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2007 2006 2005 2004 2004

IFRS IFRS IFRS IFRS NGAAP

DRIFT *

Driftsinntekter 19 336 16 442 14 579 12 826 12 934

Driftsresultat 883 712 592 352 323

Resultat før skatt 1 181 923 711 383 342

Netto årsresultat 1) 990 708 558 263 235

Ordrereserve entreprenørvirksomheten 13 263 12 381 10 902 9 177 9 177

RENTABILITET

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

Resultatmargin (%) 3) 6,1 5,6 4,9 3,0 2,6

Egenkapitalrentabilitet (%) 4) 49,3 44,5 36,8 19,1 17,0

KAPITALFORHOLD *

Totalkapital 8 699 8 311 6 370 5 750 5 784

Samlet egenkapital 5) 2 286 1 778 1 470 1 638 1 578

Egenkapitalandel (%) 6) 26,3 21,4 23,1 28,5 27,3

Netto rentebærende posisjon 7) 192 -534 -109 -76 -71

LIKVIDITET

Likviditet pr. 31. desember * 272 331 345 401 431

Ubenyttede lånerammer * 1 681 1 275 1 628 1 096 1 096

Likviditetsgrad 8) 11,97 4,85 6,28 5,12 5,14

AKSJEN OG AKSJONÆRFORHOLD***

Børskurs pr. 31. desember 50,75 47,40 38,50 20,20 20,20

Resultat pr. aksje **9) 7,1 5,0 3,9 1,9 1,7

Utbytte pr. aksje 4,0 2,6 2,0 3,6 3,6

Utestående aksjer (gjennomsnitt mill.) 140,0 142,9 143,0 138,3 138,3

Børsverdi pr. 31. desember 7 056 6 680 5 507 2 890 2 890

PERSONALFORHOLD

Antall ansatte i Skandinavia pr. 31. desember 6 475 6 351 5 598 5 436 5 455

Sykefravær (%), Norge 5,2 4,9 4,6 4,9 4,9

Sykefravær timelønnede (%), Norge 6,4 6,5 6,0 6,4 6,4

Fraværsskader pr. million arbeidede timer, Skandinavia

(H-verdi) 7,0 5,7 9,3 10,8 10,8

Lønninger og sosiale kostnader * 3 831 3 307 2 930 2 701 2 713

* Beløp i mill. kroner / ** Ingen utvanningseffekt foreligger / ***Justert for aksjesplitt 1:5 i mai 2007

**** Inkl. kr 2,50 i ekstraordinært utbytte
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Nøkkeltall

En av de sentrale utfordringene fremover er et noe mer usikkert
boligmarked. I Norge ventes dette å føre til lavere salgstakt på
nye boliger, og dermed færre prosjekter som kommer til opp-
start. I Danmark har salget av nye boliger vært meget svakt
i lang tid, og her ventes det ikke en snarlig bedring. Også det
svenske boligmarkedet preges av noe større usikkerhet, selv
om det så langt ikke er tydelige tegn til tilbakegang. Markedet
for næringsbygg og anlegg vil i stor grad kompensere for ned-
gangen i boligmarkedet. Det satses også betydelig på opp-
gradering og vedlikehold av offentlige infrastrukturanlegg, noe
som vil gi vår virksomhet innen asfalt og veivedlikehold gode
muligheter fremover.

Vi ser muligheter for reduserte innkjøpskostnader gjennom nye
innkjøpskanaler og samarbeidsformer med leverandørene, men
et mulig større potensial ligger i å effektivisere eget tidsforbruk
og forbedre samspillet med underentreprenørene. Forbedrings-
prosessene som kontinuerlig pågår i konsernet, viser at det er
store produktivitetsgevinster å hente i et prosjekt gjennom
involvering av alle ansatte og underentreprenørene.

Prosjektrisiko vil alltid være til stede, og vi legger vekt på å
velge prosjekter der vi kan gjøre mest av det vi kan best, velge
kunder som vi kan ha et godt samspill med og sørge for å ha
riktig kompetanse og ressurser. Gjennom vår sterke posisjon
har vi mulighet til å være selektive og velge prosjekter der vi
har konkurransefortrinn.

Vi arbeider aktivt for å sikre at Veidekke skal være en attraktiv
arbeidsplass både for nåværende og nye medarbeidere. Rekrut-
teringen av nye ansatte skjer planmessig gjennom aktivitet
rettet mot skoler, høyskoler og universiteter. Medarbeiderne
tilbys utviklingsmuligheter både i jobbsituasjonen og gjennom
fag- og lederutviklingsprogram. Til sentrale leder- og fagstillinger
skjer rekrutteringen fortrinnsvis internt.

Vi har en motivert og godt rustet organisasjon, kvalifiserte med-
arbeidere og en god ordresituasjon. Alt i alt vurderes utsiktene
for Veidekkekonsernet som gode for 2008. Den usikkerhet som
råder i ulike deler av markedene, skal vi møte med fokus på
markedsovervåking, en veltrimmet organisasjon og fokus på
lønnsomhet og kostnadskontroll.

Det ble en meget sterk avslutning
på et godt år for selskapet. En solid
omsetningsvekst og marginøkning
ga et resultat før skatt på 1,2 milliar-
der NOK for Veidekke i 2007.
Resultatene ble spesielt gode i
Norge, der både entreprenør- og
eiendomsvirksomheten oppnådde
rekordresultater. Den samlede
ordrereserven for konsernets entre-
prenørvirksomhet på slutten av året
var på over 13 milliarder NOK.

Området helse, miljø og sikkerhet
(HMS) har vært i fokus også i 2007,
men likevel ble det ved utgangen
av året registrert en høyere H-verdi
(antall skader med fravær pr. million
arbeidede timer) enn ved utgangen
av 2006. H-verdien i Veidekkes
virksomhet i Skandinavia, sett
under ett, ble på 7,0 mot 5,7 ett år
tidligere. Sykefraværet holdt seg
imidlertid noenlunde konstant.

Norge
Den betydelige resultatfremgangen i Norge har
naturligvis en sammenheng med de gode markeds-
forhold totalt sett, men kanskje viktigere er frem-
gangen et resultat av god risikostyring, en meget
god utnyttelse av våre produksjonsressurser og
kontinuerlig arbeid med forbedringer i alle virksom-
hetsområdene. Driften har vært god i alle entrepre-
nørenhetene, eiendomsvirksomheten har hatt høy
salgsgrad og industrivirksomheten har hatt frem-
gang i et voksende marked.

Danmark
Resultatet for Veidekkes danske virksomhet,
Hoffmann, ble totalt sett svakt, og var preget av
nedskrivninger på noen problemprosjekter på
Sjælland. I andre regioner og virksomhetsområder
var utviklingen tilfredsstillende og resultat-
marginene gode.

Sverige
I Sverige har det vært en noe varierende, men
positiv utvikling. Entreprenørvirksomheten har
styrket sin markedsposisjon betydelig gjennom
blant annet å utvikle og forbedre organisasjonen
og legge stor vekt på samspillet med kundene,
men har fortsatt for lave marginer. Eiendoms-
utviklingsvirksomheten har hatt en meget tilfreds-
stillende utvikling med gode resultater og høy
salgsgrad på boligprosjektene.

Utfordringer i 2008Hovedtrekk i 2007

Definisjoner nøkkeltall

1) Netto årsresultat:
Årsresultat etter minoritetsinteresser.

2) Driftsmargin:
Driftsresultat i prosent av driftsinntekter.

3) Resultatmargin:
Resultat før skattekostnad i prosent
av driftsinntekter.

4) Egenkapitalrentabilitet:
Resultat etter skattekostnader i prosent av
gjennomsnittlig samlet egenkapital.

5) Samlet egenkapital:
Bokført egenkapital inkludert minoritets-
interesser.

6) Egenkapitalandel:
Samlet egenkapital i prosent av totalkapital
pr. 31. desember.

7) Netto rentebærende posisjon:
Likvide midler pluss rentebærende fordringer
minus kortsiktig rentebærende gjeld minus
langsiktig rentebærende gjeld.

8) Likviditetsgrad:
Likvide midler pluss ubenyttede lånerammer
dividert med kortsiktig rentebærende gjeld.

9) Resultat pr. aksje:
Ordinært årsresultat etter minoritetsinteresser
dividert med gjennomsnittlig antall utestående
aksjer (fullt utvannet).

Finansiell kalender 2008

Offentliggjøring av delårsresultater:
1. kvartal: 8. mai
2. kvartal: 14. august
3. kvartal: 6. november

Ordinær generalforsamling avholdes den 7. mai.
Aksjene noteres eksklusive utbytte den 8. mai.
Utbytte utbetales aksjonærene den 20. mai.

********
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I Veidekke har vi jobbet systematisk med
forbedringsprosesser de siste årene. Nå
ser vi konkrete resultater, for eksempel
fra arbeidet med bedre involvering av
medarbeidere og underleverandører
i prosjektene Vi i Veidekke og PåVei.
Disse spiller en sentral rolle for å nå
konsernets overordende mål: Bedre
lønnsomhet i prosjektene, og utvikling
av vår skandinaviske posisjon.
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VIRKSOMHETSOMRÅDER

BESKRIVELSE NØKKELTALL (NOK MILL.)

DANMARK
Entreprenør

SVERIGE
Entreprenør

Eiendom

Eiendom

Eiendom

Industri

Landsdekkende bygg- og anleggsvirksomhet. 2007 2006 2005
Driftsinntekter 9 855 8 120 7 336
Resultat før skatt 643 387 335
Ordrereserve 9 030 7 580 6 615
Antall ansatte pr. 31. desember 3 296 3 090 2 959

2007 2006 2005
Driftsinntekter 1 389 1 193 1 439
Resultat før skatt 431 312 236
Investert kapital 1 844 1 537 1 316
Antall ansatte pr. 31. desember 53 47 52

2007 2006 2005
Driftsinntekter 2 907 2 337 2 186
Resultat før skatt 130 113 120
Investert kapital 1 047 815 740
Antall ansatte pr. 31. desember 1 212 1 085 985

2007 2006 2005
Driftsinntekter 2 780 3 005 2 463
Resultat før skatt -88 51 23
Ordrereserve 1 881 2 750 2 916
Antall ansatte pr. 31. desember 703 938 926

Landsdekkende bygg- og anleggsvirksomhet.

Utvikling av boligprosjekter i egen regi, hoved-
sakelig på Sjælland, men også i Midt-Jylland.

Utvikling av boligprosjekter i egen regi.
Virksomheten er konsentrert om storbyregionene.

Bygg- og anleggsvirksomhet i regionene
rundt Stockholm og Göteborg og i Skåne.

Utvikling av boliger i egen regi, samt kontor-
bygg, handelsbygg og spesialbygg for offentlig
virksomhet. Geografisk er virksomheten
konsentrert rundt de største byene.

Landsdekkende virksomhet innen asfalt, pukk og
grus, veivedlikehold, riving/maskinentreprenør
og gjenvinning av næringsavfall.

2007 2006 2005
Driftsinntekter 163 274 93
Resultat før skatt -10 11 3
Investert kapital 243 411 117
Antall ansatte pr. 31. desember 9 8 3

2007 2006 2005
Driftsinntekter 2 756 1 900 1 315
Resultat før skatt -4 14 12
Ordrereserve 2 222 1 972 1246
Antall ansatte pr. 31. desember 1 102 1080 632

2007 2006 2005
Driftsinntekter 768 730 374
Resultat før skatt 113 68 37
Investert kapital 259 537 326
Antall ansatte pr. 31. desember 58 59 34

AKTIVITETSOMRÅDE

NORGE

Entreprenør
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PRIORITERTE OMRÅDER I 2007 OPPNÅDD I 2007 PRIORITERTE OMRÅDER I 2008

• Fortsatt lønnsomhetsforbedring.
• Sterkere involvering av våre underentreprenører i HMS-

arbeidet. Styrking av HMS-ledelsen.
• Prøve ut og gradvis ta i bruk de forbedrede kunderutinene.
• VidereføreVi i Veidekke, herunder utprøving av nye planleg-

gingsmetoder med spesiell vekt på ukeplanlegging.

• Historisk høy resultatmargin på 6,5 %.
• Opplæring i og implementering av nye kunderutiner

påbegynt.
• “Involverende planlegging” prøvd ut i pilotprosjekter.

• Skapt rekordresultat.
• Kjøpt flere godt beliggende tomter for produksjon i 2009,

2010 og fremover.
• Gjennomført generasjonsskifte på ledersiden og etablert

ny regionsstruktur.

• Historisk godt resultat.
• Antall ansatte økt med 127. Lederutviklingsprogram

gjennomført.
• Solide HMS-tall, sykefravær 4,4 % og H-verdi 2,4.
• Ytterligere resultatfremgang innen næringsavfall.

• Mål og måltall etablert i alle enheter.
• Samme antall ansatte, men økt omsetning.
• Felles administrative systemer på plass.
• HR-organisasjonen utviklet.
• Arbeid med bedriftskultur og verdier pågår med stor

intensitet.
• Arbeidet med medarbeiderinvolvering er påbegynt og

innkjøpsorganisasjon er på plass.
• Økende marginer i de fleste enheter.
• Markant økning i ”samverkansentreprenader”.
• Sterk økning i antall leiligheter overlevert med null feil.
• Ingen nye oppkjøp i 2007.

• Opprettholde en høy margin.
• Reduksjon i antall skader med og uten fravær.
• Implementere kundestrategien i alle 27 distrikter.
• Læringsprosjekter innen “Involverende planlegging” i alle

distrikter.

• Skape resultater i et vanskeligere boligmarked gjennom salg
av igangsatte og nye prosjekter.

• Møte kostnadsutfordringen gjennom tett samarbeid med
entreprenørvirksomheten.

• Øke resultatmarginene og samtidig ta hånd om kostnads-
veksten.

• Produktivitetsforbedring gjennom fokus på ventetid/stopptid.
• Videreføre strategi- og forbedringsprosessene.

• Konsolidering ved fortsatt fokus på inntjening fremfor volum.
• Starte en kulturprosess med fokus på holdninger og verdier.
• Fokus på å eliminere risiko gjennom bedre prosedyrer og økt

fokus på tilbuds- og oppfølgingsprosesser.
• Fokus på partneringprosjekter, hvor vi velges på annet og

mer enn pris.
• Videreføre implementeringen av interne forbedringsproses-

ser som“Her i Hoffmann” m.v.

• Fortsatt utvikling av bedriftskulturen.
• Medarbeiderinvolvering på samtlige prosjekter og i øvrig

virksomhet.
• Videreutvikling av styringssystemene.
• Produktivitetsarbeid.
• Fokus på marginer i entreprenørvirksomheten.
• Øke andelen ”samverkansentreprenader”.
• Fokus på nullfeil-prosjekter.
• Finne passende selskap for overtakelse.

• Skaffe tomter for bygging i 2009 og fremover.
• Styrke konkurranseevnen i tett samarbeid med entreprenør-

virksomheten.

• Ytterligere fokus på lønnsomhet.
• Rekruttere og utvikle fagarbeidere og ledere.
• Ytterligere bedre HMS-tall gjennom redusert sykefravær

og H-verdi.
• Øke lønnsomt volum innen næringsavfall.

• Hoffmann profileres som en annerledes aktør.
• Fokus på inntjening fremfor volum.
• Videreutvikle organisasjonen gjennom intern utdannelse.
• Videreføre forbedring av HMS-arbeidet.
• Konkurrere på annet enn pris gjennom å være selektiv i valg

av kunder, oppgaver og entrepriseform samt forbedrede
anbudsprosesser.

• Ytterligere systematisering av innkjøp.
• Fortsette Hoffmanns kundestrategi.

• Etablering av tydelige mål og måltall.
• Konsolidering av virksomheten.
• Utvikling av bedriftskultur og medarbeiderinvolvering.
• Fokus på god oppfølgning og ivaretakelse av nyansatte

medarbeidere.
• Produktivitetsarbeid.
• Fokus på marginer i entreprenørvirksomheten.
• Øke andelen forhandlede entrepriser.
• Fokus på nullfeil-prosjekter.
• Finne passende selskap for overtakelse.

• Igangsetting av salg på nye prosjekter.
• Tomtebanken utbygges videre.

• Utvikling av modellhus.
• Økt kundetilpasning av prosjektene.
• Økt ekspansjonstakt i boligutviklingen i Skåne og Göteborg.
• Samspill med medinvestorer.

• Styrket Hoffmanns posisjon som den løsningsorienterte
partner.

• Skuffende resultat som følge av betydelige nedskrivninger.
• Internt utdannelsesprogram gjennomføres for stort sett alle

medarbeidergrupper.
• HMS-arbeidet fortsatt høyt prioritert. Skadefrekvens uendret

i forhold til 2006. ”Best i klassen” i Danmark.
• Over 75 % av ordrereserven vunnet på annet og mer enn

pris.
• Fokus på strategiske innkjøpsavtaler.
• Hoffmanns kundefokus utvikles stadig, senest med en

gjensidig evaluering av samarbeidet på utvalgte prosjekter.

• Svært lav aktivitet i markedet for utvikling og salg av selv-
eierboliger i Danmark.

• Tomtebanken er styrket, dog tatt hensyn til markeds-
utviklingen.

• Vente med å sette i gang nye prosjekter til markedet er blitt
bedre.

• Fortsette arbeidet med uviklingen av bydelen Christiansberg
i København (det tidligere grønnsaktorget) sammen med
The Carlyle Group.

• Sterk resultatutvikling.
• Videreutviklet organisasjonen både i Skåne og Göteborg.
• Flere tomtekjøp er foretatt.
• Et antall modellhus er blitt igangsatt i løpet av året.

• Økt ekspansjonstakt innen boligutvikling i Skåne og Göteborg.
• Videreutvikling av modellhus.
• Ekspansjon i samarbeid med finansielle partnere.
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TERJE R. VENOLD

KONSERNSJEF

Mesteparten av det vi produserer blir

stadig mer teknisk komplisert, mens

derimot utviklings- og byggeproses-

sene holder seg relativt konstante.

Disse prosessene har en rekke faste

elementer, og gjennom stadig å for-

bedre de enkelte elementene blir vi

en bedre bedrift, våre kunder blir mer

fornøyde og vi bedrer vår inntjening.

Så enkelt, men allikevel en konstant

utfordring.

Veidekkes beste år noensinne

”Dette har vi hørt før”, vil nok mange si.

Det har de rett i, for vi er en virksomhet

som har maktet å skape god lønnsom-

het i en årrekke. Vi vet at god lønnsom-

het er en avgjørende forutsetning for

en videre utvikling av konsernet.

I respekt for våre eiere, kunder, samar-

beidspartnere og alle våre ansatte, må

Lønnsomhetsfokus og samspill –

en viktig del av bedriftskulturen

Dersom man ser på et prosjekt fra

utsiden av byggeplassgjerdet, ser man

store kraner, ulike typer maskiner og et

mangfold av materiell og teknisk utstyr.

Slik er det på alle byggeplasser, uansett

om de tilhører Veidekke eller en av våre

konkurrenter. Teknologien er den

samme. Det som gjør at vi kan skille

oss ut, er de menneskene som hver

dag bruker teknologien og skaper bygg-

verkene. Det er deres kompetanse,

erfaring og samarbeidskraft som gjør

at kunder, samarbeidspartnere og

underentreprenører velger å jobbe

sammen med Veidekke. Og skal de

velge oss, må vi være best.

vi derfor sørge for at vi skaper lønnsom-

het hver eneste dag og i hvert eneste

prosjekt.

Når 2007 ble så bra, har det selvsagt

sammenheng med at markedet i alle

våre tre land var veldig godt, og at etter-

spørselen gjennomgående holdt et

høyt nivå i alle sektorer. Men det mål-

rettede arbeidet med forbedrings-

prosesser har hatt, og vil ha, stor

betydning for vår lønnsomhet. Best

kommer dette til uttrykk i den norske

virksomheten, hvor alle forretnings.

områdene oppnådde meget sterke

resultater sist år. Vi hadde også en

meget positiv utvikling i vår svenske

virksomhet, mens vi i Danmark dess-

verre måtte ta store nedskrivninger på

noen prosjekter på Sjælland. Virksom-

heten i 2007 er utførlig beskrevet flere

steder i denne årsrapporten.

Dette er kjente ord fra en gammel revyvise,
men det er også en god beskrivelse av det
som kanskje er mest sentralt i Veidekke,
nemlig det å bli bedre dag for dag.

bedre og bedre
dag for dag
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KONSERNSJEF

Veien videre

Når dette skrives, er nasjonale og inter-

nasjonale finansmarkeder preget av

uro, og dette påvirker også vår virksom-

het. Vi merker det gjennom en vesent-

lig lavere salgstakt på våre mange

boligprosjekter, særlig i Danmark og

Norge. Vi merker det også ved en noe

større usikkerhet omkring de investe-

ringer mange av våre kunder skal foreta

for sin virksomhet. Det som er viktig i

denne situasjonen, er at vi gjør våre

vurderinger på best mulig måte ut

fra faktiske størrelser, ikke ut fra

antakelser.

Det er likevel viktig å peke på at de

endringene som måtte komme i de

ulike markedene, kommer fra et histo-

risk høyt aktivitetsnivå. Innen enkelte

sektorer har aktivitetsnivået vært så

høyt at en viss reduksjon faktisk kan

være en fordel. Videre er det grunn til

å minne om at den grunnleggende

økonomiske situasjonen er god i både

Norge, Sverige og Danmark og at opp-

gavene er mange.

Like viktig er Veidekkes desentrale

ansvars- og myndighetsstruktur. Nesten

alt det vi utvikler og produserer, skapes

av lokale enheter sammen med lokale

leverandører og underentreprenører –

i Norge, Sverige og Danmark. Man

bygger ikke en tunnel eller et stort

kontorbygg sentralt for så å sette det

på plass et annet sted. Kundene

henvender seg heller ikke til Veidekkes

hovedkontor med sine oppgaver, men

tar kontakt med den nærmeste enhe-

ten. Når det meste av verdiskapningen

skjer lokalt, må også de fleste beslut-

ningene om valg av prosjekt, valg av

leverandører og samarbeidspartnere,

eller valg av hvilke mennesker man skal

ha med på laget, treffes lokalt. Det er i

den lokale virksomheten man kjenner

kunden, vet hvilke forhold som påvirker

markedet eller hvem man best kan

løse oppgaven sammen med. Da blir

det konsernets oppgave å sette den

enkelte enhet best mulig i stand til å

foreta riktige valg og treffe riktige

beslutninger.

I Veidekke har vi alltid satt tydelige mål

for virksomheten når det gjelder lønn-

somhet, helse, sikkerhet og ytre miljø,

men vi har også satt mål for kvalitative

forhold som kundetilfredshet, attrak-

tivitet som arbeidsgiver og evne til

stadig forbedring gjennom verdiska-

pende samspill. Disse målene er en

sentral del av bedriftskulturen.

Forbedring gjennom involvering

Skal vi som bedrift nå våre mange

ambisiøse mål, krever det at alle tar

aktivt del i virksomheten. Alle må invol-

veres og føle seg involvert, og i dette

må lederne gå foran. Vi er overbevist

om at Veidekke har to store fortrinn:

Det ene er de ansattes medeierskap i

bedriften (41 prosent av de ansatte eier

ca. 16 prosent av aksjene). De ansatte

eier til sammen verdier for mer enn

1 milliard kroner i Veidekke og får ved

det utbetalt 89 mill. kroner i utbytte, og

dette er i seg selv med på å skape for-

ståelse og engasjement. At så mange

ansatte velger å bruke sparepengene

sine på å kjøpe aksjer i Veidekke, viser

at målsetningene våre er mer enn

bare ord.
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medarbeider-
involvering

tett samspill
med kunden

desentralisert
organisering

prosjekt-
styring

Veidekkes
fire faktorer
for suksess

Vi har en godt utviklet organisasjon i

alle våre tre hovedmarkeder, vi har en

stab av involverte, engasjerte og

dyktige medarbeidere, vi har en meget

sterk kundebase og vi har en meget

solid finansiell posisjon. Dette, sammen

med den meget sterke ordrereserven

vi har ved inngangen til 2008, gjør at vi

ser relativt optimistisk på det året vi nå

har begynt på.

Terje R. Venold

Konsernsjef



Veidekke har sterkt fokus på

å forbedre lønnsomheten i

prosjektene, og dette er et

av konsernets strategiske

hovedmål.

Gjennomsnittligmargindesiste
tre årene– i prosent.
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I tillegg til involvering av medarbeiderne er god
risikostyring viktig for vår lønnsomhet. Det har
vært høyt tempo i entreprenørbransjen de siste
årene, og de gode tidene har bidratt sterkt til at
Veidekke har levert historisk gode resultater.
Tradisjonelt har det ikke vært noen selvfølge at
entreprenørbransjen klarer å ta ut høy topplinje-
vekst på bunnlinjen. For mange entreprenører
har det vært vanskelig å prise prosjektene
riktig, fordi kostnadsveksten er høy i bygge-
perioden og dermed gradvis spiser opp de
kalkulerte marginene. Resultatet har for mange
vært dårlig lønnsomhet til tross for oppgangs-
tider. For å fjerne noe av denne sårbarheten for
konjunkturene, er vi avhengig av god risiko-
styring. Dette har minst tre viktige sider. For
det første må vi prioritere kunder og prosjekter
hvor forutsetningene for et verdiskapende
samspill er tilstede. Vi må kort og godt være
selektive på hva vi går inn i. For det andre er vi
avhengig av å ha stabile leveranser fra våre
underleverandører. Derfor benytter vi oss i stor
grad av langsiktige kontrakter ved materialkjøp.
For det tredje må vi ha gode relasjoner til de
beste underentreprenørene i bransjen. Det
øker kvaliteten i prosjektet og minker sannsyn-
ligheten for dyre feil.

Lønnsomhet er et prioritert tema i Veidekke,
og én av to strategiske hovedmålsetninger i
konsernet. Gjennom stadig effektivisering av
driften på byggeplassen og solid risikostyring
har vi sommål å øke marginene i våre prosjek-
ter – uavhengig av svingninger i konjunkturene.

Vårt arbeid med å forbedre marginene har to
hovedelementer. Stadig effektivisering av drif-
ten på den enkelte byggeplass gjennom bedre
involvering av våre medarbeidere. I tillegg, god
risikostyring, som gjør oss i stand til å se
mulige trusler før de vokser til større forret-
ningsmessige utfordringer. Vår bransje preges
av komplekse prosesser med mange ukjente
faktorer, og det har tradisjonelt ført til mye ikke-
produktiv tid på byggeplassene. De ansatte kan
vente på informasjon, på beslutninger, på nød-
vendig utstyr eller på hverandre. Dette er en
trussel mot flyten i byggearbeidet, og dermed
også marginene i et prosjekt. Derfor har vi de
siste årene satt i gang interne forbedrings-
prosesser som skal involvere de ansatte i
større grad. Stikkordet er bedre samspill på
byggeplassen – i tillegg til større forståelse av
at en byggeplass består av felles utfordringer
som alle må ta sitt ansvar for. Resultatet har
så langt vært svært lovende.

Engasjerte medarbeidere tar større ansvar,
viser initiativ, og føler seg mer personlig ansvar-
lig for at vi oppnår målene i et prosjekt. Det
gjør at også lønnsomheten i prosjektene blir
bedre. I tillegg er trivselen blant de ansatte gått
opp. De blir involvert og blir lyttet til. I stedet for
å levere sin isolerte del av byggeprosessen, er
de mer involvert i hele prosjektet. Det skaper
eierskap og trivsel. En annen positiv effekt av
større involvering er evnen til selvstendig
problemløsing. I løpet av en byggeprosess vil
det komme opp et stort antall uforutsette
faktorer. I stedet for å la prosessen stoppe opp,
kan de ansatte lettere ta utfordringen med å
finne gode løsninger.
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NORGE

Veidekkes virksomhet i Norge ligger innenfor entreprenørvirksomhet,
eiendomsutvikling og industrivirksomhet.

Veidekke Entreprenør er den største divisjonen i Veidekke. Divisjonen
driver generell entreprenørvirksomhet fordelt på 2/3 innen bygg og
1/3 innen anlegg. Samarbeidsprosjekter med Veidekke Eiendom
utgjorde i 2007 ca. 10 % av virksomheten i Veidekke Entreprenør.

Veidekke Eiendom er en av Norges ledende boligutviklere. Utvikling
og gjennomføring skjer i tett samarbeid med Veidekke Entreprenør.

Virksomheten i Veidekke Industri omfatter asfalt, pukk og grus, riving
og maskinentreprenørvirksomhet, veivedlikehold og gjenvinning av
næringsavfall.

1 860 tonn armering går med
i produksjonen av 400 meter
industrikai på Mongstad.

VEIDEKKE ENTREPRENØR

• Fortsatt vekst i omsetning
• Et historisk høyt resultat
• Stor andel flergangskunder
• Høy ordrereserve med vridning fra bolig til
næringsbygg

2007 ble et økonomisk svært godt år for Veidekke
Entreprenør. Av en samlet omsetning på 9,9 milli-
arder kroner oppnådde virksomheten en resultat-
margin på hele 6,5 %. På byggsiden har 2007
vært preget av sterk reduksjon i salg og igangset-
ting av boliger. Vi var godt forberedt på denne
utviklingen, og har foretatt en sterk dreining mot
næringsbygg. Anleggsvirksomheten har vært
stabil og økende.

Ordrereserven var ved utgangen av 2007 på
9 milliarder kroner.

Kompetanse og gjennomføringsevne er av-
gjørende suksesskriterier innen entreprenørvirk-
somhet, og Veidekke Entreprenør arbeider derfor
systematisk med rekruttering og kompetanse-
utvikling. Ved utgangen av 2007 hadde virksom-
heten 3 296 ansatte, mot 3 090 ett år tidligere.

Et marked i endring
Etter en periode med høy igangsetting, høy etter-
spørsel etter boliger og stigende priser, ble 2007
preget av større usikkerhet i boligmarkedet.
Prisene på boliger gikk noe ned i siste halvdel av
2007 og var i januar 2008 vel 2 % lavere enn i
samme periode året før. Det ble i Norge igangsatt
ca. 32 000 boliger i 2007, mot 33 000 året før.

Aktiviteten på næringsbyggsiden har vært høy i
2007, både på offentlig og privat side. Markedet
for ombygging og rehabilitering vokser jevnt.
Dette er et svært sammensatt marked. Prosjekt-
størrelsene varierer fra noen få tusen kroner til et
hundretalls millioner, kundegruppen består av alt
fra privatpersoner til store utbyggere, og konkur-
ransebildet omfatter alt fra små håndverksbedrif-
ter til de store entreprenørene.
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Anleggsmarkedet viser en stigende tendens.
Store offentlige infrastrukturprosjekter innenfor
vei og bane utgjør en viktig del av anleggs-
markedet. Etatenes forslag til Nasjonal Transport-
plan ble lagt frem i januar 2008 og går nå til poli-
tisk behandling. Forslaget viser en dreining mot
økt satsing på drift og vedlikehold på bekostning
av nybygging. De konkrete prosjektprioriteringene
skjer årlig gjennom Statsbudsjettet.

Ved inngangen til 2008 har vi hatt betydelig tur-
bulens i de internasjonale finansmarkedene og
tilhørende usikkerhet rundt hvilken effekt dette
kan ha for bygg- og anleggsmarkedet i Norge.
Risikoen for brå svingninger og trendskifter er
økende.

I sum ventes det for 2008 et fortsatt godt bygg-
og anleggsmarked med en antatt vekst på
1,5 %. Boliginvesteringene vil avta betydelig,
mens den høye aktiviteten innen yrkesbygg,
anlegg, reparasjon og vedlikehold vil fortsette.

Clarion Hotel Bergen Airport,
som ble overlevert i 2007 etter
en byggetid på 15 måneder,
er formet som en vinge.
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Veidekke Entreprenør arbeider i all hovedsak i
Norge, men deltar også i noen få prosjekter i
Sverige og Danmark. Dette skjer i samarbeid med
henholdsvis Veidekke Sverige og Hoffmann og
omfatter som oftest anleggsprosjekter. Bygging
av boliger i egen regi skjer i tett samarbeid med
Veidekke Eiendom. Sistnevnte ivaretar blant
annet tomtekjøp og boligsalg, mens Veidekke
Entreprenør ivaretar prosjektering og produksjon.

Veidekke Entreprenør hadde ved utgangen av
2007 ca. 3 300 ansatte. Av disse var ca. 1 120
funksjonærer og ca. 2 180 fagarbeidere. (Ved ut-
gangen av 2006 var det ca. 3 100 ansatte, hvorav
ca. 1100 funksjonærer og ca. 2 000 fagarbeidere).

I 2007 hadde Veidekke Entreprenør 189 lærlinger,
og ca. 43 nyutdannede ingeniører og sivilingeni-
ører fikk jobb i selskapet. I rekrutteringsarbeidet
fokuserer vi både på rekruttering av ungdom til de
ingeniør- og håndverksfagene som er viktige for
Veidekke, og på å gjøre selskapet attraktivt for
nyutdannede. Vi samarbeider med flere univer-
siteter og høyskoler.

Å øke kvinneandelen er en stor utfordring for hele
byggenæringen. Derfor er det gledelig å se at
flere kvinner søker seg til ingeniørutdannelser
som er relevante for næringen. Veidekke Entre-
prenør arbeider aktivt for å rekruttere kvinner.
Gjennom økt tilgang på kvinnelige ansatte vil vi
også finne flere aktuelle kandidater til lederstil-
linger. I 2007 var ca. 20 % av funksjonærene i
Veidekke Entreprenør kvinner, totalt 234, hvorav
fire var håndverkere.

Flere kvinner søker seg til
ingeniørutdannelser som
er relevante for bygg- og
anleggsnæringen.

NORGE

Virksomheten
Divisjonens virksomhet drives gjennom selskapet
Veidekke Entreprenør AS med datterselskaper.
Divisjonen gjennomfører alle typer bygge- og
anleggsarbeider. På byggsiden omfatter oppdra-
gene i hovedsak boliger, næringsbygg, skoler og
andre offentlige bygg. På anleggssiden er opp-
dragene veier, bruer, jernbanebygging og industri-
prosjekter. Av den totale virksomheten er ca. 2/3
byggvirksomhet og 1/3 anleggsvirksomhet. I
2007 var ca. 80 % av omsetningen nybyggings-
prosjekter, mens de resterende ca. 20 % var
prosjekter i tilknytning til eksisterende bygg eller
anlegg (tilbygging, påbygging eller ombygging).

Veidekke Entreprenør er organisert i fem
regioner: Øst, Syd, Nord/Vest, Anlegg og Spesial-
prosjekt. De tre første arbeider for det meste på
byggsiden, de to siste i hovedsak på anleggs-
siden. Entreprenørvirksomhet er i stor grad lokal
virksomhet, og de fem regionene består i sin tur
av til sammen 27 distrikter. Disse er forretnings-
enhetene i divisjonen, med fullt ansvar for mar-
ked, kunder, prosjekter, ressurser og resultater.
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Vi skal være Norges beste entreprenør
Veidekke Entreprenør har som overordnet mål å
være Norges beste entreprenør. Dette innebærer
at vi skal ha:
• De mest fornøyde kundene
• De mest kompetente og motiverte medarbeiderne
• Den beste lønnsomheten

Vår strategi er å nå disse overordnede målene
gjennom å:
• Være styrt av våre felles grunnverdier
• Forstå og innfri kundenes forventninger og behov
• Utvikle oss systematisk gjennom involvering av
alle ansatte

• Drive aktiv kompetanse- og systemutvikling
• Sørge for at hensynet til sikkerhet og miljø
gjennomsyrer alt vi gjør

• Utvikle oss sammen med utvalgte leverandører
• Prioritere lønnsomhet foran volum

Forbedrings- og utviklingsprosessen Vi i Veidekke er
helt sentral i vårt utviklingsarbeid. Gjennom involve-
ring av alle medarbeiderne sørger vi for bedre plan-
legging og gjennomføring av det enkelte prosjekt.
Slik skal vi forbedre lønnsomheten, sørge for fortsatt
høy kvalitet i leveransene, god trivsel og motivasjon
og øke fokuset på helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Verdiskapende samspill
Den dominerende andelen av Veidekke Entreprenørs
kunder er flergangskunder (ca. 80 % av omsetningen
i 2007). De fleste kundene er profesjonelle, det vil si
at de selv driver forretningsvirksomhet eller ivaretar
offentlige serviceoppgaver. De største kundene står
for en betydelig andel av omsetningen. 10 % av om-
setningen i 2007 omfattet bygging av boliger i egen
regi for Veidekke Eiendom.
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Veidekke Entreprenør har en høy og økende andel
totalentrepriser (kontrakter der entreprenøren har
ansvaret for både prosjektering og utførelse). I
2007 var ca. 90 % av prosjektporteføljen på bygg-
siden totalentrepriser, mens den tilsvarende an-
delen på anleggssiden var ca. 30 %.

For en entreprenør består leveransene både av
en prosess, på samme måte som for eksempel
servicevirksomhet, og av et sluttprodukt, på
samme måte som annen vareproduserende
industri. Produktene representerer betydelige
investeringer for kundene, som derfor er opptatt
av et optimalt forhold mellom kost og nytte.
Kundene leverer også selv vesentlige bidrag til
byggeprosessen, for eksempel gjennom kompe-
tanse om sluttproduktet, prosjektering og beslut-
ninger. Et godt samspill med den enkelte kunden
er derfor en helt avgjørende forutsetning for at vi
skal kunne leve opp til de forventningene som
stilles til oss, både på prosess-, produkt- og kost-
nadssiden. Vår høye andel flergangskunder viser
at konkurransedyktig pris og en god prestasjon i
foregående prosjekter for kunden er de to viktig-
ste betingelsene for å oppnå nye kontrakter.

Vi har i 2007 startet implementeringen av revi-
derte rutiner for å øke samspillet med kunden i
det enkelte prosjektet. Disse rutinene beskriver
hvordan vi sammen med kunden skal identifisere
og følge opp de viktigste utfordringene i det en-
kelte prosjektet. De beskriver også hvordan vi
skal evaluere prosjektet, og avtale hvordan vi i
fellesskap skal ta med oss lærdommen videre til
neste prosjekt.

Veidekkes leverandører (rådgivere, underentre-
prenører og materialleverandører) står for en
betydelig del av det produktet vi selger videre
til våre kunder. Skal vi evne å tilby kundene de
beste byggeprosessene, og derigjennom de
beste og mest kostnadseffektive produktene,
er vi også helt avhengig av et godt og effektivt
samarbeid med dyktige leverandører.

Et økonomisk svært godt år
Veidekke Entreprenør har de senere årene hatt en
stabil og god utvikling, som også ble videreført i
2007. Resultat før skatt ble 643,0 mill. NOK
sammenlignet med 386,6 mill. NOK i 2006. Dette
tilsvarer en margin på hele 6,5 % (4,8 %) av en
samlet omsetning på 9 855 mill. NOK (8 120 mill.
NOK i 2006). Det svært gode resultatet skyldes
at vi har evnet å utnytte det gode markedet, arbei-
det med kontinuerlig forbedring på flere områder
i hele organisasjonen, samt en del forhold av
engangskarakter, som oppgjorte tvisteforhold,
avklarte risikoforhold og forseringsbonus.

Utfordringer på skadesiden
Sikkerhetsresultatene i Veidekke måles i antall
fraværsskader pr. million arbeidstimer (H-verdi).
Det langsiktige målet er å drive skadefritt.
Veidekke Entreprenør hadde 32 skader med
fravær i 2007. Dette tilsvarer en H-verdi på 6,0 i
2007, mot 3,3 i 2006. I tillegg til skadene på våre
egne ansatte, registrerte vi i 2007 til sammen 52
fraværsskader hos våre underentreprenører. Det
høye aktivitetsnivået antas å være en vesentlig
bakenforliggende årsak til den negative skade-
utviklingen. Vi har i 2007 styrket vår HMS-organi-
sasjon. Målet for 2008 er å snu den negative
utviklingen.

Parsellen Momarken–Sekkelsten
er 6 km lang og er en del av
utbyggingen av E18 gjennom
Østfold.

NORGE



VEIDEKKEÅRSRAPPORT 2007
15

Fravær representerer direkte og indirekte kostna-
der, men er også en indikator på trivsel og enga-
sjement i organisasjonen. Veidekke Entreprenør
har som mål å oppnå et samlet sykefravær for
funksjonærer og fagarbeidere på under 4 %. I
2007 oppnådde virksomheten et samlet syke-
fravær på 5,6 %, mot 5,4 % året før. Blant fag-
arbeiderne var sykefraværet i 2007 på 7,3 %, mot
7,4 % i 2006. Selv om vi arbeider svært aktivt
med fraværsreduksjon både på kort og lang sikt,
er hovedtendensen at vi følger fraværsutviklingen
i norsk arbeidsliv for øvrig.

Utsikter
Veidekke Entreprenør hadde ved utløpet av 2007
en ordrereserve på 9 030 millioner kroner, mot
7 580 millioner kroner ett år tidligere. Kvaliteten
på ordrereserven vurderes som god. Den høye
aktiviteten vi har hatt i flere år innen næringsbygg
og anlegg, ventes å fortsette også i 2008.

Største igangværende bygg- og anleggsprosjekter
Forventet Gjenværende

Prosjektnavn Kunde Utførende region totalomsetning omsetning Sluttdato Entreprisetype

Mill. NOK Mill. NOK

Dobbeltspor Lysaker mot Sandvika, jernbane* Jernbaneverket Utbygging Spesialprosjekt og Anlegg 730 615 2011 Hovedentreprise

Gulskogen Senter, kjøpesenter, Drammen Gulskogen Senter ANS Syd og Anlegg 652 384 2010 Totalentreprise

Tjuvholmen, grunnarbeider og kontorbygg, Oslo* Tjuvholmen Utvikling AS Anlegg, Øst og Spesialprosjekt 590 178 2008 Totalentreprise

E16Wøyen Bjørgum, veianlegg, Bærum Statens vegvesen Anlegg og Spesialprosjekt 573 91 2008 Hovedentreprise

Kjøsnesfjorden Kraftverk, vannkraftanlegg Kjøsnesfjorden Kraftverk AS Spesialprosjekt og Nord/Vest 530 343 2010 Totalentreprise

Kongsberg Næringseiendom, kontorbygg Kongsberg Næringseiendom AS Syd 475 473 2010 Totalentreprise

Thor Heyerdahl Videregående Skole, Larvik Vestfold Fylkeskommune Syd 440 370 2009 Samspillskontrakt

Elkem Solar Fluor, fabrikkbygninger, Kristiansand Elkem Solar AS Spesialprosjekt og Syd 335 149 2008 Totalentreprise

Hønefoss Senter, kjøpesenter Sektor Eiendomsutvikling AS Syd og Øst 302 104 2008 Totalentreprise

NorgesVaremesse, utbygging, Lillestrøm NorgesVaremesse AS Øst og Anlegg 281 216 2009 Totalentreprise

* 2 kontrakter
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VEIDEKKE EIENDOM

• Oppnådd rekordresultat på 431 mill. NOK
• Gjennomført salg av utviklingseiendommen på
Lørenskog til svært god pris

• Gjennomført generasjonsskifte med ny leder
og ny regionsstruktur

• Styrket tomtebanken med gode kjøp i Oslo,
Trondheim og Stavanger

• Lavere salgstakt mot slutten av året

Veidekke Eiendom driver i hovedsak utvikling av
boliger i egenregi i Norge, og i noen grad nærings-
bygg og spesialbygg for offentlig virksomhet.

Marked
Norge har de senere år hatt et meget sterkt bolig-
marked. Selskapet har derfor konsentrert virksom-
heten om å utvikle, bygge og selge boligblokker
og i noen grad rekkehus. Geografisk er aktiviteten
konsentrert i og rundt de største byene. Gjennom
hele prosessen, fra tomteakkvisisjon og gjennom
hele prosjektutviklingen, er det et nært samarbeid
med konsernets entreprenørvirksomhet. Dette
gir mulighet for trygg gjennomføring og kostnads-
effektiv bygging. Samtidig kan vi konsentrere oss
om våre fokusområder som er å skaffe gode
prosjektmuligheter, få nødvendige offentlige
tillatelser, samt markedsføre og selge boliger.

Virksomheten
Året 2007 ble et svært godt år for Veidekke Eien-
dom, og resultatet ble det beste som noen gang
er oppnådd. Resultatet før skatt ble 431,4 mill.
NOK som er en økning på 38 % i forhold til fore-
gående år. Av dette kan 228 mill. NOK henføres
til salg av vår andel i et eiendomsprosjekt på
Lørenskog, mens det resterende i det vesentlige

er resultater fra utvikling og salg av boliger. En
betydelig del av resultatet kommer fra tilknyttede
og felleskontrollerte selskaper, slik at den bok-
førte skattekostnaden er svært lav.

Boligsalget var godt i første halvår, men salgstak-
ten viste en betydelig nedgang i tredje og fjerde
kvartal. Dette har ført til redusert igangsetting av
nye prosjekter, og antall boliger i produksjon ved
utgangen av 2007 var 699 enheter, mot 1 244
ved starten av året.

Tomtebank
En vesentlig suksessfaktor for virksomheten er
en god tomtebank, og det brukes mye ressurser i
forbindelse med tomteakkvisisjon. Det er frem-
deles betydelig etterspørsel etter gode tomter
med god beliggenhet, men etter flere år med
sterkt økende tomtepriser har den siste tids svek-
kelse i boligmarkedet og finansmarkedet ført til
redusert konkurranse om nye tomter blant eien-
domsutviklerne.

Ved årets utgang bestod tomtebanken av til sam-
men 3 400 boligenheter med en gjennomsnitts-
kostnad på ca. kr 4 000 pr. m2 BRA. Dette
vurderes som svært gunstig sett i relasjon til
tomtenes beliggenhet og kvalitet. Den dyreste
tomten i porteføljen har en kostnad på
kr 9 500/m2 og er en sentralt beliggende eiendom
i Oslo. Flere av tomtene som er blitt anskaffet det
siste året, har løpende leieinntekter på eksiste-
rende næringsarealer, noe som reduserer risikoen
vesentlig. Av større tomter som er anskaffet i
2007 kan nevnes Landteknikk-eiendommen på
Lade i Trondheim og ISS-eiendommene på Løren
i Oslo som er ervervet sammen med OBOS.

Veidekke Eiendom og Veidekke
Entreprenør samarbeider ofte om
byggingen av boligprosjekter.

NORGE
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De fleste tomtene vi kjøper er ikke regulert og er
ofte næringsarealer som skal omdannes til bolig.
I forbindelse med tomtekjøp gjør vi alltid analyser
på hva vi kan forvente å få lov til å bygge. I tillegg
lager vi analyser på målgrupper, salgspriser og
byggekostnader. Når tomten er kjøpt, utarbeides
reguleringsplan, vi foretar konsekvensutredninger
og søker om å få planene godkjent. Erfaringsvis
tar det to til tre år å få planene godkjent. Deretter
går det minimum seks måneder før vi får tillatelse
til å bygge. I den perioden foretar entreprenøren
detaljerte kalkyler slik at vi har kontroll over kost-
nadssiden når godkjenning foreligger og salget
starter. Bygging vil ikke starte før minimum 50 %
av objektene er solgt. Dette gjør at inntekts-
risikoen blir betydelig redusert.

Eiendomsutvikling er en tidkrevende prosess.
Ofte tar det tre til fem år fra beslutning om tomte-
kjøp til vi er i gang med å bygge, og mye kan
endre seg når det gjelder boligpriser, byggekost-
nader og konkurransesituasjonen. Kapital- og risi-
kostyring er derfor sentralt i virksomheten, og det
er gjort en god jobb med å lage styringssystemer
som fanger opp forskjeller både innen Veidekke-
konsernet og mellom de skandinaviske landene.

Økningen i produksjonskostnadene for boliger er
en kontinuerlig bekymring som verken myndig-
hetene, bransjen eller Veidekke har enkle
løsninger på. Fortsatt stiger byggekostnadene
mer enn boligsalgsprisene, noe som presser
marginene for utviklerne. Årsakene til dette er
sammensatt.

På Alfheim i Asker bygger Veidekke Eiendom et helt nytt boligkvartal med 104 leiligheter. Alfheim ligger i Asker sentrum hvor det er et bredt utvalg av handel
og service, nytt kulturhus med moderne kino, bibliotek, variert konserttilbud og koselige kafeer.
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Leilighetene på Sjølyststranda er
av høy standard og varierer i
størrelse fra 32 til 217,5 m2

Høy aktivitet i bygg- og anleggsmarkedet med-
fører kostnadspress på nesten alle innsatsfakto-
rer, og tomteprisene øker stadig. Videre stiller
myndighetene nye fordyrende krav til utforming
og tekniske løsninger. I tillegg tar godkjennings-
prosessene lengre og lengre tid. Selv om aktivite-
ten i boligmarkedet nå synes å avta, er presset
fortsatt høyt innenfor yrkesbygg. En viss utflating
i kostnadsveksten er det likevel grunn til å for-
vente.

Selv med rekordlav arbeidsløshet og høy real-
lønnsvekst ble salgstakten på nye boliger vesent-
lig redusert mot slutten av 2007. Uroen i interna-
sjonal økonomi og i finansmarkedene har skapt
usikkerhet og har gjort bankene mer restriktive.
Lang tids stigning i boligprisene og høyere renter
har også ført til en sterk økning i bokostnadene
de siste årene. Med høyere renter er også etter-
spørselen etter mindre leiligheter redusert. Etter-
spørselen etter slike leiligheter har nok til en viss
grad vært drevet av investorer og førstegangs-
kjøpere som har kjøpt i stedet for å leie. Det er
derfor grunn til å vente en reduksjon i nybygg-
produksjonen i 2008 til rundt 25 000 enheter, fra
rundt 32 000 enheter i 2007. Vi tror at markedene
vil utvikle seg svært forskjellig avhengig av
produkt, beliggenhet og antallet prosjekter som
konkurrerer.

Veidekke er en av de ledende boligprodusentene
i Norge og skal også være det i fremtiden. Dette
skal vi klare gjennom å utvikle rasjonelle bolig-
konsepter sammen med Veidekke Entreprenør,
kjenne kjøpernes behov og tilby løsninger som
både fysisk og økonomisk er tilpasset de ulike
kjøpergruppene. Vår styrke er vår desentrale
styring og nærhet til markedet, og den betydelige
kompetanse som er bygget opp gjennom flere år.

Boliger vil fortsatt være hovedproduktet. Marke-
det for ulike typer næringsbygg er i vekst, og vi
vurderer derfor enkelte næringsprosjekter, spesi-
elt i kombinasjon med boligprosjekter. Dette
gjelder i første rekke handel og service. I større
prosjekter kan også kontor og logistikk være
aktuelt.
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Veidekke Eiendom og OBOS står
bak boligprosjektet Sjølyststranda
i Oslo. Prosjektet består av i alt
570 leiligheter, fordelt på flere
byggetrinn. Alle leilighetene har
balkong, og de fleste har sjøutsikt.
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Asfaltvirksomheten var i 2007
preget av høy aktivitet og høy
kapasitetsutnyttelse.

VEIDEKKE INDUSTRI

• Høy aktivitet og vekst i omsetning og resultat
• Opprettholdt markedsandelen innen asfalt
• Virksomheten innen pukk og grus ytterligere
bedret

• Ytterligere resultatfremgang i gjenvinnings-
virksomheten

• Sykefravær 4,4 % og H-verdi 2,4

Virksomheten består av forretningsområdene
asfalt, pukk og grus, drift og vedlikehold av det
offentlige veinettet, maskinentreprenør/riving
samt gjenvinning av næringsavfall, og er samlet i
selskapet Kolo Veidekke a.s med datterselskaper.
Kolo Veidekke er Norges største asfaltentreprenør
med en markedsandel på rundt 32 %, og er
Norges nest største produsent av pukk og grus.

Året 2007 var preget av høy aktivitet og god kapa-
sitetsutnyttelse, og resultatet ble det beste i
Veidekke Industri noensinne. Samlet omsetning i
2007 endte på 2 907 mill. NOK, og resultat før
skatt ble 130,1 mill. NOK. Tilsvarende tall for 2006
var en omsetning på 2 337 mill. NOK og et resul-
tat før skatt på 112,6 mill. NOK. Hovedårsaken til
resultatfremgangen er det høye aktivitetsnivået,
men også et kontinuerlig fokus på forbedrings-
arbeid gjennom ”På Vei” har bidratt. Forbedrings-
prosessen er implementert i samtlige forretnings-
områder i Veidekke Industri.

Arbeidet innen helse, miljø og sikkerhet ble ytter-
ligere forsterket i 2007, og virksomheten kan vise
til meget solide tall innen dette området. Syke-
fraværet i Industri var 4,4 % mot 4,6 % året før.
H-verdien (antall fraværskader pr. million arbei-
dede timer) endte på 2,4 sammenlignet med 1,6

ett år tidligere. Det langsiktige målet for Veidekke
Industri er et sykefravær på under 3 % og en
H-verdi under 3.

Virksomheten

Asfalt
Asfaltvirksomheten utgjorde i overkant av 53 %
av den samlede omsetningen i Kolo Veidekke.
Omsetningen ble på 1 530 mill. NOK. Virksom-
heten består av 28 asfaltverk geografisk belig-
gende over hele landet.

Produksjonsvolumet i det norske asfaltmarkedet
var 15 % høyere i 2007 enn i 2006. Dette skyldes
et sterkt bygg- og anleggsmarked samt noe økt
etterspørsel fra det offentlige. Kolo Veidekke med
datterselskaper hadde i 2007 en asfaltproduksjon
på ca. 1,9 millioner tonn asfalt, hvorav i underkant
av 40 % var til Statens vegvesen.

Virksomheten var i 2007 preget av høy aktivitet
og høy kapasitetsutnyttelse, men en markert
kostnadsvekst på sentrale innsatsfaktorer gjør at
resultatmarginen innen dette segmentet ligger på
samme nivå som for 2006.

Det ble i løpet av 2007 gjort investeringer i eier-
andeler på 25 % i de svenske selskapene
Sandahls Grus & Asfalt AB og Sydbeläggningar
AB. Dette passer inn i strategien om å etablere
asfalt- og pukkvirksomhet i Sverige, samtidig som
det vil kunne bidra til å styrke Veidekkes entrepre-
nørvirksomhet i Sverige.

Det norske asfaltmarkedet forventes å bli på
samme nivå i 2008 som i 2007.
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Litra Grus er et av
Kolo Veidekkes
25 pukkverk.

Pukk og grus
Virksomheten innen pukk og grus utgjorde ca.
14 % av den samlede omsetningen i Kolo
Veidekke. Omsetningen ble på 393 mill. NOK.

Virksomheten består av 25 pukkverk geografisk
beliggende over hele landet. Samlet produksjons-
volum var på ca. 6 millioner tonn i 2007. Av det
totale pukk- og grusvolumet i Norge produseres
ca. 2/3 av de 10 største selskapene, mens det

resterende volumet produseres av et stort antall
mindre selskaper. Pukk- og grusprodukter går
hovedsakelig til utbygging av infrastruktur samt
generell bygg- og anleggsvirksomhet. De største
enkeltbrukerne er asfalt- og betongprodusenter.

Kolo Veidekke har gjennom uttaksavtaler og eier-
skap tilgang til samlede reserver på ca. 160 millio-
ner tonn. Markedet for pukk og grus ventes å
være stabilt og på samme nivå som i 2007.
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Veidekke har ansvar for drift og
vedlikehold av ca. 5 700 km riks-,
fylkes- og stamveier i Norge.

Næringsavfall
Dette virksomhetsområdet omfatter kundetilpas-
sede løsninger for innsamling, transport og sor-
tering av ulike avfallsfraksjoner samt utvikling og
produksjon av sluttprodukter innen avfalls- og bio-
basert brensel. Området stod for 379 mill. NOK
eller ca. 13 % av samlet omsetning i Kolo
Veidekke i 2007.

Virksomhetens geografiske tyngdepunkter er
Oslo/Akershus, Østfold, Buskerud/Vestfold,
Rogaland og Mjøsregionen. Markedet er knyttet
tett opp mot utviklingen innen bygg- og anleggs-
sektoren, handel/eiendom og fortsatt privatisering
av avfallshåndtering. Virksomheten utvikler seg
positivt gjennom interne forbedringsprogrammer,
organisk vekst og virksomhetsovertakelser.

Det ventes en fortsatt positiv utvikling av gjenvin-
ningsmarkedet, men samtidig hard konkurranse
om avfallsvolumene. For å bedre markedsdek-
ningen og utvide kundekretsen satses det ytter-
ligere på landsdekkende kunder.

Andre investeringer
Veidekke eier 30 % av selskapet NSS Group Oy
som er Nordens største innen værbeskyttelse,
dvs. presenningsutleie samt utleie og salg av
haller og arrangementstelt. Virksomheten hadde
i 2007 en omsetning på ca. 470 mill. kroner.
Virksomheten oppnådde bedre resultater i 2007
enn i 2006, og det forventes at den positive
utviklingen vil fortsette i 2008.

Drift og vedlikehold
Drift og vedlikehold av det offentlige veinettet har
siden 2003 vært et eget forretningsområde innen
Kolo Veidekke. Området stod for 308 mill. NOK
eller ca. 11 % av samlet omsetning i Kolo
Veidekke i 2007.

I tilbudsrunden fra Statens vegvesen i 2007 ble
Kolo Veidekke tildelt fire nye kontrakter. I mars
2008 ble selskapet tildelt ytterligere én kontrakt i
forbindelse med årets tilbudsrunde, samtidig som
fem kontrakter avsluttes i 2008. Kolo Veidekke har
dermed en portefølje på 11 kontrakter, som repre-
senter ca. 5 700 km vei.

Kolo Veidekke har også ansvaret for drift og ved-
likeholdsarbeidet i forbindelse med OPS-
prosjektet (Offentlig Privat Samarbeid) E39
Lyngdal – Flekkefjord. Strekningen som er på
38 km, ble åpnet sommeren 2006. Kontrakten
strekker seg over 25 år.

Bygge- og riveavfall/maskinentreprenør
Virksomheten omfatter rive- og maskinentrepre-
nørvirksomhet gjennom datterselskapet Dokken
AS, mottak og bearbeiding av tyngre byggavfall
og resirkulering av betong gjennom den tilknyt-
tede virksomheten Skåab i Stockholm, samt
maskinentreprenørvirksomheten på Møre
gjennom datterselskapet UFO Entreprenør AS.
Området stod for 297 mill. NOK eller ca. 10 %
av samlet omsetning i Kolo Veidekke i 2007.

I 2007 kjøpte Veidekke 100 % av aksjene i Skodje
Maskin AS, noe som vil bidra til ytterligere å
styrke maskinentreprenørvirksomheten på Møre.
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Kolo Veidekkes egenutviklede
sporfyller har vært mye i bruk
i 2007.



Veidekke har en meget høy

andel av flergangskunder i sin

portefølje. Årsaken er ikke bare

kvaliteten som leveres, men

også opplevelsen av samspillet

i byggeprosessen.

Prosentandel avVeidekkes kunder
som er flergangskunder.
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Totalt 3 373 kursdøgn ble gjennomført med
temaer som spenner fra varme arbeider og
betongkonstruksjoner, til økonomistyring og
prosjektplanlegging. I tillegg til gode rutiner for
kompetanseutvikling er vi avhengig av god
prosjektstyring for å sikre kvalitet i våre leveran-
ser. Vi er avhengig av engasjerte prosjekt-
ledere, som er til stede på byggeplassen og
som er gode til å se muligheter i stedet for
begrensninger. Det sikrer oss god kontroll,
både på tid, kostnader, kvalitet og produktivitet.

I dag er omtrent 80 prosent av våre kunder
flergangskunder. Kombinasjonen av høy faglig
dyktighet og samarbeid med kunden i bygge-
prosessen er hovedårsaken til den høye graden
av gjenkjøp, og dermed et viktig element i
Veidekkes strategi om å bygge en sterk
posisjon i Skandinavia.

Det er viktig å huske at gode prestasjoner i vår
bransje ikke er en enveisprosess, kun basert
på entreprenørens faglige kompetanse. For å
levere kvalitet er vi avhengig av å få til et
verdiskapende samspill med kundene – et tett
samarbeid i alle fasene av prosjektet hvor
målet er samhandling.
Deler av bransjen har tradisjonelt vært preget
av konflikter. Uavklart ansvarsfordeling mellom
oppdragsgiver og den enkelte entreprenør har
gitt grobunn for uenighet – med dårligere mar-
giner, forsinkede leveranser og et anstrengt
kundeforhold som resultat. Derfor er evnen til
dialog og felles problemløsing en viktig suk-
sessfaktor i bygg- og anleggsbransjen. Evnen
til å skape gode relasjoner påvirker både lønn-
somheten og kundetilfredsheten og er viktig
for at kundene kommer tilbake igjen og igjen.
For å sikre at kontakten med kunden blir ivare-
tatt har vi tatt i bruk en egen modell for dialog
og samhandling kalt ”Kundehjulet”. Denne
modellen er et viktig verktøy for å gjennomføre
vår filosofi om et verdiskapende samspill med
kunden.

Vi legger vekt på faglig dyktighet og god
prosjektstyring for å holde kvaliteten på et jevnt
høyt nivå. Verdien av en entreprenørbedrift
avgjøres i stor grad av de ansatte og deres
faglige dyktighet, og vi bruker derfor betydelige
ressurser på kompetanseutvikling i hele
Skandinavia. Det er viktig at vi har dyktige med-
arbeidere i alle deler av byggeprosessen, og i
løpet av fjoråret har for eksempel Veidekke-
skolen hatt ca. 2 000 deltakere på kurs i den
norske virksomheten.
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DANMARK

I Danmark er Veidekke representert gjennom datterselskapet
Hoffmann A/S. Selskapet utfører bygg- og anleggsvirksomhet i hele
landet, med utgangspunkt i selskapets kontorer i Glostrup og
Næstved på Sjælland og i Fredericia og Århus i Jylland. Selskapet
har et eget eiendomsutviklingsselskap, Hoffmann Ejendomme A/S,
som kjøper tomter og utvikler og selger egne boligprosjekter til
private kunder.

• Resultatmessig et meget utilfredsstillende år
• Styrket markedsposisjon som ”den løsnings-
orienterte partner”

• Ledende på HMS blant entreprenører i
Danmark

• Konsolidering av virksomheten

Aktivitetene i Hoffmann og Hoffmann Ejendomme
ble i 2007 preget av skuffende resultater som
følge av enkeltstående nedskrivninger samt nega-
tiv utvikling i markedet for selveierboliger. Året
har vært preget av ulik utvikling i de markedsseg-
menter Hoffmann opererer, men til tross for dette

har Hoffmann styrket sin posisjon som den
”løsningsorienterte partner”.

Som en naturlig konsekvens av de store nedskriv-
ningene har Hoffmann i 2. halvår 2007 fokusert
på risikostyring, blant annet ved å gjennomføre
forbedringer i tilbuds- og oppfølgningsproses-
sene.

Som følge av bevisst selektering er Hoffmanns
ordrebeholdning redusert, slik at den ved års-
skiftet var på 1 881 mill. NOK. Over 75 % er
prosjekter der Hoffmann er blitt valgt ut fra annet
enn bare pris.

Et annet fokusområde er helse, miljø og sikkerhet
(HMS). På dette området har Hoffmann utmerket
seg ved å være den beste blant de større danske
entreprenørene også i 2007. Det er likeledes lagt
vekt på interne forbedringsprosesser, hvor invol-
vering av alle parter på prosjektene er vesentlige
verdidrivere i bestrebelsene på å oppnå en opti-
mal prosess og god lønnsomhet.

I 2007 gjennomførte Hoffmann en rekke store
byggeoppdrag innenfor næringsbygg, rehabilite-
ring, anlegg og, ikke minst, boligbygging. Det har
i løpet av året kommet til flere spennende
prosjekter, særlig i Jylland. Til tross for variert
utvikling i markedet venter den danske virksom-
heten samlet sett å levere et betydelig bedre
resultat i 2008. Det legges stor vekt på konsolide-
ring og risikostyring, samtidig som det fokuseres
på en langsiktig videreutvikling av virksomheten.

Markedet
Etter at bygg- og anleggsnæringen i 2005 og
2006 i stor grad var preget av historisk høy akti-

Valby Have med 267 boliger og
tre butikker er utført for Sjælsø
Entreprise A/S og overlevert mot
slutten av 2007.
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vitet, særlig på boligmarkedet, med lange leve-
ringstider, prisstigning på materialer og mangel
på ressurser, har det i 2007 vært en meget varie-
rende utvikling i de markedssegmenter som
Hoffmann opererer i.

Boligmarkedet har hatt en negativ utvikling. Etter
noen år med høy produksjon av selveierleiligheter
blir det nå praktisk talt ikke igangsatt nye prosjek-
ter. Markedet for sosial og offentlig boligbygging
har også stagnert, først og fremst som følge av at
offentlig støtte til denne type boligbygging ikke
har fulgt prisutviklingen.

Rehabiliteringsmarkedet, der Hoffmann er en stor
og erfaren aktør, er imidlertid i vekst. Behovet for
rehabilitering av både private og offentlige byg-
ninger er stadig stigende, og til tross for sterkere

konkurranse om mellomstore kontrakter, har
Hoffmann styrket sin markedsposisjon.

Det har vært store forventninger til vekst i marke-
det for yrkesbygg, men veksten har delvis ute-
blitt. Det kommer riktignok stadig prosjekter på
markedet, men antallet og frekvensen på de
store prosjektene har ikke helt innfridd forvent-
ningene. Hoffmann har imidlertid en sterk posi-
sjon i dette markedet, særlig når det gjelder
oppføring av kontorbygg og kjøpesentra.

Anleggsmarkedet er relativt stabilt, men varierer
innenfor ulike typer anleggsprosjekter. Markedet
for grunn- og miljøarbeider og infrastruktur er
samlet sett relativt konstant, dog med stadig
økende konkurranse.

Nytt hovedkontor for Novo
Nordisk’s IT-avdeling (NNIT)).
Midt i bygget er det et åpent
atrium som går gjennom alle
etasjene som et samlende
element. Bygget er på
6 000 kvadratmeter.
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HOFFMANN

Virksomheten i 2007
Utviklingen i Hoffmann i 2007 var sterkt preget av
det skuffende resultatet, som primært kan tilskri-
ves fire totalentrepriseprosjekter innen yrkesbygg
og bolig på Sjælland. Til sammen ble det gjort
nedskrivninger for over 160 mill. DKK. Årsakene
til de store nedskrivningene er mange, men den
viktigste er at det som følge av utilstrekkelig
fokus og konsekvens i anbudsprosessen ble gitt
fast pris på utilstrekkelig grunnlag.

Virksomheten i Region Vest og rehabiliteringsvirk-
somheten på Sjælland oppnådde bedre resultater
enn forventet. Anleggsvirksomheten har i 2007
fokusert på konsolidering av aktivitetene og har
stort sett innfridd forventningene.

Risiko og risikostyring
For å unngå lignende resultatavvik i fremtiden ble
arbeids- og oppfølgingsprosessene satt i fokus i
2. halvår 2007, og som en følge av dette ble de
interne prosedyrene forbedret.

Hoffmann fortsetter satsingen på prosjekter, der
vi i samspill med kunder og samarbeidspartnere
omkring produkt, prosess og økonomi, har mulig-
het til å bli valgt ut fra kriterier som våre verdier
og kompetanse og ikke bare pris. Vi ønsker å
komme med i prosjektene så tidlig som mulig for
derved å stille vår kompetanse til rådighet ut fra
en klar målsetning om å gi alle parter mest mulig
verdi og samtidig minimere den risiko som ligger
i ethvert byggeprosjekt.

Voldgiftssaken som kom etter at taket på Ballerup
Super Arena kollapset i 2003, er nå avgjort. Som
hovedentreprenør fikk Hoffmann ansvaret i for-

hold til byggherren, men årsaken, og dermed
skylden, ble entydig plassert hos Hoffmanns
underleverandør. Hoffmann har under hele saken
stått ved sitt overordnede ansvar og har med-
virket konstruktivt og i betydelig grad økonomisk
til gjenoppbyggingen av arenaen. Etter voldgifts-
rettens avgjørelse er saken blitt forlikt mellom de
involverte parter, men med et resultat som totalt
sett var utilfredsstillende for Hoffmann.

Ordrereserve
Hoffmanns ordrereserve er redusert og utgjorde
ved årsskiftet 1 881 mill. NOK sammenlignet
med 2 750 mill. NOK på samme tidspunkt ett år
tidligere. Ca. 350 mill. NOK av ordrereserven
kommer til utførelse i 2009 eller senere. Ned-
gangen i ordrereserven skyldes dels utviklingen i
markedet, og dels en strategisk beslutning om å
konsolidere virksomheten.

Av nye kontrakter inngått i 2007 nevnes ny
P-kjeller for Experimentariet i Hellerup for Carls-
berg Ejendomme, nytt teknologisenter for Vestas
i Skejby, oppføring av 114 fritidshus for Lalandia
Billund A/S, samt flere store boligrehabiliterings-
oppdrag, bl.a. en stor kontrakt for AAB/AB Silke-
borg.

HMS
Hoffmann har også i 2007 hatt sterkt fokus på
arbeidsmiljøet, og har opprettholdt posisjonen
som ledende i bransjen i Danmark. I 2007 ble det
registrert en H-verdi på 15 (antall fraværsskader
pr. million arbeidstimer), som er bedre enn
bransjegjennomsnittet i Danmark. Det intense
arbeidet med HMS fortsetter, for på sikt er målet
å oppnå et skadefritt selskap.

Hoffmann har bygget en
akebakke på Indre Nørrebro i
København og under akebakken
er det bygget et idretts- og kultur-
senter på 3 500 kvadratmeter,
som er byens nye multihus.

DANMARK
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Kontinuerlige forbedringsprosesser
Selv om det økonomiske resultatet var skuffende
i 2007, har det pågått et kontinuerlig forbedrings-
arbeid i hele virksomheten. Dette har omfattet
implementering av justerte prosedyrer, videre-
utdanning av medarbeidere og videreutvikling av
relasjonene til kundene med Hoffmann som den
løsningsorienterte partner.

Synergien av å være en del av Veidekke-
konsernet har blant annet ført til implemente-
ringen av prosessen ”Her i Hoffmann”. Det inne-
bærer at vi på konkrete byggeprosjekter
involverer alle parter (inklusive egne og underen-
treprenørers ansatte) i detaljplanleggingen og i
fastsettelse av felles mål, med den klare hensikt
å gjøre prosessene på byggeplassen best mulig.

Organisasjon
Generelt er Hoffmanns organisasjon blitt utviklet
gjennom de siste årene, slik at selskapet i dag
fremstår som en moderne entreprenør og eien-
domsutvikler, som er i stand til å gjennomføre
alle former for byggeoppdrag i et tillitsfullt sam-
arbeid med alle parter.

Hoffmann fokuserer på å være en annerledes og
løsningsorientert entreprenør- og eiendoms-
utvikler, med en flat organisasjon med tett forhold
til våre kunder og samarbeidspartnere gjennom
alle ledd i organisasjonen. I 2007 startet vi en
løpende samarbeidsevaluering på byggeprosjek-
tene. Evalueringsformen skiller seg fra tradisjo-
nelle kundemålinger ved å være en gjensidig
evalueringsform, hvor alle parter flere ganger i
løpet av byggeprosessen evaluerer hverandre og
det innbyrdes samarbeidet ut fra noen felles mål-
setninger med det klare formål å optimalisere
samarbeidet.
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HOFFMANN EJENDOMME

Hoffmann Ejendommes aktiviteter har samlet
sett ikke utviklet seg tilfredsstillende i 2007, noe
som skyldes utviklingen i boligmarkedet.

Selskapet har i 2007 oppført boliger i Nivå, Farum
og Kolding. I Nivå er 2/3 av prosjektet overlevert,
og boligene i Farum og Kolding ble avsluttet i
2007. Ved utgangen av året hadde Hoffmann
Ejendomme bare 20 usolgte boliger, hvorav tre
er ferdigstilt.

Situasjonen på markedet for utvikling og salg av
selveierleiligheter har ført til at oppstarten av nye
prosjekter er blitt utsatt inntil man ser en bedring
i markedet. Selskapets tomtebank består av
attraktive tomter til boligutvikling med en bokført
verdi på ca. 170 mill. DKK.

Hoffmann Ejendomme inngikk i 2007 et sam-
arbeid medThe Carlyle Group og sammen har de
stiftet selskapet CVM Development ApS. Dette
selskapet har til formål å kjøpe tomten Grønt-
torvet i Valby i København og utvikle en ny bydel,
Christiansberg, med boliger, forretninger og kon-
torer. Området er på 20 hektar, og fullt utbygd vil
det gi plass til ca. 2 000 boliger og 1 000 arbeids-
plasser i den nye bydelen. Oppstart av bygge-
arbeidene er planlagt til 2011 – 2012.

Resultater for virksomheten i Danmark
Omsetningen var 2 846 mill. NOK i 2007,
sammenlignet med 3 113 mill. NOK i 2006,
hvilket svarer til en nedgang på 9 %.

Resultatet ble -98,5 mill. NOK, mot 62,2 mill.
NOK i 2006. Resultatet er meget skuffende og
skyldes primært betydelige nedskrivninger på fire
store prosjekter, men er også en følge av utvik-
lingen på markedet for selveierleiligheter, der
salget har stanset helt opp.

Utsikter
Endringen i markedsforholdene vil føre til økt
konkurranse som følge av en vridning fra bolig til
andre markedssegmenter og til økende risiko-
villighet for å opprettholde aktivitetsnivået. På
den annen side vil markedsutviklingen også
skape muligheter i form av for eksempel bedre
leveringstider, stabilitet i prisutviklingen og lettere
tilgang på ressurser. Forslagene om milliard-
investeringer både til rehabilitering av offentlige
bygninger og til gjennomføring av en større
infrastrukturplan, vil føre til markedsvekst.

Tross utviklingen i markedet med færre prosjekter
og økende konkurranse, er ambisjonen å levere
et betydelig bedre resultat i 2008. Det vil i 2008
være betydelig fokus på konsolidering av virksom-
heten samt fokus på risikostyring i alle faser av
prosjektene.

Ambisjoner og strategiske prioriteringer
Vi har en klar strategi om å fokusere på prosjek-
ter, hvor vi i større grad blir valgt ut fra annet enn
pris, og der vi har mulighet til å komme med på
prosjektene fra start. Vi har dessuten besluttet å
innstille vår aktivitet på de helt store infrastruktur-

Nytt hovedkontor for Energinet.dk
i Fredericia. I det 10 500 kvadrat-
meter store bygget er det lagt
vekt på skape åpne, lyse og
vennlige arbeidsplasser med et
godt inneklima som skal bidra
til et godt arbeidsmiljø.

DANMARK
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prosjektene i fremtiden og isteden konsentrere
oss om mindre og mellomstore anleggsoppgaver.

Vi vil fortsette vårt fokus på kontinuerlig for-
bedring og effektivisering av prosedyrer og
prosesser, og vi vil i 2008 til å starte et langsiktig
arbeid med å videreutvikle vår bedriftskultur med
fokus på felles holdninger og verdier i overens-
stemmelse med konsernets verdigrunnlag.

Vi vil også kontinuerlig fokusere på vår gjennom-
føringsevne på både eksisterende og nye prosjek-
ter, samtidig som vi vil intensivere bestrebelsene
på å leve opp til den tillit våre kunder og samar-
beidspartnere viser oss som den løsningsorien-
terte partner.

Bilde til venstre:
Sct. Jacobi skole i Varde.
Leke- og læringsområde
utenfor gymnastikksalen.

Bilde til høyre:
Hoffmann har også i
2007 hatt sterkt fokus
på arbeidsmiljøet, og
har opprettholdt
posisjonen som
ledende i bransjen i
Danmark.

Forventet Gjenværende
Prosjektnavn Kunde Utførende region totalomsetning omsetning Sluttdato Entreprisetype

Mill. DKK Mill. DKK
Det Ny Gentofte Hospital, tilbygg Region Hovedstaden Øst Nybyg 316 215 2009 Totalentreprise
AAB/AB Silkeborg, rehabilitering, 760 boliger AAB/AB Vest 296 252 2010 Totalentreprise
Vestas Skejby, teknologisenter Vestas A/S Vest 262 112 2008 Totalentreprise
Åhaven, boligbygg, København Sjælsø Entreprise A/S Øst Nybyg 254 149 2008 Totalentreprise
Østbrogrunden, bolig- og forretningsbygg,
København Kw A/S Øst Nybyg 233 28 2008 Totalentreprise
Amerika Plads, bolig- og forretningsbygg,
København City Development Øst Nybyg 215 122 2008 Totalentreprise
CVU Øresund, om- og tilbygg til
utdannelsessenter CVU Øresund Øst Renovering 191 99 2008 Totalentreprise
Øresundshøj, boligbygg, København Hoffmann Ejendomme A/S Øst Nybyg 152 30 2008 Totalentreprise
Herfordgrunden, omsorgssenter, Fredericia Fredericia Kommune Vest 135 116 2009 Totalentreprise
Lalandia, feriehus, Billund Lalandia Billund A/S Vest 104 88 2009 Totalentreprise

Største igangværende bygg- og anleggsprosjekter



I løpet av året som gikk kjøpte

Veidekke-konsernet samlet sett

inn varer og tjenester for totalt

14,4 milliarder kroner.

Av denne summen står kjøp av

materialer for ca. 22 prosent,

eller 3,1 milliarder kroner.

Antall store materialleverandører vi
har samarbeidet med i over fem år.
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Et annet viktig element i vår strategi om å
bruke langsiktige avtaler er muligheten for
felles problemløsing. Gode relasjoner som
bygges over tid, gir rom for å involvere våre
underleverandører i konsernets overordende
forbedringsarbeid. En slik felles menings-
utveksling gjør at begge parter kan bruke sin
spesialkompetanse til å gjøre den andre bedre
– og stadig forbedre kvalitet og effektivitet i
leveransene. Større effektivitet i innkjøpsfunk-
sjonen er et viktig satsingsområde forVeidekke,
og vi kommer til å videreutvikle vår strategi på
dette området i tiden som kommer. Her vil vi
også se på muligheten for økt standardisering i
vår egenregiproduksjon.

Gjennom å prioritere langsiktige avtaler med
våre materialleverandører og involvere dem i
vårt forbedringsarbeid, får vi over tid lavere
kostnader, større effektivitet og stadig høyere
innkjøpskompetanse. Dette blir dermed et
viktig element i konsernets strategi om bedre
marginer og en sterk skandinavisk posisjon.

I motsetning til en del andre aktører i vår bran-
sje, har vi en klar målsetning om å prioritere
langsiktige avtaler med våre materialleverandø-
rer. Vi mener denne strategien over tid gir
lavere kostnader, gjør oss mer effektive og gir
oss stadig høyere innkjøpskompetanse.
Hovedvekten på langsiktige avtaler gir oss
muligheter til et tettere samarbeid med den
enkelte, og dette gir bedre stabilitet og forutsig-
barhet enn hvis vi skulle ”shoppet” rundt i
markedet. I en høykonjunktur er risikoen
høyere enn vanlig for at viktige varer som
armeringsstål, betong eller isolasjon kan være
vanskelig å oppdrive. Med hovedvekt på lang-
siktige avtaler sikrer vi oss plassen fremst i
køen hvis det skulle bli mangel på viktige inn-
satsfaktorer – og vi har de siste årene ikke hatt
noen problemer knyttet til dette. I dag har kon-
sernet en policy om å gjøre 80 prosent av ma-
terialkjøpene fra definerte hovedleverandører,
mens 20 prosent av materialkjøpene står åpent
for andre leverandører. Slik sørger vi også for å
ha kontakt med markedet, og det gir oss gode
data på hvordan prisene utvikler seg.Til tross
for en desentralisert organisering med stor
lokal frihet, kan vi også vise til svært høy
lojalitet til innkjøpsavtalene som inngås.
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SVERIGE

Veidekkes virksomhet i Sverige har utgangspunkt i de tre vekst-
områdene rundt Stockholm, Göteborg og Malmö, og omfatter
entreprenørvirksomhet og utvikling og salg av boliger.

Virksomheten dekker en vesentlig del av det til-
gjengelige markedet i Sverige og hoveddelen av
vekstområdene i svensk økonomi.

• Sterk omsetningsøkning
• Rekordsalg av boliger
• Styrket markedsposisjon innen forretningsbygg
• Høy ordrereserve

Veidekke Sverige har oppnådd vekst i det
svenske markedet i 2007. Omsetningsøkningen
på 36 % til 3 165 mill. NOK og en økning av antall
ansatte på bare 2 % til 1160 medarbeidere,
gjenspeiler selskapets strategi. Antall ansatte
kommer nå til å flate ut, og vi vil prioritere lønn-
somhet fremfor omsetning. Årets resultat på 109
mill. NOK er en økning på 30 % i forhold året før,
til tross for at entreprenørvirksomheten hadde to
meget svake prosjekter. Ved utgangen av året var
ordrereserven 2 222 mill. NOK og er 13 % høyere
enn året før.

Boligutviklingsvirksomheten satte nye rekorder i
2007 da ca. 700 boligenheter ble solgt og 562
nye enheter ble igangsatt. Virksomheten opp-
nådde et resultat som viser at også marginene
fulgte med i den kraftige ekspansjonen. Ved års-
skiftet var 95 % av de igangsatte leilighetene
solgt, og tomtebanken bestod av 3 300 bygge-
rettigheter. I løpet av året ble det ervervet tomter
for nye boliger i Högsbo i Göteborg, Kalkbrottet i
Malmö og på flere steder i Stockholmsregionen.

Entreprenørvirksomheten i Sverige fikk et nega-
tivt resultat for året. Dermed vises ikke de gode
resultatene som ble oppnådd i de fleste region-
selskapene, ikke minst i Veidekke Bygg Stock-
holm. Totalresultatet ble trukket ned av to meget
dårlige byggeprosjekter på Vestkysten. Tapene
på disse to prosjektene var en følge av dårlig
prosjektstyring, kombinert med usedvanlig dårlig
vær høsten 2006.

I Sverige har Veidekke til sammen
1 160 medarbeidere.
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Markedet
Markedet for den svenske virksomheten var godt
i 2007. Den uro man hadde på begynnelsen av
året for utviklingen på boligmarkedet, viste seg å
være ubegrunnet. Avskaffelsen av støtten til
boligbygging ble kompensert gjennom vekstfrem-
mende tiltak innen bolig- og formuesbeskatnin-
gen. Derfor økte både etterspørselen og bolig-
prisene, men likevel ble det oppført færre boliger
i Sverige i 2007 enn i 2006. Dette skyldes blant

annet at svært mange prosjekter ble igangsatt
mot slutten av 2006 for dermed å unngå dårligere
vilkår.

Høsten 2007 begynte markedet for salg av
boliger å svekkes. Uro på børsen, høyere renter
og generell uro i verdensøkonomien påvirket
forbrukernes vilje til å investere i nye boliger. Til
tross for dette må man konstatere at markedet
fremdeles er godt, men at veksttakten er lavere.

Den 78 km lange motorvei-
strekningen på E4 har forkortet
reisetiden mellom Gävle og
Stockholm. Den nye motorveien
ble åpnet i oktober 2007.
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Også bygg- og anleggsmarkedet var godt i 2007
som følge av etterspørsel etter kapasitet til bolig-
bygging og økende etterspørsel etter yrkesbygg.
Veksten i svensk økonomi har holdt seg høy, slik
at både offentlige myndigheter og industrien har
vært villige til å investere i nybygging og rehabili-
tering. I de siste månedene av året merket man
imidlertid en viss nedgang på mindre og mellom-
store prosjekter, mens det fremdeles var et stort
utvalg av større prosjekter. I takt med lavere
igangsetting av nye boligprosjekter ble konkurran-
sen om andre typer husbyggingsprosjekter noe
sterkere. På anleggssiden har investeringene i
de store infrastrukturprosjektene i Stockholm
begynt, og også i andre områder i Sverige satses
det på forbedring av infrastrukturen. Anleggs-
markedet ser derfor ut til å fortsette å være godt.

VIRKSOMHETEN I 2007

2007 var et begivenhetsrikt år for den svenske
virksomheten. Samtlige enheter har arbeidet
aktivt med forbedringsprosesser, og organisasjo-
nen er i dag betydelig sterkere enn for bare ett år
siden. Ordrereserven har økt og blitt forsterket og
forbedret.

Entreprenørvirksomheten
For Region Skåne var markedet godt i 2007.
Organisasjonen fortsatte å vokse, og omset-
ningen økte med 33 %. Resultatet er betydelig
bedret og markedsposisjonen er styrket. Enheten
hadde en sterk ordrereserve ved utgangen av
året. Markedet ser fortsatt ut til å være godt, selv
om uroen på boligmarkedet kommer til å føre til
mer konkurranse om andre prosjekter. Det sterke
fokus Region Skåne har på forbedringsarbeid
gjennom medarbeiderinvolvering har vist seg å

være en konkurransefordel, ikke bare når det
gjelder effektivitet og produktivitet, men også i
konkurransen om dyktige medarbeidere.

I Göteborg var virksomheten primært preget av
fusjonen mellom SBS Entreprenad og Veidekke
Construction, som har gått meget bra. Nøkkel-
begrep i denne vellykkede prosessen har vært
samspill og integrasjon, og det at medarbeiderne
har sett hvilke muligheter som ligger i økt styrke
og bredde i virksomheten. Det har imidlertid også
vært nødvendig å rette mye oppmerksomhet mot
de to dårlige byggeprosjektene i regionen. Det
kan dessverre konstateres at årsakene til de
svake resultatene ligger i mangel på egne kon-
trollrutiner, og erfaringene fra disse prosjektene
vil være viktige når vi skal velge hvilke nye
prosjekter vi skal engasjere oss i.

Ordrebeholdningen ved utgangen av året var
solid, spesielt på byggsiden. Det er imidlertid
nødvendig med påfyll av kontrakter innen
anleggs- og grunnarbeider, men alt i alt har
Region Väst en sterk markedsposisjon ved inn-
gangen til det nye året. På slutten av året ble det
for eksempel inngått kontrakt på Riskulla varme-
kraftverk for Mölndals Energi, et oppdrag som
passet godt for virksomheten. Av andre større
kontrakter som ble inngått i 2007 nevnes opp-
føring av boliger på Eriksbergsterrassen for
Riksbyggen samt ombygging av Politihuset i
Göteborg.

Byggvirksomheten i Stockholm hadde et meget
godt år i 2007, noe som kommer klart til uttrykk
gjennom en resultatmargin på rundt 5 % og en
volumvekst på 77 %. Et godt marked, kombinert
med styrket organisasjon og god utvikling av

Snickeriet, Hammarby Sjöstad
i Stockholm består av tre bolig-
blokker som Veidekke har
oppført for Svenska Bostäder.

SVERIGE
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virksomheten, har gitt resultater. Fremgangen
innen boligbygging fortsatte i 2007, og satsingen
på yrkesbygg har også vært vellykket. I løpet av
året ble det inngått flere kontrakter i størrelses-
orden 300 millioner SEK som ”samverkansentre-
prenader”, dvs. kontrakter som i grove trekk
utføres etter løpende regning med påslag.
Eksempler er boligprosjektet Bocken og et shop-
pingsenter på Liljeholmen. Ordrereserven ved
utgangen av året var meget sterk.

I anleggsvirksomheten i Stockholm er organisa-
sjonen nå på plass. Det er blitt rekruttert ledere
og spesialistressurser til både produksjon og
stabsfunksjoner, og enheten er nå godt rustet for
det meget gode anleggsmarkedet som råder i
regionen. Resultatet for 2007 var negativt, men
virksomheten har en meget sterk ordrereserve.
Den bevisste satsingen på oppbygging av organi-
sasjonen begynner nå å gi uttelling. I 2007 ble
det inngått kontrakter på bygging av motorvei
utenfor Nynäshamn, broer i Uppsala og tunnel-
og veibygging i Kista, og i januar 2008 ble virk-
somheten tildelt to store tunnelkontrakter på
utbyggingen av Norra Länken i Stockholm med
en samlet kontraktssum på over én milliard SEK.

Boligutviklingsvirksomheten
Veidekke Bostad er i dag en stor og betydelig
aktør i det svenske markedet med ca. 1 000
boliger under produksjon, hvorav ca. 95 % er
solgt. Tomtebanken er nå på ca. 3 300 byggeret-
tigheter og gir et godt grunnlag for kommende år.
Resultatet for 2007, som var 75 % høyere enn
året før, viser hvilken styrke virksomheten har.

I løpet av 2007 er virksomheten i Stockholm blitt
styrket gjennom samarbeidet med Bouwfond
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Property Development. Gjennom det felles eide
selskapet Bouwfonds Veidekke AB er det erver-
vet flere tomter for boligutvikling. Byggingen av
det første felles prosjektet har startet, og selska-
pet er i gang med ytterligere tomtekjøp.

Også Veidekkes egen boligutviklingsvirksomhet i
Stockholm er styrket. I løpet av året ble det igang-
satt bygging av en rekke nye prosjekter med
gjennomgående meget godt salg. I Skåne har
virksomheten vært preget av fortsatt organisa-
sjonsoppbygging, samtidig som det er kjøpt flere
interessante tomter. I Göteborg har nå etable-
ringen av en egen boligutviklingsenhet startet for
alvor gjennom ansettelsen av de tre første med-
arbeiderne. Et par interessante tomtekjøp er
foretatt, og det første boligprosjektet ventes å bli
lagt ut for salg i 2009.

Utviklingsarbeidet med sikte på å tilby kundene
bedre og mer prisgunstige prosjekter fortsatte i
2007. Resultatet implementeres nå i nye prosjek-
ter, og det arbeides videre med produktutvikling
og salg rettet mot ulike målgrupper. Blant annet
er det igangsatt et prosjekt der boligkjøperne,
etter europeisk modell, selv tar hånd om ferdig-
gjøring av blant annet vegger og innredning, noe
som har vært meget vellykket.

Veidekke Bostad var først ute i det svenske
markedet med å presentere TellHus, som er et
moderne, klimasmart konsept som reduserer
utslipp av CO2 med over 50 %. Det er stor
interesse for TellHus både i kommuner og i
byggebransjen, og det første prosjektet vil bli
lagt ut for salg i løpet av våren 2008.

I 2007 er det blitt kjøpt tomter for utbygging av
over 1 500 boligenheter. Blant disse kan nevnes
140 byggerettigheter ved Kalkbrottet ved
Limhamn, Malmö, 130 byggerettigheter i
Flatåsparken i Högsbo, 300 byggerettigheter ved
den attraktive Väsjön i Sollentuna og 90 bygge-
rettigheter på Lövholmen, sentralt i Stockholm.

Resultater
Veidekke Sverige hadde en omsetning på 3 165
mill. NOK i 2007. Resultat før skatt for ble 108,7
mill. NOK, som er 30 % over resultatet for 2006
som var på 82,1 mill. NOK. Det negative resul-
tatet i entreprenørvirksomheten er en skuffelse,
men dersom man ser bort fra to dårlige prosjek-
ter i Göteborg, viser også entreprenørvirksom-
heten et godt resultat. Ordrereserven økte fra
1 972 mill. NOK til 2 222 mill. NOK, og denne
positive utviklingen har fortsatt i 2008.

Fra 2008 vil virksomheten være samlet i to
juridiske enheter: Veidekke Entreprenad AB og
Veidekke Bostad AB.

Utsikter
Gjennomgående er utsiktene for 2008 positive,
selv om markedet sannsynligvis vil bli svekket.
Veidekkes markedsposisjon er betydelig styrket
sammenlignet med fjoråret.

Flere hundre tilskuere hadde
samlet seg for å være med på
innvielsen av det nye kulturhuset i
Partille, nordøst for Göteborg.

SVERIGE
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Strandpromenaden – Helsingborgs prestisjeprosjekt – omfattet blant annet et 1 800 kvadratmeter stort og 240 meter langt tredekk. Flere spennende detaljer
inngikk i prosjektet, som for eksempel 16 fast forankrede solstoler og flere spiralformede omkledningshytter.
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Entreprenørvirksomhet
En god ordrereserve og fortsatt relativt gode mar-
kedsforhold er en styrke ved inngangen til 2008.
Det er likevel ventet at markedet kommer til å
svekkes, og at konkurransen vil bli hardere.
Veidekkes relativt nye organisasjon vil bli satt på
prøve, og som ny i markedet kommer selskapet
til å få tøffere utfordringer enn mange av kon-
kurrentene. På den annen side er den entusias-
men og det engasjementet som preger organisa-
sjonen, i seg selv en stor konkurransefordel.
Kundenes ønske om flere større aktører på
markedet vil også være et pluss for Veidekke i
Sverige.

Boligutvikling
Også markedet for boligutvikling vil bli stram-
mere. Veidekke Bostad har høy produksjon og
høy salgsgrad, så resultatet for 2008 bør bli godt
dersom det ikke inntreffer noe helt dramatisk i
markedet. Det er imidlertid behov for å starte opp
nye prosjekter fram mot 2009, og derfor må det
selges flere leiligheter i 2008. Høye tomtepriser
gjør at kommunale tomtetildelinger vil bli priori-
tert fremfor ren anbudsgivning på tomter.
Tomteprisene ventes imidlertid å synke igjen.

Alt i alt ventes 2008 å bli et nytt positivt år for
Veidekke Sverige med fortsatt fremgang i både
boligutviklings- og entreprenørvirksomheten.

Veidekke dekker en vesentlig del
av det tilgjengelige markedet i
Sverige og hoveddelen av vekst-
områdene i svensk økonomi.

SVERIGE

Forventet Gjenværende
Prosjektnavn Kunde Utførende region totalomsetning omsetning Sluttdato Entreprisetype

Mill. SEK Mill. SEK

Jericho, kontorbygg, Stockholm Diligentia AB Bygg Stockholm 400 142 2008 Totalentreprise

V73 Nynäsveg, veibygging Vägverket Anläggning Öst 307 297 2009 Hovedentreprise

Bocken, kontorbygg, Stockholm Fabege AB Bygg Stockholm 294 294 2009 Totalentreprise

SveaTorn Artilleri, boligbygg, Stockholm Veidekke Bostad AB Bygg Stockholm 181 13 2008 Totalentreprise

Ugglan, boligbygg, Stockholm Veidekke Bostad AB Bygg Stockholm 171 129 2009 Totalentreprise

Kista Gård, veibygging Stockholms Markkontor Anläggning Öst 168 101 2009 Hovedentreprise

E6Värmlandsbro, brobygging, Hogdal Vägverket Väst 142 24 2008 Hovedentreprise

Strandbogatan, jernbanestasjon, Uppsala Banverket, Uppsala Anläggning Öst 141 124 2010 Hovedentreprise

Solberga, boligbygg, Stockholm Veidekke Bostad AB Bygg Stockholm 138 129 2009 Totalentreprise

Norra Länken, tunneler, Stockholm Vägverket Anläggning Öst 124 42 2008 Hovedentreprise

Største igangværende bygg- og anleggsprosjekter
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SveaTorn er Stockholms nye landemerke med sine 17 etasjer. Huset, som er tegnet av ÅWL Arkitekter, er 55 meter høyt og har 70 leiligheter. Det er bygget
i betong og kinesisk granitt med balkonger som er anlagt i et sikksakkmønster. Utsikten over Stockholm sentrum er formidabel.
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KONSERNLEDELSEN

VIDARAARVOLD (f. 1952)
Konserndirektør og adm. direktør i
KoloVeidekke a.s (Veidekke Industri)
Sivilingeniør fra University of Sunderland
Ansatt iVeidekke siden 1995
Antall aksjer iVeidekke: 126 730

BENTE LILLESTØL (f. 1969)
Konserndirektør, HR og HMS
Sivilingeniør fra NorgesTekniske Høgskole,
Trondheim (NTNU) Betongkonstruksjoner
Ansatt iVeidekke siden 1998
Antall aksjer iVeidekke: 33 560

TERJE R.VENOLD (f. 1950)
Konsernsjef, CEO
Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI
Ansatt iVeidekke siden 1981,
konsernsjef siden 1989
Antall aksjer iVeidekke: 330 415
(inkl. aksjer eid av nærstående
personer og selskap)

DAGANDRESEN (f. 1962)
Konserndirektør og adm. direktør
i Veidekke EntreprenørAS
Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI
Ansatt iVeidekke siden 1986
Antall aksjer iVeidekke: 195 525

TORBEN BJØRK NIELSEN (f. 1960)
Konserndirektør og adm. direktør i HoffmannA/S
Bygningsingeniør fra KøbenhavnsTeknikum
Ansatt i Hoffmann siden 2002
Antall aksjer iVeidekke: 80 550
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JØRGENWIESE PORSMYR (f. 1972)
Konserndirektør, Økonomi,
innkjøp, strategi og IT
Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole
Ansatt iVeidekke siden 1995
Antall aksjer iVeidekke: 59 945

ARNE GISKE (f. 1957)
Konserndirektør, CFO
og adm. direktør i Veidekke EiendomAS
Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI
MBA. University ofWisconsin
Ansatt iVeidekke siden 2001
Antall aksjer iVeidekke: 157 500

PER-INGEMAR PERSSON (f. 1956)
Konserndirektør og adm. direktør i
Veidekke SverigeAB
Sivilingeniør fra LundsTekniska Högskola
Ansatt iVeidekke siden 2005
Antall aksjer iVeidekke: 105 300

KAI KRÜGER HENRIKSEN (f. 1951)
Konserndirektør kommunikasjon/informasjon
Handelsøkonom
Ansatt iVeidekke siden 1998
Antall aksjer iVeidekke: 141 360
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Vedtekter for Veidekke ASA
Gjeldende fra 20. august 2007

§ 1 Selskapets navn er Veidekke ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap.

Selskapets formål er å drive entreprenørvirksomhet, samt annen økonomisk virksomhet, herunder deltakelse
i andre selskaper ved aksjeinnskudd eller på annen måte.

§ 2 Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§ 3 Selskapets aksjekapital er kr. 70 082 135 fordelt på 140 164 270 aksjer hver pålydende kr. 0,50 fullt innbetalt
og lydende på navn.

§ 4 Overdragelse av aksjer skal godkjennes av styret.

§ 5 På selskapets generalforsamling har hver aksje én stemme.

§ 6 Selskapets styre skal ha fra 7 til 9 medlemmer. Inntil 6 medlemmer og eventuelle varamedlemmer velges av
generalforsamlingen. Inntil 3 medlemmer og varamedlemmer til disse velges av og blant de ansatte etter
forskrifter fastsatt i medhold av allmennaksjelovens bestemmelser om de ansattes representasjon i allmenn-
aksjeselskapers styre. Valgperioden er 2 år.

Styret velger selv sin leder.

Aldersgrense for styremedlemmer fastsettes til 70 år, og slik at styremedlem som fyller 70 år fortsetter i
vervet til den førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 7 Selskapet skal ha valgkomité. Valgkomiteen skal ha minst 3 medlemmer. Generalforsamlingen velger valg-
komiteens leder og øvrige medlemmer og fastsetter godtgjørelse for dens medlemmer. Valgperioden er 1 år.

Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer til valgkomiteen. Innstilt kandidat
bør være aksjonær eller representant for aksjonærene. 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.

§ 8 Selskapets signatur innehas av to styremedlemmer i fellesskap eller ett medlem i fellesskap med konsernsjef.

§ 9 Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av mai måned til tid og sted som fastsettes av
styret. Innkalling skjer med minst to ukers skriftlig varsel. Med innkallingen skal følge dagsorden.

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 valgkomitéen.
• 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.

§ 10 I den utstrekning det ikke er truffet avvikende bestemmelser i disse vedtekter, gjelder allmennaksjelovens regler.
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NORGE DANMARK SVERIGE

ENTREPRENØR

Veidekke Entreprenør AS
Region Øst
Region Syd
Region Nord/Vest
Region Anlegg
Region Spesialprosjekt

INDUSTRI

KoloVeidekke a.s

ASFALT/DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Region Østland
Region Nord/Vest
Region Midt

PUKK OG GRUS

GJENVINNING

RIVING/MASKINENTREPRENØR

ENTREPRENØR

Hoffmann A/S
Region Vest
Region Øst Renovering
Region Øst Nybyg
Region Anlæg
RegionTeknik

ENTREPRENØR

Veidekke Entreprenad AB
Region Skåne
Region Väst
Region Bygg Stockholm
Region Anläggning Öst

EIENDOM

Veidekke Bostad AB
Stockholm
Lund
Göteborg

EIENDOM

Hoffmann Ejendomme A/S
Glostrup
Fredericia

EIENDOM

Veidekke Eiendom AS
Region Østland
Region Syd
Region Nord/Vest

VEIDEKKE ASA
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Veidekke ASA er et allment aksjesel-
skap. Hovedkontoret er i Oslo, og
konsernet har virksomhet i Norge,
Danmark og Sverige.

Veidekkes virksomhet drives gjennom
Veidekke Entreprenør, Veidekke Eien-
dom og Veidekke Industri (alle i Norge),
Veidekke Sverige i Sverige og Hoff-
mann i Danmark. Hvert virksomhets-
område består av regioner, distrikter og
avdelinger.

Veidekkes virksomhet i Norge, Danmark
og Sverige omfatter bygg- og anleggs-
prosjekter, rehabilitering, spesialiserte
anleggsoppdrag samt utvikling av bolig-
og næringsbygg for private og offentlige
kunder. I Norge driver Veidekke også
innenfor asfaltvirksomhet, produksjon
av pukk og grus, veivedlikehold, riving/
maskinentreprenørvirksomhet og gjen-
vinning av næringsavfall.

Veidekke skal være profesjonell, rede-
lig, entusiastisk og grensesprengende.
Dette er selskapets kjerneverdier som
skal kjennetegne alle ansatte i selska-
pet og prege adferden i alle relasjoner.

Konsernet har en desentralisert an-
svars- og myndighetsstruktur, hvilket
innebærer en høy grad av ansvar og
myndighet for den enkelte enhetsleder.
Dette gir også større nærhet til kunder
og leverandører, noe som har vist seg
å være et fortrinn for Veidekke.

Veidekkes vedtekter finnes på side 44.

Konsernledelse
Konsernledelsen utgjøres av konsern-
sjefen, lederne for de fem virksomhets-
områdene (divisjonene) og lederne for
sentrale stabsfunksjonene (finans/
juridisk, økonomi/strategi/IT, HR/HMS
og kommunikasjon).

Selskapskapital, avkastning og
utbytte
Veidekke hadde pr. 31. desember 2007
en egenkapitalandel på 26,3 %. Dette
er godt innenfor det nivået som er
ønskelig i forhold til soliditet, optimali-
sert risikojustert avkastning og frem-
tidig investeringsbehov. Ved eventuelle
kapitalutvidelser blir planlagt anven-
delse av midlene forelagt selskapets
generalforsamling.

Selskapets vekst vil primært være
basert på organisk vekst, men selska-
pet er godt posisjonert finansielt der-
som man ser gode oppkjøpsmuligheter.

Veidekke har som mål å gi aksjonærene
høy og stabil avkastning gjennom god
lønnsomhet i hele konsernet. Veidekke
arbeider med en rekke tiltak for å sikre
lønnsomhet gjennom økt konkurranse-
kraft. Dette omfatter også kontroll av
risikoeksponering og kapitalrasjonali-
sering.

Veidekkes utbyttemål er at minst 50 %
av selskapets årsresultat skal deles ut
til aksjonærene. Selskapet søker å vekt-
legge forutsigbarhet når årlig utbytte
skal fastlegges. For regnskapsåret 2007
foreslås et utbytte på kr 4,00 pr. aksje
(56 %).

Styret er ved generalforsamlingsvedtak
årlig gitt fullmakt til å kjøpe tilbake egne
aksjer. Bakgrunnen for fullmakten er å
sikre høyest mulig avkastning for aksjo-
nærene på sikt, og dersom aksjekursen
anses som fordelaktig, vil kjøp av egne
aksjer være et godt supplement til
utbytte. Kjøp av egne aksjer kan også
være aktuelt dersom egenkapital- og

Norsk anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse av
4. desember 2007 er lagt til grunn for selskapets rapportering.

eierstyring og
selskapsledelse
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likviditetssituasjonen er god, samtidig
som det er begrenset tilgang på andre
attraktive investeringsmuligheter.
Intensjonen bak kjøp av egne aksjer
er å slette disse på den påfølgende
generalforsamlingen. Fullmakt til kjøp
av egne aksjer ble vedtatt av general-
forsamlingen, og er gyldig inntil 30. juni
2008.

Ansatte som eiere
Et særtrekk ved Veidekke sammenlig-
net med andre børsnoterte selskaper,
er de ansattes omfattende medeier-
skap. 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 medarbeidere skal være
aksjonærer med en samlet eierandel
opp mot 15 %. For sentrale ledere (om
lag 500 personer) er det ønskelig at den
enkelte har en betydelig aksjepost i
selskapet.

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 tilbyr finansierings-

bistand ved kjøp av aksjer. Ved slike
aksjekjøp er det normalt bindingstid på
to til tre år. Ved utgangen av 2007
hadde til sammen 2 670 ansatte en
eierandel på 15,9 % i selskapet.

Likebehandling av aksjonærer
Selskapets policy er at alle aksjonærer
skal behandles likt. Hovedaksjonær i
Veidekke er OBOS Forretningsbygg
A/S. Det eksisterer habilitetsregler som
sikrer at vedtak ikke favoriserer hoved-
aksjonæren i noen sammenhenger.
OBOS er en stor eiendomsutvikler, og
de siste årene har Veidekke og OBOS
samarbeidet om utviklingen av en rekke
eiendomsprosjekter. For å sikre at alle
vilkår og avtaler håndteres på kommer-
sielle vilkår er praksis at de to partene,
OBOS og Veidekke, etablerer et sel-
skap hvor hver av partene har 50 %
eierandel. Utvikling og salg av prosjek-
ter gjøres i disse selskapene, og dette
er ytterligere med på å sikre at ikke
hovedaksjonær oppnår fordeler utover
det de andre aksjonærene oppnår.

Dersom det foretas vesentlige trans-
aksjoner med større aksjonærer utover
ordinære forretningsmessige avtaler,
sørges det for at uavhengige rådgivere

engasjeres for å sikre en riktig verd-
settelse.

En stor del av de ansatte eier aksjer i
Veidekke. Selskapet har strenge inn-
sideregler og handlerestriksjoner.
Se ”Aksjonærinformasjon” side 54 om
innsideregler for ansatte.

Eksisterende aksjonærer har fortrinns-
rett ved kapitalutvidelser.

Aksjens omsettelighet og likviditet
Veidekke har én aksjeklasse, og det er
ingen omsetningsbegrensninger for
handelen utover vedtektenes §4 om
styregodkjennelse. Denne paragrafen
vil bli foreslått slettet på generalfor-
samlingen i mai 2008.

Det ble i 2007 omsatt 61,1 millioner
aksjer over Oslo Børs. Omløpshastig-
heten var 43,4 %. Selskapet arbeider
kontinuerlig for å bidra til tilfredsstil-
lende likviditet i aksjen. Dette skjer
primært gjennom løpende og tilfreds-
stillende kommunikasjon med
investorer og marked.

Se også under ”Aksjonærinformasjon”,
side 55.

Årsregnskap fastsettes

Budsjett

Rapport 1. kvartal

Rapport 3. kvartal

Rammer
for
strategiarbeid

Rapport 1. halvår
Generalforsamling

Strategi
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Generalforsamling
Ordinær generalforsamling holdes i april/mai. Innkalling og
dokumenter sendes ut senest to uker på forhånd, og legges
ut på selskapets hjemmesider senest tre uker før general-
forsamlingen avholdes. Styre, ledelse og revisor deltar på
generalforsamlingen.

Aksjonærer som ikke selv har anledning til å møte, blir gitt
mulighet til å stemme ved fullmektig. Fullmaktserklæring som
kan benyttes, følger innkallingen til generalforsamlingen.

Normalt er det styrets leder som åpner generalforsamlingen
og reiser spørsmål til generalforsamlingen om det er forslag
til møteleder. Dersom det ikke fremmes forslag fra general-
forsamlingen, er praksis at styreleder foreslår seg selv som
møteleder.

Valgkomité
Valgkomiteen gir innstilling til generalforsamlingen om valg
av medlemmer til styret og til valgkomiteen.

Valgkomiteen skal ha minst tre medlemmer. De kandidater
som innstilles, bør være aksjonærer eller representanter for
aksjonærene. Flertallet i valgkomiteen skal være uavhengig av
styret og selskapets ledelse. Daglig leder eller andre ledende
ansatte i selskapet kan ikke være medlemmer av valgkomi-
teen.

Generalforsamlingen velger medlemmene til valgkomiteen,
herunder komiteens leder. Siden det tilligger valgkomiteen å
foreslå kandidater til styret, gjelder ingen frister for å fremme
slike forslag til valgkomiteen.

I 2007 bestod valgkomiteens medlemmer av Helge B.
Andresen (leder), JanTore Berg-Knutsen, Erik Must og
Olaug Svarva.

Styre
Styret er Veidekkes høyeste forvaltningsorgan og er direkte
underlagt generalforsamlingen. Styret består av seks medlem-
mer valgt av aksjonærene og tre medlemmer valgt av og blant
de ansatte. Styremedlemmene velges for to år.

Veidekke inngikk i 2003 avtale med de ansatte om at selska-
pet ikke skal ha bedriftsforsamling, mot at de ansatte fikk
utvidet sin representasjon i selskapets styre. Siden konsernet
ikke har bedriftsforsamling, velger styret, i tråd med allmenn-
aksjelovens regler, selv sin leder. Det aksjonærvalgte styre-
medlem som har lengst ansiennitet, fungerer som nestleder
og er operativ dersom lederen er forhindret fra å møte.

Ved styresammensetningen legges det vekt på å ivareta
aksjonærenes fellesskap samt selskapets kompetanse, kapa-
sitet og mangfold. Det søkes minimum ett norsk, ett dansk og
ett svensk styremedlem. Styresammensetningen i Veidekke
ASA oppfyller kravene i allmennaksjeloven om kjønnsbalanse i
børsnoterte selskaper.

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

Alle aksjonærvalgte styremedlemmer er uavhengig av
selskapets ledelse.

Se ”Aksjonærinformasjon” side 54 for eksisterende styre-
fullmakter.

Styrets arbeid
Styret setter mål, fastlegger strategi og budsjetter og bidrar
aktivt med kompetanse og erfaring. Etter fastlagte planer fore-
tar styret årlig en gjennomgang av forretningsområdene, og
det foreligger en systematisk årsplan for hvilke temaer som
skal dekkes på styremøtene.
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Det avholdes ni styremøter i løpet av året. Ett av møtene
holdes enten i Sverige eller Danmark, og to møter kombineres
med befaring til et distrikts- eller avdelingskontor med til-
hørende prosjektbesøk i Skandinavia.

Styret arbeider på grunnlag av styreinstruks og evaluerer årlig
sitt eget arbeid og sin kompetanse. Se side 60 for mer infor-
masjon om styremedlemmene.

Styrets revisjonsutvalg
Styrets revisjonsutvalg skal utvikle samarbeidet mellom styret
og administrasjonen, og mellom styret og eksternrevisjonen.
Det er sammensatt av tre aksjonærvalgte styremedlemmer
og arbeider på grunnlag av styregodkjent mandat og instruks.
På vegne av styret skal utvalget fordype seg i og opparbeide
innsikt og kunnskap om regnskapsmessige og finansielle for-
hold samt kontroll og risikostyring. Utvalget rapporterer til
styret.

I 2007 bestod revisjonsutvalget av styremedlemmene
Martin Mæland (utvalgets leder), Kari Gjesteby og
Peder Chr. Løvenskiold.

Styrets kompensasjonsutvalg
Styrets kompensasjonsutvalg er sammensatt av tre aksjonær-
valgte styrerepresentanter og arbeider på grunnlag av styre-
godkjent mandat og instruks. Utvalget legger frem forslag
overfor styret om lønn og kompensasjonsordninger for
konsernsjefen. I tillegg er utvalget rådgivende overfor
konsernsjefen når det gjelder lønn og kompensasjons-
ordninger for ledelsen. Utvalget rapporterer til styret.

I 2007 bestod kompensasjonsutvalget av Göte Dahlin
(utvalgets leder), Hilde Merete Aasheim og JetteWigand
Knudsen.

Styrets eiendomsutvalg
Styrets eiendomsutvalg ble etablert i 2007. Utvalget skal
gjennomgå alle investeringsbeslutninger over et visst nivå for
å sikre god internkontroll med hensyn til oppstart av eventu-
elle nye egenregiprosjekter. Utvalget har bestått av Peder Chr.
Løvenskiold (utvalgets leder), Göte Dahlin og Martin Mæland.

Risikostyring
Evne 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 under arbeid til enhver tid i konsernets tre virksom-
hetsområder, entreprenør, eiendom og industri, krever dette
systematisk rapportering fra hvert prosjekt inn til hver divisjon
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 lønn-
somhet, risiko, skader, fravær og miljø.

Internkontroll
Ledelsen overvåker kontinuerlig at den samlede prosjekt-
porteføljen har en akseptabel risikoeksponering og gir et godt
grunnlag for lønnsomhet. Styringssystemene for de ulike
enhetene 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 divisjonsledelsen, konsernledelsen
og i styret.

Risikoeksponeringen innen eiendom gjennom usolgte enheter
i produksjon og eventuelle ferdigstilte enheter, måles løpende.
Oppstart av nye eiendomsutviklingsprosjekter vil bli utsatt der-
som egenregieksponeringen vurderes som for stor. For å sikre
god internkontroll ble styrets eiendomsutvalg etablert i 2007.

Veidekkes finanspolicy gir retningslinjer for de ulike enhetenes
finansforvaltning og aktiviteter. Formålet er å unngå, begrense,
kontrollere og måle finansiell risiko, fremme kapitalrasjonalise-
ring og optimalisere konsernets finansielle ressurser.
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Planlegging
Veidekkes ”planleggingshjul” er kjernen i selskapets økono-
miske og strategiske planlegging. Her defineres en fast
agenda gjennom året for utarbeidelse av rammedokumenter,
strategiplaner, budsjetter og løpende oppfølging av virksom-
hetene.

Finansiell styring
Konsernet styres etter klare finansielle mål knyttet til resultat-
margin, kapitalavkastning og kapitalstruktur. Målene er brutt
ned og operasjonalisert på de ulike selskaper, divisjoner og
prosjekter. Prosjektene har klare krav til lønnsomhet og kon-
tantstrømmer. Innen entreprenørvirksomheten settes krav til
prosjektets resultatmarginer, inklusive finansielle poster. Eien-
dom og industri er kapitalintensive områder, og prosjektene
måles i tillegg etter avkastning i forhold til investert kapital.

Etiske retningslinjer
Med grunnlag i kjerneverdiene – profesjonell, redelig, entusi-
astisk og grensesprengende – har Veidekke, i samarbeid med
NHO, utarbeidet etiske retningslinjer, hvor grunnprinsippet er
den ansattes frihet under ansvar. Den ansattes aktive delta-
kelse i prosessen, debatten og involvering rundt de etiske
problemstillinger som virksomheten reiser, er sentrale ele-
menter i implementeringen av retningslinjene. Selskapets
etiske retningslinjer ligger påVeidekkes intranett og hjemme-
side.

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 lagt ut påVeidekkes intranett.

Konkurranserettslige regler
Veidekke har et omfattende program som gir relevante
ansatte innføring i de grunnleggende konkurranserettslige
regler som gjelder for Veidekkes virksomhet. Formålet er å
bidra til økt forståelse og sikre etterlevelse av gjeldende lover
og regler. De konkurranserettslige reglene ligger påVeidekkes
intranett og på hjemmesiden.

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 aksjonærvalgte styremedlemmene har særskilte
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.

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
prosent av årslønn, forankret i budsjett og måloppnåelse innen
en på forhånd avklart handlingsplan.

Veidekkes ledere deltar dessuten i Veidekkes generelle pro-
gram for aksjer til ansatte, der de ansatte hvert år får tilbud om
å kjøpeVeidekke-aksjer til rabattert kurs og med finansierings-
bistand. Se også Aksjonærinformasjon, side 52.

Det er ingen aksjeopsjonsordninger i Veidekke. Det vises for
øvrig til note 4 og 30.

Kommunikasjon med finansmarkedet
Arbeidet med Investor Relations 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.
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Ledelsen møter investorer og markedet både i Norge og
utlandet løpende gjennom året, og arbeider aktivt med tilbake-
meldingene møtene gir. Se også ”Aksjonærinformasjon”
side 52.

Selskapsovertakelse
Dersom det fremsettes overtakelsestilbud på selskapets
aksjer, bør ikke selskapets styre utnytte fullmakter eller treffe
andre vedtak som vanskeliggjør tilbudet uten at dette er god-
kjent av generalforsamlingen etter at tilbudet er kjent.

Revisors arbeid
Ekstern revisor deltar på minst to årlige styremøter, blant
annet i forbindelse med styrets behandling av årsregnskapet
og oppsummering av revisjonen. Det påses at styret får mulig-
het til å stille spørsmål til revisor uten at administrasjonen er til
stede.

Revisjonen deltar i alle møter i revisjonsutvalget. Plan for
gjennomføring av revisjon blir fremlagt for revisjonsutvalget.
I disse møtene fremlegger også revisjonen en rapport fra
interimsrevisjonen og en rapport for årsoppgjøret, hvor revisor
tar stilling til kvaliteten på internkontrollen i alle deler av
konsernet og omtaler eventuelle regnskapsmessige problem-
stillinger som er fremkommet under revisjonen.

Veidekke har retningslinjer for omfanget og type tilleggs-
tjenester som ytes av revisor. Revisor gir styret årlig en
skriftlig bekreftelse på at revisor oppfyller fastsatte uavhengig-
hetskrav.

I 2006 ble det gjennomført en anbudskonkurranse om leve-
ranse av revisjonstjenester til konsernet. Konklusjonen var at
Ernst &Young AS fikk fornyet sitt engasjement.

For detaljer om omfanget av leverte tjenester vises det til
note 30.
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Aksjonærverdier
Det er en langsiktig sammenheng
mellom avkastning i aksjen, målt
gjennom aksjekursutvikling og utbytte,
og selskapets verdiskapning. Verdi-
skapningen synliggjøres primært
gjennom selskapets løpende resultater.
Selskapet har historisk sett doblet
omsetningen hvert femte til sjette år,
og selskapet forventer en årlig vekst i
størrelsesorden 10 % over tid fremover.

Selskapets resultatmargin har hatt en
løpende positiv utvikling de senere år
og var i 2007 på 6,1 %. Gjennom ambi-
siøse målsetninger og iverksetting av
rekke ulike tiltak innen effektivisering,
risikostyring, kostnadskontroll etc.
mener selskapet at det er et margin-
potensial opp mot 7 %.

+ Aksjonærverdier skal skapes gjennom god
lønnsomhet i hele konsernet.

+ Utbytte skal utgjøre minimum 50 prosent
av årsresultat.

+ Veidekke er og skal være et finansielt solid
selskap.

aksjonærinformasjon

Jørgen G. Michelet
Finansdirektør og IR-ansvarlig
Tlf. 21 05 77 22
jorgen.michelet@veidekke.no

Aksjespredning pr. 31. desember 2007

Aksjebeholdning Antall aksjonærer Antall aksjer %

Fra Til
1 –> 100 722 30 524 0,02
101 –> 1 000 2 271 1 219 804 0,87
1 001 –> 10 000 1 873 6 787 786 4.84
10 001 –> 100 000 621 18 161 137 12,96
100 001 –> 105 113 965 019 81,31
Totalt 5 592 140 164 270 100,00
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Avkastning
Veidekke har som mål å gi aksjonærene
høy og stabil avkastning på investe-
ringen i selskapet. Siden Veidekke ble
børsnotert i 1986, har aksjonærene
gjennom kursutvikling og utbytte fått en
gjennomsnittlig årlig avkastning på
18,9 %. Oslo Børs hadde i samme
periode en gjennomsnittlig årlig avkast-
ning på 10,8 %. Avkastningen i 2007
var på 11,4 %, mens avkastningen på
Oslo Børs i samme periode var på
11,5 %.

I 2007 ble det omsatt 61,6 millioner
Veidekke-aksjer på Oslo Børs, hvilket
gir en omsetningshastighet på 43,4 %.
Det var 38 937 handler i Veidekke-
aksjen i løpet av året.

Utbytte
Selskapets utbyttepolitikk fastslår at ut-
byttet skal utgjøre minimum 50 % av
årsresultatet (utdelingsforhold).

For regnskapsåret 2007 foreslår styret å
dele ut kr 4,00 pr. aksje i utbytte. Dette
tilsier et utdelingsforhold på 56 %.

Aksjonærene får dermed en direkte
avkastning på 7,9 %, basert på aksje-
kursen ved årsskiftet. Utbyttet utbeta-
les den 20. mai 2008 til de aksjonærer
som er registrert som eiere på den
dato generalforsamlingen avholdes,
som er den 7. mai 2008.

Aksjonærstruktur
Veidekke hadde ved årsskiftet 5 592
aksjonærer. De største eierne i selska-
pet er OBOS Forretningsbygg (26,0 %),
Folketrygdfondet (8,6 %) og IF Skade-
försäkring AB (8,3 %). I alt eier 2 670
ansatte aksjer i selskapet med en
samlet eierandel på 15,9 %. Utenlands-
andelen ved årsskiftet var 32,3 %
(35,0 %).

Oppdatert oversikt over de 20 største
aksjonærene finnes på Veidekkes hjem-
meside. Oversikten blir oppdatert hver
uke. Nordea er selskapets kontofører.
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Navn Eierandel %

OBOS Forretningsbygg AS 26,0
Folketrygdfondet 8,6
IF Skadeförsäkring AB 8,3
State Street Bank andTrust Co. 4,9
Fortis Global Custody 3,6

Navn Eierandel %

MP Pensjon 2,1
Storebrand Livsforsikring AS 2,0
Must Invest AS 1,8
JPMorgan Chase Bank 1,8
Vital Forsikring ASA 1,7

Største aksjonærer pr. 31. desember 2007

Kursutvikling pr. år inklusive utbytte
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Veidekkes aksjekapital pr. 31. desember
2007 var 70 082 135 kroner, fordelt på
140 164 270 aksjer med pålydende
kr 0,50. Veidekke har hele tiden hatt én
aksjeklasse hvor én aksje har én
stemme.

Aksjekapitalens utvikling siden børs-
introduksjonen er vist i tabellen på side
55. Selskapet gjennomførte i mai 2007
salg av aksjer med 20 % rabatt på børs-
kurs til ledende ansatte. 428 ledende
ansatte tegnet seg for 1 815 300 aksjer
til kurs kr 49,75. I november 2007 ble
det gjennomført salg av aksjer med
20 % rabatt på børskurs til samtlige
ansatte. 1 806 ansatte tegnet seg for
1 404 057 aksjer til kurs kr 36,25. Ved
salg av aksjer til ansatte er det fastsatt
en bindingstid på aksjene på henholds-
vis tre og to år.

Kjøp av egne aksjer
Generalforsamlingen har gitt styret full-
makt til å utstede inntil 14 millioner ak-
sjer. Siden 1986 har styret fått denne
fullmakten med løpende fornyelse. Full-
makten har i hovedsak vært benyttet
ved emisjoner til ansatte og ved mindre
fusjoner. Styret har fullmakt til å
erverve egne aksjer for et samlet
pålydende av inntil 6,5 mill. kroner, som
tilsvarer i underkant av 10 % av
aksjekapitalen.

I henhold til ovennevnte fullmakt har
styret vedtatt å kjøpe tilbake inntil 3 %
av egne aksjer (4 204 928 aksjer).
I løpet av 2007 ble i alt 1 905 015
aksjer, tilsvarende 1,31 % av aksjene,
kjøpt tilbake. 769 500 av disse aksjene
ble vedtatt slettet på generalforsam-
lingen i mai 2007. Tilbakekjøpene har
fortsatt i 2008 slik at selskapet pr.
31. mars eier 3 914 181 aksjer, til-
svarende 2,8 % av aksjene. Det er
ventet at tilbakekjøpene vil ha positiv
effekt på selskapets resultat pr. aksje
og på avkastningen på egenkapitalen.
Intensjonen er å foreslå for generalfor-
samlingen at aksjekapitalen reduseres
gjennom sletting av de tilbakekjøpte
aksjene.

Innsideforhold
I selskapets interne innsidereglement
følges en strengere praksis enn det
verdipapirhandelsloven krever. I tillegg
til den lovbestemte, utvidede under-
søkelsesplikten har Veidekke opprett-
holdt klareringsplikt for primærinn-
siderne for ytterligere å sikre grundig-
het i undersøkelsesplikten. Dette er i
tråd med anbefalingene fra Oslo Børs.
Selskapet har utarbeidet interne regler
som alle medarbeidere i sentrale stil-
linger og de hovedtillitsvalgte er gjort
kjent med. Reglene innebærer bl.a. at
den ansatte til enhver tid må utvise stor
aktsomhet ved kjøp og salg av aksjer.

AKSJONÆRINFORMASJON
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Investor relations
Kvartalsrapporteringen skjer i henhold
til tidsplanen som er gjengitt foran i
denne årsrapporten. I forbindelse med
offentliggjøring av års- og delårs-
resultater holder Veidekke presenta-
sjoner for aksjonærer, meglere, analy-
tikere, presse og ansatte. Selskapet
har løpende dialog med investorer og
analytikere.

De største meglerhusene ved Oslo
Børs utarbeider analyser av Veidekke-
aksjen. På selskapets hjemmeside
finnes oversikt over hvilke analytikere
som følger Veidekke-aksjen.

Selskapet gir informasjon på norsk og
engelsk, og er av Oslo Børs tildelt Infor-
masjonsmerket og Engelskmerket.

På Veidekkes hjemmeside legges opp-
datert informasjon om selskapet. Kvar-
talsrapporter, analytikerpresentasjoner
og andre viktige pressemeldinger/pre-
sentasjoner blir lagt ut på hjemmesiden
i tillegg til at de offentliggjøres gjennom
tradisjonelle kanaler.

Kvartalspresentasjonene kan følges via
webcast på norsk og engelsk.

Informasjon om Veidekke-aksjen finnes
på: www.veidekke.no/investorinfo

Aksjen 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Børskurs 31. desember 50,75 47,40 38,50 20,20 11,70 10,20
- høy 74,40 55,80 38,50 20,20 11,70 13,70
- lav 41,50 37,40 19,85 11,60 8,00 8,60
Resultat pr. aksje 1) 7,1 5,0 3,9 1,9 0,8 0,9
Børskurs/resultat (P/E) 7,1 9,6 9,9 10,6 15,6 11,1
Børskurs/egenkapital pr. aksje (P/B) 3,1 3,8 3,7 2,0 1,2 1,1
Utbytte pr. aksje 4,0 2,6 2,0 1,2 0,7 0,7
Ekstraordinært utbytte pr. aksje 2,4
Utdelingsforhold (%) 2) 56,3 52,4 51,3 63,2 93,3 76,5
Omløpshastighet (%) 43,4 49,4 47,0 27,0 22,1 42,8
Direkte avkastning (%) 7,9 5,5 5,2 5,9 6,0 6,9
Utestående aksjer (gjennomsnitt mill. aksjer) 140,0 143,0 143,0 138,3 136,6 135,3
Børsverdi pr. 31. desember (mill. kr) 7 113 6 780 5 507 2 890 1 615 1 393
Antall aksjonærer pr. 31. desember 5 592 4 369 4 037 4 677 3 751 3 651
RISK-beløp - -4,40 -1,20 0,78 0,22 0,12

Innbetalt Antall aksjer Aksjekapital
beløp etter utvidelse etter utvidelse Justerings-

Emisjonsform i mill. kr (1 000) i mill. kr faktor
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 HesselbergVei 4 693 46,9
1989 Utbytteemisjon 0,5 4 746 47,5 0,998
1990 Fusjon Folke A. Axelson A/S 4 802 48,0
1990 Utbytteemisjon 0,6 4 861 48,6 0,999
1991 Fusjon Stoltz Røthing Haugesund A/S 4 912 49,1
1991 Fusjon Aker Entreprenør A/S 5 623 56,2
1995 Emisjon ansatte, kurs kr 26,24 8,0 5 698 57,0
1998 Aksjesplitt 1:2 11 396 57,0
2000 Aksjesplitt 1:2 22 791 57,0
2000 Fortrinnsrettsemisjon 6:1 191,2 26 590 66,5 0,981
2001 Emisjon ansatte kurs kr 42,00 19,0 27 039 67,6
2002 Emisjon ansatte kurs kr 43,00 11,6 27 309 68,3
2003 Emisjon ansatte kurs kr 44,00 13,2 27 609 69,0
2004 Emisjon ansatte kurs kr 66,00 66,0 28 609 71,5
2007 Aksjesplitt 1:5 143 045 71,5
2007 Sletting av egne aksjer 140 164 70,1

1) Ingen utvanningseffekt foreligger
2) Basert på ordinært utbytte

Aksjene ble vedtatt splittet 1:5 ved generalforsamling i mai 2007. Tabellen er justert for splitten.
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Det er lange tradisjoner i Veidekke for å
tenke samfunnsbyggende. Det er en
integrert del av vår organisasjonskultur,
og en del av det som har gjort Veidekke
til en av Skandinavias ledende entrepre-
nører og eiendomsutviklere. Vi gir ut en
separat rapport rundt temaet. Rapporten
er inspirert av den internasjonalt aner-
kjente standarden til organisasjonen
Global Reporting Initiative (GRI), og
dreies rundt tre hovedområder: Økono-
miske, sosiale og miljømessige forhold.
Her følger en forkortet versjon. Den
fullstendige samfunnsrapporten finnes
også på www.veidekke.no

SOSIALT ANSVAR

Veidekke ønsker at alle ansatte skal
unngå skader i arbeidet og beholde en
god fysisk og psykisk helse. Det å
arbeide i Veidekke skal være attraktivt
for alle yrkesgrupper, og trivselen skal
være god. Målet er at H-verdien (antall
yrkesskader med fravær pr. million
arbeidstimer) skal være under 5 for
hele konsernet innen 2010, medregnet
underentreprenørene. Sykefraværet for
alle ansatte i Veidekke skal være 3 %
innen 2010.

Oppfølging av sykefravær
I 2007 var sykefraværet for alle ansatte
5,2 % i Norge, mens det lå på 3,3 %
både i Sverige og i Danmark. Veidekke
har gode rutiner for å følge opp ansat-
tes sykefravær. Mange ledere i den
norske virksomheten har gjennomført
femtimers kurs i fraværsoppfølging i
regi av Veidekkes bedriftshelsetjeneste
(BHT) og Veidekkeskolen. Målet er å få
til en nær og god dialog med sykmeldte
medarbeidere slik at man kan legge til
rette for arbeidsrelatert aktivitet der-
som det er mulig. Bruken av gradert
og aktiv sykmelding er god, og flere
medarbeidere får tilrettelagte arbeids-
oppgaver i kortere eller lengre tid for å
unngå passivt sykefravær.

Røyking og røykeslutt
30 % av ansatte som var til arbeids-
helseundersøkelse i den norske virk-
somheten i 2007, opplyste at de røyker
daglig. Til sammenligning er det kun
24 % av den voksne befolkningen i
Norge som røyker daglig. Statens Helse-
undersøkelser har tidligere vist at stor-
røykere har dobbelt så stort sykefravær
som ikke-røykere. Veidekke legger til
rette for at de ansatte skal få tilbud om
å slutte å røyke også med tanke på å få
ned sykefraværet i bedriften.

I 2007 ble det i samarbeid med Kimo-
klinikken gjennomført seks røykeslutt-
kurs i Norge. Den ansatte betaler selv
halve kursavgiften, men får beløpet re-
fundert hvis han/hun er røykfri etter ett
år. Det har vist seg at 40 av 60 kursdel-
takere fortsatt er røykfrie etter at de er
blitt fulgt i over ett år. I løpet av 2008 er
det planlagt 12 nye kurs, og dermed vil
ca. 130 røykere få muligheten til å opp-
nå bedre helse, lavere sykefravær og
bedre privat økonomi.

Sikkerhet på arbeidsplassen
I 2007 ble det registrert 76 skader med
sykefravær i Veidekkes skandinaviske
virksomhet. Det ga en H-verdi på 7,0 og
er en økning fra 2006 (5,7). Helse, miljø
og sikkerhet vies stor oppmerksomhet
og er med i alle forbedringsprosessene
som kontinuerlig pågår i hele konser-
net.

Trivsel
Veidekke har høyt fokus på trivsel og
godt arbeidsmiljø, og i 2007 var 1 020
ansatte i den norske virksomheten til
arbeidshelseundersøkelse hos BHT.
På en skala fra 0 (lav trivsel) til 7 (høy
trivsel) svarte de ansatte 5,6 i gjennom-
snitt på spørsmål om trivsel på arbeids-
plassen.

Samfunnsansvar handler om langsiktig verdiskapning.
Gjennom å drive virksomheten med ansvar, omtanke og
profesjonalitet skapes større verdier – både for Veidekke
og for våre omgivelser.

samfunnsansvar
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Siden undersøkelsene begynte i 2001,
har svaret ligget mellom 5,4 og 5,6.
Trivselen holder seg på et stabilt, høyt
nivå og bidrar til at Veidekke fremstår
som en god arbeidsplass.

Seniorpolitikk
I Norge tilbyr Veidekke inntil seks ukers
permisjon med lønn til alle håndverkere
og funksjonærer over 62 år som arbei-
der i full stilling. Målet er at inntil seks
ukers permisjon i tillegg til seks ukers
ferie skal bidra til å beholde kompetan-
sen og arbeidskraften så lenge som
mulig i organisasjonen, redusere syke-
fraværet blant seniorer og ikke minst
øke rekrutteringen av erfarne håndver-
kere og funksjonærer.

Etiske retningslinjer
Høy etisk standard er viktig for at
Veidekke skal lykkes som bedrift.
Derfor jobber vi aktivt med å utfordre
og diskutere etiske dilemmaer knyttet
til vårt daglige arbeid. De siste årene
har konsernets etiske retningslinjer blitt
videreutviklet og implementert blant
annet gjennom brosjyren ”Etiske
retningslinjer i Veidekke”. Slik vil vi øke
bevisstheten rundt temaet, og stimu-
lere til åpenhet, dialog og diskusjon om
hva som er rett og galt. Våre grunn-
verdier er en helt sentral del av organi-
sasjonskulturen og formidles jevnlig i
fora innen personal- og lederutvikling,
introduksjonsprogrammer for nyansatte
og kommunikasjon internt og eksternt.
I 2008 introduseres et web-basert
treningsprogram for de ansatte, der vi
tar opp og diskuterer ulike problem-
stillinger.

Kompetanseutvikling
Verdien av en entreprenørbedrift av-
gjøres i stor grad av menneskene som
jobber i bedriften. Veidekke satser
derfor betydelige ressurser på kompe-
tanseutvikling og er i dag en ledende
lærlingbedrift med til sammen 307
lærlinger. Gjennom Veidekkeskolen har
vi et omfattende internt opplæringstil-
bud til alle Veidekkes enheter, primært
i Norge. I 2007 gjennomførte ca. 2 000
medarbeidere ulike utviklingstiltak, fra
korte fagkurs til utviklingsprogrammer
med varighet på inntil ett år. Antall
dager som ble benyttet til kurs og utvik-
lingsaktiviteter i regi av Veidekkeskolen
var i overkant av 3 300 for virksom-
heten i Norge. Den største økningen i
deltakelse kom i divisjon Industri bl.a.
som følge av nye offentlige krav samt
utviklingen innen enkelte nye forret-
ningsområder i divisjonen.

Kursvirksomheten og utviklings-
programmene er forankret i forretnings-
og utviklingsstrategiene i enhetene, og
er nært knyttet opp til det omfattende
forandrings- og forbedringsarbeidet
som inngår som en del av våre produk-
sjonsprosesser.

MILJØANSVAR

Veidekke tilhører en bransje som er an-
svarlig for 40 % av alt energiforbruk og
som står for 40 % av alt materialfor-
bruk. Byggenæringen står for 14 % av
alt generert avfall. Totalt står bygge-
næringen for 13-14 % av Norges totale
CO2-utslipp, noe som er en betydelig
andel. Vi ser på dette som en stor ut-
fordring og ønsker å være en av fore-
gangs- bedriftene på ytre miljø innen
vår bransje. Det ble høsten 2007 ned-
satt en gruppe som ser nærmere på
Veidekkes miljøstrategi og skal komme
med et forslag i løpet av våren 2008.

Veidekke er med blant 13 norske
ledende bedrifter som har inngått et
partnerskap i klimakampen. Samarbei-
det KlimaGevinst 2020 vil arbeide for
at norsk næringsliv kan spille en større
rolle nasjonalt og internasjonalt i arbei-
det med å utvikle lavutslippssamfun-
net.

Gjennom bransjeforeningen Dansk
Byggeri er Veidekkes danske selskap
Hoffmann tilsluttet et nasjonalt klima-
konsortium under Økonomi- og
Erhvervsministeriet, som skal synlig-
gjøre dansk klimakompetanse opp mot
klimatoppmøtet i 2009.

2007 2006 2005 2004 2003
Totalt forbruk 290 GWh 304 GWh 287 GWh 250 GWh 218 GWh
- Gass 18 % 19 % 15 % 16 % 10 %
- Olje 64 % 60 % 69 % 63 % 65 %
- Elektrisitet 18 % 21 % 16 % 21 % 25 %
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Energi
Veidekkes energiforbruk i Norge var på
290 GWh i 2007. Fordelingen mellom
de ulike energikildene er 18 % gass,
64 % olje og 18 % elektrisitet. Tallene
viser til kjøp fra våre største leveran-
dører.

Teknisk forskrift til Plan- og bygnings-
loven fikk i 2007 strengere energikrav
som vil innføres gradvis fram mot 1.
august 2009. Vi bygger nå to større
næringsbygg i Trondheim og på Kongs-
berg i henhold til det nye regelverket.

Veidekke Entreprenør deltar i et forsk-
ningsprosjekt med SINTEF Byggforsk
med sikte på å kartlegge behovet for
løsninger som reduserer omfanget av
kuldebroer i bygninger. Veidekke deltar
også i et forskningsprosjekt om forenk-
lede systemer for vannbåren varme.

Energieffektive bygninger
Veidekke Sverige har utviklet et nytt
konsept for energieffektive bygninger,
TellHus. I disse leilighetene er det satt
fokus på effektive tiltak som gjør det
enkelt for beboerne å leve klimasmart.
Leilighetene leveres med miljøvennlig
fjernvarme, ekstra isolasjon, superiso-
lerglass og lavenergilyspærer. I hver lei-
lighet er det synlige display for informa-
sjon om el- og varmtvannsforbruket
(både i kroner og kWh), og standard
innetemperatur er satt til 20 grader.
Høsten 2008 er det byggestart for et
TellHus-prosjekt i Västertorp i Sverige.

Inneklima
Veidekke har deltatt i prosjektet ”OPTI-
VATØR – optimal varming og tørking i
bygg” – som har satt fokus på fukt, ut-
tørking og energiforbruk i byggefasen.
Prosjektet som ble ledet av NTNU, var
treårig og ble avsluttet høsten 2007
med et byggfuktseminar, hvor Veidekke
deltok både med foredragsholder og
deltakere.

Helse- og miljøfarlige stoffer
Produktkontrolloven pålegger virksom-
heter som Veidekke å ta et større an-
svar for å forebygge skadevirkninger fra
produkter som inneholder helse- og
miljøfarlige kjemikalier. Dette kalles
substitusjonsplikt. Veidekke har i samar-
beid med sin leverandør av elektronisk
stoffkartotek etablert et system for å
gjennomføring og dokumentasjon og
har en dialog med utvalgte leveran-
dører om substitusjon.

Håndtering av avfall
Veidekke Gjenvinning er gjennom sine
hel- og deleide datterselskaper aktiv
innenfor håndtering av avfall, EE-avfall
og farlig avfall. Selskapene bistår næ-
ringslivet i Norge med kildesorterings-
løsninger samt sikker håndtering av
avfall. De heleide selskapene håndterte
70 000 tonn trevirke, 30 000 tonn

papir/papp, 22 000 tonn våtorganisk
avfall, 40 000 tonn annet avfall til gjen-
vinning, 25 000 tonn avfall til energi-
gjen- vinning og 110 000 tonn restavfall
i 2007. Samlet positiv klimaeffekt av det
kildesorterte avfallet er 200 000 tonn
CO2.

Det stilles strenge krav til kildesortering
av avfall i hele Veidekke-konsernet.
Stadig mer avfall går til gjenvinning. Det
arbeides kontinuerlig med å redusere
avfallsmengdene og øke kildesorte-
ringsgraden på prosjektene. I Norge
har Veidekkes entreprenørvirksomhet
avfallsplaner og sluttrapporter på alle de
større bygge- og anleggsprosjektene,
og for 2007 er det samlet inn erfarings-
tall fra 76 ferdigstilte prosjekter. Avfalls-
regnskapet viser generert avfalls-
mengde, kildesorteringsgrad og kost-
nader knyttet til avfallshåndteringen.

Drift av pukkverk og asfaltfabrikker
Drift av pukkverk og asfaltfabrikker er
krevende, både i forhold til naboer og
brukere av naturen. Derfor tar vi ansvar
for miljøet rundt våre virksomheter og
for miljøeffektene av de produktene vi
framstiller. Kolo Veidekke samarbeider
nært med naboer og kommunale myn-
digheter.

SAMFUNNSANSVAR

Avfallsgenerering i den norske virksomheten for prosjekter avsluttet i de nevnte år

2007 2006 2005 2004 2003
Avfallsmengde 25 kg/m2 28 kg/m2 24 kg/m2 28 kg/m2 33 kg/m2

Kildesorteringsgrad 44 % 45 % 37 % 40 % 30 %
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EU/EØS’s byggevaredirektiv omfatter
også produksjon av tilslagsmaterialer
for bl.a. asfalt, betong og for produktet
asfalt. Disse produktene skal sertifise-
res med et tredjeparts teknisk kontroll-
organ som utsteder sertifikater og
kontrollerer at ordningen blir vedlike-
holdt. Kolo Veidekke vil i løpet av våren
ha sertifikater som viser at vi oppfyller
alle krav i standardene som gjelder fra
1. mars 2008.

Økonomi
Veidekke skaper verdier, ikke bare for
eierne, men også for lokalsamfunnet
der virksomheten er etablert.

Bygg- og anleggsbransjen er lokal av
natur, og desentral organisering er der-
for en av Veidekkes viktigste verdi-
drivere. Spredningen av driften bidrar
til betydelig lokal verdiskapning. Den
lokale tilknytningen vises også i kontak-
ten med underleverandørene, der store
pengestrømmer spres i distriktene og
er med på å sikre forretningsgrunnlaget
for lokale leverandører. Veidekke bidrar
dermed til aktivitet og næringsvirksom-
het langt utenfor de sentrale strøk.
En sterk lokal tilknytning har også en
positiv effekt for Veidekke. Ved at våre
distrikts- og avdelingskontorer kjenner
leverandørene godt, blir det mindre
risiko for dårlig utført arbeid og tid-
krevende kontrakter som igjen går ut
over marginene. Totalt brukte vi 14,4
mrd. NOK til å kjøpe inn varer og tje-
nester i 2007. Dette fordeler seg med
9,4 mrd. NOK i Norge, 2,5 mrd. NOK i
Sverige og 2,5 mrd. NOK i Danmark.

Skatt
Veidekke er en av de største entrepre-
nørene i Skandinavia og bidrar således
med betydelige skatteinntekter til
staten. I Norge betalte vi i 2007 78 mill.
NOK i skatt. I Sverige var beløpet 2 mill.
NOK og i Danmark 20 mill. NOK.

Lønn og pensjoner
Veidekke er en stor arbeidsgiver med
totalt ca. 6 500 ansatte i Skandinavia.
Vi betaler 3 mrd. kroner i året i lønn,
fordelt på 2,2 mrd. NOK i Norge,
0,4 mrd. NOK i Sverige og 0,4 mrd.
NOK i Danmark.

De aller fleste selskapene i Veidekke
har pensjonsordninger for de ansatte i
tillegg til de ordningene som er pålagt
av myndighetene. De fleste pensjo-
nene er finansiert ved fondsoppbygging
i livselskap, men noen betales også
over driften. Totale pensjonskostnader
for konsernet var ca. 189 mill. NOK i
2007.

Støtte til lokal kultur og idrett
En av Veidekkes viktigste verdidrivere
er samspill med kunden. Den totale
kvaliteten i et prosjekt økes ved godt
samarbeid, og derfor er verdiskapende
samspill en sentral del av Veidekkes for-
retningsfilosofi. Gjennom dialog, sam-
handling og tillit søker vi å skape
situasjoner som er til gjensidig fordel
for alle parter i alle fasene av et bygge-
prosjekt. Gode relasjoner er derfor et
nøkkelord. Veidekkes støtte til kultur og
idrett gir mange viktige bidrag til lokal-

miljøenes fritidstilbud, samtidig som
det skaper felles arenaer for relasjons-
bygging med både eksisterende og
potensielle kunder.

Vi opplever også at gode relasjoner gir
større mulighet for oss til å bidra med
vår bygg- og anleggskompetanse. I året
som gikk bidro vi for eksempel med
fundamentering for et hytteprosjekt på
Geilo som er rettet mot kreftsyke barn
og deres familier.

Veidekke har i dag en lang rekke større
og mindre sponsorengasjementer.
Noen få eksempler er Veidekke-lekene
2007 på Lillehammer (friidrett), Lys-
gårdsbakken på Lillehammer, Norges
Fleridrettsforbund (tidligere Funksjons-
hemmedes Idrettsforbund), Norsk Fol-
kehjelp og Barratt Dues musikkinstitutt.
Eksempler fra Sverige er Marabou-
parken i Sundbyberg, RNS (Riksförbun-
det Narkotikafritt Samhälle), Skolbar-
nensTrafikkalender og flere lokale
idrettslag.

Istedenfor julegaver til forbindelser og
ansatte i Norge i 2007 ble det fra
Veidekke gitt et større beløp til Den
norskeTuristforenings hytte Snøheim i
Dovrefjell - Sunndalsfjella Nasjonalpark.
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STYRET I VEIDEKKE

HILDE MERETE
AASHEIM
(f. 1958)
Styremedlem siden 1999.
Konserndirektør Staber og
konserntjenester i Statoil-
Hydro fra oktober 2007.
Tidligere var hun konsern-
direktør og medlem av
konsernledelsen i Hydro,
der hun ble ansatt i 2005.
I Hydro hadde hun ansvar
for personal, HMS, etikk
og samfunnsansvar.
Ansatt i Elkem ASA fra
1986 til 2005. I denne peri-
oden hadde hun sentrale
lederstillinger i selskapet,
og fra 2002 var hun divi-
sjonssjef med ansvar for
Elkems silisium- og ferrosi-
lisiumsvirksomhet i Norge
og på Island, og medlem
av konsernledelsen.
I perioden 1982 til 1986
var hun ansatt i revisjons-
selskapet Arthur Andersen
& Co. Hun er utdannet
siviløkonom og statsauto-
risert revisor.

NILS JARLE
SOLEVÅG
(f. 1957)
Ansattes representant til
styret siden 2003.
Vararepresentant i 2002.
Asfaltør. Ansatt i Veidekke
siden 1978. Hovedtillits-
valgt for Veidekke Industri
og har tillitsverv i fagbeve-
gelsen.
Antall aksjer i Veidekke:
3 570

KARI
GJESTEBY
(f. 1947)
Styremedlem siden 2004.
Direktør i Norges Bank
siden 1990 med to års
opphold da hun var leder
av Nasjonalbiblioteket.
Tidligere har hun bl.a.
vært justisminister og
handelsminister samt
statssekretær i Finans-
departementet, Utenriks-
departementet og Kirke-
og undervisningsdeparte-
mentet. Hun er styreleder
i Statens Institutt for for-
bruksforskning, styremed-
lem i Hav Eiendom AS,
Bjørvika Utvikling AS og
Norges Musikkhøyskole
og nestleder i Stiftelsen
Hvite Busser til Auschwitz.
Antall aksjer i Veidekke:
7 500

GÖTE
DAHLIN
(f. 1941)
Styrets leder siden 2004,
i styret siden 2002.
Nestleder i styret i Nordisk
Renting AB (datterselskap
i Royal Bank of Scotland),
styremedlem i Fabege AB,
Rezidor Hotel Group AB og
Svensk InredningViking AB.
Adm. direktør i Nordisk
Renting AB 1986-2001.
Regionsjef i Nordea
Finans AB 1984-1986.
Salgssjef og viseadm.
direktør i Skidsta Hus AB
1967-1984. Akademisk
eksamen i naturvitenskap,
matematikk og fysikk.
Antall aksjer i Veidekke:
50 000

PEDER CHR.
LØVENSKIOLD
(f. 1960)
Styremedlem siden 1996.
Adm. direktør i Anton B
Nilsen AS siden 2000.
Tidligere ansatt i ILAS AS
som adm. direktør 1996-
2000, Norske Skog 1991-
1996 som styresekretær
og deretter konserndirek-
tør med ansvar for finans
(CFO) og medlem av
Norske Skogs konsern-
ledelse, Kreditkassen
1986-1991 i fondsavde-
lingen og shippingavde-
lingen og i Morgan Stanley,
NewYork som trefored-
lingsanalytiker 1985-1986.
Har tidligere vært styrefor-
mann i Moelven Industrier
ASA og i et utvalg andre
selskaper.
Antall aksjer i Veidekke:
272 000 (inkl. aksjer eid av
nærstående personer og
selskaper).

JETTE
WIGAND KNUDSEN
(f. 1951)
Styremedlem siden 2006.
Styreformann i Dencon
Foods A/S ogWagnersen
Interactive A/S. Styremed-
lem i Banedanmark under
Transportministeriet samt
i Københavns Energi A/S.
Medlem av representant-
skapet for Danmarks
Nationalbank.
25 års erfaring fra Carls-
berg-konsernet, hvor hun
har hatt flere lederposisjo-
ner, blant annet som adm.
direktør iTuborg Fredericia
Bryggeri 1991-1998 og
sommedlem av direksjo-
nen i Carlsberg Danmark
A/S 2000-2002.Tidligere
formann for Forbruger-
Forum under Økonomi-
og erhvervsministeriet og
styremedlem i Køben-
havns Lufthavne A/S.
Antall aksjer i Veidekke:
5 000

BIRTE
ALMELAND
(f. 1968)
Ansattes representant til
styret siden 2006.
Representerer funksjonær-
gruppen. Ansatt i Veidekke
siden 1994. Er prosjekt-
leder med ansvar for næ-
rings- og boligprosjekter.
Utdannet sivilingeniør fra
NTH, Bygg og Anlegg.
Hun har vært prosjekt- og
anleggsleder ved flere
større byggeprosjekter
som f. eks. Mo-Senteret i
Nittedal, Skogmo Skole i
Ullensaker, Bogstad Skole
i Oslo og utvidelse av
Hønefoss Senteret. Har
tidligere vært ansatt i Holte
Prosjektrådgivning AS.
Antall aksjer i Veidekke:
8 160

STEINAR
KROGSTAD
(f. 1960)
Ansattes representant til
styret siden 1992.
Tømrer. Ansatt i Veidekke
siden 1979.
Konserntillitsvalgt siden
2003.
Antall aksjer i Veidekke:
12 715

MARTIN
MÆLAND
(f. 1949)
Styremedlem siden 2002.
Konsernsjef i OBOS siden
1983. Ansatt i OBOS fra
1980. Har tidligere vært
bystyremedlem og kom-
munalråd i Oslo kommune
og utreder i Oslo Lysver-
ker. Er nestleder i styret i
NBBL (Norske Boligbygge-
lags Landsforbund) og i
det statlige eiendoms-
selskapet ENTRA AS. Han
innehar dessuten flere
interne styreverv i OBOS-
gruppen. Har tidligere bl.a.
vært styremedlem/nest-
leder i Kreditkassen, VEAS
(Vestfjorden Avløps-
selskap), AF-Gruppen,
FONUS, Oslo Byhall, Oslo
Byfornyelse, INBY, Arbei-
derbladet, m. fl. Utdannet
cand. mag og cand.oecon.
fra Universitetet i Oslo.
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Konsernets samlede omsetning for
2007 var 19 336 mill. NOK, sammen-
lignet med 16 442 mill. NOK i 2006.
Resultat før skatt var 1 181,0 mill. NOK
mot 922,9 mill. NOK i 2006. Resultat
etter skattekostnad og minoritets-
andeler var 989,7 mill. NOK (708,3 mill.
NOK i 2006). Resultat pr. aksje var
kr. 7,1 (5,0). Avkastning på egenkapita-
len var 49,3 % (44,5 %). Ordrereserven
for entreprenørvirksomheten er på et
høyt nivå og økte fra 12,4 mrd. NOK
ved inngangen til 2007 til 13,3 mrd.
NOK pr. 31. desember 2007.

HOVEDTREKK
Konsernets virksomhet i 2007 var
preget av et godt marked, og det var
gjennomgående stor aktivitet i alle virk-
somhetsområder. Konsernets ordre-
reserve ved utgangen av året var sterk,
og forholdene ligger til rette for et høyt
aktivitetsnivå også i 2008.

Alle de tre virksomhetsområdene i
Norge oppnådde gode resultater i 2007.
Spesielt er det grunn til å trekke frem
entreprenørvirksomheten, som hadde

fremgang i så godt som alle enheter.
Det gode markedet har hatt stor betyd-
ning for fremgangen. En annen viktig
årsak er det kontinuerlige forbedrings-
arbeidet som gjøres i samspill mellom
godt motiverte medarbeidere, kunder,
leverandører og samarbeidspartnere.
Det å være en foretrukket partner er en
viktig forutsetning ikke bare for å kunne
velge de prosjektene som man har best
forutsetninger for å gjennomføre, men
også for å få tilgang til de beste leve-
randørene og underentreprenørene.
Veidekkes norske entreprenørvirksom-
het har rundt 80 prosent flergangs-
kunder, og en tilsvarende grad av
lojalitet finnes også i forholdet til leve-
randører og samarbeidspartnere.

Gjennom høsten 2007 er sammenset-
ningen av ordrereserven blitt tilpasset
utviklingen i markedet. Dette har ført til
en dreining fra boligprosjekter mot
prosjekter innen private og offentlige
næringsbygg, flere anleggsprosjekter
og kontrakter innen reparasjons- og
vedlikeholdsmarkedet.

Også for virksomheten innen eien-
domsutvikling ble 2007 et meget godt
år. Salgstakten for nye boliger ble lavere
i løpet av høsten, noe som førte til at
færre nye prosjekter ble igangsatt.
Salget av næringsprosjekter og enkelte
utviklingsprosjekter bidro imidlertid til
et godt totalresultat. For å kompensere
for en svakere utvikling i det tradisjo-
nelle boligmarkedet, satses det på
utviklingsmuligheter innen attraktive
nisjeområder. Eksempler på dette er
prosjekter innenfor segmentet rekke-
hus og enklere eneboliger.

Endringene i markedsforholdene skaper
også muligheter. Et svakere bolig-
marked virker inn på tomteprisene.
Veidekkes tomtebank gir gode mulig-
heter for lønnsomme fremtidige
prosjekter.

Veidekkes industrivirksomhet har vist
resultatfremgang i 2007, noe som kan
tilskrives både interne forbedringspro-
sesser og et godt marked. Behovet for
veivedlikehold er blitt større som følge
av at økende trafikkmengde gir større

Veidekke fikk et resultat på 1181 mill. NOK for 2007.
Dette er det beste resultatet i konsernets historie.
Konsernets resultatmargin var 6,1%, mot 5,6 % for 2006.

årsberetning
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belastning på hele veinettet. Dette har
ført til at asfaltvirksomheten oppnådde
økte volumer. Resultatmarginene har
imidlertid ikke økt i samme grad som
omsetningen, noe som primært skyl-
des en betydelig økning i prisene på
underentreprenører, transport og
råvarer.

De øvrige forretningsområdene innen
industri hadde også høy aktivitet og
resultatfremgang.

Veidekkes virksomhet i Danmark,
Hoffmann, hadde et skuffende resultat i
2007. Betydelige nedskrivninger på
noen prosjekter er hovedårsaken til det
dårlige resultatet. Virksomheten har
hatt en for kraftig vekst de siste årene.
Dette har ført til manglende gjennom-
føringskapasitet og derav påfølgende
resultatsvikt. Som følge av dette er det
iverksatt en konsolidering av virksom-
heten gjennom organisasjonsmessige
tiltak og nedskalering av ordrereserven.

For Veidekkes virksomhet i Sverige er
det boligaktivitetene og byggvirksom-
heten i Stockholmsregionen som har
vist størst fremgang. For anleggsvirk-
somheten ble 2007 brukt til å bygge
opp organisasjonen for å møte en ven-
tet økning i markedet for samferdsels-
prosjekter. Dette har vist seg å være en
riktig strategi, da virksomheten i januar
2008 inngikk to store kontrakter innen
veibygging i Stockholmsområdet.
I Region Vest, Göteborg, ble resultatet i

2007 preget av nedskrivningen på to
prosjekter. Sammenslåingen av Vei-
dekke Construction (Vecon) og SBS
Entreprenad (oppkjøp i 2006) er nå
gjennomført, og den nye organisasjo-
nen er godt forberedt på økt aktivitet
og volumvekst.

Veidekke Bostad hadde høy aktivitet og
gode resultater i 2007, og aktiviteten vil
holde seg på et høyt nivå også i 2008.
For å komplettere virksomheten og
være forberedt på et noe svakere bolig-
market i fremtiden, bygges det nå opp
en egen enhet for utvikling av
prosjekter innen næringseiendom.

MARKEDS- OG KONKURRANSE-
FORHOLD
Veksten i internasjonal økonomi var
uforandret i 2007 i forhold til året før.
Uroen som preget de internasjonale
finansmarkedene gjennom høsten,
førte til økende usikkerhet som igjen
bidro til svekkelse av boligmarkedet i
flere land.

Bygg- og anleggsmarkedet i Skandi-
navia utviklet seg som forutsatt i 2007.
Med unntak av Danmark, hvor bolig-
markedet svekket seg ytterligere
gjennom 2007, har utviklingen vært god
og i tråd med forventningene. Den kraf-
tige veksten i boligprisene vi har hatt i
Skandinavia over flere år, stoppet opp i
2007. Markedet for yrkesbygg vokste
ytterligere i 2007 og ligger nå på et
meget høyt nivå, som følge av større
etterspørsel etter forretningsbygg og

bygg for offentlig administrasjon og
tjenesteyting. Anleggsaktiviteten i
Norge og Sverige øker fremdeles jevnt.

Konkurransen om oppdragene er fort-
satt stor. Konkurransen fra utenlandske
aktører på større bygg- og anleggspro-
sjekter er fortsatt til stede, men har
ikke økt det siste året.

KAPITALFORHOLD
Investeringer i 2007 var 543 mill. NOK
(372 mill. NOK). Kapitalbindingen i eien-
domsvirksomhet var 2 346 mill. NOK
(2 484 mill. NOK).

Salg av anleggsmidler var 73 mill. NOK
(154 mill. NOK). Netto kontantstrøm fra
driften var 1 569 mill. NOK (321 mill.
NOK). Netto rentebærende posisjon var
192 mill. NOK (-534 mill. NOK). Konser-
nets totale eiendeler var 8 699 mill.
NOK (8 311 mill. NOK). Samlet egen-
kapital var 2 286 mill. NOK (1 778 mill.
NOK), som tilsvarer en egenkapital-
andel på 26,3 % (21,4 %).

Konsernets finanspolicy legger klare
føringer for konsernets finansielle stra-
tegi. Med basis i denne er konsernets
finansavdeling ansvarlig for oppfølging
av konsernets samlede rente-, valuta-
og likviditetsrisiko og rapporterer
løpende til styret om finansiell status
og risiko. Veidekke har som strategi å
sikre en lav finansiell risiko. Om vesent-
lige eksponeringer oppstår, benyttes
finansielle instrumenter for å redusere
disse.
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Selskapet er i utgangspunktet lite
direkte influert av valutasvingninger da
virksomhetene i det vesentlig har en
nasjonal karakter og inntekter/kostna-
der i prosjektene normalt er i samme
valuta. Når valutarisiko oppstår, sikres
denne. Selskapets egenkapitalinveste-
ringer i utenlandske datterselskaper blir
dog ikke valutasikret.

Konsernet har en relativt lav renterisiko
grunnet selskapets lave netto rente-
bærende posisjon sett over året, men
de ulike virksomhetsområdene er
eksponert for renterisiko.

Konsernet har en vesentlig virksomhet
innen boligutvikling. Etterspørselen
etter boliger påvirkes av mange ulike
forhold og et av disse er rentenivå på
boliglån. Selskapets eksponering innen
dette segmentet avdekkes gjennom
krav til minimum 50 % bindende for-
håndssalg og løpende oppfølging av
eksponering av usolgte boligenheter.

Konsernet har redusert sin likviditets-
risiko gjennom langsiktige låneavtaler
og konsernet har betydelige rammer
for å kunne oppfylle sine løpende
utførelsesgarantier.

Veidekke hadde ved utgangen av året
ubenyttede, kommitterte lånerammer
på 1 681 mill. NOK (1 275 mill. NOK).
Kostnaden ved å ha ubenyttede låne-
rammer vurderes som svært gunstig,
og nivået er godt tilpasset konsernets

planlagte drift og strategi de nærmeste
årene.

I henhold til regnskapslovens paragraf
3-3 bekrefter styret at grunnlaget for
fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet
for 2007 er utarbeidet i samsvar med
dette.

VIRKSOMHETEN
Norge
Virksomheten omfatter Veidekke
Entreprenør, Veidekke Eiendom og
Veidekke Industri.

Året 2007 ble meget godt for den
norske virksomheten. Samlet
omsetning var 13 369 mill. NOK
(10 887 mill. NOK) og resultat før skatt
ble 1 204,5 mill. NOK (810,7 mill. NOK).

Entreprenørvirksomhet
For Veidekkes entreprenørvirksomhet i
Norge ble 2007 nok et år med betyde-
lig økonomisk fremgang. Fremgangen
gjelder stort sett alle deler av virksom-
heten. På området helse, miljø og
sikkerhet (HMS) har det imidlertid vært
en utvikling i negativ retning, med flere
skader og høyere sykefravær.

I 2007 var virksomhetens omsetning
9 855 mill. NOK (8 120 mill. NOK).
Resultat før skatt var 643,0 mill. NOK
(386,6 mill. NOK), hvilket ga en resultat-
margin på 6,5 % (4,8 %).

Resultatfremgangen kan tilskrives gode
markedsforhold for virksomheten, et
høyt aktivitetsnivå, kontinuerlig forbed-
ringsarbeid i alle enheter, samt en del
forhold av engangskarakter som opp-
gjorte tvisteforhold, avklarte risikofor-
hold og forseringsbonus. I forbedrings-
arbeidet er det fortsatt fokus på sam-
spill med kundene, økt medarbeider-
involvering, trivsel, HMS samt bedrede
prosjektmarginer. I denne sammenhen-
gen spiller forbedringsprosessen ”Vi i
Veidekke” en betydelig rolle. Gjennom
involvering av ansatte oppnås bedre
planlegging og gjennomføring av
prosjektene.

Gjennom året har det vært en positiv
utvikling i markedet for private nærings-
bygg samt offentlige og private
anleggsprosjekter, mens aktiviteten
på boligsektoren har vært avtagende.
Blant de største kontraktene som ble
inngått i 2007, er oppgradering av Gul-
skogen Senter i Drammen for Steen og
Strøm ASA til 652 mill. NOK og utbyg-
ging avThor Heyerdahl videregående
skole i Larvik for Vestfold Fylkeskom-
mune, hvor Veidekkes andel av total-
kontrakten utgjør ca. 440 mill. NOK.
Andre kontrakter er nytt kontorbygg for
FMCTechnologies på Kongsberg, med
kontraktssum på 475 mill. NOK, nye
fabrikkbygninger i Kristiansand i forbin-
delse med Elkem Solars satsing på
silisiumprodukter til solcellepanel-
industrien med kontraktsverdi på ca.
335 mill. NOK, samt to kontrakter for

ÅRSBERETNING
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Jernbaneverket på det nye dobbeltspo-
ret på strekningen mellom Lysaker og
Asker med samlet kontraktssum på
730 mill. NOK. Ved utgangen av året var
ordrereserven 9 030 mill. NOK, som er
en økning på 19 % sammenlignet med
ordrereserven på 7 580 mill. NOK ett år
tidligere.

Eiendomsutvikling
Virksomheten omfatter i hovedsak ut-
vikling av boliger i egen regi og i noen
grad næringsbygg og spesialbygg for
offentlig virksomhet.

Omsetningen i 2007 var 1 389 mill.
NOK (1 193 mill. NOK). Resultatet før
skatt ble 431,4 mill. NOK (311,5 mill.
NOK). I resultatet inngår et resultat
på 298,5 mill. NOK fra tilknyttede
selskaper, herav et positivt resultat-
bidrag på 228 mill. NOK fra salget av
Veidekkes eierandel i utviklingsprosjek-
tet på Skårer/Lørenskog til Hansa
Property Group ASA. Veidekke har etter
transaksjonen en eierandel på ca. 8 %
i dette selskapet. Transaksjonen ble
gjennomført i fjerde kvartal 2007.

Etter flere år med sterk vekst i bolig-
markedet har veksten avtatt gjennom
2007. Mot slutten av året ble salgs-
takten vesentlig redusert og aktivi-
tetsnivået er, som forventet, lavere enn
i de to foregående år. Det ble i 2007
ferdigstilt og overlevert 819 boliger, og
det er igangsatt 273 boliger fordelt på
11 prosjekter.

Totalt hadde eiendomsvirksomheten
ved årsskiftet 699 (1 244) boliger under
produksjon i Norge, fordelt på 15 (31)
prosjekter. Av boliger under produksjon
er det 168 som ikke er solgt. Til sam-
men har de en forventet salgspris på
409 mill. NOK. Videre var det ved årets
utgang 37 (7) ferdigstilte usolgte
boliger.

Ved årsskiftet var 1 844 mill. NOK
bundet opp i eiendomsvirksomheten.
Tomtebanken ved utgangen av året
omfat- ter til sammen 3 400 bolig-
enheter, hvorav den største andelen
har planlagt oppstart i 2009 og 2010.
Fortsatt vil det være krav om minst
50 prosent forhåndssalg før nye
prosjekter blir igangsatt.

Industri
Enheten omfatter landsdekkende virk-
somhet innen områdene asfalt, pukk
og grus, veivedlikehold, riving/maskin-
entreprenør og gjenvinning av nærings-
avfall.

I 2007 var omsetningen på 2 907 mill.
NOK (2 337 mill. NOK). Resultat før
skatt var 130,1 mill. NOK (112,6 mill.
NOK). Resultatfremgangen i 2007 kan i
hovedsak henføres til forretningsområ-
dene asfalt og pukk/grus, og virksom-
hetens forbedringsprosess ”På Vei”.
Arbeidet innen helse, miljø og sikkerhet
er ytterligere forsterket i 2007, og virk-
somheten kan vise til meget solide tall
innen dette området.

Virksomheten var i 2007 preget av høy
aktivitet og kapasitetsutnyttelse, og
produksjonsvolumet i det norske asfalt-
markedet i 2007 endte 15 % høyere
enn i 2006. Kolo Veidekkes markeds-
andel i det norske asfaltmarkedet var
ca. 32 %, som er på samme nivå som
i 2006. Aktivitetsøkningen er hoved-
årsaken til resultatfremgangen, men
en markert kostnadsvekst på sentrale
innsatsfaktorer gjør at resultatmarginen
blir liggende på samme nivå som for
2006.

Under industri hører også Veidekkes
pukk- og grusvirksomhet.

Denne virksomheten har oppnådd
vekst både i volum og lønnsomhet, ikke
minst på grunn av volumvekst innen
asfalt og høy aktivitet i bygg og anlegg
generelt. Området ble ytterligere
styrket i 2007, slik at Veidekke i dag er
Norges nest største leverandør av disse
råvarene. Med de mange oppgavene
samfunnet står overfor innen samferd-
selsområdene vei og jernbane, er ut-
siktene for pukk- og grusvirksomheten
gode.

Innen området drift- og vedlikehold av
riks- og fylkesveier, som ble konkurran-
seutsatt i 2003, er gjennomføringen av
flere kontrakter nå avsluttet. Erfaring-
ene viser at det for noen av de første
kontraktene har vært vanskelig å oppnå
tilfredsstillende lønnsomhet, blant
annet fordi dette var helt nye fag- og
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kontraktsområder hvor det på forhånd
var lite konkret erfaring å bygge på. For
nye kontraktsperioder som nå utlyses,
vil forutsetningene for kostnadsbereg-
ningene være langt bedre, noe som vil
vises i økt lønnsomhet. Anbudsåpning-
ene ved starten av 2008 viser økte
priser fra alle tilbydere.

Et siste område innen industrivirksom-
heten er Veidekke Gjenvinning. Også
her vises det en god resultatforbedring.
Volumvekst, produktivitetsforbedringer
og styrket arbeid mot kundene er
hovedårsakene.

Danmark
Virksomheten i Danmark omfatter
Hoffmann A/S og Hoffmann
Ejendomme A/S. Etter en fremgang i
inntjeningen i konsernets aktiviteter i
Danmark de siste år, ble 2007 samlet
sett en skuffelse. Som en konsekvens
av noen få, men betydelige nedskriv-
ninger på større prosjekter, og et bolig-
marked som har stagnert, har virksom-
heten i Danmark ikke kunnet innfri
forventningene i 2007.

Samlet omsetning i 2007 ble 2 846
mill. NOK (3 113 mill. NOK), og resulta-
tet ble -98,5 mill. NOK (62,2 mill. NOK).

Entreprenørvirksomhet
Den danske entreprenørvirksomheten
har på grunn av betydelige nedskriv-
ninger på fire prosjekter utviklet seg
negativt i 2007 med svake resultater
som følge. Omsetningen ble 2 780 mill.
NOK (3 005 mill. NOK). Resultat før
skatt ble -88,1 mill. NOK sammenlignet
med 51,3 mill. NOK i 2006.

Byggvirksomheten i Danmark hadde
varierende inntjening i 2007. Virksom-
heten i Jylland samt renoveringsvirk-
somheten på Sjælland viste en tilfreds-
stillende utvikling med lønnsomhet på
linje med enhetene i Norge. Virksom-
heten innenfor bygging av boliger og
næringsbygg på Sjælland hadde en
skuffende inntjening samlet sett, og
resultatet ble sterkt preget av nedskriv-
ninger på fire prosjekter på til sammen
ca. 160 mill. DKK.

Anleggsvirksomheten, som i 2007 har
fokusert på konsolidering av virksom-
heten, har stort sett innfridd forvent-
ningene.

Ved utgangen av året var ordrereserven
1 881 mill. NOK mot 2 750 mill. NOK
ved forrige årsskifte. Nedgangen er i
tråd med den nødvendige konsolide-
ringen i den danske entreprenørvirk-
somheten i 2008.

Forbedrede resultater vil også oppnås
gjennom målrettet arbeid med forbed-

ringsprosesser i virksomheten, slik til-
svarende prosesser har gitt gode resul-
tater i andre deler av konsernet.
Videreutvikling av relasjonene til
kundene med Hoffmann som den
løsningsorienterte partner, samt utvik-
ling av medarbeiderne gjennom
forbedringsprosessen ”Vi i Hoffmann”
har fortsatt høy prioritet.

Blant nye, store prosjekter kan nevnes
nytt teknologisenter for Vestas i Århus
(262 mill. DKK), boligrehabilitering for
AAB/AB i Silkeborg (296 mill. DKK), 114
fritidsboliger for Lalandia Billund (104
mill. DKK), utbygging av Næstved Råd-
hus (78 mill. DKK), parkeringsanlegg for
Carlsberg (35 mill. DKK), flere pleie-
hjem i bl.a. Fredericia samt en rekke
anleggs- og renoveringsoppgaver.

Eiendomsvirksomhet
På grunn av de betydelige endringene i
markedsforholdene, har den danske
eiendomsvirksomheten ikke innfridd
forventningene. I 2007 hadde Hoff-
mann Ejendomme A/S en omsetning
på 163 mill. NOK (274 mill. NOK) og et
resultat før skatt på -10,4 mill. NOK
(10,9 mill. NOK).

Ved årsskiftet var 243 mill. NOK bundet
i eiendomsvirksomheten. Ved utgangen
av året omfattet tomtebanken til sam-
men 600 boligenheter.
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Sammen med det internasjonale kapi-
talfondet The Carlyle Group etablerte
Hoffman Ejendomme i 2007 selskapet
CVM Development med et 80/20 %
eierskap og kjøpte området Grønttorvet
i København. Her skal det utvikles en
ny bydel med over 2 000 boliger og til-
hørende næringsvirksomhet, institusjo-
ner m.v. Overtakelsen av tomten er
planlagt i 2010-2011, og allerede i 2012
ventes de første boligene å være inn-
flyttingsklare.

Markedet for boligutvikling i Danmark
har endret seg betydelig i og med at
salget av selveierboliger har stoppet
opp. Hoffmann Ejendomme har derfor
utsatt igangsettingen av flere prosjek-
ter, og lar isteden tomtene ligge i tom-
tebanken til markedet tar seg opp igjen.

Hoffmann Ejendomme har nå bare ett
boligprosjekt under arbeid. Dette vil bli
avsluttet i løpet av første halvår 2008,
etter at de siste 39 boligene er over-
levert. På dette prosjektet og på et av-
sluttet prosjekt var det ved årsskiftet 20
usolgte boliger, og til tross for markeds-
utviklingen venter man at disse blir
solgt i løpet av 2008.

Sverige
Veidekkes virksomhet i Sverige har
utgangspunkt i Stockholm, Göteborg
og Skåne.

Virksomheten hadde i 2007 en omset-
ning på 3 165 mill. NOK mot 2 363 mill.

NOK i 2006. Resultat før skatt økte fra
82,1 mill. NOK i 2006 til 108,7 mill.
NOK i 2007.

Virksomheten har fortsatt den positive
utviklingen, og så vel omsetning som
resultat har hatt en god økning. Det ut-
viklingsarbeid som pågår i samtlige virk-
somhetsområder, kombinert med et
meget godt marked, har ført til at virk-
somheten nå er vesentlig mer konkur-
ransekraftig og har fått en sterkere
markedsposisjon. Eiendomsvirksom-
heten viser meget gode resultater,
mens det i entreprenørvirksomheten
er to enkeltstående tapsprosjekter som
trekker ned et ellers godt resultat.

Entreprenørvirksomhet
Den svenske entreprenørvirksomheten
hadde i 2007 en omsetning på 2 756
mill. NOK (1 900 mill. NOK), med et
resultat på -4,3 mill. NOK (14,3 mill.
NOK). Det negative resultatet er en
følge av to tapsprosjekter i Vest-
Sverige.

Markedet i Sverige var meget godt i
2007, både for boliger og yrkesbygg.
Også anleggsvirksomheten tok seg opp
etter hvert, særlig i Stockholmsområ-
det. Satsingen på å etablere en sterk
posisjon innen næringsbygg har vært
vellykket, og Veidekkes byggvirksomhet
i Stockholm hadde et godt år i 2007.
Her økte både omsetning og marginer,
og virksomheten hadde en god ordre-
beholdning ved utgangen av året.

Anleggsvirksomheten i Stockholm
hadde et negativt resultat. Her har det
vært lagt vekt på å bygge opp en enhet
for å møte den store infrastruktursat-
singen som kommer i Stockholms-
området. Organisasjonen er nå på
plass, og virksomheten har en god
ordrereserve. I januar 2008 ble det inn-
gått nye kontrakter på til sammen ca.
1 milliard SEK på to tunnelentrepriser
på utbyggingen av Norra Länken i
Stockholm.

Entreprenørvirksomheten i Göteborgs-
regionen var i 2007 preget av de to
tapsprosjektene. Øvrige deler av virk-
somheten går bra, og selskapet opere-
rer i et godt marked. Selskapet SBS
Entreprenad, som ble innlemmet i
Veidekke i 2006, har utviklet seg posi-
tivt og leverer et godt resultat. I løpet
av året ble de to enhetene i Göteborg,
Veidekke Construction (Vecon) og SBS
Entreprenad, fusjonert og er godt posi-
sjonert for kommende år.

I Skåne har både bygg- og anleggsvirk-
somheten gått bra i 2007. Sterk tilvekst
av oppdrag og økte marginer førte igjen
til et rekordresultat for enheten, og
organisasjonen har hatt en god utvikling
gjennom året.

Ved årsskiftet var den totale ordrereser-
ven i den svenske entreprenørvirksom-
heten 2 222 mill. NOK (1 972 mill.
NOK).
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Eiendomsvirksomhet
Eiendomsvirksomheten, Veidekke
Bostad, hadde en omsetning i 2007 på
768 mill. NOK (730 mill. NOK). Resulta-
tet ble 113,0 mill. NOK (67,8 mill. NOK).

Markedet for boligutvikling var meget
sterkt i hele 2007. Endringer i statlige
stønadsordninger og i skattereglene
fikk ikke den negative virkningen på
markedet som man hadde fryktet.
Sterke konjunkturer, kombinert med for-
holdsvis lave renter og mindre arbeids-
ledighet, har styrket forbrukernes vilje
til å investere i ny bolig. Likeledes har
den sterke urbaniseringstrenden hatt
en meget positiv innvirkning på de mar-
kedene Veidekke opererer i. I løpet av
høsten begynte det å komme signaler
om svakere marked og fall i bolig-
prisene. Veidekke Bostad har i noen
grad merket de samme tendensene,
men har hittil ikke vært påvirket av dem.

Samarbeidet med Bouwfond Properties
har utviklet seg positivt, og byggingen
av det første prosjektet er igangsatt. I
løpet av 2007 ble også de første bygge-
rettighetene i Göteborg ervervet. Dette
innebærer at Veidekke er etablert med
boligutvikling i alle de tre største vekst-
områdene i Sverige.

I løpet av 2007 ble det solgt 699 leilig-
heter, og det er satt i gang bygging av
562 nye boligenheter. Det ble ervervet
byggerettigheter for 1 500 boliger,

hvorav en stor del er opsjonsbaserte,
noe som minsker behovet for kapital i
utviklingsperioden. Ved utgangen av
året hadde Veidekke Bostad 924 boli-
genheter under oppføring, mot 667 på
samme tid 2006.

Ved årsskiftet var 259 mill. NOK bundet
opp i eiendomsvirksomheten. Ved ut-
gangen av året omfattet tomtebanken
til sammen 3 300 boligenheter.

Øvrig virksomhet/Annet
Veidekkes eierrolle innen OPS Infra-
struktur (Offentlig-Privat-Samarbeid) er
regnskapsført under Øvrig Virksom-
het/Annet. Veidekke eier femti prosent
av prosjektselskapet Allfarveg AS som
var byggherre for prosjektet E39 Lyng-
dal-Flekkefjord og som også har drifts-
ansvaret for veien i 25 år, dvs. frem til
2031. Allfarveg AS ble refinansiert i
2007 og har oppnådd bedre betingelser
på sine lån.

Under Øvrig virksomhet/Annet ligger
også gjenværende aktiviteter utenfor
Skandinavia. Dette gjelder primært
Veidekkes mangeårige engasjement i
Tanzania gjennom selskapet Noremco.
Markedsmessig var 2007 et svakt år
for Noremco, men ordresituasjonen
styrket seg på slutten av året.

ORGANISASJON
Pr. 31. desember 2007 hadde konser-
net 6 475 ansatte (6 351) i Skandinavia.

Av disse var 4 073 (4 126) håndverkere
og produksjonsarbeidere og 2 402
(2 225) administrativt og teknisk
personell.

Konsernledelsen
I løpet av 2007 ble det gjennomført et
generasjonsskifte i selskapets konsern-
ledelse ved at tre av medlemmene gikk
ut og ble erstattet med nye. De nye
konserndirektørene er Bente Lillestøl
(39) med ansvar i konsernstab for HR
og HMS, JørgenWiese Porsmyr (36)
med ansvar for økonomi/innkjøp/stra-
tegi/IT og Vidar Aarvold (56) som over-
tok som leder for Veidekke Industri.
I konsernledelsen inngår for øvrig:
konsernsjef Terje R. Venold (57),
konserndirektør Dag Andresen (46),
Veidekke Entreprenør AS, konsern-
direktør Torben Bjørk Nielsen (49),
Hoffmann A/S, konserndirektør Per-
Ingemar Persson (52), Veidekke Sverige
AB, konserndirektør Arne Giske (51),
Veidekke Eiendom og finans/IR/juridisk
og konserndirektør Kai Krüger
Henriksen (57), kommunikasjon.

Arbeidsmarked og attraktivitet
Arbeidsmarkedet var i 2007 preget av
sterk konkurranse om arbeidskraften.
Veidekke kan konstatere at selskapet
har et godt renommé i arbeidsmarke-
det og er attraktiv som arbeidsgiver.
I 2007 ble det i alt ansatt 1 063 nye
medarbeidere, hvorav 513 i Norge,
355 i Sverige og 195 i Danmark.
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Arbeidskraften fra de nye EU-landene i
Øst-Europa er et viktig bidrag til
arbeidsmarkedet i alle skandinaviske
land og har gjort det mulig å opprett-
holde det høye aktivitetsnivået.
Veidekke har inngått ansettelsesavtale
med noen fagarbeidere, men har
primært trukket på denne arbeids-
kraften gjennom underentreprenører
og innleie av arbeidskraft fra spesielt
utvalgte firmaer. Det stilles fortsatt
høye krav til alle Veidekkes samarbeids-
partnere hva angår kompetanse og
kvalitet samt etterlevelse av HMS-mål.

Rundt 10 prosent av selskapets ansatte
er kvinner. I ledende stillinger er kvinner
hovedsakelig på mellomledersjiktet,
men det er også noen i divisjonenes
øverste ledelse samt i konsernets
stabsledelse. Flere har stillinger som
prosjektledere, anleggsledere eller
stabsledere. Styret legger vekt på at
det i Veidekke arbeides aktivt for å øke
rekrutteringen av kvinner til selskapet.
Dette gjøres blant annet gjennom å
være aktive overfor så vel videregående
skoler som høyskoler i alle de skandina-
viske landene. I Norge blir alle kvalifi-
serte kvinnelige søkere til stillinger i
Veidekke innkalt til intervju. Etter flere
år med god rekruttering av nyutdan-
nede er det nå et bedre grunnlag for
internrekruttering av kvinner til leder-
stillinger.

REKRUTTERING
Traineeordning
Når det gjelder rekruttering av teknikere
og fremtidige ledere, har Veidekke i
Norge gjennom mange år satset på
egen trainee-ordning. Alle nyutdannede
sivilingeniører, ingeniører og økonomer
i Veidekke er deltakere i ordningen.
Trainee-ordningen hadde nær 80 delta-
kere i 2007, og planen er å øke antallet
til rundt 90.

Lærlingordning
Veidekke satser på produksjon med
egne håndverkere og er en ledende lær-
lingbedrift. Lærlingordningen er høyt
prioritert, og arbeidet med å opprett-
holde et høyt antall lærlinger ble videre-
ført også i 2007. Ved utgangen av året
hadde Veidekke 195 på lærlingkontrakt
i Norge innenfor bygg, anlegg og asfalt.
I Danmark har vi 30 lærlinger og i
Sverige 82.

Skole på byggeplass
Når det gjelder rekruttering av fag-
arbeidere til Veidekke og til næringen
generelt i Norge, er prosjektet ”Skole
på byggeplass” en viktig bidragsyter.
Gjennom dette tiltaket samarbeider
Veidekke med byggenæringen, arbeids-
markedsetaten og skoleverket om fag-
utdannelse nær knyttet til praktisk
opplæring på byggeplass.

Fag- og lederutvikling
I Veidekke brukes stadig flere ressurser
på gode utviklingstiltak for ulike grupper

av ansatte. En rekke av Veidekkes fag-
arbeidere har utvidet sin kompetanse
med nye fagbrev. I tillegg pågår det en
betydelig videreutvikling av alle ansatte
i hele konsernet, og til tross for meget
høy aktivitet i næringen, har det aldri
vært større kurs- og utviklingsaktivitet
enn i 2007. Gjennom Veidekkeskolen
har ansatte i Norge et bredt kurstilbud
innenfor fag- og lederutvikling. Opp-
læringstilbudene er knyttet nært opp til
selskapets forretnings- og forbedrings-
strategi. I 2007 har Veidekke Entrepre-
nør utviklet et nytt ledelsesutviklings-
program for sine virksomhetsledere.

I Danmark og Sverige satses det på et
program for lederne i selskapet, blant
annet gjennom et strategisk kompe-
tanseutviklingsprogram for avdelings-
lederne og et målrettet utviklingsforløp
for anleggs- og prosjektledere.

På konsernnivå er Veidekkes skandina-
viske lederutviklingsprogram (SLU) det
viktigste utviklingstilbudet. Hittil har i alt
134 av selskapets øverste ledere deltatt
i programmet, som legger vekt på fag-
lig og ledelsesmessig utvikling samt
kultur- og nettverksbygging. Som en del
av programmet gjennomføres prosjekt-
oppgaver som er direkte knyttet til
selskapets strategi.

Veidekke driver i liten grad forskning,
men legger store ressurser i syste-
matisk forbedringsarbeid med utvikling
av driftsmetoder.
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Partnerskapsavtaler
Gjennom Næringslivets Hovedorganisa-
sjon (NHO) i Norge er Veidekke enga-
sjert i Ungt Entreprenørskap, som er et
tiltak rettet mot skoleverket fra barne-
skole til og med universitets- og høy-
skolenivå for å stimulere interessen for
nyskapning og for real- og naturfagene,
som igjen er med på å styrke Veidekkes
fagområder. Nært knyttet til dette er
også Veidekkes engasjement overfor
skoleverket gjennom partnerskaps-
avtaler med barneskoler og videre-
gående skoler, noe som er med på å
styrke kjennskapen til entreprenør-
næringen.

Samspillet med tillitsvalgte
Veidekke sikrer de ansattes medinn-
flytelse gjennom godt samarbeid med
de tillitsvalgte. I Norge velges tillits-
valgte for håndverkerne i hvert distrikt
og på hvert prosjekt, og representanter
for de tillitsvalgte møtes årlig til en
hovedtillitsmannskonferanse.

Konsernets Europeiske samarbeids-
utvalg (ESU), med utspring i EU’s regel-
verk, er et sentralt samarbeidsorgan
mellom ledelse og tillitsvalgte for funk-
sjonærer og håndverkere på konsern-
nivå. I tillegg til informasjonsutveksling
drøftes temaer av strategisk betydning
for selskapet. På møtet som ble avholdt
i 2007 var hovedtemaet forbedrings-
prosesser. I tillegg ble det gitt en orien-
tering om bransjeforholdene i Sverige.

En annen viktig oppgave for ESU er å
bidra til erfaringsoverføring.

STYRINGSSYSTEMER
Veidekke er en sterkt desentralisert
organisasjon med stor grad av lokalt
ansvar og myndighet, bl.a. for å ivareta
kundenes behov og å sikre gjennom-
føringsevne og verdiskapning på de
ulike prosjektene. Virksomheten er til
enhver tid sammensatt av over 1 000
løpende prosjekter med normal varig-
het fra tre til 15 måneder. Et hovedmål
med konsernets styringssystemer er å
sikre kontroll og oversikt i forhold til
denne strukturen. Dette skjer gjennom
systematisk rapportering fra prosjek-
tene. Rapporteringen skjer ti ganger i
året og omhandler både finansielle og
ikke-finansielle forhold. Lønnsomhet og
risiko knyttet til hvert enkelt prosjekt
er sentrale finansielle parametere.

Veidekke eies i hovedsak av finansielle
investorer, slik at uavhengighet fra
eiere ikke er en vesentlig problem-
stilling. Et unntak er OBOS som eier
26 % av aksjene. I forhold til OBOS
sikres uavhengighet ved at eierrepre-
sentasjon og prosjektsamarbeid aldri
håndteres av de samme personene.
Ansatte som gruppe eier 15,9 % av
aksjene, men siden ingen enkelt ansatt
har over 0,3 % eierpost, er uavhengig-
het ikke noe problem.

Se også side 46 – 51 i årsrapporten.

SAMFUNNSANSVAR
Arbeidet med samfunnsansvar er for-
ankret i Veidekkes verdier: profesjonell,
redelig, entusiastisk og grensespreng-
ende. Veidekke setter fokus på men-
nesket som bruker av byggverkene, og i
alle prosesser er det et verdiskapende
samspill som er både målet og driv-
kraften.

For å kunne synliggjøre en virksomhets
samfunnsansvar er forutsetningen at
bedriften makter å skape lønnsomhet,
og som et minimum etterleve alle lover
og forskrifter. Det er også en forutset-
ning at bedriften har et best mulig for-
hold til sine medarbeidere og ledere,
har et verdigrunnlag som etterleves og
betyr noe for de ansatte, og har de
beste relasjoner til sine kunder,
leverandører og samarbeidspartnere.

Samfunnsansvar innebærer også at
Veidekke skal ha et bevisst forhold til
sine interessenter og påse at sel-
skapets handlinger bidrar til en sosialt
ansvarlig forretningsdrift. En av konser-
nets kvalitative hovedmålsetninger er:
”Et Veidekke som i handling skal bidra
til en bærekraftig utvikling”. Under
mottoet ”Verdiskapende samspill” vil
Veidekke fastholde en kontinuerlig
ambisjon om å forbedre samarbeids-
forholdene både internt og eksternt.

Hensynet til samfunnsansvar er inn-
arbeidet i overordnede retningslinjer og
i enhetenes styringssystemer under
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konkrete emner, som etikk, bekjem-
pelse av svart arbeid, HMS og ytre
miljø.

Etiske og sosiale forhold
For at vår forretningsdrift skal kunne bli
vellykket kreves det at Veidekke holder
en høy etisk standard. Det er utarbeidet
etiske retningslinjer som implemen-
teres i hele organisasjonen gjennom
diskusjoner og dilemmatrening i bedrif-
tens ulike fora. Dette gjøres for å be-
visstgjøre og å sikre etterlevelse av de
fastsatte normene. Det arbeides mål-
rettet for at verdier og etikk integreres
med bedriftens visjon, mål og forret-
ningsstrategi. Veidekke har også et
program som gir ansatte innføring i de
konkurranserettslige regler som gjelder
for konsernet.

En viktig del av det etiske fundamentet
er å sikre best mulig arbeidsforhold
gjennom hele organisasjonen. Her er
det utviklet tiltak og regelverk for å for-
hindre bruk av ulovlig arbeidskraft på
Veidekkes arbeidsplasser. Dette etter-
leves gjennom tilrettelagt registrering
på det enkelte prosjekt, og vil i 2008 bli
utvidet med identitetskort for tilgang til
prosjektene.

Veidekke har forpliktet seg til å sikre de
ansattes faglige og sosiale rettigheter
over alt hvor Veidekke har virksomhet.
Den internasjonale rammeavtalen som
er inngått med Fellesforbundet, Norsk
Arbeidsmandsforbund og IBTU (Den

Internationale Byggnads- ochTräarbe-
tarunionen), er basert på rettighetene
som er nedfelt i FNs Menneskeretts-
erklæring og rettigheter i arbeidslivet,
ILOs deklarasjon om fundamentale
prinsipper og OECDs retningslinjer for
multinasjonale selskaper.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
Skader
I 2007 ble det registrert 76 skader med
sykefravær i Veidekkes skandinaviske
virksomhet. Det ga en H-verdi på 7,0
mot 5,7 i 2006. H-verdien, dvs. antall
skader med fravær pr. én million ar-
beidstimer, har økt noe i Norge, men
ligger fortsatt på et lavt nivå. I Danmark
har H-verdien også hatt en viss økning,
mens Sverige kan vise til en fortsatt
nedgang.

Det arbeides kontinuerlig med å regis-
trere alle tilløp til, og uønskede hendel-
ser for at man skal være i stand til å
stoppe dem før de utgjør noen alvorlig
risiko. I 2007 ble det registrert over
9 000 slike hendelser bare i Norge.
Sterkt fokus på rapportering og behand-
ling av uønskede hendelser vil bidra til
en tryggere arbeidsplass.

Sykefravær
Sykefraværet i den skandinaviske virk-
somheten har holdt seg relativt uendret
fra 2006 til 2007, og ligger for våre
håndverkere på 6,4 % i Norge, 4,5 % i
Sverige og 5,1 % i Danmark. For alle
ansatte er sykefraværet 5,2 % i Norge,

mens det ligger på 3,3 % i Sverige og
Danmark. Forebygging av sykefravær
har høy prioritet i hele konsernet.

Ytre miljø
I Veidekke tas det miljøhensyn i pro-
sjektenes forskjellige faser – fra plan-
legging, prosjektering og produksjon,
via forvaltning, drift og vedlikehold, til
riving, sortering og gjenvinning. Det
skal foreligge oversikt og kontroll på
potensiell miljørisiko tilknyttet virksom-
heten. Hensynet til ytre miljø er innar-
beidet i enhetenes styringssystemer.
Påvirkning av det ytre miljø er primært
knyttet til energibruk, avfall, bruk av
helse- og miljøfarlige stoffer, materialer
og naturressurser samt forholdet til bio-
logisk mangfold. Veidekke arbeider kon-
tinuerlig med å minimere påvirkningen
på det ytre miljø. Dette gjøres gjennom
samspill og erfaringsoverføringer
internt i bedriften og gjennom samspill
med eksterne.

Et eksempel er konseptet TellHus fra
den svenske virksomheten. I dette kon-
septet reduseres CO2-utslippene i leilig-
hetsbygg betydelig ved hjelp av miljø-
vennlig fjernvarme, ekstra isolasjon,
superisolerglass og en rekke andre til-
tak. Det er satt fokus på effektive tiltak
i selve huset/leiligheten og at det skal
være enkelt for beboerne å leve klima-
smart. Selv under byggeprosessen
brukes fjernvarme for oppvarming av
både brakker og bygninger.
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ÅRSBERETNING

Totalt minsker CO2-utslippene med
1,5 tonn pr. leilighet, hvilket tilsvarer
det en mellomstor bensindrevet bil
slipper ut på 1 000 mil kjøring. TellHus
i Västertorp i Sverige har byggestart
høsten 2008.

Veidekke er med blant 13 norske
ledende bedrifter som har inngått part-
nerskap i klimakampen. Partnerskapet
KlimaGevinst 2020 vil arbeide for at
norsk næringsliv kan spille en større
rolle nasjonalt og internasjonalt i arbei-
det med å utvikle lavutslippssamfun-
net. Veidekke har også engasjert seg i
Klimaveien, som er en felles kampanje
for organisasjoner tilknyttet norsk vei-
transport og miljøarbeid, og som i sam-
arbeid med norske myndigheter ønsker
å mobilisere til en samfunnsdugnad for
å redusere CO2-utslippene fra veitrafik-
ken med 1 million tonn eller 10 prosent
innen utgangen av 2009.

Styret viser også til nærmere beskri-
velse på sidene 56 til 59 og i egen
rapport om samfunnsansvar
(CSR-rapport).

AKSJONÆR- OG BØRSFORHOLD
Ved årsskiftet var antall aksjonærer i
Veidekke 5 592 (4 406). De største ak-
sjonærene var OBOS (26,0 %), Folke-
trygdfondet (8,6 %) og IF Skadeförsäk-
ring AB (8,3 %). Utenlandsandelen var
på 32,3 %. Omsetningen av Veidekke-
aksjen på Oslo Børs i 2007 var god med

61,6 millioner aksjer omsatt (43,4 %
omsetningshastighet) og 38 937 hand-
ler av aksjer på Oslo Børs gjennom
året. Aksjekursen har variert mellom
kr 41,50 som det laveste og kr 74,40
som det høyeste. Avkastningen
inklusive utbytte var 11,4 %.

Selskapet er tildelt Oslo Børs’ informa-
sjonsmerke og engelskmerke.

Aksjer til ansatte
I tråd med Veidekkes strategi om å
knytte medarbeiderne tettere til seg
gjennom aksjer i selskapet, ble det
også i 2007 gjennomført salg av aksjer
til ansatte. I mai benyttet 428 ledende
ansatte seg av tilbudet og kjøpte aksjer
til kurs kr 49,75 som tilsvarte 20 %
rabatt på børskursen i tegningsperio-
den. I november ble det gjennomført
salg av aksjer til alle ansatte, med tilbud
om å kjøpe fra 50 til 2 000 aksjer til
kurs kr 36,25. Det tilsvarte 20 % rabatt
på børskursen i tegningsperioden. Det
var stor interesse for tilbudet og i alt
1 806 ansatte bestilte aksjer.

Ved utgangen av året hadde til sammen
2 670 ansatte en eierandel på 15,9 % i
selskapet. Dette viser at selskapets
medarbeidere har stor tro på selska-
pets videre utvikling og på Veidekke-
aksjen, og det er også meget gledelig å
registrere et økende engasjement blant
våre ansatte i Danmark og Sverige.

Tilbakekjøp av egne aksjer
På Generalforsamlingen den 8. mai
2007 fikk styret fullmakt til å foreta
tilbakekjøp av egne aksjer tilsvarende i
underkant av 10 % av selskapets aksje-
kapital. Dette tilbakekjøpsprogrammet
løper til 7. mai 2008. Gjennom 2007 har
selskapet foretatt periodevise tilbake-
kjøp av aksjer, og ved utgangen av året
var det kjøpt tilbake 1,1 millioner aksjer,
dvs. 0,8 % av utestående aksjer.
Tilbakekjøpene har fortsatt utover i
2008, og pr. 31. mars 2008 var behold-
ningen av egne aksjer 3,9 millioner
aksjer, eller 2,8 % av utestående aksjer.

Konsernets sterke finansielle posisjon
og gode fremtidige kontantstrøm
muliggjør både investeringer og tilbake-
kjøp av aksjer. Tilbakekjøpsprogrammet
bidrar til å sikre optimal finansiell struk-
tur for konsernet, og intensjonen er at
de ervervede aksjene skal slettes.
Veidekkes utbyttepolicy vil ikke bli
påvirket av tilbakekjøpsprogrammet,
slik at utbyttet fortsatt vil utgjøre
minimum 50 % av fortjeneste pr. aksje.

Utbytte
For regnskapsåret 2007 er det foreslått
et utbytte på kr 4,00 pr. aksje, totalt
556,1 mill. NOK.

DISPONERINGAV RESULTAT
For morselskapet, Veidekke ASA, var
årsresultatet 719,5 mill. NOK (719,5
mill. NOK).
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Styret vil på selskapets generalforsam-
ling den 7. mai 2008 foreslå følgende
disponering av årsresultatet:

Mill. NOK
Avsatt til utbytte 556,1
Overført annen egenkapital 163,4
Årsresultat 719,5

Morselskapets frie egenkapital er på
438 mill. NOK (337 mill. NOK). Styret
viser for øvrig til selskapets utbytte-
politikk, som er beskrevet i årsrappor-
ten under Aksjonærinformasjon.

MARKEDSUTSIKTER
For Norge er markedsutsiktene fortsatt
gode, og aktiviteten ventes å være på
et høyt nivå også i 2008. Et godt mar-
ked for yrkesbygg og anlegg vil kom-
pensere noe for et antatt svakere

boligmarked. Det satses også på opp-
gradering og vedlikehold av offentlige
infrastrukturanlegg, noe som vil gi virk-
somheten innen asfalt og veivedlike-
hold gode muligheter.

Det danske bygge- og anleggsmarkedet
ventes å avta i 2008, men fra et høyt
nivå. Det er først og fremst problemene
i boligmarkedet som fører til lavere
boligbygging. Markedet for yrkesbygg
forventes å få vekst i 2008 gjennom økt
etterspørsel etter private og offentlige
administrasjonsbygg. Det er også
utsikter til en fortsatt svak vekst innen
anleggsvirksomheten i kommende år.

Utviklingen i svensk økonomi vil på-
virkes av hvilken effekt uroen i finans-
markedene får på internasjonal øko-

nomi i tiden fremover. Basert på de
konsensusanslag som foreligger ventes
BNP-veksten i Sverige å ligge på 2,5
prosent for 2008. Et fortsatt høyt inves-
teringsnivå, god inntektsvekst og høy
sysselsetting vil bidra til et godt bygg-
og anleggsmarked for 2008. Svek-
kelsen i boligmarkedet som kom mot
slutten av 2007, ventes å fortsette inn i
første halvår 2008, men med utsikter til
ny vekst i løpet av andre halvår.

Alt i alt vurderes utsiktene for Veidekke-
konsernet som gode for 2008. Den
usikkerhet som råder i ulike deler av
markedene, skal møtes med løpende
markedsovervåking, en veltrimmet
organisasjon og fokus på lønnsomhet
og kostnadskontroll.

Oslo, 31. mars 2008
VEIDEKKE ASA

Styret

Steinar Krogstad

Martin Mæland Hilde Merete Aasheim

Göte Dahlin
Styrets leder

Kari Gjesteby JetteWigand KnudsenBirte Almeland

Peder Chr. Løvenskiold Nils Jarle Solevåg

Terje R. Venold
Konsernsjef
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(Beløp i mill. NOK) Note 2007 2006 2005

Driftsinntekter 1, 2, 6, 32 19 335,9 16 442,3 14 579,2

Underentreprenører -8 350,2 -7 286,4 -6 453,2
Materialkostnader -4 971,3 -3 915,6 -3 473,7
Lønnskostnader 3, 4, 22, 30 -3 830,6 -3 306,5 -2 929,9
Andre driftskostnader -1 067,7 -1 000,2 -916,7
Avskrivninger 11 -233,6 -221,4 -213,5

Sum driftskostnader -18 453,4 -15 730,1 -13 987,0

Driftsresultat 882,5 712,2 592,2

Resultat fra investering i tilknyttede og felleskontrollerte selskap 13, 33 325,8 206,9 63,5

Finansinntekter 5, 8 80,4 74,9 116,3
Finanskostnader 5, 8 -107,7 -71,1 -60,9

Resultat før skattekostnad 1 181,0 922,9 711,1

Skattekostnad 21 -179,9 -200,1 -139,7

Årsresultat 1 001,1 722,8 571,4

Fordeling av årsresultat

Majoritet 989,7 708,3 557,8
Minoritet 11,4 14,5 13,6
Sum 1 001,1 722,8 571,4

Resultat pr. aksje (kr) (ordinært/utvannet) 7 7,1 5,0 3,9

Resultatregnskap Veidekke konsern
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pr. 31. desember

(Beløp i mill. NOK) Note 2007 2006 2005

EIENDELER
Anleggsmidler
Goodwill 10 504,2 510,4 380,6
Eiendommer 11 495,2 423,4 498,8
Maskiner o.l. 11 927,3 740,6 636,7
Investeringer i tilknyttede og felleskontrollerte selskap 13 427,7 344,0 279,6
Utsatt skattefordel 21 45,6 21,1 28,4
Finansielle eiendeler 14 405,4 240,7 184,8
Sum anleggsmidler 2 805,4 2 280,2 2 008,9

Omløpsmidler
Næringsprosjekter 15 73,6 78,0 26,3
Boligprosjekter 16 1 297,0 912,8 620,1
Driftsbeholdninger 17 273,1 272,0 203,4
Kundefordringer 19 3 743,1 4 244,5 3 027,3
Andre fordringer 234,7 193,2 138,9
Likvide midler 18 272,4 330,6 344,8
Sum omløpsmidler 5 893,9 6 031,1 4 360,8

Sum eiendeler 8 699,3 8 311,3 6 369,7

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Aksjekapital 20 70,1 71,5 71,5
Annen egenkapital 2 182,3 1 676,4 1 345,5
Minoritetsinteresser 33,5 29,8 53,4
Sum egenkapital 2 285,9 1 777,7 1 470,4

Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser 22 259,8 256,7 257,6
Utsatt skatt 21 214,9 128,3 56,3
Gjeld til kredittinstitusjoner 23 457,9 716,9 326,6
Annen langsiktig gjeld 23 110,8 138,7 73,4
Sum langsiktig gjeld 1 043,4 1 240,6 713,9

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 24 163,2 331,2 313,9
Leverandørgjeld 25 3 030,6 2 866,7 2 163,2
Garantiavsetninger mv. 26 620,8 563,4 574,7
Skyldige offentlige avgifter 27 422,7 335,4 274,6
Betalbar skatt 21 152,5 134,9 70,8
Annen kortsiktig gjeld 28 980,2 1 061,4 788,2
Sum kortsiktig gjeld 5 370,0 5 293,0 4 185,4

Sum egenkapital og gjeld 8 699,3 8 311,3 6 369,7
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MAJORITET
Pålydende Innskutt Valuta- Opptjent Virkelig

Aksje- egne annen omregnings- annen verdiregu-
(Beløp i mill. NOK) Note kapital aksjer egenkapital* differanser egenkapital leringer** Sum Minoritet Totalt

Egenkapital pr. 1. januar 2005 71,5 304,8 -8,0 1 127,7 1 496,0 141,8 1 637,8
Effekt av implementering av IFRS 39 -76,8 -76,8 -76,8
IFRS 39 - endring rentesikring over resultat -9,2 9,2 - -
Omregningsdifferanse -30,7 -30,7 -0,3 -31,0
IFRS 2 - aksjebaserte transaksjoner ansatte 4 5,7 5,7 5,7
Utløsning minoritet -20,0 -20,0 -86,6 -106,6
Utbytte -515,0 -515,0 -15,1 -530,1
Årsresultat 557,8 557,8 13,6 571,4
Egenkapital pr. 31. desember 2005 71,5 304,8 -38,7 1 147,0 -67,6 1 417,0 53,4 1 470,4

Egenkapital pr. 1. januar 2006 71,5 304,8 -38,7 1 147,0 -67,6 1 417,0 53,4 1 470,4
Omregningsdifferanser valuta 16,2 16,2 16,2
IFRS 39 - rentesikring OPS 8 14,8 14,8 14,8
IFRS 39 - endring rentesikring over resultat -9,4 9,4 - -
IFRS 2 - aksjebaserte transaksjoner ansatte 4 -26,0 -26,0 -26,0
Tilgang minoritet - 0,8 0,8
Utløsning minoritet 11 - -35,5 -35,5
Kjøp egne aksjer -1,1 -95,2 -96,3 -96,3
Utbytte 20 -286,1 -286,1 -3,4 -289,5
Årsresultat 708,3 708,3 14,5 722,8
Egenkapital pr. 31. desember 2006 71,5 -1,1 304,8 -22,5 1 438,6 -43,4 1 747,9 29,8 1 777,7

Egenkapital pr. 1. januar 2007 71,5 -1,1 304,8 -22,5 1 438,6 -43,4 1 747,9 29,8 1 777,7
Sletting av egne aksjer 20 -1,4 1,4 - -
Omregningsdifferanser valuta -31,1 -31,1 -31,1
IFRS 39 - rentesikring OPS 8 29,2 29,2 29,2
IFRS 39 - endring rentesikring over resultat -4,0 4,0 - -
IFRS 2 - aksjebaserte transaksjoner ansatte 4 -27,6 -27,6 -27,6
Tilgang minoritet - 1,6 1,6
Kjøp egne aksjer 20 -1,4 -89,9 -91,3 -91,3
Utbytte 20 -364,4 -364,4 -9,3 -373,7
Årsresultat 989,7 989,7 11,4 1 001,1
Egenkapital pr. 31. desember 2007 70,1 -1,1 304,8 -53,6 1 942,4 -10,2 2 252,4 33,5 2 285,9

* Innbetalt kapital utover aksjens pålydende.
** Verdiregulering aksjer tilgjengelig for salg, samt sikringsinstrumenter som bokføres som sikring.
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(Beløp i mill. NOK) Note 2007 2006 2005

Operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad 1 181,0 922,9 711,1
Betalt skatt 21 -100,2 -77,0 -55,2
Avskrivninger 11 233,6 221,4 213,5
Gevinst ved salg av eiendom, maskiner o.l. 2 -25,1 -21,0 -82,0
Aksjebaserte transaksjoner ført mot egenkapital 4 -43,9 -26,0 5,7
Resultatposter uten kontanteffekt 1 55,1 -99,5 -30,2
Tilført fra årets virksomhet 1 300,5 920,8 762,9

Endring nærings- og boligprosjekter -376,4 -296,6 80,3
Endring kundefordringer 508,7 -1 122,9 -751,1
Endring andre omløpsmidler -39,2 -115,4 -11,2
Endring leverandørgjeld m.m. 156,1 627,6 259,1
Endring annen driftsgjeld 19,1 307,5 315,3
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (A) 1 568,8 321,0 655,3

INVESTERINGSAKTIVITETER
Kjøp av varige driftsmidler 11 -542,7 -394,5 -322,9
Salg av varige driftsmidler 11 72,5 152,1 64,3
Kjøp av datterselskap 12 -13,8 -42,3 -7,4
Kjøp av andre selskap 12, 14 -149,5 - -
Salg av aksjer klassifisert som tilgjengelig for salg - - 174,0
Endring andre investeringer 14 -64,3 -61,5 -1,3
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (B) -697,8 -346,2 -93,3

FINANSIERINGSAKTIVITETER
Opptak langsiktig gjeld 23 49,9 397,9 16,6
Nedbetaling langsiktig gjeld 23 -336,8 -12,4 -13,9
Opptak kortsiktig gjeld - 169,4 289,3
Nedbetaling kortsiktig gjeld 28 -168,0 -152,1 -268,9
Betaling til minoritet -7,8 -15,8 -106,5
Betalt utbytte 20 -364,4 -286,1 -530,1
Tilbakekjøp egne aksjer 20 -91,2 -96,8 -
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (C) -918,3 4,1 -613,5

SUM NETTO ENDRING I LIKVIDE MIDLER (A+B+C) -47,3 -21,1 -51,5

Likvide midler pr. 1. januar 330,6 344,8 400,5
Kursjustering utenlandske likvidbeholdninger -10,9 6,9 -4,2
Likvide midler pr. 31. desember 272,4 330,6 344,8

Tilleggsopplysninger:
Langsiktig låneramme DnB NOR 8 2 100,0 2 100,0 2 100,0
Benyttet kommitert låneramme pr. 31. desember 418,7 824,7 472,0

Kontantstrømoppstilling Veidekke konsern
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Veidekke er et konsern som driver entreprenørvirksomhet
og eiendomsutvikling i Skandinavia, med hovedkontor i
Oslo. Veidekke er notert på Oslo Børs. For nærmere omtale
av Veidekkes virksomhet vises det til sidene 8 til 41.
Konsernregnskapet er vedtatt av styret den 31. mars 2008.

Internasjonale regnskapsstandarder
Konsernregnskapet til Veidekke ASA er avlagt i samsvar
med EU-godkjente internasjonale regnskapsstandarder
(IFRS - International Financial Reporting Standards) og
tilhørende fortolkninger. Det er bare standarder som har
trådt i kraft pr. 31. desember 2007 som er tatt i bruk.

Historisk kost
Med unntak av visse finansielle instrumenter som føres
til virkelig verdi, er konsernregnskapet utarbeidet etter
historisk kost.

Implementering av nye regnskapsstandarder
og fortolkninger
De anvendte regnskapsprinsipper er i overensstemmelse
med de som er anvendt i tidligere år.

Konsernet har tatt i bruk enkelte justerte IFRS/IFRIC for-
tolkninger gjennom året. Anvendelsen av de reviderte
standardene og fortolkningene har ikke hatt noen effekt på
resultatregnskapet til konsernet, men har ført til en økning i
noteinformasjon.

IAS 1 (endring) – Presentasjon av finansregnskapet –
kapitalforvaltning. Endringen setter krav til ytterligere
tilleggsopplysninger for at brukeren av regnskapet skal
kunne evaluere konsernets mål, retningslinjer og prosesser
for kapitalforvaltning.

IFRS 7 – Finansielle instrumenter – opplysninger.
Standarden krever at det gis opplysninger som setter
bruker av årsregnskapet i stand til å vurdere konsernets
bruk av finansielle instrumenter og betydningen for
foretakets finansielle stilling og inntjening.

IFRIC 8 – Virkeområdet til IFRS 2. Tolkningen har ikke med-
ført endringer i konsernets behandling av aksjebasert
betaling etter IFRS 2.

IFRIC 9 – Revurdering av innebygde derivater. Tolkningen
har ikke hatt noen innvirkning på avleggelse av konsern-
regnskap med noter.

IFRIC 10 – Delårsrapportering og verdifall. Konsernet har
ikke hatt verdifall som tidligere er reversert. Derfor har
uttalelsen ikke hatt noen innvirkning på konsernet.

Estimater
Veidekkes virksomhet består i utførelse av entreprenør-
oppdrag i fremmed regi og oppføring av boliger i egen regi
for salg, dvs. utførelse av prosjekter. For prosjekter an-
vender 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 når det gjelder
fremdrift på igangværende arbeid, tvister, garantiarbeid,
sluttprognose mv. Endelig resultat kan derfor avvike fra
forventet resultat. For avsluttede prosjekter er det usikker-
het når det gjelder skjulte mangler og feil, samt eventuelle
tvister med kunden.

Andre poster som påvirkes av estimater er antatt brukstid
for driftsmidler, goodwill, pensjoner og utnyttelse av utsatt
skattefordel.

KONSOLIDERING

Konsernregnskap
Konsernregnskapet omfatter Veidekke ASA (morselskap) og
alle datterselskap. Definisjonen på et datterselskap er at
man har bestemmende innflytelse over et annet selskap.
Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet
eier mer enn 50 % av aksjene i selskapet, og når konsernet
er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet.
Konserndannelse kan skje ved stiftelse av nytt selskap, ved
kjøp av selskap eller ved fusjon. Datterselskap blir
konsolidert fra det tidspunkt kontroll oppnås og inntil
kontroll opphører. Det samme gjelder for felleskontrollert
virksomhet og tilknyttede selskap.

Konsernregnskapet viser konsernets resultat og økono-
miske stilling som en enhet og er en sammenstilling av
alle selskapene i konsernet. Selskapenes regnskap kon-
solideres linje for linje. Konsernregnskapet er utarbeidet
etter ensartede regnskapsprinsipper. I konsernregnskapet
innarbeides også tilknyttede selskap og felleskontrollerte
selskap etter egenkapitalmetoden. Videre regnskapsføres
deltakelse i arbeidsfellesskap etter bruttometoden, dvs.
proporsjonal konsolidering.
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Også deleide datterselskap innarbeides i konsernregn-
skapet i sin helhet. Minoritetens andel av egenkapitalen i
selskapet utgjør en del av konsernets egenkapital. Videre
inngår minoritetens andel av resultatet som en del av kon-
sernets årsresultat. Minoritetens andel av resultat og
egenkapital er spesifisert som egne poster i regnskapet.
Ved kjøp av datterselskap med minoritet oppføres 100 %
av identifiserbare eiendeler og gjeld i konsernets balanse,
mens det for goodwill bare er majoritetens andel som er
oppført. Ved salg av en del av et datterselskap, men hvor
man beholder mer enn 50 % av aksjene, resultatføres
ingen gevinst.

Ved utkjøp av minoriteter i datterselskap identifiseres og
balanseføres goodwill knyttet til transaksjonen. Resten av
kjøpesummen føres mot egenkapitalen. Et beløp til-
svarende bokførte minoritetsinteresser føres mot denne
posten, mens merverdi i identifiserbare eiendeler føres
mot majoritetens egenkapital.

Datterselskap hvor man har en fast avtale hvor det forelig-
ger en rett og plikt til å kjøpe resten av aksjene, regnskaps-
føres som et heleid datterselskap. Estimert restkjøpesum
er da ført som langsiktig gjeld, mens 100 % av goodwill ved
kjøpet er oppført som en eiendel. Det føres ingen minoritet
for disse selskapene.

I konsernregnskapet er alle interne transaksjoner og mel-
lomværender eliminert. Dette gjelder for det første aksjer i
datterselskap, som elimineres mot egenkapital og eien-
deler (merverdier ved kjøp). Dessuten gjelder det intern
omsetning, renter, utbytte, samt interne fordringer og gjeld.
Videre er internfortjeneste og urealisert gevinst og tap
eliminert. Også ved bruk av bruttometoden er interne
transaksjoner eliminert. Det elimineres da en forholds-
messig andel.

Virksomhetsoverdragelser
Virksomhetsoverdragelser er kjøp av virksomhet (innmat),
kjøp av selskap og fusjoner. Virksomhetsoverdragelser
regnskapsføres etter oppkjøpsmetoden. Ved oppkjøps-
metoden blir anskaffelseskost tilordnet identifiserbare eien-
deler og gjeld og oppført i konsernets balanse til virkelig
verdi. Dette innebærer at merverdien ved kjøpet fordeles til
de poster merverdien relaterer seg til. Merverdien er lik
anskaffelseskost minus egenkapitalen i selskapet. Identifi-
serbare eiendeler omfatter også immaterielle eiendeler.
Dette gjelder f.eks patenter, lisenser, varmerke, logo,
kundeportefølje, ordrebeholdning mv.

Merverdier utover identifiserbare eiendeler og gjeld er
goodwill. Goodwill omfatter synergieffekter, organisasjon,
kompetanse, marked mv. Det er bare kjøpt goodwill som
balanseføres. Negativ goodwill ved oppkjøp resultatføres
med en gang. For identifiserbare merverdier er det foretatt
avsetning for utsatt skatt, mens det for goodwill ikke er
avsatt for utsatt skatt. Materielle merverdier avskrives på
vanlig måte, mens goodwill og immaterielle eiendeler med
ubestemmelig levetid testes hvert år for verdifall.

Ved kjøp av selskaper i eiendomsvirksomheten gjøres en
vurdering av om dette i realiteten er kjøp av virksomhet
eller kjøp av eiendel (tomt). Forskjellen i regnskapsmessig
behandling er at ved kjøp av eiendel identifiseres det ingen
goodwill eller utsatt skatt på kjøpstidspunktet. Det anses
heller ikke å være en investeringsaktivitet.

Tilknyttede selskap
Veidekke har noen investeringer i tilknyttede selskap.
Tilknyttede selskap er selskap hvor man har betydelig inn-
flytelse over den finansielle og operasjonelle styringen,
men som ikke er datterselskap eller felleskontrollerte
selskap. Betydelig innflytelse vil normalt si at man eier mer
enn 20 % av aksjene i selskapet. For tilknyttede selskap
anvender Veidekke egenkapitalmetoden. Regnskap i til-
knyttede selskap omarbeides til IFRS før innarbeiding i
Veidekkes konsernregnskap.

Felleskontrollerte selskap
Veidekke driver også virksomhet sammen med andre
bedrifter, såkalt felleskontrollert virksomhet (joint venture).
En del av denne virksomheten drives gjennom egne
juridiske selskap. Dette gjelder aksjeselskap og ansvarlige
selskap. Dette regnes som felleskontrollerte enheter
(entities). Felleskontrollerte selskap anvendes mest innen
eiendomsutvikling, men brukes også ved investeringer i
OPS-selskap og i entreprenørvirksomhet. For felles-
kontrollerte selskap foreligger det felles kontroll over
selskapet noe som er regulert ved avtale. Felles kontroll
innebærer enstemmighet mellom deltakerne i viktige
beslutninger. For felleskontrollerte selskap anvender
Veidekke egenkapitalmetoden.

Egenkapitalmetoden
Etter egenkapitalmetoden vurderes investeringen til ande-
len av egenkapitalen i selskapet, og andelen av resultatet
resultatføres (resultat etter skattekostnad). Ved kjøp av
selskapsandel vurderes investeringen til anskaffelseskost,
dvs. til andel av egenkapitalen pluss merverdi ved kjøpet,
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inkl. goodwill. Resultatandelen og investeringen vises på
egne linjer i resultatregnskap og balanse. Resultatet
fratrukket utdelinger tillegges investeringen i balansen. Ved
beregning av resultatandelen tas det hensyn til avskrivning
av materielle merverdier ved kjøp og interngevinster.
Negativ egenkapital i selskapet balanseføres bare når man
er forpliktet til å dekke tapet.

Arbeidsfellesskap
Veidekke driver også virksomhet sammen med andre
bedrifter gjennom arbeidsfellesskap. Et arbeidsfellesskap
oppstår når to eller flere deltakere utfører et entreprenør-
oppdrag sammen, og hvor man deler risikoen i prosjektet
(fortjeneste og tap). Det føres eget regnskap for arbeids-
fellesskap og deltakerne er solidarisk ansvarlige. Arbeids-
fellesskap utgjør en del av Veidekkes ordinære virksomhet
og man deltar aktivt i driften av disse enhetene. Et arbeids-
fellesskap er felleskontrollert virksomhet, dvs. joint venture,
og regnes som felleskontrollert drift (operations). Dette
innebærer at virksomheten kontrolleres av deltakerne i
fellesskap, regulert gjennom en avtale. Dette krever
enstemmighet i viktige beslutninger.

For arbeidsfellesskap anvender Veidekke bruttometoden
(proporsjonal konsolidering), da arbeidsfellesskap ikke er en
egen juridisk enhet. Bruttometoden innebærer at man tar
inn sin andel av virksomhetens regnskap, og at hver linje i
resultatregnskap og balanse innarbeides.

Andre investeringer
Andre investeringer (aksjer) regnskapsføres i tråd med IAS
39.

Omregning av utenlandske regnskap
Konsernet presenterer sitt regnskap i norske kroner. Dette
er også morselskapets og de norske datterselskapenes
funksjonelle valuta. For utenlandske selskap med annen
funksjonell valuta omregnes regnskapene på følgende
måte

• Eiendeler og gjeld omregnes til valutakursen på
balansedagen

• Resultatregnskapet omregnes til transaksjonskurs
(gjennomsnittskurser)

• Omregningsdifferanser føres mot egenkapitalen inntil
avhendelse

Ved omregning av resultatregnskapet brukes gjennom-
snittskurs for en periode, normalt pr. måned. Merverdi ved
kjøp regnes som en del av den utenlandske enheten, dvs.
behandles som en post i utenlandsk valuta. Omregnings-
differanser føres løpende mot egenkapitalen. Ved hel eller
delvis avhendelse av en utenlandsk enhet resultatføres
akkumulerte omregningsdifferanser. Som avhendelse
regnes salg og likvidasjon av selskap, tilbakebetaling av
kapital mv. Ved overgangen til IFRS pr. 1. januar 2004 ble
alle omregningsdifferanser nullstilt.

INNTEKTSFØRING

Prosjekter
Veidekkes virksomhet består hovedsakelig i utførelse av
entreprenøroppdrag (prosjekter), med varighet fra noen
måneder til tre - fire år. Dette gjelder alle typer oppdrag
innen bygg, anlegg og asfalt, inklusive langsiktige drifts- og
vedlikeholdskontrakter av offentlige veier. For prosjekter
anvender Veidekke løpende inntektsføring, basert på
forventet sluttresultat. Dette innebærer at det foretas
inntektsføring i takt med utførelsen av arbeidet, basert på
full føringsgrad. I oppfølgingen av prosjektene fokuseres
det på forventet sluttresultat (sluttprognose), og resultat
pr. dato er lik forventet sluttresultat multiplisert med
fullføringsgrad.

Tilleggskrav og omtvistede beløp inntektsføres normalt ikke
før det er oppnådd enighet eller foreligger rettskraftig dom.
For krav med sannsynlighetsovervekt for betaling inntekts-
føres en forsiktig andel av kravet. Det foretas avsetning for
garantiarbeid basert på historiske erfaringer og identifiserte
risikoforhold. Garantitiden er normalt fra tre til fem år.

For prosjekter som forventes å gi tap, blir hele tapet resul-
tatført så snart det er identifisert. Utgifter vedrørende
anbud og andre forberedelser kostnadsføres løpende.
Fullføringsgrad fastsettes på grunnlag av utført produksjon
og beregnes normalt som forholdet mellom påløpte kost-
nader pr. dato og estimerte totalkostnader på prosjektet.
Påløpte kostnader pr. dato er lik bokførte kostnader pluss
periodisering for etterslep i faktureringen (påløpt, ikke bok-
ført). Inntekter pr. dato er lik totale forventede kostnader
pluss prosjektbidrag, multiplisert med fullføringsgraden.



VEIDEKKEÅRSRAPPORT 2007
81

For prosjekter foretas det normalt månedlig fakturering,
med betaling pr. 30 dager. Prosjektene har forskjellige
betalingsplaner. Faktureringen skjer enten i takt med
utførelsen av arbeidet, eller man har på forhånd avtalte
betalingsplaner.

Det foretas periodisering av både inntekter og kostnader.
Opptjent inntekt som ikke er fakturert, føres som kunde-
fordringer (utført, ikke fakturert). Også fakturert inntekt som
ikke er opptjent (forhåndsavtalte betalingsplaner) føres som
kundefordringer (fakturert, ikke utført). Pr. prosjekt
anvendes bare en av disse postene. Dersom posten
”fakturert, ikke utført” er større enn bokførte kunde-
fordringer på prosjektet, føres det overskytende som
forskudd fra kunder (annen kortsiktig gjeld). Man viser
således pr. prosjekt 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
garantiavsetninger mv.

Det vises til note 6 Prosjekter under utførelse, note 19
Kundefordringer, note 25 Leverandørgjeld og note 26
Garantiavsetninger mv.

Næringsprosjekter
Næringsprosjekter gjelder utvikling og oppføring av
næringsbygg i egen regi for salg. Veidekke erverver her
tomter og eiendommer som utvikles og oppføres som
næringsbygg. Videre skaffer man langsiktige leietakere.
Ervervede tomter og nedlagte kostnader på næringsbygg
balanseføres under Næringsprosjekter. For næringsbygg i
egen regi foretas det ingen resultatføring før prosjektet er
ferdigstilt og bygget er fullt utleid eller solgt. For nærings-
prosjekter hvor det er sannsynlig at prosjektet igangsettes,
aktiveres alle prosjektrelaterte kostnader inkludert renter.
Tapsprosjekter kostnadsføres med en gang.

Boligprosjekter
Boligprosjekter gjelder utvikling og oppføring av boliger i
egen regi for salg. Et boligprosjekt består av mange
enheter, og det meste av salget skjer før oppstart av et
prosjekt.

For prosjekter under utvikling eller forhåndssalg:
Utviklingskostnader kostnadsføres inntil det er overveiende
sannsynlig at prosjektet igangsettes. Finanskostnader kost-
nadsføres løpende. Tomt aktiveres.

Prosjekter under produksjon:
Det foretas ingen inntektsføring før salgsgrad målt i verdi
er over 60 %. Resultat periodiseres iht. prosjektets for-
ventede sluttresultat multiplisert med salgsgrad multiplisert
med produksjonsgrad.

Også inntekter pr. dato beregnes på denne måten. Ved
beregning av forventet resultat er det bare direkte henfør-
bare kostnader som regnes som prosjektkostnad. Finans-
kostnader kostnadsføres løpende. Tapsprosjekter kostnads-
føres med en gang. For boligprosjekter i egen regi skjer
betalingen ved overtakelse av boligene. Opptjente, ikke
betalte inntekter er ført som kundefordringer (utført, ikke
fakturert). Tomter for utbygging og nedlagte kostnader
på den delen av prosjektet som ikke er inntektsført, er
balanseført under Boligprosjekter.

OPS-prosjekt
Veidekke deltar i et større OPS-prosjekt (offentlig og privat
samarbeid) vedrørende bygging av vei mellom Lyngdal og
Flekkefjord, med en etterfølgende drifts- og vedlikeholds-
periode på 25 år. Byggearbeidene var ferdig i 2006.

Et OPS-prosjekt består av flere elementer: OPS-kontrakten,
byggekontrakten og drift- og vedlikeholdskontrakten.

OPS-kontrakten regnskapsføres etter IFRIC 12 (”The Finan-
cial Asset Model”) som en finansiell fordring etter amorti-
sert kost over kontraktsperioden. EU har på tidspunkt for
avleggelse av regnskapet ikke godkjent IFRIC 12 for bruk i
EU. Ifølge EFRAG (European Financial Reporting Advisory
Group) kan det forventes at EU i løpet av 2008 vil gjøre ved-
tak om at denne standard skal følges. Det er vår vurdering
at IFRIC 12 gir det mest riktige utrykket for opptjeningen
fra kontrakten, og at alternative regnskapsprinsipper ikke vil
gi et riktig bilde av aktiviteten.

Byggekontrakten er regnskapsført som et ordinært entre-
prenørprosjekt, og drift og vedlikehold av veien blir resultat-
ført i takt med utførelsen av arbeidet.

OPS-kontrakten utføres av det tilknyttede selskapet
Allfarveg AS, hvor Veidekke anvender egenkapitalmetoden.
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Annen virksomhet
Ved salg av varer (pukk, asfalt mv.) skjer inntektsføring ved
levering. For utleievirksomhet skjer inntektsføringen
løpende etter avtalt leie pr. dag/måned. Også ved utførelse
av tjenester, konsulentoppdrag mv. skjer inntektsføringen
løpende. Ved salg av varige driftsmidler foretas resultat-
føring ved overlevering. Gevinst ved salg av driftsmidler
inngår i netto driftsinntekter.

Garantiavsetninger mv.
En avsetning regnskapsføres når konsernet har en forplik-
telse (rettslig eller selvpålagt) som en 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 garantiavsetninger, fore-
tas det avsetning for konstatert reklamasjonsarbeid og for
sannsynlige skjulte feil og mangler. Det vises til note 26.

ANDRE PRINSIPPER

Finansielle instrumenter
Konsernet klassifiserer investeringer i følgende kategorier:

1) Finansielle eiendeler til virkelig verdi gjennom
resultatet
En finansiell eiendel blir klassifisert i denne kategorien der-
som den er anskaffet primært med det formål at den skal
selges i løpet av kort tid. Gevinst og tap på investering
holdt for omsetning resultatføres løpende. Veidekke har for
tiden ingen slike finansielle eiendeler.

2) Investeringer som holdes til forfall
Veidekke foretar ikke slike investeringer, og denne
kategorien er derfor ikke omtalt i detalj.

3) Utlån og fordringer
Utlån og fordringer er finansielle eiendeler som ikke er
derivater med faste eller fastsatte nedbetalinger som ikke
noteres i et aktivt marked. Utlån og fordringer balanseføres
til amortisert kost ved bruk av den effektive rentemetode,
med fradrag for eventuelle nedskrivninger. Utlån og
fordringer inngår i kundefordringer og andre fordringer i
balansen. Gevinst og tap resultatføres når lån eller
fordringer fraregnes eller reduseres i verdi.

4) Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg er finansielle
investeringer som er øremerket denne kategorien eller som
ikke kan klassifiseres i de overnevnte kategorier. Etter
førstegangs innregning blir tilgjengelig for salg investering
målt til markedsverdi hvor verdiøkning føres direkte mot
egenkapitalen som en særskilt komponent, inntil investerin-
gen avhendes eller det fastslås at investeringen må ned-
skrives. Da overføres de akkumulerte verdier, som tidligere
er rapportert under egenkapitalen, til resultatregnskapet.

Markedsverdien av investeringer som handles over børs
fastsettes med basis i børskurs på balansedagen. For
investeringer hvor det ikke er et aktivt marked, vurderes
markedsprisen ved å anvende anerkjente verdsettelses-
teknikker. I mangel på et aktivt marked med klare
indikasjoner på markedspris vil normalt anskaffelseskostnad
bli benyttet.

Nedskrivning av finansielle eiendeler
Dersom det foreligger indikasjoner på verdinedgang knyttet
til lån og fordringer som vurderes til amortisert kost, bereg-
nes nedskrivningsbeløpet som forskjellen mellom eien-
delens balanseførte verdi og nåverdien av forventede frem-
tidige kontantstrømmer. Nedskrivningsbeløpet resultat-
føres.

Veidekke har to typer finansiell risiko 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 vært lav i Veidekke,
blant annet fordi det normalt foreligger bankgarantier
relatert til den underliggende kontrakten. Avsetning for
slike tap foretas ved bruk av egen avsetningskonto
”Avsetning til tap på kundefordringer”.

Den andre risikoen er prosjektrisiko og relaterer seg til
kundens vilje til å innfri en kundefordring. Denne risikoen er
betydelig og risikoen håndteres som en del av den enkelte
prosjekt vurdering. I regnskapet vil en slik verdinedgang
presenteres som en direkte reduksjon av kundefordrin-
gene. I noten vil verdinedgangen bli presentert som en del
av posten ”fakturert, ikke utført”. Se note 19.
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Dersom en finansiell eiendel som er klassifisert som tilgjen-
gelig for salg etter objektive kriterier har vært gjenstand for
verdifall, skal tapet resultatføres som nedskrivning.
Reversering av verdifall av finansielle instrumenter som er
klassifisert som tilgjengelig for salg, blir ikke regnskapsført
over resultatregnskapet, men føres direkte mot konsernets
egenkapital.

Derivater og sikringstransaksjoner
Ved første gangs innregning regnskapsføres derivater til
virkelig verdi. Deretter reevalueres posten ved hver regn-
skapsavleggelse. Ved inngåelse av en derivatavtale,
definerer konsernet om 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 egenkapitalen.
Egenkapitalposteringer reverseres og regnskapsføres som
en inntekt eller kostnad i den periode den sikrede forplikt-
else eller transaksjon påvirker resultatregnskapet.

Endring i virkelig verdi av derivater som ikke kvalifiserer
som sikring eller som er virkelig verdisikring, resultatføres
løpende i resultatregnskapet.

Finansielle forpliktelser – Lån
Lån regnskapsføres ved innregning av det beløpet som
mottas 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 forplikt-
elsen i henhold til avtalen er oppfylt, kansellert eller utløpt.

Pensjoner
De fleste selskapene i Veidekke har en pensjonsordning for
sine ansatte. Dette omfatter både tilskuddsordninger og
ytelsesordninger.

Ved tilskuddsordninger yter foretaket et tilskudd til den
ansattes pensjonssparing. Den fremtidige pensjonen er her

avhengig av tilskuddets størrelse og avkastningen på pen-
sjonsmidlene. Ved tilskuddsordninger er kostnadene for
foretaket lik årets tilskudd. Foretaket har her ingen for-
pliktelse utover å yte et årlig tilskudd, og det er ikke oppført
noen forpliktelse i balansen. Datterselskapene i Danmark
og Sverige har tilskuddsbaserte pensjonsordninger.

Ved ytelsesordninger består foretakets forpliktelse i å yte
en pensjon av en nærmere angitt størrelse. Veidekke har
både fondsbaserte og driftsbaserte pensjonsordninger.
Pensjonsordningen for de ansatte i de norske selskapene
gir normalt en pensjon på 60 % av sluttlønn, inklusive
pensjon fra det offentlige. Det er foretaket som har risikoen
for avkastningen på pensjonsmidlene. For ytelsesordninger
foretas det hvert år en aktuarberegning av pensjonskost-
nader og pensjonsforpliktelser. Pensjonsforpliktelser utgjør
nåverdien av opptjente pensjonsrettigheter. De ansattes
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
ansettelsestiden. Også rettigheter ved avtalefestet førtids-
pensjon (AFP) fordeles lineært over ansettelsestiden.

Ved ytelsesordninger balanseføres nettoen av pensjonsfor-
pliktelser og pensjonsmidler som langsiktig gjeld eller for-
dringer. Pensjonsmidler består av premiefond og andel av
livselskapets fond (premiereserver). Pensjonskostnader
består av nåverdien av årets opptjening pluss renter på for-
pliktelsene med fradrag for avkastningen på pensjonsmid-
lene. I tillegg resultatføres estimatavvik.

For ytelsesordninger oppstår det årlig avvik mellom
estimert og faktisk avkastning på pensjonsmidlene og
mellom estimerte og faktiske pensjonsforpliktelser, såkalt
estimat- avvik. Dette skyldes avvik og endringer i forutset-
ningene. For estimatavvik anvender Veidekke en korridor-
løsning. Dette innebærer at estimatavvik balanseføres.
Korridoren utgjør 10 % av det høyeste av pensjonsmidler
og pensjonsforpliktelser. Estimatavvik som overstiger
korridoren, amortiseres (resultatføres) over gjennomsnittlig
gjenværende opptjeningstid. Planendringer resultatføres
med en gang, med mindre endringen er betinget av at
de ansatte blir værende i foretaket. I det siste tilfellet
amortiseres endringen over gjenværende opptjeningstid.
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Skatt
Inntektsskatt er skatt på selskapenes overskudd. Skatt behand-
les regnskapsmessig som en kostnad og periodiseres på vanlig
måte. Årets skattekostnad består av betalbar skatt og endring i
utsatt skatt. Betalbar skatt fastsettes på grunnlag av årets
skattemessige resultat. Utsatt skatt er avsetning (periodisering)
for fremtidig betalbar skatt.

Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom
regnskap og skatt med unntak av midlertidige forskjeller knyttet
til selskapets goodwill som ikke er skattemessig fradrags-
berettiget. Årsaken til at det oppstår midlertidige forskjeller er at
en del poster behandles forskjellig i finansregnskap og skatte-
regnskap. Det forekommer både skatteøkende og skatteredu-
serende midlertidige forskjeller. Utsatt skatt beregnes av netto
midlertidige forskjeller, dvs. at man utligner skatteøkende og
skattereduserende forskjeller. Ved beregningen av utsatt skatt
brukes nominell skattesats. Utsatt skattefordel relatert til frem-
førbart underskudd er regnskapsført når det er sannsynlig at
selskapet vil ha tilstrekkelig overskudd i de nærmeste tre årene
til å utnytte fordelen.

Betalbar skatt og utsatt skatt som knytter seg til egenkapital-
transaksjoner, er regnskapsført direkte mot egenkapitalen.
Videre er skatteposter som relaterer seg til urealiserte
interngevinster eliminert sammen med disse.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er anlegg, bygninger, maskiner, utstyr mv.
Veidekke regnskapsfører varige driftsmidler til historisk kost.
Dette innebærer at driftsmidler verdsettes til anskaffelseskost
med fradrag for akkumulerte av- og nedskrivninger. 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 første gangs anskaffelse av et driftsmiddel og ved
senere endringer, ombygginger, overhalinger mv. Øvrige
reparasjoner og vedlikehold kostnadsføres løpende. Varige
driftsmidler avskrives lineært over antatt brukstid.

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

• Biler: 4 til 5 år
• Maskiner mv.: 5 til 7 år
• Asfaltverk: 10 år
• Bitumentanker: 15 år
• Bygninger: 20 til 50 år

Avskrivningsperiode og restverdi vurderes årlig. Gevinst og tap
ved avgang av driftsmidler resultatføres og utgjør forskjellen
mellom salgspris og balanseført verdi. Ved indikasjon på verdifall
nedskrives driftsmidler til gjennvinnbart beløp hvis dette er
lavere enn balanseført beløp.

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, mens
leieforpliktelsen føres som gjeld til kredittinstitusjoner.
Leieavtalen balanseføres til det laveste av nåverdien av leie-
betalingene og virkelig verdi. Årets leiebetaling består av en
rentedel som føres som rentekostnader, og en avdragsdel som
føres som avdrag på gjelden.

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.

Nedskrivning av anleggsmidler
Anleggsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom 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
nedskrivning foretas.
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For immaterielle eiendeler med ubestemmelig levetid og good-
will foretas det i 4. kvartal hvert år en test for nedskrivning, og
eventuell nødvendig nedskrivning foretas. Bruksverdi beregnes
pr. kontantgenererende enhet (KGE). Dersom en KGE må ned-
skrives, nedskrives først goodwill. Deretter nedskrives øvrige
eiendeler forholdsmessig. Ved senere verdistigning på ned-
skrevne materielle anleggsmidler reverseres nedskrivningen,
mens nedskrivning av goodwill ikke reverseres.

Ved beregning av bruksverdien for en KGE baserer man seg på
fremtidig estimerte kontantstrømmer for enheten, diskontert
med en egnet rente (risikofri rente pluss et tillegg for risiko). Ved
beregningen tas det utgangspunkt i enhetens budsjetter og
prognoser, inkl. utrangeringsverdi. Det tas også hensyn til ved-
likeholdsutgifter og erstatningsinvesteringer, men ikke ekspan-
sjonsinvesteringer. Beregningen er eksklusive finansierings-
utgifter og skatt.

Utenlandsk valuta
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 ol. For ikke-pengeposter
legges kursen på transaksjonstidspunktet til grunn for anskaf-
felseskost, dvs. regnes ikke om senere. Dette gjelder f.eks.
varige driftsmidler, varer ol.

Klassifisering
Eiendeler og gjeld som knytter seg til varekretsløpet (prosjek-
tene) klassifiseres som omløpsmidler og kortsiktig gjeld.
Veidekke har gjeld til kredittinstitusjoner i form av en
trekkramme som benyttes både til finansiering av anleggsmidler
og driftskapital. Avtalt forfallstid er 2010. Dette lånet er klassifi-
sert som langsiktig. Annen gjeld til kredittinstitusjoner som er
opptatt for å finansiere anleggsmidler (investeringer), klassifi-
seres som langsiktig gjeld, mens andre lån som er opptatt for å
finansiere driftskapital (omløpsmidler), klassifiseres som kort-
siktig gjeld. Øvrige fordringer og gjeld med forfall utover ett år
klassifiseres som anleggsmidler og langsiktig gjeld. Første års
avdrag på langsiktig gjeld klassifiseres som kortsiktig gjeld.

Driftsbeholdninger
Driftsbeholdninger består av beholdninger på prosjektene og
varelager i pukk- og asfaltvirksomheten. Beholdninger på
prosjektene inngår i prosjektvurderingene. Varelager i pukk- og
asfaltvirksomheten regnskapsføres til det laveste av tilvirknings-
kost og netto salgspris.

Aksjerabatter
Veidekke kjøper egne aksjer som selges videre med rabatt til de
ansatte. Aksjesalgene regnskapsføres iht. IFRS 2 om aksje-
basert avlønning. Rabatten kostnadsføres til virkelig verdi på
tildelingstidspunktet, hvor det tas hensyn til bindingstiden. Dette
medfører at rabatten beregnes etter en opsjonsprisingsmodell.
Den virkelige verdien av rabatten belastes lønnskostnader.
Det vises til note 4.

Utviklingskostnader
Veidekke driver i liten utstrekning forskning og utvikling av
produkter mv., men man driver en del utvikling av driftsmetoder
mv. Dette blir kostnadsført løpende.

Foreslått utbytte
Foreslått utbytte føres først som gjeld når det er vedtatt på
generalforsamlingen. Dette innebærer at foreslått utbytte
pr. 31. desember utgjør en del av egenkapitalen.

Betingede utfall
Veidekkes prosjektvirksomhet påvirkes i stor grad av estimater,
hvor det foreligger usikkerhet. Se omtale side 78 under området
“estimater”. Det er opplyst om betingede utfall i note 32.

Lånekostnader
Lånekostnader resultatføres løpende, bortsett fra lånekostnader
relatert til næringsprosjekter.

Egne aksjer
Ved tilbakekjøp av egne aksjer føres kjøpspris inklusive direkte
henførbare kostnader som endring i egenkapital. Egne aksjer
presenteres som en reduksjon av egenkapital. Tap eller gevinst
på transaksjoner med egne aksjer blir ikke resultatført.
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Likvide midler
Likvide midler består av kontanter og bankinnskudd samt kort-
siktige likvide investeringer med maksimum løpetid på tre
måneder som omgående kan konverteres til kontanter.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstilling er satt opp i tråd med den indirekte
metode.

I eiendomsdivisjonene foretas det løpende investeringer i nye
utviklingsprosjekter, herunder tomter. Dette 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 eiendoms-
prosjekter, benyttes også tilknyttede selskaper og felles-
kontrollerte virksomheter. Dette anses å være operasjonell
aktiviteter. Dette omfatter både kjøp og salg av tilknyttede og
felleskontrollerte selskaper. For de øvrige delene av konsernet
klassifiseres kjøp og salg av selskaper som en investerings-
aktivitet.

IFRS og IFRIC-fortolkninger som ikke er tatt i bruk:

• IAS 1 (endring) – Presentasjon av finansregnskapet – endret
presentasjon

• IAS 23 (endring) – Låneutgifter
• IFRS 3 (endring) – Virksomhetssammenslutninger
• IFRS 8 – Virksomhetssegmenter
• IFRIC 11 – IFRS 2 Aksjebasert betaling – transaksjoner med
egne aksjer

• IFRIC 13 – Kundelojalitetsprogrammer
• IFRIC 14 – IAS 19 Veiledning relatert til å føre opp pensjons-
forpliktelser som en eiendel.

Standardene vil bli implementert fra det tidspunkt EU stiller krav
til at de skal følges.

Det er kun endringer i standarden IAS 23 det kan forventes
innvirkninger av betydning for resultatregnskapet og balanse-
oppstillingen. Standarden krever at rentekostnader relatert til
prosjekter skal aktiveres. Inntil nå er rentekostnader blitt kost-
nadsført løpende, med unntak av renter på næringsprosjekter.
Foreløpige estimater tilsier at implementeringen vil medføre
en økning av konsernets egenkapital i størrelsesorden 10 mill.
kroner. EU har så langt ikke godkjent ny IAS 23 for bruk.

Øvrige implementeringer forventes ikke å ha vesentlig effekt for
Veidekkes regnskap.

IFRIC D21 – Mulige nye regnskapsprinsipper i fremtiden
IASB (International Accounting Standard Board) diskuterer
endrede regnskapsregler for salg av leiligheter i egen regi. Det
diskuteres på hvilket tidspunkt en fortjeneste kan resultatføres
i regnskapet. Regnskapspraksis i Veidekke og i store deler av
Europa er at fortjenesten tas løpende i tråd med salgsgrad og
ferdiggrad, iht. IAS 11. I forslag til nye regler utgitt i fortolkning
IFRIC D21 foreslås det at fortjenesten først kan inntektsføres
når en leilighet er overlevert kjøper, og at salg av en leilighet
regnskapsmessig er å anse som salg av en vare (IAS 18).

EUs offisielle organ for vurdering av nye regnskapsstandarder,
EFRAG, samt andre sentrale høringsorganer, har stilt seg sterkt
kritisk til forslaget til endrede regler. Utifra dette er det vår
vurdering at det er uklart om det faktisk vil bli innført nye regler,
og når disse eventuellt vil tre i kraft.



VEIDEKKEÅRSRAPPORT 2007
87Noter Veidekke konsern Innholdsfortegnelse

Note

1. Segmentinformasjon

2. Gevinst salg anleggsmidler

3. Lønnskostnader

4. Aksjer til ansatte

5. Finansinntekter og finanskostnader

6. Prosjekter under utførelse

7. Resultat pr. aksje

8. Kapitalforvaltning, finansiell risiko og finansielle instrumenter

9. OPS-prosjektet Allfarveg

10. Goodwill

11. Maskiner og eiendommer

12. Kjøp og salg av virksomhet

13. Investeringer i tilknyttede og felleskontrollerte selskap

14. Finansielle eiendeler

15. Næringsprosjekter

16. Boligprosjekter

17. Driftsbeholdninger

18. Likvide midler

19. Kundefordringer

Note

20. Antall aksjer, aksjeeiere mv.

21. Skattekostnad og utsatt skatt

22. Pensjonsforpliktelser

23. Langsiktig gjeld

24. Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner o.l.

25. Leverandørgjeld

26. Garantiavsetninger mv.

27. Skyldige offentlige avgifter

28. Annen kortsiktig gjeld

29. Pantstillelser, garantiansvar og solidaransvar

30. Ytelser til ledende personer

31. Leieforpliktelser

32. Betingede utfall

33. Transaksjoner med nærstående

34. Konsernstruktur



VEIDEKKEÅRSRAPPORT 2007
88

Note 1 SEGMENTINFORMASJON
Segmentinformasjon presenteres for virksomhetsområder og geografiske segmenter. Virksomhetsområdene er konsernets primære
rapporteringsformat og geografi er konsernets sekundære rapporteringsformat. For beskrivelse av virksomhetsområdene vises til
sidene 8 - 41.

A Virksomhetsområder
Entreprenør Eiendom Industri

Resultatregnskap 2007 2006 2005 2007 2006 2005 2007 2006 2005

Driftsinntekter 15 390,5 13 024,4 11 113,8 2 319,7 2 196,7 1 905,4 2 906,9 2 337,1 2 185,6
Driftskostnader -14 835,5 -12 549,9 -10 707,0 -2 002,4 -1 933,1 -1 643,2 -2 637,6 -2 118,1 -1 994,2
Avskrivninger -98,4 -82,8 -72,6 -8,2 -24,8 -25,7 -118,7 -106,1 -105,3
Driftsresultat 456,6 391,7 334,2 309,1 238,8 236,5 150,6 112,9 86,1
Resultat fra investering i tilknyttede
og felleskontrollerte selskap -2,9 3,6 2,2 303,9 182,1 53,4 19,8 19,0 5,1
Netto finansposter 96,9 56,9 34,0 -79,0 -30,7 -14,2 -40,3 -19,3 29,2
Resultat før skattekostnad 550,6 452,2 370,4 534,0 390,2 275,7 130,1 112,6 120,4

Annet Konsern

Resultatregnskap 2007 2006 2005 2007 2006 2005

Driftsinntekter -1 281,2 -1 115,9 -625,6 19 335,9 16 442,3 14 579,2
Driftskostnader 1 255,7 1 092,4 570,9 -18 219,8 -15 508,7 -13 773,5
Avskrivninger -8,3 -7,7 -9,9 -233,6 -221,4 -213,5
Driftsresultat -33,8 -31,2 -64,6 882,5 712,2 592,2
Resultat fra investering i tilknyttede
og felleskontrollerte selskap 5,0 2,2 2,8 325,8 206,9 63,5
Netto finansposter -4,9 -3,1 6,4 -27,3 3,8 55,4
Resultat før skattekostnad -33,7 -32,1 -55,4 1 181,0 922,9 711,1

Noter Veidekke konsern
Beløp i tabellene i mill. NOK
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Entreprenør Eiendom Industri
Balanse pr. 31. desember 2007 2006 2005 2007 2006 2005 2007 2006 2005

Anleggsmidler 959,9 890,4 704,7 539,4 347,1 424,4 957,0 815,3 735,8
Omløpsmidler 2 534,0 2 492,2 1 899,1 2 524,0 2 744,6 1 827,6 612,1 499,0 408,6
Likvide midler 2 130,2 1 546,7 1 948,6 173,3 - - - - -
Sum eiendeler 5 624,1 4 929,3 4 552,4 3 236,7 3 091,7 2 252,0 1 569,1 1 314,3 1 144,4
Egenkapital 997,4 810,2 757,5 1 301,0 889,7 525,0 221,9 255,0 252,8
Langsiktig gjeld 435,2 620,5 285,2 954,3 888,9 1 184,9 901,8 643,6 545,1
Kortsiktig gjeld 4 191,5 3 498,6 3 509,7 981,4 1 313,1 542,1 445,4 415,7 346,5
Sum EK og gjeld 5 624,1 4 929,3 4 552,4 3 236,7 3 091,7 2 252,0 1 569,1 1 314,3 1 144,4
Brutto investeringer 225,5 274,3 115,1 81,7 33,9 44,2 245,1 194,0 163,0
Investert kapital - - - 2 346,1 2 483,9 1 759,7 1 047,2 815,4 739,6
Investering i tilknyttede og felleskontrollerte selskap 11,7 17,4 14,5 244,4 239,5 213,1 120,2 69,9 52,0

Annet Konsern
Balanse pr. 31. desember 2007 2006 2005 2007 2006 2005

Anleggsmidler 349,1 227,4 144,0 2 805,4 2 280,2 2 008,9
Omløpsmidler -48,6 -35,3 -119,3 5 621,5 5 700,5 4 016,0
Likvide midler -2 031,1 -1 216,1 -1 603,8 272,4 330,6 344,8
Sum eiendeler -1 730,6 -1 024,0 -1 579,1 8 699,3 8 311,3 6 369,7
Egenkapital -234,4 -177,2 -64,9 2 285,9 1 777,7 1 470,4
Langsiktig gjeld -1 247,9 -912,4 -1 301,3 1 043,4 1 240,6 713,9
Kortsiktig gjeld -248,3 65,6 -212,9 5 370,0 5 293,0 4 185,4
Sum EK og gjeld -1 730,6 -1 024,0 -1 579,1 8 699,3 8 311,3 6 369,7
Brutto investeringer 13,5 7,7 9,3 565,8 509,9 331,6
Investert kapital 2 907,0 2 843,8 2 110,9
Investering i tilknyttede og felleskontrollerte selskap 51,4 17,2 - 427,7 344,0 279,6

Øvrig informasjon pr. 31. desember
Entreprenør Eiendom Industri

2007 2006 2005 2007 2006 2005 2007 2006 2005

Antall ansatte 5 101 5 108 4 517 120 114 89 1 212 1 085 985
Resultatposter uten kontantstrøms-
effekt (utover av- og nedskrivninger)* 68,3 26,6 1,3 13,6 -71,5 -37,8 -10,8 -39,2 1,8
Ordrereserve 13 133 12 302 10 777 - - - - - -
- Herav til utførelse innen 12 måneder 10 380 9 564 8 537 - - - - - -

Annet Konsern
2007 2006 2005 2007 2006 2005

Antall ansatte 880 748 589 7 313 7 055 6 180
Resultatposter uten kontantstrøms-
effekt (utover av- og nedskrivninger)* -16,0 -15,4 4,5 55,1 -99,5 -30,2
Ordrereserve 130 79 125 13 263 12 381 10 902
- Herav til utførelse innen 12 måneder 130 70 110 10 510 9 634 8 647

* Resultatposter uten kontantstrømseffekt vedrørende garantiavsetninger, pensjonsforpliktelser samt investering i tilknyttede og felleskontrollerte selskap.
Positivt tall er lik positiv kontantstrøm.
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Entreprenørvirksomheten
Entreprenør Norge Entreprenør Danmark Entreprenør Sverige Entreprenør totalt

2007 2006 2005 2007 2006 2005 2007 2006 2005 2007 2006 2005

Resultatregnskap

Driftsinntekter 9 854,7 8 120,0 7 336,3 2 779,6 3 004,7 2 462,2 2 756,2 1 899,7 1 315,3 15 390,5 13 024,4 11 113,8
Driftskostnader -9 201,0 -7 709,3 -6 975,5 -2 879,9 -2 954,3 -2 432,6 -2 754,6 -1 886,3 -1 298,9 -14 835,5 -12 549,9 -10 707,0
Avskrivninger -79,4 -69,8 -60,1 -9,3 -8,8 -8,5 -9,7 -4,2 -4,0 -98,4 -82,8 -72,6
Driftsresultat 574,3 340,9 300,7 -109,6 41,6 21,1 -8,1 9,2 12,4 456,6 391,7 334,2
Resultat fra investering
i tilknyttede
og felleskontrollerte selskap -3,5 3,2 1,6 0,6 0,4 0,6 - - - -2,9 3,6 2,2
Netto finansposter 72,2 42,5 32,5 20,9 9,3 1,7 3,8 5,1 -0,2 96,9 56,9 34,0
Resultat før skattekostnad 643,0 386,6 334,8 -88,1 51,3 23,4 -4,3 14,3 12,2 550,6 452,2 370,4

Balanse pr. 31. desember

Anleggsmidler 625,4 564,5 471,3 184,1 190,3 188,1 150,4 135,6 45,3 959,9 890,4 704,7
Omløpsmidler 1 866,4 1 673,4 1 166,5 369,5 488,7 563,0 298,1 330,1 169,6 2 534,0 2 492,2 1 899,1
Likvide midler 2 123,9 1 506,2 1 506,4 91,2 40,5 328,3 -84,9 - 113,9 2 130,2 1 546,7 1 948,6
Sum eiendeler 4 615,7 3 744,1 3 144,2 644,8 719,5 1 079,4 363,6 465,7 328,8 5 624,1 4 929,3 4 552,4
Egenkapital 949,2 684,9 480,8 142,7 246,4 200,1 -94,5 -121,1 76,6 997,4 810,2 757,5
Langsiktig gjeld 427,9 316,9 251,1 - 19,3 26,8 7,3 284,3 7,3 435,2 620,5 285,2
Kortsiktig gjeld 3 238,6 2 742,3 2 412,3 502,1 453,8 852,5 450,8 302,5 244,9 4 191,5 3 498,6 3 509,7
Sum EK og gjeld 4 615,7 3 744,1 3 144,2 644,8 719,5 1 079,4 363,6 465,7 328,8 5 624,1 4 929,3 4 552,4
Brutto investeringer 155,2 183,4 85,2 11,8 6,8 8,8 58,5 84,1 21,1 225,5 274,3 115,1
Investering i tilknyttede og
felleskontrollerte selskap 8,9 14,9 11,9 2,8 2,5 2,6 - - - 11,7 17,4 14,5

Øvrig informasjon pr. 31. desember

Antall ansatte 3 296 3 090 2 959 703 938 926 1 102 1 080 632 5 101 5 108 4 517
Ordrereserve 9 030 7 580 6 615 1 881 2 750 2 916 2 222 1 972 1 246 13 133 12 302 10 777
- Herav til utførelse innen
12 måneder 7 047 5 701 5 471 1 509 2 174 2 097 1 824 1 689 969 10 380 9 564 8 537



VEIDEKKEÅRSRAPPORT 2007
91

Eiendomsvirksomheten
Eiendom Norge Eiendom Danmark Eiendom Sverige Eiendom totalt

2007 2006 2005 2007 2006 2005 2007 2006 2005 2007 2006 2005

Resultatregnskap

Driftsinntekter 1 389,1 1 193,1 1 438,8 162,8 273,5 93,1 767,8 730,1 373,5 2 319,7 2 196,7 1 905,4
Driftskostnader -1 202,5 -1 040,9 -1 222,3 -161,4 -257,7 -89,7 -638,5 -634,5 -331,2 -2 002,4 -1 933,1 -1 643,2
Avskrivninger -4,4 -3,9 -16,0 - - - -3,8 -20,9 -9,7 -8,2 -24,8 -25,7
Driftsresultat 182,2 148,3 200,5 1,4 15,8 3,4 125,5 74,7 32,6 309,1 238,8 236,5
Resultat fra investering i
tilknyttede og felles-
kontrollerte selskap 298,5 183,2 53,6 -0,1 - - 5,5 -1,1 -0,2 303,9 182,1 53,4
Netto finansposter -49,3 -20,0 -17,7 -11,7 -4,9 -0,6 -18,0 -5,8 4,1 -79,0 -30,7 -14,2
Resultat før skattekostnad 431,4 311,5 236,4 -10,4 10,9 2,8 113,0 67,8 36,5 534,0 390,2 275,7

Balanse pr. 31. desember

Anleggsmidler 417,8 265,5 283,4 2,0 - - 119,6 81,6 141,0 539,4 347,1 424,4
Omløpsmidler 1 713,9 1 682,3 1 372,6 277,6 464,6 149,2 532,5 597,7 305,8 2 524,0 2 744,6 1 827,6
Likvide midler - - - - - - 173,3 - - 173,3 - -
Sum eiendeler 2 131,7 1 947,8 1 656,0 279,6 464,6 149,2 825,4 679,3 446,8 3 236,7 3 091,7 2 252,0
Egenkapital 822,3 516,9 259,0 56,5 66,2 58,6 422,2 306,6 207,4 1 301,0 889,7 525,0
Langsiktig gjeld 887,0 879,3 1 183,9 0,9 9,6 0,6 66,4 - 0,4 954,3 888,9 1 184,9
Kortsiktig gjeld 422,4 551,6 213,1 222,2 388,8 90,0 336,8 372,7 239,0 981,4 1 313,1 542,1
Sum EK og gjeld 2 131,7 1 947,8 1 656,0 279,6 464,6 149,2 825,4 679,3 446,8 3 236,7 3 091,7 2 252,0
Brutto investeringer 54,9 0,8 29,0 - - - 26,8 33,1 15,2 81,7 33,9 44,2
Investert kapital 1 843,9 1 536,5 1 316,2 243,2 410,5 117,2 259,0 536,9 326,3 2 346,1 2 483,9 1 759,7
Investering i tilknyttede og
felleskontrollerte selskap 195,5 197,0 190,1 2,0 - - 46,9 42,5 23,0 244,4 239,5 213,1

Øvrig informasjon pr. 31. desember

Antall ansatte 53 47 52 9 8 3 58 59 34 120 114 89
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B Geografiske segmenter
Norge Danmark Sverige

2007 2006 2005 2007 2006 2005 2007 2006 2005

Resultatregnskap
Driftsinntekter 13 368,9 10 887,2 10 284,8 2 845,8 3 112,6 2 503,1 3 165,2 2 363,1 1 652,8
Driftsresultat 907,1 602,1 587,3 -108,2 57,4 24,5 117,4 83,9 45,0
Resultat før skattekostnad 1 204,5 810,7 691,6 -98,5 62,2 26,2 108,7 82,1 48,7

Balanse
Sum eiendeler 8 316,5 7 006,2 5 944,6 924,4 1 184,1 1 228,6 1 189,0 1 145,0 775,6

Antall ansatte 4 607 4 263 4 035 710 912 699 1 160 1 139 666
Ordrereserve 9 030 7 580 6 615 1 881 2 750 2 916 2 222 1 972 1 246
- Herav til utførelse innen 12 måneder 7 047 5 701 5 471 1 509 2 174 2 097 1 824 1 689 969

Annet Konsern
Resultatregnskap 2007 2006 2005 2007 2006 2005

Driftsinntekter -44,0 79,4 138,5 19 335,9 16 442,3 14 579,2
Driftsresultat -33,8 -31,2 -64,6 882,5 712,2 592,2
Resultat før skattekostnad -33,7 -32,1 -55,4 1 181,0 922,9 711,1

Balanse
Sum eiendeler -1 730,6 -1 024,0 -1 579,1 8 699,3 8 311,3 6 369,7

Antall ansatte 836 741 780 7 313 7 055 6 180
Ordrereserve 130 79 125 13 263 12 381 10 902
- Herav til utførelse innen 12 måneder 130 70 110 10 510 9 634 8 647
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Virksomhetsområder

Kriterier for inndeling i virksomhetsområder
Virksomhetsområdene er delt inn i forretningsområder som har forskjellig risiko og inntjening. Inndelingen er den samme som benyttes for
interne styrings- og rapporteringsformål.

Presentasjon av virksomhetsområder
Resultateffekten av prosjektenes kontantstrøm utgjør for Veidekke en betydelig andel av netto finansposter. I tillegg er resultat fra tilknyttet og
felleskontrollert virksomhet en betydelig del av virksomhetsområdene. Av denne grunn gir resultat før skattekostnad et riktigere bilde av virk-
somhetsområdenes inntjening enn driftsresultatet. Segmentresultatet i Entreprenør, Eiendom og Industri er lik driftsresultat i tabell A. I tillegg
til driftsresultatet er også finansposter og resultat før skattekostnad presentert. Av denne grunn vises også fullstendige balanser for virksomhets-
områdene.

Ikke fordelte poster
Enkelte konsernkostnader er ikke fordelt på virksomhetsområdene. Det samme gjelder enkelte finansposter. Ikke fordelte poster er vist under
"Annet".

Transaksjoner mellom virksomhetsområder
Det er relativt lite salg mellom virksomhetsområdene, men en del oppdrag utføres i samarbeid mellom enhetene. Internt salg og samarbeid
foregår på forretningsmessige vilkår. Omsetning mellom de ulike virksomhetsområdene fremgår av tabellen nedenfor.

Norge Danmark Sverige Annet
2007 2006 2005 2007 2006 2005 2007 2006 2005 2007 2006 2005

Entreprenør Norge/
Eiendom Norge -640,3 -623,9 -675,9 640,3 623,9 675,9
Industri/Entreprenør Norge -141,5 -139,1 141,5 139,1 -
Hoffmann/
Hoffmann Ejendomme -96,6 -165,6 -52,2 96,6 165,6 52,2
Entreprenør Sverige/
Veidekke Bostad -358,8 -266,7 -36,0 358,8 266,7 36,0
Sum -781,8 -763,0 -675,9 -96,6 -165,6 -52,2 -358,8 -266,7 -36,0 1 237,2 1 195,3 764,1

Geografisk segment
Konsernets aktivitet er fordelt pr. land ut fra tilhørigheten til de ressursene som benyttes for gjennomføring av de respektive aktiviteter.
I hovedsak samsvarer dette med kundenes geografiske lokalisering.

Omsetning der geografisk lokalisering av ressurser avviker fra geografisk lokalisering av kunder, utgjør 0,6 % av konsernets samlede omsetning.
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Note 2 GEVINST SALGANLEGGSMIDLER

2007 2006 2005
Eiendommer 12,0 7,2 15,1
Maskiner o.l. 13,1 12,1 15,8
Sum salgsgevinster 25,1 19,3 30,9

Gevinst ved salg av anleggsmidler o.l. inngår i driftsinntekter.

Note 3 LØNNSKOSTNADER

2007 2006 2005
Lønn 3 012,1 2 520,1 2 272,2
Pensjonskost 188,8 181,5 149,9
Trygdeavgift 427,6 357,9 322,7
Annen lønnskost (sosiale kostnader etc.) 202,1 247,0 185,1
Sum 3 830,6 3 306,5 2 929,9

Gjennomsnittlig antall ansatte 2007 2006 2005
Skandinavia 6 451 6 227 5 584
Afrika 608 782 737
Totalt 7 059 7 009 6 321

Ansatte pr. 31. desember 2007 2006 2005
Skandinavia 6 475 6 351 5 598
Afrika 838 704 582
Totalt 7 313 7 055 6 180

Note 4 AKSJERTIL ANSATTE

Veidekke foretar årlig salg av aksjer med rabatt på gjeldende børskurs til de ansatte. Aksjene selges med to og tre års bindingstid. Aksjesalgene regnskaps-
føres iht. IFRS 2 om aksjebasert avlønning. Kostnadsført rabatt beregnes som differansen mellom børs- og kjøpskurs på kjøpstidspunktet hensyntatt effekten
av avtalt bindingstid på aksjene. Effekten av avtalt bindingstid beregnes som verdien av en salgsopsjon i bindingstiden, hvor salgskurs tilsvarer kjøpskurs på
aksjen beregnet etter Black-Scholes-modellen. Forutsetningene relatert til volatilitet er beregnet ut fra reelle svingninger i Veidekkes aksjekurs i 2007.

2007 2006 2005
Salg av aksjer til ansatte (antall aksjer)* 3 219 357 3 134 475 3 151 165
Kostnadsført rabatt - 0,5 5,7
Realisasjon egne aksjer ført som reduksjon i egenkapitalen 27,6 26,0 -

* Antall aksjer for 2005 og 2006 er omregnet etter splitt foretatt på generalforsamling 8. mai 2007.

Lån til sentrale ledere vedrørende kjøp av Veidekke aksjer (mill. NOK) 255,4 186,6
Antall ledere 502 415
Lån i forbindelse med aksjeordning for alle ansatte (mill. NOK) 48,0 34,2
Antall ansatte 1 806 986

Lånene til sentrale ledere er for tiden rentefrie, løpetiden er opptil 10 år og lånene er sikret ved pant i aksjene. Lånene til ansatte i forbindelse med aksjeord-
ning for alle ansatte er også rentefrie og sikret med pant i aksjene. Løpetiden er opptil ett år.

Note 5 FINANSINNTEKTER/FINANSKOSTNADER

2007 2006 2005
Renteinntekter 37,4 15,4 50,3
Agioinntekter 6,5 9,4 6,6
Finansielle instrumenter som ikke
tilfredsstiller krav til sikring 5,5 13,1 12,7
Salg av aksjer/aksjeutbytte -
aksjer tilgjengelig for salg 1,4 7,6 43,6
Andre finansinntekter 29,6 29,4 3,2
Finansinntekter 80,4 74,9 116,4
Rentekostnader -87,4 -40,2 -46,1
Agiokostnader -9,6 -5,2 -12,6
Andre finanskostnader -10,7 -25,6 -2,2
Finanskostnader -107,7 -71,0 -60,9
Finansinntekter/finanskostnader -27,3 3,9 55,5
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Note 6 PROSJEKTER UNDER UTFØRELSE

2007 2006 2005
Omsetningsfordeling
Prosjektomsetning 18 594 15 790 14 049
Salg av varer/tjenester
(råvarer/gjenvinning) 742 652 530
Sum driftsinntekter 19 336 16 442 14 579

Resultatført på prosjekter under utførelse *
Akkumulerte inntekter 15 774 11 905 9 975
Akkumulert bidrag 1 661 1 127 928
Tapsprosjekter under utførelse -
gjenværende omsetning ** 541,0 498,0 217,6

Innestående hos kunder 234,8 223,6 167,9
Opptjente ikke fakturerte inntekter 1 470,3 1 601,2 1 502,1
Forskudd fra kunder -428,5 -685,9 -481,9

* Prosjekter i produksjon som ikke er overlevert kunde.
** Forventet tap på disse prosjektene er resultatført.

Note 8 KAPITALFORVALTNING, FINANSIELL RISIKO OG FINANSIELLE INSTRUMENTER

Kapitalforvaltning
Veidekke har som mål å gi aksjonærene høy og stabil avkastning på investeringen i selskapet. Dette skal skapes gjennom god lønnsomhet i hele konsernet.
Konsernets forretningsenheter styres etter flere finansielle og ikke-finansielle parametre. Parametrene tilpasses de enkelte forretningsområder etter deres
egenart.

For entreprenørenhetene gjelder konkrete mål for prosjekt- og resultatmarginer. Konsernets langsiktige mål er en resultatmargin på 5,0 % for entreprenøren-
hetene. I 2007 var resultatmarginen for den samlede entreprenørvirksomheten 3,6 %.

For virksomheten innen eiendomsutvikling er kapitalbinding i form av investert kapital et viktig måltall. Med investert kapital menes regnskapsført egen-
kapital og netto rentebærende gjeld. Konsernets langsiktige mål er en avkastning på investert kapital på minimum 15 % over en konjunktursyklus. I 2007
var avkastningen på investert kapital for den samlede virksomheten 25,2 %. Utover dette er løpende risikoeksponering i form av antall usolgte boliger og
størrelsen på konsernets tomtebank viktig for oppfølgingen av virksomheten.

For Industrivirksomheten har konsernet et langsiktig mål om en resultatmargin på 6,5 %. Målt etter investert kapital er målet en avkastning på minimum
15 %. I 2007 var resultatmarginen for industrivirksomheten 4,6 %.

Når det gjelder ikke-finansielle parametre vektlegger Veidekke systematisk måling og oppfølging tilpasset det enkelte virksomhetsområdets egenart.
Sentrale områder som følges opp er skader, fravær, forbedringsprosesser med medarbeiderinvolvering og kundeorientering.

Veidekke skal ha en god finansiell stilling. Utvikling i netto rentebærende gjeld i relasjon til konsernets egenkapital (gearing) er et sentralt måltall i oppfølgin-
gen av kapitalstrukturen. Sentrale virkemidler i styringen av kapitalstrukturen er konsernets utbyttepolicy, tilbakekjøp av aksjer og netto investeringsnivå.
Konsernets egenkapitalandel er et annet sentralt måltall. Her er målet en egenkapitalandel ved årsskiftene på nivå 25 %. Pr. 31. desember 2007 var
egenkapitalandelen 26,2 %.

Finansiell risiko
Retningslinjene for finansiell risikostyring fremgår av konsernets finanspolicy. Denne er vedtatt av styret og ivaretas av finansavdelingen i konsernstaben i
samarbeid med de enkelte virksomhetsområdene. Konsernets finansavdeling ivaretar oppgavene knyttet til finansiering og styring av rente- og valutarisiko,
mens virksomhetsområdene ivaretar risikostyring knyttet til den løpende virksomheten, f.eks. styring av kredittrisiko.

Veidekke benytter finansielle instrumenter som bank- og pengemarkedslån. Formålet med de finansielle instrumentene er å skaffe kapital til investeringer i
konsernets virksomhet. I tillegg har konsernet finansielle instrumenter som kundefordringer, leverandørgjeld o.l. som er direkte knyttet til daglig drift. Som
sikring mot renterisiko benyttes det i noen grad derivater. Konsernet benytter ikke finansielle instrumenter for spekulasjonsformål.

Note 7 RESULTAT PR.AKSJE

2007 2006 2005
Resultat pr. aksje (kr)1) 7,1 5,0 3,9
Årsresultat 1 001,1 722,8 571,4
Majoritetens andel av årsresultatet 989,7 708,3 557,8
Gjennomsnittlig antall aksjer (mill.) 1) 2) 140,0 142,9 142,9
Antall aksjer pr. 1. januar (mill.)1) 2) 140,9 143,0 143,0
Antall aksjer pr. 31. desember (mill.)1) 2) 139,0 140,9 143,0

1) For antall aksjer og resultat pr. aksje for 2005 og 2006 er det hensyntatt
splitting 1:5.

2) Egne aksjer er fratrukket i tabellen.

Veidekke har ikke finansielle instrumenter som gir utvanningseffekt.
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(1) Kredittrisiko
Kredittrisiko er risikoen for at kundene ikke kan gjøre opp sine betalingsforpliktelser.

Konsernets største kilde til kredittrisiko er kundefordringene, som utgjør 3 743,1 mill. NOK. Tap på kundefordringer utgjorde 1,6 mill. NOK i 2007 (2,0 mill.
NOK). Konsernet har ingen vesentlig kredittrisiko knyttet til en enkelt motpart eller flere motparter som kan sees på som en gruppe pga. likheter i kreditt-
risikoen.

For entreprenørkontrakter har konsernet retningslinjer for minimering av kredittrisiko, blant annet gjennom risiko- og kredittvurdering i anbudsfasen samt
garantistillelse og annen kontraktsregulering i byggefasen. Øvrig virksomhet innen eiendom og industri har retningslinjer for kredittvurdering og garantistil-
lelse.

Konsernet har ikke garantert for tredjeparters gjeld med unntak av avtaler om felleskontrollert virksomhet. Konsernets andel av betingede forpliktelser som
er oppstått sammen med andre deltakere i de felleskontrollerte virksomhetene, er omtalt i note 29.

(2) Prosjektrisiko
Det foreligger risiko for at kunden ikke er villig å gjøre opp forfalte kundefordringer. Dette anses å være en operasjonell risiko og ikke en finansiell risiko.
For nærmere detaljer relatert til regnskapsføringen vises det til note 19 Kundefordringer.

(3) Renterisiko
Veidekke har likvidbeholdninger, kortsiktig og langsiktig rentebærende gjeld. Disse postene har i det vesentlige flytende rentebetingelser med daglig
renteregulering.

Konsernet benytter seg av rentederivater for å sikre seg mot resultatsvingninger som følge av endringer i rentenivået, dvs. renteswapper som kontantstrøm-
sikring av lån. En oversikt over gjeldende avtaler fremgår av tabellen nedenfor:

Renteavtaler Pålydende Forfall Rente (inkl. margin) Virkelig verdi Verdiendring 2007
5 års swap 100,0 feb.08 5,62 % 0,1 1,3
5 års swap 100,0 feb.08 5,41 % 0,2 1,0
5 års swap 100,0 jan.09 5,22 % 1,1 2,0
5 års swap 100,0 jan.09 5,03 % 0,9 1,2
Totalt 400,0 5,32 % 2,3 5,5

Konsernet benytter ikke sikringsbokføring etter IAS 39 på disse avtalene og de regnskapsføres derfor til virkelig verdi med verdiendring over resultat-
regnskapet. Det er i 2007 inntektsført 5,5 mill. NOK (13,1 mill. NOK) knyttet til kontraktene.

Gjennomsnittlig effektiv rente på finansielle instrumenter i 2007 var som følger:

2007*
Likviditet 4,6 %
Kortsiktig rentebærende gjeld 5,0 %
Langsiktig rentebærende gjeld 5,0 %

* Gjennomsnittlig effektiv rente beregnes som gjennomsnitt av gjeldende vilkår for de respektive beholdningene gjennom året.

Med utgangspunkt i de finansielle instrumentene, eiendelene og renteswapavtalene som eksisterer pr. 31. desember 2007 vil en generell økning i
rentenivået på 1 % medføre at resultat før skatt blir ca. 6,5 mill. NOK lavere. Tilsvarende reduksjon i rentenivå vil medføre den samme bedring i resultat
før skatt. For OPS-prosjektet Allfarveg vises det til egen omtale.

(4) Likviditetsrisiko
Et viktig mål for finanspolicyen er å sikre konsernets finansielle handlefrihet på kort og lang sikt.

Konsernets finansiering er basert på bankfinansiering kombinert med prosjektfinansiering. Finansieringen tar hensyn til konsernets sterke variasjoner i
likviditet gjennom året.

Veidekke har en kommitert låneramme på 2 100 mill. NOK i DnB NOR. Lånerammen løper frem til 2. november 2010, og Veidekke har rett til å forlenge den
til 2. november 2012. I lånerammen, som er basert på negativ pantsettelseserklæring, er det satt krav til Veidekkes finansielle nøkkeltall (covenants), samt
salg av vesentlige eiendeler uten samtykke og egenregieksponering i nærings- og boligprosjekter. Veidekke møter alle krav som er satt i låneavtalen, og har
god finansiell handlefrihet.
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Tabellen nedenfor viser forfallstrukturen på Veidekkes langsiktige gjeld, ubenyttede lånerammer og gjennomsnittlig lånerente.

Forfalls-/nedbetalingsstruktur 2008 2009 2010 2011 Etter 2011
Benyttet kommitert låneramme DnB NOR 418,7
Andre lån til kredittinstitusjoner 8,6 8,3 6,4 5,3 10,3
Annen langsiktig gjeld 4,8 63,0 43,0
Sum 8,6 13,1 425,1 68,3 53,3

Nøkkeltall 2007 2006 2005
Ubenyttet kommiterte lånerammer 1 681,3 1 275,3 1 628,0
Veid effektiv lånerente 5,0 % 4,3 % 4,5 %

Se note 18 for informasjon om likvide midler, note 23 om langsiktig rentebærende gjeld, note 24 for kortsiktig rentebærende gjeld og note 29 for informasjon
om pantsettelser og garantiansvar.

(5) Valutarisiko
Konsernets inntekter og kostnader er normalt i samme valuta og valutaeksponeringen vurderes derfor som lav. Vesentlige konstaterte fremtidige betalings-
strømmer i utenlandsk valuta skal hovedsakelig sikres gjennom terminkontrakter e.l. Egenkapital i utenlandske datterselskap valutasikres ikke, og
kursendringer får effekt på konsernets egenkapital.

Resultatført agio i 2007 var -3,1 mill. NOK (4,2 mill. NOK). Konsernet hadde pr. 31. desember 2007 ingen finansielle derivater for valutasikring.

(6) Derivater og sikring – OPS-prosjektet Allfarveg
Veidekke deltar gjennom sin eierandel på 50 % i Allfarveg AS i OPS-prosjektet E39 Lyngdal-Flekkefjord (OPS = offentlig og privat samarbeid). Allfarveg AS
har bygget og skal drive veien for Vegdirektoratet. Byggetiden var på tre år, og prosjektet ble ferdigstilt sommeren 2006. Påfølgende driftsperiode er på 25 år.

Allfarveg AS er finansiert ved langsiktig lån som nedbetales over prosjektets levetid. Selskapet har inngått en renteswap som sikring av fremtidige rente-
betalinger på disse lånene. Renteswappen tilfredsstiller vilkårene for sikringsbokføring. Nøkkeltall for lån og renteswap fremgår av tabellen nedenfor
(på Veidekkes 50 %-andel).

Pålydende Forfall Virkelig verdi
Finansiering
Lån 633,0 Februar 2030 633,0
Sikring
Renteswapper 633,5 Februar 2030 649,5

Egenkapitalens sikringsreserve har hatt følgende utvikling:

Mill. NOK
Sikringsreserve 1. januar 2006 -56,3
Endring 2006 +14,8
Sikringsreserve 31. desember 2006 -41,5
Endring 2007 +29,3
Sikringsreserve 31. desember 2007 -12,2

Sensitivitetsanalyse inngåtte renteswapper
Dersom den fremtidige langsiktige renten stiger med 1 % sammenlignet med dagens forventede rentenivå, vil effekten av endringen medføre en økning
i konsernets egenkapital på 38 mill. NOK. Dersom den fremtidige renten blir 1 % lavere, vil konsernets egenkapital bli redusert med 43 mill. NOK.

Fastsettelse av virkelig verdi
Virkelig verdi av konsernets renteswapper er fastsatt ved å bruke terminkursen på balansedagen og er bekreftet av den finansinstitusjon som er avtalepart.

Følgende av selskapets finansielle instrumenter er ikke bokført til virkelig verdi: Kontanter og kontantekvivalenter, kundefordringer, andre kortsiktige
fordringer, kassekreditt og langsiktig gjeld.

Balanseført verdi av kontanter og kontantekvivalenter og kassekreditt er tilnærmet lik virkelig verdi på grunn av at disse instrumentene har kort forfallstid.
Tilsvarende er balanseført verdi av kundefordringer og leverandørgjeld tilnærmet lik virkelig verdi da de inngås til ”normale” betingelser. Langsiktig gjeld har
flytende rente samt løpende renteregulering, og balanseført verdi er derfor tilnærmet lik virkelig verdi.
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Note 9 OPS-PROSJEKTETALLFARVEG

Veidekke deltar gjennom sin eierandel på 50 % av aksjene i Allfarveg AS i
OPS-prosjektet E39 Lyngdal-Flekkefjord (OPS = offentlig og privat samar-
beid). Allfarveg AS har bygget og skal drive veien for Vegdirektoratet.
Påfølgende driftsperiode er på 25 år.

Allfarveg AS satte bort byggingen til et arbeidsfellesskap, der Veidekke del-
tok med en andel på 70 %. Drift og vedlikehold av veien er satt bort til
Veidekke gjennom Kolo Veidekke as. Kostnaden for byggingen av veien var
på ca. 1,2 milliarder NOK. I tillegg kommer drift, vedlikehold og finansiering.
Betalingen fra Vegdirektoratet skjer kvartalsvis med like store nominelle
beløp over driftsperioden på 25 år.

Allfarveg AS behandler OPS-kontrakten som en finansiell eiendel, som regn-
skapsføres i henhold til IFRIC 12 (The Financial Assets Model). Regnskaps-
messig behandling i tråd med IFRIC 12 er ansett som den mest riktige be-
handlingen av et slikt prosjekt. EU har ikke vedtatt regnskapsfortolkningen
IFRIC 12, men det er vår vurdering at bruk av alternativt regnskapsprinsipp
ikke vil gi et korrekt bilde av aktiviteten.

Den finansielle eiendelen regnskapsføres etter amortisert kost. Når det
gjelder byggingen av veien, anvender arbeidsfellesskapet løpende inntekts-
føring (behandles som et prosjekt). Prosjektet er overlevert og følgelig er
resultatet fra selve byggingen av veien inntektsført i regnskapet. Drifts- og
vedlikeholdskontrakten blir inntektsført løpende over driftsperioden, i takt
med utførelsen av arbeidet.

Allfarveg AS er et felleskontrollert selskap og for denne investeringen an-
vender Veidekke egenkapitalmetoden. Eierandelen i Allfarveg AS (50 %) gir
i 2007 et resultat på 4,9 mill. NOK (2,2 mill. NOK). Allfarveg AS er finansiert
ved langsiktige lån som avdras over driftsperioden. Rentebetingelsene på
lånet er sikret gjennom inngåtte renteswapper. Som følge av sikrings-
bokføring av renteswappene, er det i 2007 ført 29,2 mill. NOK (14,8 mill.
NOK) som økning av konsernets egenkapital. Det vises til note 8 for detaljer
relatert til renteswappene.

Note 10 GOODWILL

2007 2006 2005
Pr. 1. januar
Anskaffelseskost 875,8 746,0 709,7
Akkumulerte avskrivninger -365,4 -365,4 -365,4
Balanseført verdi 1. januar 510,4 380,6 344,3

Regnskapsåret
Bokført verdi 1. januar 510,4 380,6 344,3
Omregningsdifferanser -10,5 6,0 -5,4
Tilgang 7,7 123,8 41,7
Andre endringer 1) -3,4
Årets nedskrivninger - - -
Balanseført verdi 31. desember 504,2 510,4 380,6

Pr. 31. desember
Anskaffelseskost 868,6 875,8 746,0
Akkumulerte avskrivninger -364,4 -365,4 -365,4
Balanseført verdi 31. desember 504,2 510,4 380,6

1) Andre endringer skyldes endring i tilleggsvederlag i forbindelse med kjøp av selskap.

Årets tilgang består av kjøp av Skodje Maskin med 7,7 mill. NOK (note 12).

Tabellen nedenfor viser konsernets største goodwillposter, samt goodwill
pr. forretningsområde.

Bokført verdi pr. 31. desember 2007
Pr. virksomhetskjøp etter størrelse
Hoffmann 72,0
Br. Reme 70,7
SBS Entreprenad 55,0
Litra Grus 45,1
Block Berge Bygg 36,9
Sum goodwillposter > 25 mill. NOK 279,7
Goodwillposter < 25 mill. NOK (33 virksomheter) 224,5
Sum goodwill 504,2

Samlet pr. forretningsområde
Entreprenør Norge 152,4
Entreprenør Danmark 72,0
Entreprenør Sverige 88,6
Eiendom Sverige 11,5
Industri 179,7
Sum goodwill 504,2

Konsernet har balanseført goodwill som følge av 38 virksomhetskjøp. Hver
goodwillpost er knyttet til en kontantstrømsgenererende enhet. Når overtatt
virksomhet er opprettholdt som selvstendig virksomhet, er det denne som
er kontantstrømsgenererende enhet. Når overtatt virksomhet er integrert
med en bestående Veidekke-enhet, er det den sammenslåtte enheten som
er kontantstrømsgenererende enhet.
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Goodwill avskrives ikke, men testes fast for verdifall i 4. kvartal hvert år.
Ved særlig indikasjon på mulig verdifall gjøres verditesten på kvartalsbasis.
Verditesten gjennomføres ved at beregnet gjenvinnbart beløp sammen-
holdes med investert kapital for den aktuelle enheten. Når gjenvinnbart
beløp overstiger investert kapital, opprettholdes balanseført goodwill, mens
når gjenvinnbart beløp er lavere enn investert kapital, gjennomføres ned-
skrivning til beregnet gjenvinnbart beløp. Investert kapital er enhetenes
totalkapital med fradrag for rentefri kortsiktig gjeld og rentefri langsiktig
gjeld.

Gjenvinnbart beløp er beregnet nåverdi av fremtidige kontantstrømmer for
den aktuelle enheten og baseres på ledelsens vedtatte budsjett- og strategi-
tall for de kommende tre år. For øvrig benyttes følgende forutsetninger for
beregningen:

Omsetningsnivå og resultatmargin kommende tre år
Iht. ledelsens vedtatte budsjett og strategi for de kommende tre år. Basert
på faktiske tall og de endringer som forventes pr. tidspunktet for
verditesten. I forhold til de forutsetningene som ble lagt til grunn for bereg-
ningene foretatt ved utgangen av 2006, var det primært Hoffmann som ikke
innfridde. For Hoffmann er det iverksatt tiltak.

Omsetningsnivå og resultatmargin i etterfølgende periode
Årlig vekst lagt til grunn tilsvarer forventet generell vekst i økonomien
(nominell 2,5 % p.a.).

Investeringsbehov/reinvesteringer
Iht. ledelsens vedtatte budsjett og strategi for de kommende tre år. Normalt
tilsvarer reinvesteringene forventede avskrivninger for enhetenes drifts-
midler.

Diskonteringssats
Nominell diskonteringsrente før skatt basert på konsernets vurderte
kapitalkostnad beregnet som veid gjennomsnitt av kostnad for konsernets
egenkapital og gjeld. For verditestene i 2007 ble det benyttet
diskonteringssatser i intervallet 11 % - 13 %.

Det ble ikke foretatt nedskrivning på goodwill i 2007. En normal justering av
forutsetningene for verditestene gir ikke grunnlag for nedskrivning. For de
fem største goodwillpostene ville en nedjustering av kontantstrøm eller
diskonteringsrente med 20 % ikke medføre nedskrivning.

Note 11 MASKINER OG EIENDOMMER
2007

Maskiner o.l. Eiendommer Sum 2006 2005
Bokført verdi IB 740,6 423,4 1 164,0 1 135,5 1 105,8

Anskaffelseskost IB 2 080,8 611,3 2 692,1 2 569,5 2 388,1
Investeringer i løpende drift 433,2 109,5 542,7 371,8 289,9
Investeringer i kjøp av selskap/innmat 3,2 - 3,2 1,6
Avgang anskaffelseskost -148,7 -15,7 -164,4 -266,5 -89,1
Omregningsdifferanse anskaffelseskost -4,4 -7,0 -11,4 15,7 -19,4
Anskaffelseskost UB 2 364,1 698,1 3 062,2 2 692,1 2 569,5

Akkumulerte avskrivninger/nedskrivninger IB -1 340,2 -187,9 -1 528,1 -1 434,0 -1 282,3
Akkumulerte avskrivninger solgte driftsmidler 113,4 3,6 117,0 135,3 55,8
Årets avskrivninger -212,8 -16,4 -229,2 -221,4 -213,5
Årets nedskrivninger - -4,4 -4,4
Omregningsdifferanse avskrivninger 2,8 2,2 5,0 -8,0 6,0
Akkumulerte avskrivninger/nedskrivninger UB -1 436,8 -202,9 -1 639,7 -1 528,1 -1 434,0

Bokført verdi UB 927,3 495,2 1 422,5 1 164,0 1 135,5

Avskrivningsmetode Lineær Lineær
Avskrivningssats 10-25 % 2-5 %

Investeringer og salg (salgssum)
2007 2006 2005

Investering Salg Investering Salg Investering Salg
Maskiner o.l.* 433,2 48,4 297,4 25,3 226,8 25,8
Eiendommer 109,5 24,1 74,4 128,7 63,1 15,8
Sum 542,7 72,5 371,8 154,0 289,9 41,6

*Konsernet har forpliktelser som følge av kontrakter vedrørende kjøp av varige driftsmidler for levering i 2008 på 68,0 mill. NOK (54,8 mill. NOK).
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Note 12 KJØP OG SALGAVVIRKSOMHET

Skodje Maskin AS i Ålesund
Veidekke overtok med regnskapsmessig virkning fra 1. august 2007
samtlige aksjer i selskapet Skodje Maskin AS. Selskapet driver som maskin-
entreprenør i Ålesundsregionen med rundt 30 ansatte.

Kjøpet medførte en goodwill på 7,7 mill. NOK som i de kommende år vil
være gjenstand for ordinær årlig nedskrivningstest. Inkludert i verdien av
goodwill er kunderelasjoner, ansatte med spesiell kompetanse, og forven-
tede synergier med Veidekkes eksisterende virksomhet. Det avtalte veder-
laget er gjort opp kontant. Oppkjøpet har medført kun små eksterne kost-
nader.

Skodje Maskin AS hadde driftsinntekter på 25,3 mill. NOK og et resultat før
skatt på 5,1 mill. NOK i perioden fra 1. januar 2007 og frem til oppkjøpstids-
punktet 1. august 2007.

Oppkjøpet av Skodje Maskin AS hadde følgende effekt på Veidekke ASAs
konsernregnskap:

Balanseført
verdi Merverdi* Oppkjøp

Kontanter og kontantekvivalenter 1,2 - 1,2
Kundefordringer 7,3 - 7,3
Driftsmidler 2,6 0,6 3,2
Andre eiendeler 1,6 1,8 3,4
Leverandørgjeld og annen rentefri gjeld -7,1 -0,7 -7,8
Netto identifiserbare eiendeler og gjeld 5,6 1,7 7,3
Goodwill ved oppkjøpet - 7,7 7,7
Kjøpesum 5,6 9,4 15,0

Betalt i kontanter 15,0
Overtatte kontanter -1,2
Netto kontanter ut 13,8

* Utsatt skatt på 0,7 mill. NOK er hensyntatt i merverdiberegningen.

Skodje Maskin AS ble fusjonert inn i det 100 %Veidekkeeide selskapet
UFO Entreprenør AS pr. 1. september 2007.

Det er ikke foretatt noe salg av datterselskap i 2007.

Investeringer i tilknyttede selskap foretatt i 2007

Sandahls Grus & Asfalt AB
Veidekke har 2. mars 2007 kjøpt 25 % av aksjene i Sandahls Grus & Asfalt
AB for 19,8 mill. NOK. Selskapet er asfaltentreprenør i Vest-Sverige.
I merverdianalysen er det identifisert netto merverdier i anleggsmidlene på
4,4 mill. NOK og goodwill på 4,5 mill. NOK. Investeringen er regnskapsført i
tråd med egenkapitalmetoden og blir presentert som investering i tilknyttet
selskap.

Sydbeläggningar AB
Veidekke har 1. oktober 2007 kjøpt 25 % av aksjene i Sydbeläggningar AB for
9,5 mill. NOK. Selskapet er asfaltentreprenør i Vest-Sverige. I merverdianaly-
sen er det ikke identifisert netto merverdier i anleggsmidlene, og merverdi-
ene er klassifisert som goodwill på 8,4 mill. NOK. Investeringen er regn-
skapsført i tråd med egenkapitalmetoden og blir presentert som investering
i tilknyttet selskap.

Kjøp foretatt i 2008
Veidekke har inngått avtale om kjøp av alle aksjene i Litra Containerservice
AS for 25 mill. NOK, med overtagelse i mai 2008. Virksomheten driver con-

tainerutleie i Lillehammer-området. Avtalt vederlag skal gjøres opp kontant.
Forventet bokført egenkapital i selskapet er 9 mill. NOK. Merverdiene knyt-
ter seg til immaterielle eiendeler, herunder goodwill. Dette omfatter blant
annet kunderelasjoner og synergier. Endelig merverdianalyse er ikke
utarbeidet ved avleggelse av dette regnskap.

Salg av tilknyttede selskap
Veidekke Eiendom, Norge har solgt sine 40 % eierandeler i selskapene
Skårersletta 45 AS, Lørenskog Sentrum Vest AS og Vestparken AS.
Dette medførte en regnskapsmessig gevinst på 227,8 mill. NOK og er
presentert under linjen “resultat fra tilknyttede selskaper”.
I sammenheng med salg av disse eierandelene er det kjøpt aksjer i Hansa
Property Group ASA. For nærmere detaljer relatert til regnskapsføringen av
denne investeringen vises det til note 14.

Kjøp av virksomhet foretatt i 2006

SBS Entreprenad AB (Göteborg)
Veidekke overtok med regnskapsmessig virkning fra 1. september 2006
samtlige aksjer i selskapet SBS Entreprenad AB i Göteborg. Selskapet driver
byggvirksomhet i Göteborgsregionen. Sammen med Veidekke Construction
AB (Vecon), som har størstedelen av sin virksomhet rettet mot anleggs-
markedet, vil SBS Entreprenad AB fremover utgjøre Region Vest i Veidekke
Sverige.

Kjøpet medførte en goodwill på 59,8 mill. NOK som i kommende år vil være
gjenstand for ordinær årlig nedskrivningstest. Inkludert i verdien av
goodwill er kunderelasjoner, ansatte med spesiell kompetanse, og forven-
tede synergier med Veidekkes eksisterende virksomhet. Disse immaterielle
verdiene oppfyller ikke balanseføringskriteriet i IAS 38 og er derfor ikke
balanseført separat.

Oppkjøpet av SBS Entreprenad AB hadde følgende effekt på Veidekke ASAs
konsernregnskap:

Balanseført verdi Merverdi Oppkjøp
Kontanter og kontantekvivalenter 38,8 - 38,8
Kundefordringer 94,3 - 94,3
Driftsmidler 1,6 - 1,6
Andre eiendeler 11,5 - 11,5
Leverandørgjeld og annen rentefri gjeld -113,4 - -113,4
Netto identifiserbare eiendeler og gjeld 32,8 - 32,8
Goodwill ved oppkjøpet 59,8 59,8
Kjøpesum 32,8 59,8 92,6

Kontanter (inkl. tilleggsoppgjør) 82,0
Estimert tilleggsoppgjør 2007 og 2008 9,8
Direkte utgifter 0,8
Kjøpesum 92,6

Betalt i kontanter 82,0
Overtatte kontanter -38,8
Netto kontanter ut 43,2

SBS Entreprenad AB inngår i konsernregnskapet i perioden 1. september -
31. desember 2006 med en omsetning på 232,3 mill. NOK og et resultat før
skatt på 2,7 mill. NOK. Dersom selskapet hadde inngått i konsernregnskapet
i hele 2006, ville konsolidert omsetning vært 483,5 mill. NOK og resultat før
skatt ville vært 5,5 mill. NOK. SBS Entreprenad og Veidekke Construction ble
fusjonert pr. 31. desember 2007.
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Note 13 INVESTERINGER ITILKNYTTEDE OG FELLESKONTROLLERTE SELSKAP

Veidekke har investeringer i tilknyttede og felleskontrollerte selskap innen samtlige virksomhetsområder. En spesifikasjon av regnskapsført
resultat og balanseverdier fremgår av tabellen nedenfor:

Resultat Bokført verdi**
Sted 2007 2006 2005 2007 2006 2005

Eiendomsprosjekter Norge * Norge 298,5 183,2 53,6 195,5 197,0 190,1
Eiendomsprosjekter Sverige Sverige 5,5 -1,1 -0,2 46,9 42,5 23,0
Sum eiendomsutvikling 304,0 182,1 53,4 242,4 239,5 213,1
Industri Norge/Sverige 19,8 19,0 5,1 120,2 69,9 52,0
Entreprenør Norge Norge -3,4 3,2 1,6 8,9 14,9 11,9
Entreprenør Danmark Danmark 0,5 0,4 0,6 4,8 2,3 2,6
OPS Allfarveg Norge 4,9 2,2 2,8 51,4 17,4 -
Totalt** 325,8 206,9 63,5 427,7 344,0 279,6

* Gevinster ved salg av eierandeler i eiendomsprosjekter i Norge inngår med 258,1 mill. NOK (98,5 mill. NOK) som resultat fra felleskontrollert
virksomhet.

** Det foreligger ingen kunngjorte prisnoteringer (børskurser) for noen av Veidekkes felleskontrollerte eller tilknyttede selskaper.

De fire største investeringene iTKS og FKS rangert ut fra bokførte verdier pr. 31. desember 2007:

Selskap Divisjon Eierandel Selskapstype Bokført verdi
Sjølyststranda Eiendom AS Eiendom Norge 50 % FKS 59,1
Allfarveg AS ( OPS ) 1) Annet 50 % FKS 51,4
Sandahls Grus & Asfalt AB Industri 25 % TKS 19,8
Nordic Shelter Solutions OY Industri 30 % TKS 24,1

1) Bokført verdi inkluderer ansvarlig lån gitt til Allfarveg AS.

Konsernets totale andel av eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader relatert til investeringer i tilknyttet og felleskontrollert virksomhet fremgår av tabellen
nedenfor. Opplysningene er hentet fra respektivt regnskap.

2007 2006 2005
Entreprenør Eiendom Industri OPS Totalt Totalt Totalt

Resultatregnskap
Inntekter 44,5 335,2 371,7 - 751,4 996,3 754,8
Kostnader -47,1 -273,5 -346,7 6,8 -660,5 -855,0 -668,8
Resultat før skatt -2,6 61,6 25,0 6,8 90,9 141,3 86,0

Balanse
Eiendeler
Omløpsmidler 30,4 874,7 129,2 42,4 1 076,7 1 232,5 1 115,7
Anleggsmidler 1,2 63,6 86,3 672,9 824,0 848,8 859,9

Gjeld
Kortsiktig gjeld 17,9 619,1 105,1 14,9 757,0 822,2 1 083,8
Langsiktig gjeld - 138,0 35,8 690,3 864,1 940,8 668,2
Netto eiendeler 13,7 181,2 74,6 10,1 279,6 318,3 223,6

Konsolideringsmetode: Egenkapitalmetoden.
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Avstemming mellom resultat i selskapsregnskapene mot innregnet resultat i Veidekkes konsernregnskap:

Resultat
2007 2006 2005

Resultat før skatt tilknyttede selskaper 90,9 141,3 86,0
Estimert skatt på årets resultat -25,4 -39,6 -24,1
Resultat etter skatt tilknyttede selskaper 65,5 101,7 61,9
Salg eierandeler eiendomsprosjekter 258,1 98,5 -
Andre poster 2,2 6,5 1,6
I Veidekkes konsernregnskap 325,8 206,9 63,5

Arbeidsfellesskap
For å løse enkelte større entreprenørkontrakter benyttes i noen tilfeller arbeidsfellesskap (joint venture) med andre entreprenørselskaper.
Tabellen nedenfor viser konsoliderte verdier i konsernregnskapet fra arbeidsfellesskap (bruttometoden):

Arbeidsfellesskap
2007 2006 2005

Resultatregnskap
Inntekter 294,1 539,0 294,7
Kostnader -295,1 -631,4 -332,1
Resultat før skatt -1,0 -92,4 -37,4
Balanse
Eiendeler
Omløpsmidler 124,5 148,5 184,8
Anleggsmidler 0,1 1,1 3,1

Gjeld
Kortsiktig gjeld 94,4 162,1 136,3
Langsiktig gjeld - 19,6 -
Netto eiendeler 30,2 -32,1 51,6

Konsolideringsmetode: Bruttometoden.
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Note 14 FINANSIELLE EIENDELER

2007 2006 2005
Aksjer Hansa Property Group ASA 1) 96,8 - -
Lån til ansatte 271,1 200,7 145,2
Lån til kunder - 0,2 6,8
Andre aksjer * 17,9 13,9 19,5
Andre fordringer 19,6 25,8 13,3
Finansielle eiendeler 405,4 240,6 184,8

* Andre aksjer er finansielle instrumenter tilgjengelig for salg og regnskapsføres til virkelig verdi. Opprinnelig kostpris er benyttet som anslag på virkelig verdi.
For lån til ansatte foreligger det tilfredsstillende pantesikkerhet. Se note 4.

1) Aksjer i Hansa Property Group ASA
Anskaffelseskostnad 96,8
Verdiendring foretatt direkte mot egenkapitalen -
Bokført verdi 96,8

Pr. 31. desember 2007 eier Veidekke ASA 2 323 528 aksjer til pålydende kr 10,- i Hansa Property Group ASA. Dette tilsvarer en eierandel på ca. 8 %.
I anskaffelseskostnaden er det reflektert at Veidekke ikke kan selge aksjene før 1. april 2008, samt tegningskurs i forbindelse med offentlig kapitalutvidelse
foretatt i november 2007. Aksjene i Hansa Property ASA anses som tilgjengelig for salg regnskapsmessig. Verdiøkninger føres direkte mot egenkapitalen inn-
til eiendelen er fraregnet (solgt). Dersom det foreligger objektive indikasjoner på at aksjeposten har en lavere verdi enn bokført verdi, vil tapet bli innregnet
over resultatet.

Note 15 NÆRINGSPROSJEKTER

Næringsprosjekter gjelder utvikling og oppføring av næringsbygg i egen regi for salg. Det er under denne posten balanseført nedlagte kostnader vedrørende
tomter, bygg under oppførelse og ferdige næringsbygg for salg. Mange prosjekter har varighet utover 12 måneder, og eiendeler vil således først kunne bli
realisert og oppgjort etter 12 måneder.

2007
Tomt for Under Ferdige 2006 2005

utbygging utbygging bygg Totalt Totalt Totalt
Prosjekter Norge 3,1 53,4 3,5 60,0 64,0 11,1
Prosjekter Danmark 13,5 - - 13,5 14,0 15,2
Balanseført totalt 16,6 53,4 3,5 73,5 78,0 26,3

2007 2006 2005
Gevinst salg næringsprosjekter 4,3 - 35,7
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Note 16 BOLIGPROSJEKTER

Boligprosjekter gjelder oppføring av boliger i egen regi for salg. Det er under denne posten balanseført nedlagte kostnader vedrørende tomter for utbygging
og boliger under oppføring. Mange prosjekter har varighet utover 12 måneder, og eiendeler vil således først kunne bli realisert og oppgjort etter 12 måneder.
Tomter for utbygging vil normalt bli realisert etter 12 måneder.

Boligprosjekter 2007 2006 2005
Tomter for utbygging 845,4 417,8 386,3
Prosjekter under utførelse / usolgte ferdigstilte 451,6 495,0 233,8
Balanseført totalt 1 297,0 912,8 620,1

Boligprosjekter pr. 31. desember 2007 2006 2005
Tomter for utbygging Under utførelse Usolgte ferdigstilte Totalt Totalt Totalt

Prosjekter Norge 441,3 270,1 76,0 787,4 546,2 423,7
Prosjekter Sverige 225,1 54,7 - 279,7 193,9 65,8
Prosjekter Danmark 179,1 44,7 6,1 229,9 172,7 130,6
Balanseført totalt 845,4 369,5 82,2 1 297,0 912,8 620,1

Spesifikasjon av boligprosjekter under utførelse pr. 31. desember 2007

Antall boliger Antall boliger Antall boliger Gjennomsnittlig
under ikke solgt ikke solgt Gjennomsnittlig produksjons-

utførelse under utførelse ferdigstilte salgsgrad * grad*
Prosjekter Norge - datterselskap 591 147 37 75,1 % 60,7 %
Prosjekter NorgeTKS (Veidekkes andel) ** 108 21 - 80,6 %
Prosjekter Sverige - datterselskap 782 33 - 95,8 % 60,5 %
Prosjekter SverigeTKS (Veidekkes andel) ** 142 13 - 90,9 %
Prosjekter Danmark - datterselskap 39 17 3 56,4 % 80,1 %
Antall totalt / salgsgrad totalt 1 662 231 40 86,1 %

* For enheter under utførelse.
** Andeler i TKS er bokført i l balansen under Investering i tilknyttede selskaper.
Se note 13.

Sensitivitetsanalyse for prosjekter som ligger i datterselskap:

Forventede produksjonskostnader inklusive tomt for boliger under utførelse, men som ikke er solgt:

Totale forventede produksjonskostnader
Prosjekter Norge 336
Prosjekter Sverige 23
Prosjekter Danmark 44
Sum 403

Sensitivitetsanalyse på forventet fremtidig fortjeneste på ikke solgte boliger under utførelse:

Gjennomsnittlig fortjenestemargin på 10 % 40
Gjennomsnittlig fortjenestemargin på 15 % 60
Gjennomsnittlig fortjenestemargin på 20 % 81

Veidekke har som målsetting at avkastning på investert kapital skal ligge på over 15 %.
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Opsjonsavtaler
Veidekke har inngått en rekke opsjonsavtaler med hensyn til kjøp av tomter
i fremtiden. I de fleste tilfeller vil Veidekke allerede fra det tidspunkt hvor
opsjonsavtalen er inngått bidra aktivt for å tilrettelegge regulering av tomt
for utbygging. Opsjonspremien aktiveres. Tomter aktiveres i balansen fra
det tidspunkt hvor man overtar kontroll over tomten.

Forventet kjøpspris 1)

Opsjonsavtaler Norge 235
Opsjonsavtaler Sverige 2) 704
Opsjonsavtaler Danmark 247
Sum 1 186

1) Forventet kjøpspris vil i en del tilfeller være vanskelig å anslå. I mange til-
feller vil denne for eksempel bero på kommunal regulering hvor kjøpspris vil
avhenge av kvadratmeter boligareal godkjent for utbygging. Forventet kjøps-
pris består ofte av en fast del og en variabel del. Den variable delen er
basert på Veidekkes forventning til godkjent regulering.

2) For Sverige gjelder 655 mill. NOK av opsjonsavtalene "markanvisning".
Dette er avtaler om kjøp av tomt til avtalt pris hvor motpart er en kommune.
I disse tilfellene skal det ikke betales noen opsjonspremie, og tomteprisen
forfaller først til betaling når tomten er regulert. Avtalene åpner for at
Veidekke ensidig kan gå fra avtalen vederlagsfritt.

Note 19 KUNDEFORDRINGER

2007 2006 2005
Bokførte kundefordringer 3 400,8 3 345,7 2 122,1
Delkredereavsetning -41,1 -53,2 -36,4
Innestående kunder 234,8 223,6 167,9
Utført, ikke fakturert -
egenregi Eiendom 898,1 1 479,0 1 066,2
Utført, ikke fakturert -
øvrig virksomhet 572,2 122,2 435,8
Fakturert, ikke utført -1 321,8 -872,8 -728,3
Kundefordringer 3 743,1 4 244,5 3 027,3

For boligprosjekter i egen regi skjer betalingen ved overtakelsen av boli-
gene, og opptjent ikke betalt inntekt er ført som kundefordringer (Utført,
ikke fakturert).

For prosjekter foretas det periodisering av både inntekter og kostnader.
Opptjent inntekt som ikke er fakturert, føres under posten "Utført, ikke
fakturert". Fakturert inntekt som ikke er opptjent, føres under posten
"Fakturert, ikke utført". Pr. prosjekt anvendes bare en av disse postene. Der-
som posten "Fakturert, ikke utført" er større enn bokførte kundefordringer på
prosjektet, føres det overskytende som forskudd fra kunder (annen kortsik-
tig gjeld). Man viser således pr. prosjekt netto enten en fordring på kunden
eller en gjeld til kunden. Kostnadsperiodiseringer (Påløpt, ikke bokført) føres
som leverandørgjeld, mens avsetninger for reklamasjonsarbeid på avslut-
tede prosjekter føres som garantiavsetninger mv.

Bokførte kundefordringer 2007 2006
Ikke forfalte fordringer 2 020,5 1 803,2
Mindre enn 30 dager siden forfall 602,5 757,3
30-60 dager siden forfall 111,3 324,0
60-90 dager siden forfall 204,2 136,3
90-180 dager siden forfall 67,1 49,0
Mer enn 180 dager siden forfall 395,2 275,8
Bokførte kundefordringer 3 400,8 3 345,7

Delkredereavsetning 2007
Avsetninger pr. 1. januar 53,2
Ny avsetninger foretatt i året 34,0
Avsetninger benyttet i året -1,6
Avsetninger tilbakeført i året -44,5
Avsetninger pr. 31. desember 41,1

Delkrederavsetningen dekker kun avsetning for kredittrisiko i forbindelse
med at kunder ikke har evne til å betale. Annen risiko relatert til kunde-
fordringene er dekket under prosjektvurderingene.

Note 18 LIKVIDE MIDLER

Konsernets likvide midler består av bankinnskudd. 23,1 mill. NOK av
balanseført likviditet pr. 31. desember 2007 er bundne midler. Konsernet har
ingen kortsiktige plasseringer.

Note 17 DRIFTSBEHOLDNINGER

Driftsbeholdninger omfatter beholdninger på prosjektene og i asfaltvirksom-
heten. Beholdninger på prosjektene består av materialer, reservedeler, små-
utstyr mv., mens beholdningene i asfaltvirksomheten består av pukk,
råvarer mv.

2007 2006 2005
Beholdninger i asfaltvirksomhet, industri 105,2 69,8 51,3
Øvrige driftsbeholdninger 167,9 202,9 152,1
Sum driftsbeholdninger 273,1 272,7 203,4
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Note 20 ANTALL AKSJER,AKSJEEIERE MV.

De største aksjonærene i Veidekke ASA Eierandel i
pr. 31. desember 2007 Antall aksjer prosent
OBOS 36 436 440 26,0
Folketrygdfondet 12 094 250 8,6
If Skadeförsäkring 11 649 680 8,3
State Street Bank (USA) 6 895 537 4,9
Fortis Bank Luxembourg 5 032 052 3,6
MP Pensjon 3 004 000 2,1
Storebrand Livsforsikring 2 807 910 2,0
Must Invest AS 2 560 250 1,8
JP Morgan Chase Bank (GBR) 2 560 250 1,8
Vital Forsikring 2 401 011 1,7
First Securities ASA (Egenhandelskonto) 2 133 286 1,5
Mellon Bank AS (USA) 1 418 677 1,0
DnB NOR NORGE (IV) VPF 1 406 786 1,0
DnB NOR Bank ASA (Egenhandelskonto) 1 162 824 0,8
Svenska Handelsbanken (SWE) 1 151 760 0,8
Sum 15 største 92 714 713 66,1
Ansatte 22 286 119 15,9
Andre 25 163 438 18,0
Totalt 140 164 270 100,0

Endringer antall aksjer
Antall utstedte aksjer 1. januar 2007 28 608 954
Sletting av aksjer på generalforsamling 8. mai 2007 -576 100
Antall aksjer før splitting 28 032 854
Splitting 1:5 foretatt på generalforsamling -
økning antall aksjer 112 131 416
Antall utstedte aksjer 31. desember 2007 140 164 270

Antall aksjonærer pr. 31. desember 2007 er 5 592.
Pålydende pr. aksje er kr 0,50.

Aksjer eid av ledende personer pr. 31. desember 2007
Styret Antall aksjer
Göte Dahlin 1) 50 000
Peder Chr. Løvenskiold 2) 272 000
Kari Gjesteby 7 500
JetteWigand Knudsen 5 000
Hilde Merete Aasheim -
Martin Mæland 3) -
Nils Solevåg 3 570
Steinar Krogstad 12 715
Birte Almeland 8 160
Aksjer eid av styret 358 945
Konsernsjef Terje R. Venold 2) 330 415
Medlemmer av konsernledelsen
Dag Andresen 195 525
Arne Giske 157 500
Kai Krüger Henriksen 141 360
Bente Lillestøl 33 560
Torben Bjørk-Nielsen 80 550
Per-Ingemar Persson 105 300
JørgenWiese Porsmyr 59 945
Vidar Aarvold 126 730
Aksjer eid av konsernledelsen 1 230 885
Totalt 1 920 245

1) Styrets leder.
2) Inklusive aksjer eid av nærstående personer og selskap.
3) Konsernsjef i OBOS.

Egne aksjer Samlet pålydende
Aksjer eid av Veidekke ASA 0,6

Egne aksjer er fratrukket i konsernets egenkapital med kostpris på 52,6 mill.
NOK.

Veidekke startet i 2006 et program for tilbakekjøp av egne aksjer. Dette
programmet ble videreført på generalforsamlingen avholdt 8. mai 2007.
Tilbakekjøpsprogrammet løper frem til 30. juni 2008 og kan utgjøre inntil
3 % av totale aksjer i Veidekke ASA (4 204 928 aksjer).

Utviklingen i aksjebeholdning egne aksjer har vært som følger
Beholdning antall aksjer 1. januar 2007 (pålydende kr 2,50) 422 200
Kjøp foretatt før generalforsamling 8. mai 2007 153 900
Slettet på generalforsamlingen 8. mai 2007 -576 100
Kjøp foretatt etter generalforsamling (pålydende kr 0,50) 1 135 515
Beholdning antall aksjer 31. desember 2007 1 135 515

Utbytte
Foreslått utbytte for 2006 som er utbetalt i 2007 utgjør 364,4 mill. NOK (2,60
kr/aksje). Foreslått utbytte for 2007 utgjør 556,1 mill. NOK (4,00 kr/aksje).
Utdeling av utbytte til morselskapets aksjonærer påvirker verken selskapets
betalbare eller utsatte skatt.



VEIDEKKEÅRSRAPPORT 2007
107

Note 21 SKATTEKOSTNAD OG UTSATT SKATT

Skattekostnad 2007 2006 2005
Betalbar skatt 117,8 154,2 73,6
Endring utsatt skatt 62,1 45,9 66,1
Sum 179,9 200,1 139,7

Avvik skattekostnad 2007 2006 2005
28 % av resultat før skattekostnad 330,7 28,0 % 258,4 28,0 % 199,1 28,0 %
Faktisk skattekostnad 179,9 15,2 % 200,1 21,7 % 139,7 19,6 %
Avvik 150,8 12,8 % 58,3 6,3 % 59,4 8,4 %

Avvik skattekostnad
Ikke fradragsberettigede kostnader -8,7 -12,5 -8,3
Lavere skattesats i Danmark (25 %) -3,0
Resultat TS/FKS (EK-metoden) 1) 17,1 29,2 16,8
Skattemessig nedskrivning 24,1 11,4
Skattefrie aksjegevinster 120,7 62,3 20,4
Utnyttelse av utsatt skattefordel 2) -15,7 -18,7 29,0
Endret skattesats i Danmark fra 28 til 25 % 3,1 - -
Korrigeringer tidligere år 9,2 - -
Andre poster 4,0 -13,4 1,5
Sum 150,8 58,3 59,4

1) Dette gjelder resultat i tilknyttede selskap (TS) og felleskontrollerte selskap (FKS) hvor man anvender egenkapitalmetoden. Man regnskapsfører her
resultat etter skatt, og dette gir et positivt avvik i skattekostnaden.

2) Dette gjelder regnskapsføring (utnyttelse) av utsatt skattefordel i Sverige, dvs. fremførbart underskudd. Oppført skattefordel er i 2007 redusert med
15,7 mill. NOK. Dette på grunn av at det er usikkerhet om hvor stor del av skattefordelen som kan utnyttes de nærmeste tre årene.

Veidekke har balanseførte utsatte skattefordeler i Sverige på 35,6 mill. NOK. Forventede resultater i Sverige tilsier at de balanseførte utsatte skattefordeler
kan utnyttes i løpet av tre år. De fremførbare underskuddene i Sverige har ingen tidsbegrensning. Veidekke har i tillegg utsatte skattefordeler i Sverige på
32,6 mill. NOK som ikke er balanseført.

Grunnlag utsatt skatt Balanseført utsatt skatt
2007 2006 2005 2007 2006 2005

Prosjekter under utførelse mv. (kortsiktige poster) 1 339,8 917,8 897,8 372,9 257,0 251,3
Underskudd til fremføring -257,4 -103,3 -202,2 -69,0 -28,9 -56,6
Driftsmidler - meravskrivninger 36,5 9,2 -32,8 9,7 2,6 -9,2
Gevinst- og tapskonto 53,7 65,1 71,4 15,0 18,2 20,0
Garantiavsetninger etc. -425,5 -388,2 -415,9 -119,0 -108,7 -116,5
Pensjonsforpliktelser -229,8 -232,5 -240,8 -64,3 -65,1 -67,4
Andre langsiktige poster 85,5 114,6 22,4 23,9 32,1 6,3
Utsatt skatt (midlertidige forskjeller) 602,8 382,7 99,8 169,3 107,2 27,9

Balanseført utsatt skattefordel - skattefordel som ikke kan utlignes mot utsatt skatt -45,6 -21,1 -28,4
Balanseført utsatt skatt 214,9 128,3 56,3
Balanseført netto utsatt skatt 169,3 107,2 27,9

Resultatført utsatt skatt 2007 2006 2005
Prosjekter under utførelse mv. (kortsiktige poster) 116,0 5,7 46,9
Underskudd til fremføring -40,1 - 32,8
Meravskrivninger 7,1 11,8 -11,6
Gevinst- og tapskonto -3,2 -1,8 13,3
Garantiavsetninger -10,3 7,8 -23,5
Pensjonsforpliktelser 0,8 2,3 -1,5
Andre langsiktige poster -8,1 20,1 9,7
Resultatført utsatt skatt 62,1 45,9 66,1

Skatt innregnet direkte i egenkapitalen
Det er i 2007 ført 16,7 mill. NOK 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 4.
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Note 22 PENSJONSFORPLIKTELSER

De fleste selskapene i Veidekke har pensjonsordninger for sine ansatte i tillegg til pensjon fra det offentlige. I Norge har de fleste selskapene også avtale-
festet førtidspensjon. Dessuten har ledelsen tilleggsordninger. Dette gjelder en førtidspensjonsordning og en tilleggsordning for ansatte med lønn over 12G.
De fleste pensjonene i Norge er ytelsesordninger. I Danmark og Sverige har Veidekke tilskuddsordninger.

De fleste pensjonsordningene er finansiert ved fondsoppbygging i livselskap, men noen pensjoner betales også over driften.

2007 2006 2005 2004
Veidekke Veidekke Kolo Andre Konsern Konsern Konsern Konsern

Entreprenør AS ASA Veidekke as selskap Totalt Totalt Totalt Totalt
Pensjonskostnader
Årets opptjening (nåverdi) 47,6 5,1 9,3 17,4 79,4 77,2 88,3 57,7
Renter på forpliktelsene 29,3 7,0 8,4 6,3 51,0 45,5 41,9 36,4
Avkastning på midlene -19,4 -5,2 -6,1 -3,9 -34,6 -33,0 -34,9 -29,6
Resultatført estimatavvik 8,5 1,7 1,1 1,1 12,4 8,1 0,4 -
Kostnader ytelsesordninger 66,0 8,6 12,7 20,9 108,2 97,8 95,7 64,5
Kostnader tilskuddsordninger 9,3 0,8 3,0 67,5 80,6 83,7 54,2 39,7
Pensjonskostnader 75,3 9,4 15,7 88,4 188,8 181,5 149,9 104,2

Balanseført pr. 31. desember
Pensjonsforpliktelser -801,2 -148,3 -230,3 -183,7 -1 363,5 -1 169,0 -1 016,2 -754,0
Pensjonsmidler 390,0 97,5 128,8 91,4 707,7 646,1 563,7 498,9
Netto pensjonsforpliktelser -411,2 -50,8 -101,5 -92,3 -655,8 -522,9 -452,5 -255,1
Ikke resultatført estimatavvik 259,7 29,2 57,0 50,1 396,0 266,2 194,9 2,9
Balanseførte pensjonsforpliktelser -151,5 -21,6 -44,5 -42,2 -259,8 -256,7 -257,6 -252,2

Pensjonsforpliktelser
Forpliktelser pr. 1. januar -669,9 -164,6 -192,8 -141,7 -1 169,0 -1 016,2 -754,0
Årets opptjening (nåverdi) -47,6 -5,1 -9,3 -17,4 -79,4 -77,2 -88,3
Renter på forpliktelsene -29,3 -7,0 -8,4 -6,3 -51,0 -45,5 -41,9
Estimatavvik (årets) -69,6 17,4 -26,8 -21,0 -100,0 -65,2 -166,3
Betalt arbeidsgiveravgift 8,1 0,3 1,8 1,3 11,5 11,3 10,4
Utbetalte pensjoner 7,1 10,7 5,2 1,4 24,4 23,8 23,9
Forpliktelser pr. 31. desember -801,2 -148,3 -230,3 -183,7 -1 363,5 -1 169,0 -1 016,2 -754,0

Pensjonsforpliktelser 31. desember
Fondsbaserte ordninger -692,4 -100,7 -191,0 -141,9 -1 126,0 -984,8 -856,2
Ikke-fondsbaserte ordninger -108,8 -47,6 -39,3 -41,8 -237,5 -184,2 -160,0
Forpliktelser pr. 31. desember -801,2 -148,3 -230,3 -183,7 -1 363,5 -1 169,0 -1 016,2 -754,0

Pensjonsmidler
Midler pr. 1. januar 340,7 115,0 113,1 77,3 646,1 563,7 498,9
Forventet avkastning 19,4 5,2 6,1 3,9 34,6 33,0 34,9
Tilskudd 59,7 3,6 15,0 15,3 93,6 87,4 79,9
Estimatavvik (årets) -22,7 -15,6 -0,2 -3,7 -42,2 -14,2 -26,1
Utbetalte pensjoner -7,1 -10,7 -5,2 -1,4 -24,4 -23,8 -23,9
Pensjonsmidler pr. 31. desember 390,0 97,5 128,8 91,4 707,7 646,1 563,7 498,9
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Økonomiske forutsetninger
2007 2006 2005 2004

Avkastning på pensjonsmidler 5,8 % 5,5 % 5,5 % 6,5 %
Diskonteringsrente 4,8 % 4,5 % 4,5 % 5,5 %
Årlig lønnsvekst 4,5 % 4,2 % 3,0 % 3,0 %
Årlig G-regulering 4,2 % 4,2 % 3,0 % 3,0 %
Årlig regulering av pensjoner under utbetaling 2,0 % 2,0 % 2,5 % 2,5 %

Som diskonteringsrente baserer en seg på NRS’ pensjonsveiledning med hensyn til aktuarmessige forutsetninger, samt 10 års rente med justering for
påslag til 30 års rente.

For avtalefestet pensjon benyttes en uttakshyppighet på 40 % fra 62 år. Forventet premie til ytelsesbaserte pensjonsordninger for 2008 er ca. 105 mill.
NOK. Dødelighetsestimat er basert på gjeldende dødelighetstariff for Norge (K2005). Forutsetninger om uførhet er basert på gjeldende uførhetstariff hos
Storebrand.

Sensitivitetsanalyse pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad
Endring pensjonsforpliktelse Endring pensjonskostnad

Diskonteringsrente
4,30 % 11,5 % 13,8 %
4,80 % 0 % 0 %
5,30 % -10,0 % -11,8 %

Fremtidig lønnsvekst
4,00 % -10,8 % -14,4 %
4,50 % 0 % 0 %
5,00 % 12,2 % 16,7 %

Fremtidig pensjonsregulering
1,50 % -5,7 % -6,1 %
2,00 % 0 % 0 %
2,50 % 6,2 % 6,7 %

Pensjonsmidler 2007 2006 2005 2004
Plassering
Eiendom 15 % 10 % 9 % 10 %
Anleggsobligasjoner 29 % 28 % 29 % 30 %
Omløpsobligasjoner 26 % 35 % 38 % 38 %
Aksjer 30 % 27 % 24 % 22 %
Sum 100 % 100 % 100 % 100 %

Avkastning
Bokført avkastning 8,9 % 7,1 % 6,9 % 6,4 %
Verdijustert avkastning 7,3 % 8,3 % 6,9 % 7,0 %
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Note 23 LANGSIKTIG GJELD

Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner

Langsiktig gjeld 2007 2006 2005
Langsiktig trekk på kommittert låneramme
hos DnB NOR 419,0 674,7 285,4
Andre langsiktige lån hos kredittinstitusjoner 38,9 42,2 41,2
Gjeld til kredittinstitusjoner 457,9 716,9 326,6

Annen langsiktig gjeld ikke rentebærende
Langsiktig gjeld
Utsatt betaling i forbindelse med kjøp
av utviklingstomter 66,4
Forventet kjøpesum Seby og Br. Reme* 43,0 44,0
Interngevinst i konsernet salg tilknyttet selskap 71,6
Langsiktige forpliktelser - finansielle instrumenter 3,4 69,0
Annen langsiktig gjeld 1,4 19,7 4,4
Sum annen langsiktig gjeld 110,8 138,7 73,4

For detaljer relatert til avdragsprofil se note 8.

* I datterselskapene Seby og Br. Reme har Veidekke en eierandel på hen-
holdsvis 70 og 91 %. For disse selskapene har Veidekke en rett og plikt til
å kjøpe resten av aksjene, og av den grunn anses selskapene som heleide
datterselskaper. Dette innebærer at estimert restkjøpesum, som følge av at
minoriteten har en salgsopsjon, er ført som langsiktig gjeld, mens 100 % av
goodwill ved kjøpet er ført som en eiendel. Beregningen av estimert
restkjøpesum oppdateres årlig.

Note 24 KORTSIKTIG GJELDTIL KREDITTINSTITUSJONER O.L.

Kortsiktig gjeld 2007 2006 2005
Kassekreditt - - 1,1
Gjeldsbrevlån og byggelån tilknyttet
eiendomsutvikling 163,2 331,2 312,8
Gjeld til kredittinstitusjoner 163,2 331,2 313,9

Enkelte kortsiktige lån knyttet til virksomheten innen eiendomsutvikling er
sikret ved pant i de respektive prosjekter (ref. note 29).

Forfallsstruktur 2007
Etter påkrav, forfall ikke avklart 153,3
Forfaller om 0-3 måneder -
Forfaller om 3-12 måneder 9,9
Gjeld til kredittinstitusjoner 163,2

Note 25 LEVERANDØRGJELD

Leverandørgjeld 2007 2006 2005
Bokført leverandørgjeld 1 955,1 1 799,5 1 338,1
Påløpte, ikke bokførte kostnader 1 075,4 1 067,2 825,1
Sum leverandørgjeld 3 030,5 2 866,7 2 163,2

Forfallsstruktur 2007
Forfall ikke fastsatt 755,8
Forfaller 0-3 måneder 2 218,6
Forfaller 3-12 måneder 47,1
Forfaller senere enn 12 måneder 9,0
Leverandørgjeld 3 030,5

Note 26 GARANTIAVSETNINGER MV.

2007 2006 2005
Påløpte garantiforpliktelser mv. 30,9 45,7 55,0
Usikre garantiforpliktelser 532,5 529,0 435,9
Garantiavsetninger mv. 1. januar 563,4 574,7 490,9

+ nye garantiavsetninger (tilgang) 340,6 273,8 155,8
- reverserte garantiavsetninger (avgang) -132,2 -123,7 -
- påløpte garantikostnader (forbruk) -151,0 -161,4 -72,0

Påløpte garantiforpliktelser mv 45,4 30,9 45,7
Usikre garantiforpliktelser 575,4 532,5 529,0
Garantiavsetninger mv. 31. desember 620,8 563,4 574,7

Ansvar for mangler
Et prosjekt skal overleveres kunden i henhold til kontrakten. Dersom det
avdekkes mangler på overleverte prosjekter, er entreprenøren ansvarlig for å
utbedre disse uten ekstra betaling. Garantitiden er normalt fra tre til fem år.
Ved overtakelsen av et prosjekt må kunden reklamere for alle synlige
mangler. I garantitiden er entreprenøren ansvarlig for skjulte mangler. Etter
garantitidens utløp er entreprenøren bare ansvarlig for skjulte mangler som
skyldes grov uaktsomhet eller forsett. Endelig foreldelsesfrist er 13 år.

Det anvendes to typer kontrakter i entreprenørbransjen: utførelsesentreprise
og totalentreprise. Ved en utførelsesentreprise er entreprenøren ansvarlig
for mangler som skyldes utførelsen av arbeidet, mens kunden er ansvarlig
for mangler som skyldes prosjekteringen. Ved en totalentreprise påtar
entreprenøren seg også prosjekteringsansvaret.

Garantiavsetninger mv.
Under posten garantiavsetninger mv. er det foretatt avsetninger for rekla-
masjonsarbeid, dvs. for utbedring av mangler på avsluttede prosjekter.
Garantiavsetninger mv. dekker også andre forpliktelser, slik som krav fra
underentreprenører, krav fra tredjemann mv. Det skilles mellom avsetninger
for:

- Påløpte garantiforpliktelser mv.: Avsetninger for faktisk pådratte og relativt
sikre forpliktelser, dvs. konstatert reklamasjonsarbeid som skal gjennom
føres innen kort tid og hvor kostnadene kan estimeres med stor sikkerhet.

- Usikre garantiforpliktelser mv.: Avsetninger for skjulte mangler, dvs.
forhold som ikke er konstatert. Dessuten gjelder det konstaterte forhold,
men hvor det er usikkerhet når det gjelder omfang, ansvarsforhold, kost-
nader mv. (tvister mv.).



VEIDEKKEÅRSRAPPORT 2007
111

Note 27 SKYLDIGE OFFENTLIGEAVGIFTER

2007 2006 2005
Skyldige offentlige avgifter 422,7 335,4 274,6

Forfallsstruktur
Forfaller om 0-3 måneder 415,4
Forfaller om 3-12 måneder 4,4
Forfaller senere enn 12 måneder 2,9
Sum skyldige offentlige avgifter 422,7

Skyldige offentlige avgifter består av skyldig merverdiavgift, skattetrekk,
folketrygdavgift o.l.

Note 28 ANNEN KORTSIKTIG GJELD

Annen kortsiktig gjeld 2007 2006 2005
Forskudd fra kunder 428,5 685,9 481,9
Annen gjeld 551,7 375,5 306,3
Sum annen kortsiktig gjeld 980,2 1 061,4 788,2

Forskudd fra kunder gjelder fakturert inntekt på prosjekter som ikke er opp-
tjent (fakturert, ikke utført). Skyldige feriepenger er inkludert i annen gjeld.
Det vises også til note 19 Kundefordringer.

Forfallsstruktur 2007
Etter påkrav, forfall ikke fastsatt 314,8
Forfaller om 0-3 måneder 298,2
Forfaller om 3-12 måneder 367,2
Annen kortsiktig gjeld 980,2

Forventede forfallstidspunkter for garantiavsetninger
Tidspunkt for når garantiavsetningene medfører utbetalinger er i mange til-
feller vanskelig å anslå da garantiavsetningen på et prosjekt skal dekke hele
reklamasjonsperioden. Det er derfor ikke utarbeidet en profil over når
utbetaling forventes foretatt.

Note 29 PANTSTILLELSER, GARANTIANSVAR OG
SOLIDARANSVAR

Pantstillelser 2007 2006 2005
Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l. 197,1 209,7 26,9
Bokført verdi av pantsatte eiendommer 328,5 261,4 49,5

Garantiansvar 2007 2006 2005
Garantier overfor tilknyttede selskaper - 26,5 55,7

Konsernet har avgitt negative pantsettelseserklæringer for lån og garanti-
stillelser. Gjennom deltakelse i ansvarlige selskap og arbeidsfellesskap vil
Veidekke kunne bli stilt til ansvar for andre deltakeres manglende evne til å
innfri sine forpliktelser. Solidaransvaret kan imidlertid først gjøres gjeldende
når det aktuelle selskapet ikke klarer å innfri sine forpliktelser.
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Note 30 YTELSERTIL 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.

Som grunnlag for fastsettelsen av lønn til konsernets ledere, ligger informasjon som hentes inn gjennom lønnsstatistikk og sammenligninger 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 etablert et bonusprogram der maksimal utbetaling er fastsatt til 30 % av årslønn, forankret i budsjett og måloppnåelse i forhold til avtalt handlingsplan.
Veidekkes ledere deltar dessuten i Veidekkes generelle program for aksjer til ledende ansatte, til rabattert kurs og med finansieringsbistand. Det foreligger
ingen aksjeopsjonsordninger i Veidekke.

Gjennomført lederlønnspolitikk for 2007 og virkninger for selskapet og aksjeeierne av inngåtte og endrede avtaler
Lønnsreguleringer foretatt i 2007, samt den bonus som er utbetalt i 2007 basert på resultater for 2006 har vært i overensstemmelse med den erklæringen
som ble avgitt til generalforsamlingen den 8. mai 2007. Det er ikke gjort vesentlige endringer i lønnsbetingelser for konsernledelsen. I forbindelse med nye
skatteregler for pensjon over 12G er det gjort enkelte mindre justeringer i vilkårene. Disse endringene vil kun få mindre effekt på selskapets fremtidige
kostnader til pensjon.

Godtgjørelse til konsernsjef og konsernledelse:

2007 2006 2007

Andre Samlet Samlet Årets endring Øvrige
Lønn Bonus godtgjørelser godtgjørelse godtgjørelse pensjonsrettigheter Aksjelån lån

Konsernsjef
Terje R. Venold 2,8 0,8 0,3 3,9 3,6 1,8 2,8
Konsernledelse
Dag Andresen 2,0 0,5 0,2 2,7 2,5 0,6 1,7
Arne Giske 1,5 0,5 0,2 2,2 2,1 0,6 2,1
Kai Krüger Henriksen 1,4 0,4 0,2 2,0 1,9 0,6 1,7 0,2
JørgenWiese Porsmyr 1) 0,9 0,2 1,1 0,9 1,1
Bente Lillestøl 2) 0,4 0,1 0,5 1,5 0,8
Vidar Aarvold 3) 1,2 0,2 1,4 0,6 1,7
Torben Bjørk-Nielsen 2,6 0,7 0,2 3,5 3,4 0,5* 1,6
Per-Ingemar Persson 2,0 0,4 0,1 2,5 2,6 1,3* 0,6
Samlet konsernsjef/konsernledelse 14,8 3,3 1,7 19,8 16,1 8,4 14,1 0,2

* Premie til innskuddsbasert pensjonsordning.

Godtgjørelse til personer som i løpet av 2007 har vært i konsernledelsen

2007 2006
Andre Samlet Samlet

Lønn Bonus godtgjørelser godtgjørelse godtgjørelse
Torkel Backelin 2) 0,7 0,4 0,1 1,3 2,0
Eigil Flaathen 3) 0,4 0,4 2,0
Leif E. Johansen 4) 0,8 0,4 0,1 1,3 2,3
Sum 1,5 1,2 0,2 3,0 6,3

Samlet godtgjørelse for hele konsernledelsen 22,8 22,4

Godtgjørelsen omfatter kun den periode hvor den ansatte inngikk i konsernledelsen.

1) JørgenWiese Porsmyr tiltrådte 1. april 2007.
2) Bente Lillestøl tiltrådte 1. juli 2007 etter Torkel Backelin.
3) Vidar Aarvold tiltrådte 1. januar 2007 etter Eigil Flaathen.
4) Leif E. Johansen overlot ansvaret til Arne Giske 1. juli 2007. Arne Giske var allerede i konsernledelsen.
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Konsernsjef
Konsernsjefen mottok i 2007 bonus i henhold til et etablert bonusprogram, som innebærer bonusutbetaling med inntil 30 % av årslønn for det enkelte år.
Bonus beregnes med basis i selskapets resultater målt mot budsjett og måloppnåelse i forhold til en personlig handlingsplan som er etablert i samråd med
kompensasjonsutvalget og styret.

For konsernsjefen er det en gjensidig oppsigelsestid på 12 måneder. I tillegg er han ved oppsigelse sikret lønn i ytterligere 12 måneder. Lønn og annen godt-
gjørelse som konsernsjefen mottar fra eventuell ny arbeidsgiver, går til tilsvarende avkorting i lønnsgarantien. Konsernsjefen har rett og plikt til å fratre sin
stilling ved fylte 60 år, dersom det ikke er enighet om et annet fratredelestidspunkt. Årlig førtidspensjon skal fra 60 til 67 år utgjøre 60 % av pensjons-
grunnlaget og reguleres iht. konsumprisindeksen. Livsvarig alderspensjon utbetales fra fylte 67 år og skal utgjøre 60 % av pensjonsgrunnlaget ved fratre-
delse. Pensjonsgrunnlaget skal ikke reguleres i perioden fra fratredelse til fylte 67 år. Eventuelle utbetalinger fra folketrygden og kollektive forsikringer
kommer til fradrag i pensjonsgarantien.

Konsernsjefen deltar i Veidekkes aksjeprogram for ansatte og kjøpte til sammen 7 300 aksjer gjennom programmet i 2007.
Aksjeprogrammet er nærmere omtalt i note 4. Det er ingen aksjeopsjonsordninger.

Veidekke har gitt lån til kjøp av Veidekkeaksjer til konsernsjefen på i alt 2,8 mill. NOK pr. 31. desember 2007. Lånet er dels rentefritt, og det er sikret med pant
i aksjene.

Konsernledelse
Medlemmene av konsernledelsen mottok i 2007 bonus i henhold til et etablert bonusprogram, som innebærer bonusutbetaling med inntil 30 % av årslønn
for det enkelte år. Bonus beregnes på basis av selskapets resultater målt mot budsjett og måloppnåelse i forhold til personlig handlingsplan som er etablert i
samråd med konsernsjefen.

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 avkorting i lønnsgarantien. Konsernledelsen har
pensjonsalder fra fylte 64 år. I perioden fra og med fratredelse og til fylte 67 år utbetales pensjon som tilsvarer 60 % av lønn ved fratredelse fra stilling som
konserndirektør. Eventuelle utbetalinger som avtalefestet pensjon, sluttvederlagsordning og kollektive forsikringer kommer til fradrag i pensjonsgarantien.

Konsernledelsen deltar i Veidekkes aksjeprogram for ansatte, og kjøpte til sammen 55 500 aksjer gjennom programmet i 2007. Aksjeprogrammet er
nærmere omtalt i note 4. Det er ingen aksjeopsjonsordninger. Veidekke har gitt lån til kjøp av Veidekkeaksjer til medlemmer av konsernledelsen på i alt 14,1
mill. NOK pr. 31. desember 2007. Fordelingen av lånet på konsernledelsens medlemmer fremgår av tabellen på foregående side. Lånene er dels rentefrie, og
de er sikret med pant i aksjene.

Godtgjørelse til styret:

Styrehonorar Samlet godtgjørelse
Göte Dahlin (styrets leder) 0,33 0,33
Kari Gjesteby 0,18 0,18
Jette Knudsen 0,18 0,18
Peder Chr. Løvenskiold 0,18 0,18
Martin Mæland 0,18 0,18
Hilde Merete Aasheim 0,18 0,18
Birte Almeland (ansattevalgt) 0,15 0,15
Nils Solevåg (ansattevalgt) 0,15 0,15
Steinar Krogstad (ansattevalgt) 0,15 0,15
Sum godtgjørelse til styret 1,7 1,7

Veidekke har opprettet revisjons-, kompensasjons- og eiendomsutvalg. Godtgjørelse for deltagelse i utvalgene er inkludert i styrehonoraret.

Godtgjørelse til revisor :
2007 2006

Lovpålagt revisjon inkludert revisjonsrelatert bistand 10,0 9,7
Skatterelatert bistand 1,2 1,7
Andre tjenester utenom revisjon 1,8 0,4
Sum godtgjørelse til revisor 13,0 11,8
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Note 31 LEIEFORPLIKTELSER

Avtaler hvor Veidekke er leietaker
Veidekke har uoppsigelige leieavtaler knyttet til leie av eiendommer, tomter, driftsmidler mv. Leieavtalene forfaller til betaling iht. tabellen nedenfor:

Husleie Driftsmidler Øvrige forpliktelser
2007 2006 2007 2006 2007 2006

Kostnader dette år (2007) 56,9 55,6 20,8 19,3 10,1 10,4
Kostnader neste år (2008) 46,4 37,2 20,3 19,4 10,1 10,7
Totale kostnader kommende 2-5 år (2009-2012) 126,9 114,7 45,7 25,7 32,2 33,6
Totale kostnader utover 5 år (2013-) 43,2 56,7 0,5 0,4 23,8 28,9

Avtaler hvor Veidekke er utleier
Veidekke har leieavtaler knyttet til utleie av eiendommer, tomter, driftsmidler mv. Leieavtalene forfaller til betaling som følger: :

Husleie
2007 2006

Inntekter dette år (2007) 16,0 9,5
Inntekter neste år (2008) 19,8 8,8
Totale inntekter kommende 2-5 år (2009-2012) 63,2 29,5
Totale inntekter utover 5 år (2013-) 29,4 1,2

Note 32 BETINGEDE UTFALL

Veidekke er løpende involvert i tvister vedrørende prosjektene, og en del
saker avgjøres i voldgift eller i retten. Dette gjelder både krav fra Veidekke
mot kunder (tilleggskrav) og krav mot Veidekke (utbedring av mangler,
erstatninger mv.). Det er gjort grundige vurderinger for å sikre en mest
mulig riktig regnskapsmessig rapportering. Det vises til konsernets
regnskapsprinsipper:

“For tilleggskrav og omtvistede beløp inntektsføres dette normalt ikke før
det er oppnådd enighet eller foreligger rettskraftig dom. For relativt sikre
krav inntektsføres en estimert andel av kravet.

For reklamasjonsarbeid mv. er det foretatt avsetninger for konstaterte og
sannsynlige forhold. Forventet sluttresultat på prosjektene oppdateres
løpende. Veidekke er pr. 31. desember 2007 ikke involvert i tvistesaker som
kan få stor effekt på fremtidig resultat. Det er ikke inntrådt hendelser etter
balansedagen som vil ha vesentlig effekt på konsernets stilling.”

Note 33 TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE

OBOS (26,0 % eierandel i Veidekke) og Veidekke har et eiendomsutviklings-
prosjekt sammen på Skøyen i Oslo. Dette drives gjennom Sjølyststranda
Eiendom AS, hvor hver av deltakerne eier 50 % av aksjene. Sjølyststranda
Eiendom AS kjøpte i 2002 eiendommen fra Norges Varemesse og utbygg-
ingen ble igangsatt i 2003. Samlet vil det bli bygget 570 boliger i egen regi
for salg. Prosjektet ferdigstilles i løpet av 2008. Samlet omsetning til Sjølyst-
stranda i 2007 var 113,7 mill. NOK (182,7 mill. NOK). Pr. desember 2007
utgjorde kundefordringer på selskapet 14,1 mill. NOK (13,5 mill. NOK).

Veidekke Skåne AB har i 2007 utført byggeoppdrag for Open House
Production AB, et datterselskap av OBOS. Kontrakten er inngått på konkur-
ransemessige vilkår. Samlet omsetning i 2007 var 59,5 mill. NOK (97,7 mill.
NOK). Pr. desember 2007 utgjorde kundefordringer på selskapet 12,9 mill.
NOK (34,0 mill. NOK).

Veidekke Bostad AB har sammen med Patentbygg Sverige AB (selskap
innen OBOS-konsernet) etablert selskapet BoVidSundet AB. Hver av
partene eier 50 % av aksjene i det etablerte selskapet, som driver med
eiendomsutvikling i Syd-Sverige. Pr. desember 2007 hadde BoVidSundet
et prosjekt med 54 leiligheter i produksjon og tre prosjekter på totalt 77
leiligheter under planlegging for salg og produksjonsstart i løpet av 2008.
Samlet fakturering til selskapet i 2007 var 16,3 mill. NOK, og pr. desember
utgjorde fordringene 39,4 mill. NOK.

Veidekke Entreprenør AS har i 2007 utført byggeoppdrag for StatoilHydro
ASA, tidligere Statoil ASA, hvor Veidekkes styremedlem Hilde Merete
Aasheim sitter i konsernledelsen. Kontraktene er inngått på konkurranse-
messige vilkår. Samlet omsetning i 2007 var 222.7 mill. NOK. Pr. 31.
desember 2007 utgjorde kundefordringer på selskapet 31,0 mill. NOK.

Gjennom datterselskapet Br. Reme AS har Veidekke i 2007 utført bygge-
oppdrag for selskaper eiet av minoritetsaksjonærene i Br. Reme AS. Kontrak-
tene er inngått på konkurransemessige vilkår. Samlet omsetning i 2007 var
230,5 mill. NOK (168,0 mill. NOK). Pr. 31. desember 2007 utgjorde kunde-
fordringer på selskapene 45,0 mill. NOK (35,5 mill. NOK).

Transaksjoner med tilknyttet og felleskontrollert virksomhet
Veidekke har en rekke tilknyttede og felleskontrollerte selskaper (ref. note
13). Transaksjoner med disse i 2007 samt mellomværender pr. 31. desember
2007 fremgår av tabellen nedenfor.

2007
Omsetning
Entreprenørvirksomheten 253,9
Industri 88,0
Øvrig 4,6
Sum 346,5
Balanse pr. 31. desember 2007
Fordringer 179,6
Gjeld 47,1

For opplysninger om avlønning til selskapets styre og ledelse vises det til
note 30.
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Note 34 KONSERNSTRUKTUR

Veidekke ASA har følgende vesentlige datterselskap:

Selskap Sted Eierandel
Veidekke Entreprenør AS Oslo 100 %
Hoffmann A/S København 100 %
Kolo Veidekke a.s Oslo 100 %
Veidekke Sverige AB Lund 100 %
Veidekke Eiendom AS Oslo 100 %
Veidekke Gjenvinning AS Oslo 100 %

Tabellen over viser kun datterselskap direkte eiet av Veidekke ASA. Samlet
består konsernet av ca. 70 operative datterselskaper direkte og indirekte
eiet av Veidekke ASA.
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(Beløp i mill. NOK) Note 2007 2006 2005

Driftsinntekter 81,6 76,7 71,7

Lønnskostnader 1 -56,8 -56,2 -63,3
Andre driftskostnader 3 -59,9 -63,5 -58,8
Avskrivninger 4 -1,8 -2,1 -5,4

Sum driftskostnader -118,5 -121,8 -127,5

Driftsresultat -36,9 -45,1 -55,8

Utbytte og konsernbidrag fra datterselskap 2 776,9 739,0 247,2
Andre finansinntekter 2 22,0 81,6 105,8
Finanskostnader 2 -43,3 -59,0 -69,9

Resultat før skattekostnad 718,7 716,5 227,3

Skattekostnad 10 0,8 3,0 -48,3

Årsresultat 719,5 719,5 179,0

Resultatdisponering

Utbytte 9 556,1 366,4 286,1
Fond for vurderingsforskjeller -4,3
Annen egenkapital 9 163,4 353,1 -102,8

Sum 719,5 719,5 179,0

Resultatregnskap Veidekke ASA
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pr. 31. desember

(Beløp i mill. NOK) Note 2007 2006 2005

EIENDELER
Anleggsmidler
Eiendommer 4 24,0 19,7 20,1
Maskiner o.l. 4 0,2 0,9 1,9
Aksjer i datterselskap 5 1 282,0 1 189,4 1 138,0
Aksjer i tilknyttede og felleskontrollerte selskap 6 13,4 13,4 11,4
Langsiktige fordringer konsernselskap mv. 7 136,4 183,9 127,9
Andre langsiktige fordringer 8 270,8 202,5 148,9
Sum anleggsmidler 1 726,8 1 609,8 1 448,2

Omløpsmidler
Kundefordringer 1,2 2,5 0,7
Kortsiktige fordringer konsernselskap 884,4 633,5 278,9
Andre fordringer 63,3 52,1 31,3
Likvide midler - - -
Sum omløpsmidler 948,9 688,1 310,9

Sum eiendeler 2 675,7 2 297,9 1 759,1

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Aksjekapital 70,1 71,5 71,5
Egne aksjer -1,1 -1,1 -
Overkursfond - 304,8 304,8
Annen egenkapital 992,0 591,4 359,8
Sum egenkapital 9 1 061,0 966,6 736,1

Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser 11 21,6 16,9 16,8
Utsatt skatt 10 3,7 7,7 9,5
Gjeld til kredittinstitusjoner o.l. 12 939,4 824,3 625,9
Sum langsiktig gjeld 964,7 848,9 652,2

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 32,2 33,4 33,5
Skyldige offentlige avgifter 5,7 6,9 8,2
Betalbar skatt 3,5 - 4,5
Avsatt utbytte 9 556,1 366,4 286,1
Kortsiktig gjeld konsernselskap 50,6 49,8 37,9
Annen kortsiktig gjeld 1,9 25,9 0,6
Sum kortsiktig gjeld 650,0 482,4 370,8

Sum egenkapital og gjeld 2 675,7 2 297,9 1 759,1
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(Beløp i mill. NOK) NOTE 2007 2006 2005

Operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad fratrukket utbytte og konsernbidrag -58,2 -22,5 -19,9
Mottatt utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper 738,6 247,2 312,3
Betalt skatt 4 0,3 -3,3 -
Avskrivninger 1,8 2,1 5,4
Gevinst ved salg av varige driftsmidler - - -4,3
Pensjoner, forskjell kostnad/betalt 4,7 0,1 0,5
Tilført fra årets virksomhet 687,2 223,6 294,0

Endring andre omløpsmidler -261,5 -375,4 35,5
Endring andre tidsavgrensningsposter 11,4 525,8 -26,5
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (A) 437,1 374,0 303,0

INVESTERINGSAKTIVITETER
Kjøp av varige driftsmidler 4 -5,4 -0,7 -2,3
Salg av varige driftsmidler - - 16,7
Innskudd egenkapital i datterselskap -92,6 -64,6 -39,0
Andre investeringer -20,9 -98,4 60,4
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (B) -118,9 -163,7 35,8

FINANSIERINGSAKTIVITETER
Nedbetaling kortsiktig gjeld - - -4,4
Opptak langsiktig gjeld 115,1 198,4 179,0
Emisjon - 0,2 1,6
Betalt utbytte 9 -364,3 -286,1 -515,0
Aksjebaserte transaksjoner ført mot egenkapital 9 22,2 -26,5 -
Tilbakekjøp egne aksjer 9 -91,2 -96,3 -
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (C) -318,2 -210,3 -338,8

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

Likvide midler pr. 1. januar - - -
Likvide midler pr. 31. desember - - -

Tilleggsopplysninger
Langsiktig låneramme DnB NOR 12 2 100,0 2 100,0 2 100,0
Benyttet kommitert låneramme pr. 31. desember 939,4 824,3 625,9

Kontantstrømoppstilling Veidekke ASA
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Noter Veidekke ASA

REGNSKAPSPRINSIPPER

Morselskapet Veidekke ASA er et holdingselskap uten egen virksomhet. Virksomheten består i investeringer i datterselskap og tilknyttede selskap, og inntek-
tene utgjør utbytte og konsernbidrag fra disse. I tillegg fakturerer Veidekke ASA datterselskapene for utførte tjenester. Veidekke ASA utarbeider regnskapet
etter norske regnskapsprinsipper.

Investeringer i datterselskap og tilknyttede selskap regnskapsføres etter kostmetoden. Dette innebærer at investeringene vurderes til anskaffelseskost, mens
man bare resultatfører utdelinger fra selskapene. Ved verdifall foretas nødvendige nedskrivninger av investeringene. Med unntak av tidspunktet for regnskaps-
føring 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 datterselskap 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 2007 ført som gjeld i regn-
skapet.

Når det gjelder renteswapper, regnskapsføres disse ikke i Veidekke ASA til virkelig verdi, slik de er behandlet i konsernregnskapet. Det vises her til konsern-
regnskapets note 8 under renterisiko.

Note 1 LØNNSKOSTNADER

2007 2006 2005
Lønn 40,6 35,5 35,4
Pensjonskost 6,8 8,6 10,2
Trygdeavgift 6,6 6,0 6,1
Annen lønnskost (sosiale kostnader etc.) 2,8 6,1 11,6
Sum 56,8 56,2 63,3

Gjennomsnittlig antall ansatte 44 45 43
Antall ansatte pr. 31. desember 42 47 43

Note 2 FINANSINNTEKTER/FINANSKOSTNADER

2007 2006 2005
Renteinntekter 15,8 33,3 16,7
Agioinntekter 6,2 6,0 5,5
Utbytte og konsernbidrag datterselskap 776,9 739,0 247,2
Gevinst salg aksjer* - 42,3 83,6
Finansinntekter 798,9 820,6 353,0
Rentekostnader -39,5 -55,2 -39,8
Agiokostnader -3,6 -2,7 -14,9
Andre finanskostnader -0,2 -1,1 -15,2
Finanskostnader -43,3 -59,0 -69,9
Finansinntekter/finanskostnader 755,6 761,6 283,1

* Gevinst salg aksjer i 2006 knytter seg til salg av aksjer i Veidekke
Construction AB (Vecon) til Veidekke Sverige AB.

Note 3 GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Godtgjørelse til revisor i 2007 er 0,8 mill. NOK for revisjon, 0,2 mill. NOK for
revisjonsrelatert bistand og 0,2 mill. NOK for skatterelatert bistand.

Note 4 EIENDOMMER, MASKINER O.L.
Eiendommer Maskiner Sum

Pr. 1. januar
Anskaffelseskost 58,3 28,9 87,2
Akkumulerte avskrivninger -38,6 -28,0 -66,6
Balanseført verdi 1. januar 19,7 0,9 20,6

Regnskapsåret
Bokført verdi 1. januar 19,7 0,9 20,6
Tilgang 5,4 - 5,4
Avgang - - -
Årets avskrivninger -1,1 -0,7 -1,8
Balanseført verdi 31. desember 24,0 0,2 24,2

Pr. 31. desember
Anskaffelseskost 63,7 28,9 92,6
Akkumulerte avskrivninger -39,7 -28,7 -68,4
Balanseført verdi 31. desember 24,0 0,2 24,2

Avskrivningsmetode Lineær Lineær
Avskrivningssats 2-5 % 10-25 %

Note 5 AKSJER I DATTERSELSKAP
Verdi i

Selskap Sted Eierandel % balansen*
Veidekke Entreprenør AS Oslo 100 549,8
Hoffmann A/S København 100 280,1
Kolo Veidekke a.s Oslo 100 190,1
Veidekke Sverige AB Lund 100 194,5
Veidekke Eiendom AS Oslo 100 21,9
Veidekke Gjenvinning AS Oslo 100 17,0
Noremco AS Oslo 100 13,3
BergheimTerrasser AS Trondheim 100 9,7
Veidekke Skui AS Bærum 100 5,0
Andre selskap 0,6
Totalt 1 282,0

* Bokført verdi i selskapsregnskapet pr. 31. desember 2007 (kostmetoden).
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Note 6 AKSJER ITILKNYTTEDE OG FELLESKONTROLLERTE
SELSKAP

Verdi i
Selskap Sted Eierandel % balansen*
NSS Group Oy Helsingfors 30 13,1
Allfarveg AS Oslo 50 0,3
Totalt 13,4

* Bokført verdi i selskapsregnskapet pr. 31. desember 2007 (kostmetoden).

Note 7 LANGSIKTIGE FORDRINGER KONSERN OG
FELLESKONTROLLERTE SELSKAPER

Veidekke ASA har gitt det 50 % eide selskapet Allfarveg AS et ansvarlig lån
på 53,4 mill. NOK. Lånet renteberegnes. Det vises til note 9 i konsern-
notene for nærmere omtale om aktiviteten og selskapet.

Note 8 LANGSIKTIGE FORDRINGER

2007 2006 2005
Lån til ansatte 267,5 198,6 142,9
Andre fordringer 3,3 3,9 6,0
Totalt 270,8 202,5 148,9

Det vises til nærmere omtale i note 4 for konsernet.

Note 9 AVSTEMMING EGENKAPITAL

2007 2006 2005
Egenkapital 1. januar 966,6 736,1 1 176,3
Emisjon 0,2 1,6
Utbytte egne aksjer 2,0
Kjøp egne aksjer -91,2 -96,3
Aksjebasert betaling - IFRS 2 20,2 -26,5
Endring pensjoner 8,6
Årsresultat 719,5 719,5 179,0
Utbytte -556,1 -366,4 -629,4
Egenkapital 31. desember 1 061,0 966,6 736,1

Pålydende Annen innskutt Annen Sum
Aksjekapital egne aksjer Overkursfond egenkapital egenkapital egenkapital

Egenkapital 31. desember 2006 71,5 -1,1 304,8 0 591,4 966,6
Egenkapital pr. 1. januar 2007 71,5 -1,1 304,8 0 591,4 966,6
Kjøp av egne aksjer frem til 8. mai 2007 -0,3 -38,3 -38,6
Utbytte på egne aksjer kjøpt 1. januar - 8. mai 2007 2,0 2,0
Sletting egne aksjer 8. mai 2007 -1,4 1,4 -
Overføring fra overkursfond til annen egenkapital -304,8 304,8 -
Kjøp av egne aksjer etter 8. mai 2007 -1,1 -51,5 -52,6
IFRS 2 - Aksjebaserte transaksjoner ansatte 20,2 20,2
Årsresultat 719,5 719,5
Utbytte -556,1 -556,1
Egenkapital 31. desember 2007 70,1 -1,1 0 304,8 687,2 1 061,0

Egne aksjer (Veidekke ASA)
Veidekke hadde i 2007 et program for tilbakekjøp av egne aksjer. Det vises til note 20 i konsernregnskapet.
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Note 10 SKATTEKOSTNAD OG UTSATT SKATT

Skattekostnad 2007 2006 2005
Betalbar skatt 4,8 -1,2 1,5
Endring utsatt skatt -4,0 -1,8 46,8
Sum 0,8 -3,0 48,3

Avvik skattekostnad
28 % av resultat før skattekostnad 201,2 200,6 63,6
Faktisk skattekostnad -0,8 3,0 -48,3
Avvik 200,4 203,6 15,3

Avvik skattekostnad
Skattefritt utbytte 200,7 193,2 -
Skattefrie aksjegevinster - 11,8 18,3
Korrigering tidligere år -1,1 - -
Andre poster 0,8 -1,4 -3,0
Sum 200,4 203,6 15,3

Utsatt skatt
Midlertidige forskjeller
Kortsiktige poster -3,0 -4,7 -13,0
Gevinst- og tapskonto 45,5 56,8 68,7
Andre langsiktige poster -29,1 -24,6 -21,8
Grunnlag utsatt skatt 13,4 27,5 33,9

Utsatt skatt (28 %) 3,7 7,7 9,5

Note 11 PENSJONER

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk
tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i
denne lov. Det vises til note 22 i konsernregnskapet.

Note 12 LANGSIKTIG GJELD

Konsernet har en langsiktig kommitert trekkramme hos DnB NOR på 2 100
mill. Denne løper frem til november 2010, men kan forlenges til 2012.
Bokført langsiktig gjeld består kun av trekk på konsernkonto. For nærmere
detaljer vises det til note 8 for konsernet.

Note 13 ØVRIGE NOTER

Følgende notekrav er dekket i konsernregnskapet:
Note 8: Finansielle instrumenter
Note 20: Antall aksjer, aksjeeiere mv.
Note 30: Ytelser til ledende ansatte

Oslo, 31. mars 2008
VEIDEKKE ASA

Styret

Steinar Krogstad

Martin Mæland Hilde Merete Aasheim

Göte Dahlin
Styrets leder

Kari Gjesteby JetteWigand KnudsenBirte Almeland

Peder Chr. Løvenskiold Nils Jarle Solevåg

Terje R. Venold
Konsernsjef
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ADRESSER

VEIDEKKEASA
Postboks 505 Skøyen, 0214 Oslo
Skabos vei 4, 0278 Oslo
Telefon: +47 21 05 50 00
Telefaks: +47 21 05 50 01
E-post: firmapost@veidekke.no

VEIDEKKE ENTREPRENØRAS
Postboks 506 Skøyen, 0214 Oslo
Skabos vei 4, 0278 Oslo
Telefon:+47 21 05 50 00
Telefaks: +47 21 05 50 28
E-post: entreprenor@veidekke.no

Region Øst
Postboks 103, 1713 Grålum
Tuneveien 87, 1712 Grålum
Telefon: +47 69 97 27 00
Telefaks: +47 69 97 27 01
E-post: distrikt.ostfold@veidekke.no

Region Syd
Postboks 300, 3101Tønsberg
St. Olavs gate 1 B, 3126Tønsberg
Telefon: +47 33 30 79 79
Telefaks: +47 33 30 79 78
E-post: distrvestfold@veidekke.no

Region Nord-Vest
Postboks 6005 Postterminalen,
5892 Bergen
Møllendalsbakken 9, 5009 Bergen
Telefon: +47 55 38 70 00
Telefaks: +47 55 38 70 01
E-post: distrbergen@veidekke.no

Region Anlegg
Postboks 504 Skøyen, 0214 Oslo
Skabos vei 4, 0278 Oslo
Telefon: +47 21 05 50 00
Telefaks: +47 21 05 50 28
E-post: anleggoslo@veidekke.no

Region Spesialprosjekt
Postboks 504 Skøyen, 0214 Oslo
Skabos vei 4, 0278 Oslo
Telefon: +47 21 05 50 00
Telefaks: +47 21 05 50 26
E-post: spesialprosjekt@veidekke.no

HOFFMANNA/S
Fabriksparken 66, DK-2600 Glostrup
Telefon: +45 4329 9000
Telefaks: +45 4343 3422
E-post: hoffmann@hoffmann.dk

Region Øst Nybyg
Fabriksparken 66, DK-2600 Glostrup
Telefon: +45 4329 9000
Telefaks: +45 4343 3422
E-post: oest-nybyg@hoffmann.dk

Region Øst Renovering
Fabriksparken 66, DK-2600 Glostrup
Telefon: +45 4329 9010
Telefaks: +45 4343 3422
E-post: oest-renovering@hoffmann.dk

Region Anlæg
Fabriksparken 66, DK-2600 Glostrup
Telefon: +45 4329 9150
Telefaks: +45 4343 3422
E-post: anlaeg@hoffmann.dk

RegionVest
Edwin Rahrs Vej 88, DK-8220 Brabrand
Telefon: +45 8747 4747
Telefaks: +45 8747 4787
E-post: vest@hoffmann.dk

RegionTeknik
Fabriksparken 33, DK-2600 Glostrup
Telefon: +45 4329 9387
Telefaks: +45 4343 0753
E-post: teknik@hoffmann.dk

Hoffmann Ejendomme
Fabriksparken 66, DK-2600 Glostrup
Telefon: +45 4329 9310
Telefaks: +45 4343 3422
E-post: go@hoffmann.dk

VEIDEKKE SVERIGEAB
Råbyvägen 1, S-224 78 Lund
Telefon: +46 46 19 94 00
Telefaks: +46 46 14 53 81
E-post: info.skane@veidekke.se

Region Anläggning Öst
Box 1503, S-172 29 Sundbyberg
Allén 7, S-172 29 Sundbyberg
Telefon: +46 8 635 61 00
Telefaks: +46 8 635 61 98
E-post: info@veidekke.se

Region Bygg Stockholm
Box 1503, S-172 29 Sundbyberg
Allén 7, S-172 29 Sundbyberg
Telefon: +46 8 635 61 00
Telefaks: +46 8 635 61 98
E-post: info@veidekke.se

RegionVäst
S-416 82 Göteborg
Norra Gubberogatan 32
Telefon: +46 31 50 56 00
Telefaks: +46 31 84 68 61
E-post: info.vast@veidekke.se

Region Skåne
Råbyvägen 1, S-224 78 Lund
Telefon: +46 46 19 94 00
Telefaks: +46 46 14 53 81
E-post: info.skane@veidekke.se

Veidekke Bostad
Box 1503, S-172 29 Sundbyberg
Allén 7, S-172 29 Sundbyberg
Telefon: +46 8 635 61 00
Telefaks: +46 8 635 61 99
E-post: info@veidekke.se

VEIDEKKE EIENDOMAS
Postboks 507 Skøyen, 0214 Oslo
Skabos vei 4, 0278 Oslo
Telefon: +47 21 05 50 00
Telefaks: +47 21 05 50 11
E-post: eiendom@veidekke.no

Region Østland
Postboks 507 Skøyen, 0214 Oslo
Skabos vei 4, 0278 Oslo
Telefon: +47 21 05 50 00
Telefaks: +47 21 05 50 11
E-post: eiendom@veidekke.no

Region Syd
Postboks 300, 3101Tønsberg
St. Olavsgate 1, 3126Tønsberg
Telefon: +47 33 30 79 79
Telefaks: -47 33 30 79 77
E-post: eietonsberg@veidekke.no

Region Nord/Vest
Postboks 6100 Sluppen, 7435Trondheim
Vegamot 8, 7048Trondheim
Telefon: +47 73 82 35 00
Telefaks: +47 73 82 35 90
E-post: eietrondheim@veidekke.no

VEIDEKKE INDUSTRI
KOLOVEIDEKKE a.s
Postboks 508 Skøyen, 0214 Oslo
Skabos vei 4, 0278 Oslo
Telefon: +47 21 05 50 50
Telefaks: +47 21 05 50 51
E-post: asfalt@veidekke.no

Asfalt/Drift ogVedlikehold
Postboks 508 Skøyen, 0214 Oslo
Skabos vei 4, 0278 Oslo
Telefon: +47 21 05 50 50
Telefaks: +47 21 05 50 51
E-post: asfalt@veidekke.no

Pukk og Grus
Postboks 2024, 3241 Sandefjord
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Telefon: +47 33 29 30 71
Telefaks: +47 33 45 92 84
E-post: industri@veidekke.no

Maskinentreprenør/Riving
Postboks 237, 3471 Slemmestad
Almedalsveien 6, 1391 Vollen
Telefon: +47 66 79 45 00
Telefaks: +47 66 79 50 26
E-post: post@dokken.no

Gjenvinning
Postboks 508 Skøyen, 0214 Oslo
Skabos vei 4, 0278 Oslo
Telefon: +47 21 05 50 00
Telefaks: +47 21 05 50 21
E-post: gjenvinning@veidekke.no

Flere adresser på www.veidekke.no
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2007 2006 2005 2004 2004

IFRS IFRS IFRS IFRS NGAAP

DRIFT *

Driftsinntekter 19 336 16 442 14 579 12 826 12 934

Driftsresultat 883 712 592 352 323

Resultat før skatt 1 181 923 711 383 342

Netto årsresultat 1) 990 708 558 263 235

Ordrereserve entreprenørvirksomheten 13 263 12 381 10 902 9 177 9 177

RENTABILITET

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

Resultatmargin (%) 3) 6,1 5,6 4,9 3,0 2,6

Egenkapitalrentabilitet (%) 4) 49,3 44,5 36,8 19,1 17,0

KAPITALFORHOLD *

Totalkapital 8 699 8 311 6 370 5 750 5 784

Samlet egenkapital 5) 2 286 1 778 1 470 1 638 1 578

Egenkapitalandel (%) 6) 26,3 21,4 23,1 28,5 27,3

Netto rentebærende posisjon 7) 192 -534 -109 -76 -71

LIKVIDITET

Likviditet pr. 31. desember * 272 331 345 401 431

Ubenyttede lånerammer * 1 681 1 275 1 628 1 096 1 096

Likviditetsgrad 8) 11,97 4,85 6,28 5,12 5,14

AKSJEN OG AKSJONÆRFORHOLD***

Børskurs pr. 31. desember 50,75 47,40 38,50 20,20 20,20

Resultat pr. aksje **9) 7,1 5,0 3,9 1,9 1,7

Utbytte pr. aksje 4,0 2,6 2,0 3,6 3,6

Utestående aksjer (gjennomsnitt mill.) 140,0 142,9 143,0 138,3 138,3

Børsverdi pr. 31. desember 7 056 6 680 5 507 2 890 2 890

PERSONALFORHOLD

Antall ansatte i Skandinavia pr. 31. desember 6 475 6 351 5 598 5 436 5 455

Sykefravær (%), Norge 5,2 4,9 4,6 4,9 4,9

Sykefravær timelønnede (%), Norge 6,4 6,5 6,0 6,4 6,4

Fraværsskader pr. million arbeidede timer, Skandinavia

(H-verdi) 7,0 5,7 9,3 10,8 10,8

Lønninger og sosiale kostnader * 3 831 3 307 2 930 2 701 2 713

* Beløp i mill. kroner / ** Ingen utvanningseffekt foreligger / ***Justert for aksjesplitt 1:5 i mai 2007

**** Inkl. kr 2,50 i ekstraordinært utbytte
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Ordrereserve
entreprenørvirksomheten

Nøkkeltall

En av de sentrale utfordringene fremover er et noe mer usikkert
boligmarked. I Norge ventes dette å føre til lavere salgstakt på
nye boliger, og dermed færre prosjekter som kommer til opp-
start. I Danmark har salget av nye boliger vært meget svakt
i lang tid, og her ventes det ikke en snarlig bedring. Også det
svenske boligmarkedet preges av noe større usikkerhet, selv
om det så langt ikke er tydelige tegn til tilbakegang. Markedet
for næringsbygg og anlegg vil i stor grad kompensere for ned-
gangen i boligmarkedet. Det satses også betydelig på opp-
gradering og vedlikehold av offentlige infrastrukturanlegg, noe
som vil gi vår virksomhet innen asfalt og veivedlikehold gode
muligheter fremover.

Vi ser muligheter for reduserte innkjøpskostnader gjennom nye
innkjøpskanaler og samarbeidsformer med leverandørene, men
et mulig større potensial ligger i å effektivisere eget tidsforbruk
og forbedre samspillet med underentreprenørene. Forbedrings-
prosessene som kontinuerlig pågår i konsernet, viser at det er
store produktivitetsgevinster å hente i et prosjekt gjennom
involvering av alle ansatte og underentreprenørene.

Prosjektrisiko vil alltid være til stede, og vi legger vekt på å
velge prosjekter der vi kan gjøre mest av det vi kan best, velge
kunder som vi kan ha et godt samspill med og sørge for å ha
riktig kompetanse og ressurser. Gjennom vår sterke posisjon
har vi mulighet til å være selektive og velge prosjekter der vi
har konkurransefortrinn.

Vi arbeider aktivt for å sikre at Veidekke skal være en attraktiv
arbeidsplass både for nåværende og nye medarbeidere. Rekrut-
teringen av nye ansatte skjer planmessig gjennom aktivitet
rettet mot skoler, høyskoler og universiteter. Medarbeiderne
tilbys utviklingsmuligheter både i jobbsituasjonen og gjennom
fag- og lederutviklingsprogram. Til sentrale leder- og fagstillinger
skjer rekrutteringen fortrinnsvis internt.

Vi har en motivert og godt rustet organisasjon, kvalifiserte med-
arbeidere og en god ordresituasjon. Alt i alt vurderes utsiktene
for Veidekkekonsernet som gode for 2008. Den usikkerhet som
råder i ulike deler av markedene, skal vi møte med fokus på
markedsovervåking, en veltrimmet organisasjon og fokus på
lønnsomhet og kostnadskontroll.

Det ble en meget sterk avslutning
på et godt år for selskapet. En solid
omsetningsvekst og marginøkning
ga et resultat før skatt på 1,2 milliar-
der NOK for Veidekke i 2007.
Resultatene ble spesielt gode i
Norge, der både entreprenør- og
eiendomsvirksomheten oppnådde
rekordresultater. Den samlede
ordrereserven for konsernets entre-
prenørvirksomhet på slutten av året
var på over 13 milliarder NOK.

Området helse, miljø og sikkerhet
(HMS) har vært i fokus også i 2007,
men likevel ble det ved utgangen
av året registrert en høyere H-verdi
(antall skader med fravær pr. million
arbeidede timer) enn ved utgangen
av 2006. H-verdien i Veidekkes
virksomhet i Skandinavia, sett
under ett, ble på 7,0 mot 5,7 ett år
tidligere. Sykefraværet holdt seg
imidlertid noenlunde konstant.

Norge
Den betydelige resultatfremgangen i Norge har
naturligvis en sammenheng med de gode markeds-
forhold totalt sett, men kanskje viktigere er frem-
gangen et resultat av god risikostyring, en meget
god utnyttelse av våre produksjonsressurser og
kontinuerlig arbeid med forbedringer i alle virksom-
hetsområdene. Driften har vært god i alle entrepre-
nørenhetene, eiendomsvirksomheten har hatt høy
salgsgrad og industrivirksomheten har hatt frem-
gang i et voksende marked.

Danmark
Resultatet for Veidekkes danske virksomhet,
Hoffmann, ble totalt sett svakt, og var preget av
nedskrivninger på noen problemprosjekter på
Sjælland. I andre regioner og virksomhetsområder
var utviklingen tilfredsstillende og resultat-
marginene gode.

Sverige
I Sverige har det vært en noe varierende, men
positiv utvikling. Entreprenørvirksomheten har
styrket sin markedsposisjon betydelig gjennom
blant annet å utvikle og forbedre organisasjonen
og legge stor vekt på samspillet med kundene,
men har fortsatt for lave marginer. Eiendoms-
utviklingsvirksomheten har hatt en meget tilfreds-
stillende utvikling med gode resultater og høy
salgsgrad på boligprosjektene.

Utfordringer i 2008Hovedtrekk i 2007

Definisjoner nøkkeltall

1) Netto årsresultat:
Årsresultat etter minoritetsinteresser.

2) Driftsmargin:
Driftsresultat i prosent av driftsinntekter.

3) Resultatmargin:
Resultat før skattekostnad i prosent
av driftsinntekter.

4) Egenkapitalrentabilitet:
Resultat etter skattekostnader i prosent av
gjennomsnittlig samlet egenkapital.

5) Samlet egenkapital:
Bokført egenkapital inkludert minoritets-
interesser.

6) Egenkapitalandel:
Samlet egenkapital i prosent av totalkapital
pr. 31. desember.

7) Netto rentebærende posisjon:
Likvide midler pluss rentebærende fordringer
minus kortsiktig rentebærende gjeld minus
langsiktig rentebærende gjeld.

8) Likviditetsgrad:
Likvide midler pluss ubenyttede lånerammer
dividert med kortsiktig rentebærende gjeld.

9) Resultat pr. aksje:
Ordinært årsresultat etter minoritetsinteresser
dividert med gjennomsnittlig antall utestående
aksjer (fullt utvannet).

Finansiell kalender 2008

Offentliggjøring av delårsresultater:
1. kvartal: 8. mai
2. kvartal: 14. august
3. kvartal: 6. november

Ordinær generalforsamling avholdes den 7. mai.
Aksjene noteres eksklusive utbytte den 8. mai.
Utbytte utbetales aksjonærene den 20. mai.

********



Investor Relations, telefon +47 21 05 77 22
Internett: www.veidekke.no

Årsrapporten finnes på
www.veidekke.no/investorinfo

Finansiell informasjon omVeidekke
finnes også på
www.huginonline.no/VEI

Innhold Veidekke er en
skandinavisk entreprenør
og eiendomsutvikler
med nær 6 500 ansatte.
Selskapet er i dag
ledende i Norge, det
tredje største i Danmark
og har betydelig
virksomhet i Sveriges
vekstregioner.
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Gjennomsnittlig
margin de siste
tre årene
– i prosent.

Prosentandel
avVeidekkes
kunder som er
flergangskunder.

Antall store
materialleverandører
vi har samarbeidet
med i over fem år.
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