1 746,0 -50,7 2 089,0 36,8 2 113,9

egenkapital per
1. januar 2009 68,0 -1,1 304,8 22,0 1 746,0 -50,7 2 089,0 24,9 2 113,9

Totalresultat -105,6 402,3 6,8 305,5 9,2 312,7

Sletting av egne aksjer -1,1 1,1 0  0

IAS 39 - Endring rente-
sikring over resultat 1,4 -1,4 0  0

IFRS 2 - Aksjebaserte 
transaksjoner ansatte -21,0 -21,0  -21,0

Endring intensjon ved 
regnskapsføring av 
Seby AS -10,4 -10,4 9,3 -1,1

Opsjonsavtale kjøp 
av minoritetsaksjer i 
Seby AS -9,1 -9,1 -9,1

Trinnvis oppkjøp – kon-
solideringstidspunkt 0,7 0,7 0,7

Utbytte -334,3 -334,3 -8,1 -342,4

egenkapital per
31. desember 2009 66,9 0,0 304,8 -83,6 1 775,6 -45,3 2 018,4 35,3 2 053,7

  

d. egenkapiTaLavsTeMMing

Sletting av 2 254 400 egne aksjer ble registrert i Brønnøysundregistrene 24. august 2009. Totalt utestående aksjer etter dette er 
133 704 942, og selskapets aksjekapital lyder på kr. 66 852 471.

Det er ikke foretatt kjøp av egne aksjer i 2009.

Majoritet
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e. noTeoppLysninger

1. generelt
Konsernregnskapet for 4. kvartal 2009 omfatter 
Veidekke ASA og dets datterselskaper samt kon-
sernets andel i tilknyttet og felleskontrollert virk-
somhet. Konsernet bestod per 4. kvartal 2009 av 
de samme enhetene som i det avlagte årsregn-
skapet for 2008.

2. regnskapsprinsipper
Konsernets finansielle rapportering skjer etter 
internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) god-
kjent av EU. Kvartalsregnskapet er utarbeidet iht. 
IAS 34 om delårsrapportering samt i tråd med 
børsregler.

Kvartalsregnskapet er utarbeidet etter de 
samme regnskapsprinsipper som i årsregnska-
pet for 2008, med unntak av at følgende nye 
regnskapsstandarder er implementert fra 1. 
januar 2009:

• IFRS 2: Aksjebaserte betalingstransaksjoner  
 – Inntjeningsbetingelser og kanselleringer

• IFRS 8: Virksomhetssegmenter – 
Identifikasjon av segmenter
• IAS 1 (endring): Presentasjon av finansregn- 

 skapet – endret presentasjon
• IAS 23 (endring): Låneutgifter – Aktivering  

 av renter relatert til produksjon av kvalifise-  
 rende eiendeler

• IAS 27 (endring): Konsernregnskap og 
separat finansregnskap – regnskapsføring   

 endret eierandel datterselskap
På bakgrunn av endringer i IFRS 8 og IAS 1 er 
det i kvartalsrapporten gjort noen endringer av 
presentasjonsmessig karakter. De nye reglene i 
IFRS 8 har ikke medført behov for å gjøre endrin-
ger i inndelingen i virksomhetssegmenter sam-
menlignet med tidligere rapporteringer foretatt i 
tråd med IAS 14. 

Utover det nevnte har de nye standardene ikke 
hatt betydelig effekt på det avlagte regnskapet. 
For ytterligere beskrivelser av implementerings-
effekter vises det til rapport for første kvartal 
2009. 

EU vedtok den 22. juli 2009 fortolkningen IFRIC 
15 vedrørende regnskapsføring av salg av boliger 
med krav til implementering fra 1. januar 2010. 
For Veidekke innebærer dette at salg av boliger 
i egenregi fra 1. januar 2010 vil bli inntektsført på 
tidspunkt for når bolig overleveres kjøper. For mer 
informasjon om IFRIC 15 vises det til årsrapport 
for 2008.

Kvartalsregnskapet omfatter ikke all informa-
sjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og 
bør derfor leses i sammenheng med konsernets 
årsregnskap for 2008 som fås ved henvendelse 
til selskapet eller elektronisk på 
www.veidekke.no.

3. segmentrapportering
Konsernets segmentinndeling er virksomhets-
områdene Entreprenør, Eiendom og Industri. 
Segmenttall for 4. kvartal 2009 fremkommer av 
tabellen på side 11-13.

4. estimater
En vesentlig del av Veidekkes virksomhet består 
av prosjekter innen entreprenørvirksomhet og 
eiendomsutvikling. Regnskapsføringen av pro-
sjektvirksomheten påvirkes i stor grad av estima-
ter. De vesentlige vurderingene ved anvendelse 
av konsernets regnskapsprinsipper og de vik-
tigste kildene til usikkerhet i estimatene er de 
samme per 4. kvartal 2009 som i årsregnskapet 
for 2008.

5. virksomhet med vesentlige 
sesong svingninger
Konsernets asfalt- og råvarevirksomhet er ut fra 
klimatiske forhold utsatt for vesentlige sesong-
svingninger. Produksjon skjer i all vesentlighet 
i månedene april til oktober, og virksomhetens 
omsetning kommer følgelig i disse månedene. 
Kostnadene knyttet til drift og vedlikehold av pro-
duksjonsapparatet samt avskrivninger påløper 
imidlertid over hele året. Som følge av dette vil 
det normalt være vesentlige svingninger i kvar-
talsregnskapene for Divisjon Industri, og i kvar-
talsrapportene for første, annet og tredje kvartal 
rapporteres derfor også resultat for en rullerende 
tolvmåneders periode for konsernet og Divisjon 
Industri.

6. kjøp av virksomhet og investeringer
Veidekke har ikke gjennomført vesentlige kjøp av 
virksomhet i 2009. 

7. salg av virksomhet og investeringer
Det er ikke foretatt salg av vesentlig betydning i 
2009. 

8. spesielle poster
Under segment Industri ble det i 3. kvartal fore-
tatt avsetninger på 34 MNOK til dekning av for-
ventede fremtidige tap på oppfyllelse av flere 
vedlikeholdskontrakter. Avsetningen relaterer 
seg til vedlikeholdskontrakter som ble inngått for 
et par år siden på et tidspunkt hvor vedlikehold 
var et nytt satsningsområde for Veidekke Industri.

9. Finansielle instrumenter
Det er ingen vesentlige endringer i perioden 
relatert til finansiell risiko og konsernets bruk av 
finansielle instrumenter. For nærmere detaljer 
vises det til årsrapporten for 2008. 

10. Hendelser etter balansedagen
Det har ikke inntruffet hendelser etter balanse-
dagen som ville hatt vesentlig effekt på det 
avlagte regnskapet.
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oppLysninger oM seLskapeT

veidekke asa
postboks 505 skøyen
0214 oslo

Telefon:   +47 21 05 50 00
Hjemmeside: www.veidekke.no
E-postadresse:  firmapost@veidekke.no

Foretaksnummer: 917103801 
Stiftet:   1936
Hovedkontor:  Skabos vei 4, Skøyen, 0278 Oslo

Selskapets vedtekter og selskapets policy for eierstyring (corporate governance) er tilgjengelig på: 
http://www.veidekke.no/ir/eierstyring/

selskapets styre består av:
Martin Mæland (styreleder)
Göte Dahlin (styrets nestleder)
Jette W. Knudsen
Peder Chr. Løvenskiold
Hilde Merete Aasheim
Steinar Krogstad, ansattvalgt representant
Inge Ramsdal, ansattvalgt representant
Eiliv Staalesen, ansattvalgt representant 

konsernledelsen består av:
Terje R. Venold   Konsernsjef
Dag Andresen   Konserndirektør, ansvarlig for entreprenørvirksomheten i Norge
Arne Giske   Konserndirektør, ansvarlig for eiendomsvirksomheten i Skandinavia
Per-Ingemar Persson Konserndirektør, ansvarlig for entreprenørvirksomheten i Sverige og 
    Danmark og industrivirksomheten
Jørgen Wiese Porsmyr Konserndirektør, CFO
Bente Lillestøl  Konserndirektør, ansvarlig for HR, HMS og miljø
Kai Krüger Henriksen Konserndirektør, ansvarlig for kommunikasjon og myndighetskontakt

investor relations:
Finansdirektør Jørgen G. Michelet
Telefon: +47 21 05 77 22
E-post: jorgen.michelet@veidekke.no

Finansiell kalender:
Offentliggjøring av delårsresultater:
1. kvartal 2010: 6. mai 2010
2. kvartal 2010: 12. august 2010
3. kvartal 2010: 4. november 2010

Ordinær generalforsamling: 5. mai 2010
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