
RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2002  VEIDEKKE ASA 

 
Mill. kr. 2. kvartal 2. kvartal 1.1. - 30.6 1.1. - 30.6 Året 
HOVEDTALL 2002 2001 2002 2001 2001 
Driftsinntekter 3 018,7 2 647,6 5 269,1 4 930,2 10 561,8 
Driftsresultat før avskrivninger 
(EBITDA) 

216,8 168,2 317,0 271,3 718,1 

Driftsresultat (EBIT) 107,6 51,3 140,2 73,8 243,0 
Resultat før skatt 77,7 14,9 85,3 7,2 135,3 
Resultat pr. aksje (kr.) 1,66 0,22 1,89 0,09 2,58 
Kontantstrøm pr. aksje (kr.) 5,70 4,58 8,42 7,49 20,26 
 
 
HOVEDTREKK 
 
Veidekkes omsetning i 2. kvartal var 3.018,7 mill. kroner (2.647,6 mill. kroner). Resultat før finans- 
og skattekostnader og avskrivninger (EBITDA) ble 216,8 mill. kroner (168,2 mill. kroner). 
Kontantstrøm pr. aksje ble kr. 5,70 (kr. 4,58). Resultat før skatt ble 77,7 mill. kroner (14,9 mill. 
kroner). Dette tilsvarer et resultat pr. aksje på kr. 1,66 (kr. 0,22). 
 
Konsernets driftsresultat i 2. kvartal var 107,6 mill. kroner (51,3 mill. kroner). I driftsresultatet er det 
tatt hensyn til goodwillavskrivninger på 16,7 mill. kroner (23,1 mill. kroner). Netto finansresultat ble 
-28,6 mill. kroner (-36,4 mill. kroner). 
 
Aktiviteten i de skandinaviske byggmarkeder har i hovedtrekk vært som forventet 1. halvår, med høy 
aktivitet i Norge, bedre aktivitet i Sverige og stabilt i Danmark. Anleggsmarkedet har derimot vist en 
svakere utvikling enn forutsatt. 
 
Et tilfredsstillende 2. kvartal 
Veidekkes resultater for 2. kvartal viser en fortsatt fremgang sammenlignet med fjoråret. Divisjon 
Entreprenør Norge og Divisjon Eiendom har den mest positive resultatutviklingen. 
  
For Entreprenør Norge viser utviklingen gjennom 1. halvår at virksomheten er i en positiv utvikling, 
og at forbedringsarbeidet har gitt resultater. Det gode kvartalsresultatet i Divisjon Eiendom kan 
knyttes til inntektsføringen i forhold til salg og fremdrift på boligprosjektene og til gevinst ved salg av 
Berskau bo- og omsorgssenter i Drammen. I 2. halvår vil imidlertid resultatet for divisjonen flate ut på 
grunn av sen igangsetting av nye prosjekter. 
  
I Entreprenør Danmark er resultatet lavere enn forventet som en følge av forsinket igangsetting av 
flere store prosjekter. Entreprenør Danmark har en meget positiv ordrereserve og flere større 
prosjekter som er under avklaring. Dette vil sikre økt aktivitet i 2. halvår og fremover. Divisjonen vil 
likevel ha et noe lavere volum enn forutsatt for 2002 som helhet. 
 
De deler av aktivitetene i konsernet som fremdeles trekker noe ned, er entreprenørvirksomheten i 
Stockholm og utenlandsdelen av Divisjon Spesialprosjekt. I Stockholm er ikke resultatutviklingen som 
forventet. Årsakene til dette er både at vi fortsatt har en noe høyere kapasitet enn det 
omsetningsvolumet skulle tilsi, og at vi har måttet gjøre noen nedjusteringer av sluttprognosen på to 
prosjekter. Med en stadig økende ordremasse vil forholdet mellom kapasitet og volum bli bedre 
utlignet utover høsten, noe ikke minst en kontraktstildeling i august på bygging av 34 km motorvei på 
E4 nord for Stockholm, vil kunne bidra til. Kontrakten er på drøye 1,3 milliarder SEK, og skal utføres 
i et nært samarbeid med en av Sveriges ledende anleggsentreprenører, Vägverket Produktion Mitt. 
 
I slutten av mai overtok Veidekke virksomhetene til Lennart Knutsson AB og datterselskaper. 
Selskapene har en samlet omsetning på om lag SEK 270 mill. og 230 ansatte. Disse er inkludert i 
regnskapet for 1. halvår. 
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Divisjon Spesialprosjekt har hatt en positiv utvikling for virksomheten i Skandinavia gjennom 1. 
halvår, men det samlede resultatet for divisjonen trekkes fremdeles ned av en generell overkapasitet i 
1. halvår med bl.a. en ytterligere utsettelse på vannkraftprosjektet Bujagali i Uganda. På grunn av 
disse utsettelsene har man valgt å demobilisere anlegget i Uganda inntil videre og overføre ressursene 
til utvikling av andre prosjekter. Divisjonen har den senere tid sikret flere store anleggskontrakter i 
Norge, og den nye motorveikontrakten på E4 i Sverige er et eksempel på at denne omdisponeringen 
har bidratt til nye muligheter. 
 
Like før offentliggjøringen av resultatene for 2. kvartal ble forhandlinger om salg av Veidekkes 
maskinutleievirksomhet Bautas til det finske maskinutleieselskapet Ramirent avsluttet. Den pris 
Veidekke oppnår for salget er tilsvarende NOK 885 mill., men samtidig går Veidekke inn som 33% 
eier av det ”nye” Ramirent gjennom en rettet emisjon på EUR 30 mill (ca. NOK 225 mill). 
Transaksjonen er en tydeliggjøring av Veidekkes økte fokus på kjerneområdene, 
entreprenørvirksomhet og eiendomsutvikling, samtidig som det oppnås en kapitalfrigjøring for 
konsernet på ca. NOK 630 mill. Veidekke kan med dette inntektsføre en regnskapsmessig gevinst på 
2/3 av NOK 45 mill., NOK 30 mill., i tredje kvartal. Gjennomføring med oppgjør for transaksjonen vil 
skje 30. september 2002 med regnskapsmessig effekt fra samme tidspunkt. 
 
I saken hvor Konkurransetilsynet har etterforsket asfaltentreprenørene for brudd på 
konkurranselovgivningen, har Konkurransetilsynet anmeldt de fem ledende asfaltentreprenørene til 
Økokrim for brudd på konkurranseloven. Blant disse er Veidekkes datterselskap Kolo-Veidekke a.s. 
Det fremgår ikke av anmeldelsen hvilke forhold som skal granskes, så styret avventer derfor Økokrims 
videre etterforskning.  
 
Konsernets ordrereserve er solid. Ved utgangen av kvartalet var den 7.255 mill. kroner, sammenlignet 
med 6.097 mill. kroner på samme tidspunkt i fjor og 7.177 mill. kroner ved årsskiftet. Kontrakten på 
bygging av E4 i Sverige er ikke inkludert.  
 
 
VIRKSOMHETEN 
 
Entreprenør Norge 
Divisjonen ivaretar Veidekkes aktivitet innen nybygg og ombygging av bolig- og næringsbygg, samt 
regional anleggsvirksomhet.  
 
Entreprenør Norge hadde en omsetning i 2 kvartal på 1.321,5 mill. kroner (1.186,8 mill. kroner). 
Resultat før skatt var 36,1 mill. kroner (-4,0 mill. kroner).  
 
Utviklingen i løpet av 2. halvår viser at virksomheten fortsetter den positive fremgangen i lønnsomhet 
fra 1. kvartal. Gjennom systematisk forbedringsarbeid har man oppnådd en bedring i resultater i så 
godt som alle regioner og distrikter.  
 
1. halvår i år har vært preget av fortsatt høy aktivitet i byggmarkedet i Norge. Lavere aktivitet innen 
private næringsbygg er blitt kompensert med økt offentlig byggeaktivitet. Også innen boligbygging 
har aktiviteten vært høy i 1. halvår. For 2. halvår ser vi tendenser til noe svakere utvikling innen 
yrkesbygg, mens boligbyggingen vil følge en flat utvikling. Anleggsmarkedet ventes å ta seg noe opp 
etter å ha vært svakt i den første delen av året. 
 
Divisjonen har inngått flere viktige byggekontrakter i løpet av kvartalet. Den største kontrakten er på 
172 mill. kroner og gjelder oppføring av Fritzøe Brygge i Larvik, hvor det skal bygges forretninger, 
kontorer, restauranter og boliger. 
 
Ved utgangen av kvartalet hadde Entreprenør Norge en ordrereserve på 3.687 mill. kroner 
sammenlignet med 3.650 mill. kroner på samme tid i fjor og 4.089 mill. kroner ved årsskiftet. 
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Entreprenør Danmark 
Divisjonen omfatter Veidekkes datterselskap Hoffmann, som utfører konsernets 
entreprenørvirksomhet i Danmark. 
 
Entreprenør Danmark hadde en omsetning i 2. kvartal på 486,3 mill. kroner (547,8 mill. kroner) og et 
resultat før skattekostnader på 6,1 mill. kroner (7,4 mill. kroner).  
 
Flere store prosjekter, bl.a. Lyngby Storcenter for Steen & Strøm og kontorbygget for KLP 
Ejendomme i Ørestaden, som skulle vært igangsatt i 1. kvartal, ble utsatt og ble først igangsatt i 2. 
kvartal. Denne manglende omsetningen har det vært vanskelig å erstatte på kort sikt, og det vil derfor 
påvirke årets samlede volum. 
 
Bygg- og anleggsmarkedet i Danmark har i 1. halvår vært noe svakere enn året før, men antas å ta seg 
opp i 2. halvår. Flere store prosjekter både innen bygg og anlegg er ventet å komme til utførelse i 
København-området, noe som vil bidra til å øke aktiviteten. 
 
Ved utgangen av kvartalet hadde Entreprenør Danmark en ordrereserve på 1.591 mill. kroner 
sammenlignet med 1.256 mill. kroner på samme tid i fjor og 1.345 mill. kroner ved årsskiftet. 
Ordrereserven er historisk høy. 
 
 
Entreprenør Sverige 
Divisjonen omfatter bolig- og næringsbygg samt anleggsvirksomhet med utgangspunkt i Veidekke 
Stockholm AB, Veidekke Construction AB i Göteborg (Vecon) og de nylig oppkjøpte selskapene i 
Skåne-regionen. 
 
Divisjonen hadde en omsetning i 2. kvartal på 145,3 mill. kroner (75,9 mill. kroner). Resultat før skatt 
var -4,0 mill. kroner (-2,2 mill. kroner).  
 
Resultatene for virksomheten til Vecon i Göteborg er fortsatt tilfredsstillende, og deres ordresituasjon 
tilsier en fortsatt god utvikling.  
 
For entreprenørvirksomheten i Stockholm er det ikke oppnådd ønskede resultater. 
Omsetningsutviklingen er positiv, og den er nå bygget på en langsiktig ordrereserve, men kostnadene i 
forbindelse med tilbudsarbeid og oppbygging av kapasiteten i forkant av oppdragene har vært noe 
høyere enn planlagt. Videre har man måttet nedjustere sluttprognosene på to prosjekter. I juni 
undertegnet Veidekke Stockholm AB kontrakt på oppføring av to boligprosjekter i Stockholm på til 
sammen 152 mill. SEK. Kontrakten på bygging av motorvei på E4 er et viktig gjennombrudd for 
Veidekkes virksomhet i regionen. 
 
Integreringen av de nye selskapene i Skåne-regionen er igangsatt og virksomheten vil bli en viktig 
bidragsyter i Veidekkes strategiske utvikling i det tredje av Veidekkes satsingsområder i Sverige. 
 
En vekst i antallet igangsatte boliger på 28% i årets første seks måneder sammenlignet med året før, 
har vært "motoren" i svensk BA- marked i år. Markedet for næringsbygg har falt noe som følge av lav 
aktivitet innen svensk næringsliv. Denne utviklingen venter vi skal fortsette i 2. halvår 2002. 
Anleggsmarkedet har vært preget av en noe avventende holdning som har bidratt til at flere prosjekter 
er utsatt i tid. Utsettelsen av satsingen på tredje generasjons mobiltelefoni har også bidratt til lavere 
aktivitet enn antatt.  
 
Ved utgangen av kvartalet hadde Entreprenør Sverige en ordrereserve på 693 mill. kroner 
sammenlignet med 353 mill. kroner på samme tid i fjor og 636 mill. kroner ved årsskiftet. Med god og 
mer langsiktig ordredekning kan Veidekke Stockholm nå konsentrere seg mer om 
prosjektgjennomføring.  
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Spesialprosjekt 
Divisjon Spesialprosjekt utfører mobil anleggsvirksomhet, hovedsakelig i det skandinaviske markedet. 
Aktiviteten foregår i større prosjekter, og i samarbeid med lokale anleggsavdelinger i Norge, Sverige 
og Danmark. Enheten er prosjektorientert og er utviklet til en fleksibel virksomhet som kan tilpasses 
svingende aktivitetsnivå. 
 
Divisjonens omsetning i 2. kvartal var 330,2 mill. kroner (215,6 mill. kroner). Resultat før skatt ble 
-2,7 mill. kroner (-7,3 mill. kroner). 
 
Aktiviteten i det skandinaviske markedet øker, og i denne mest betydningsfulle delen av virksomheten 
ser man også en klar resultatforbedring. I juli ble det inngått kontrakt på bygging av en veitunnel i 
Sogn og Fjordane til 113 mill. kroner, samt avtale om bygging av kraftverk i Øvre Otta for 385 mill. 
kroner. Viktig er også den nye motorveikontrakten på E4 nord for Stockholm som skal utføres i 
samarbeid med Veidekke Stockholm AB og Vägverket Produktion Mitt som bistår med både 
ressurser, nettverk og lokalkunnskap. 
 
Vannkraftprosjektet Bujagali i Uganda er nok en gang utsatt på grunn av så vel finansielle som 
politiske forhold, men både Verdensbanken ved IFC og ugandiske myndigheter har et sterkt ønske om 
få gjennomført arbeidet med prosjektet. I de siste måneder har det vært gransket påstander og 
mistanker om korrupsjon i forbindelse med utviklingen av prosjektet. De ulike partene ble bedt om å 
gjennomgå sin virksomhet i regionen, noe som naturligvis ble fulgt opp fra Veidekkes side. Det ble 
ikke funnet noe hos Veidekke som underbygger mistanker knyttet til Bujagali-prosjektet, men det ble 
dessverre funnet underlag for en ikke godkjent utbetaling fra det likviderte datterselskapet Nor-Icil 
Ltd. til en ugandisk embetsmann i 1999. Selv om dette ikke har forbindelse med Bujagali-prosjektet, 
valgte Veidekke å rapportere hendelsen, da saken er lokalisert til Uganda. 
 
Den totale eksponering for Veidekke knyttet til prosjektet beløper seg til ca. 20 mill. kroner. 
 
Ved utgangen av kvartalet hadde Spesialprosjekt en ordrereserve på 1.284 mill. kroner, sammenlignet 
med 838 mill. kroner på samme tid i fjor og 1.107 mill. kroner ved årsskiftet. Av dette er 275 mill. 
kroner ordrereserve utenfor Skandinavia.  
 
Eiendom  
Divisjonens virksomhet omfatter utvikling av næringsbygg, spesialbygg for offentlig virksomhet og 
boliger i egen regi i Norge, Sverige og Danmark. 
 
Divisjonen hadde i 2. kvartal en omsetning på 445,6 mill. kroner (137,4 mill. kroner). Resultat før 
skatt var 37,9 mill. kroner (15,5 mill. kroner).  
 
Veidekke følger det regnskapsprinsipp at en starter å inntektsføre resultatet fra boligprosjekter når 
salget har nådd et betryggende nivå. Det gode resultatet i kvartalet skyldes blant at salget i flere 
prosjekter har nådd et slikt nivå. I tillegg ble Berskau bo- og omsorgssenter i Drammen solgt i 2. 
kvartal. Resultatet for divisjonen i 2. halvår vil imidlertid bli lavere på grunn av sen igangsetting av 
nye prosjekter. 
 
Ved halvårsskiftet hadde vi 610 leiligheter under bygging, hvorav 510 i Norge og 100 i Sverige. Dette 
er noe lavere enn budsjettert. Boligkjøperne er nå mer forsiktige, og salgstakten i markedet er derfor 
lavere enn tidligere. Prisene har imidlertid holdt seg stabile. Antall ferdigstilte, usolgte boliger er ni. 
 
Det er ikke igangsatt nye næringsbygg i perioden. Markedet for kontorer er betydelig svekket, mens 
det fortsatt er bra etterspørsel etter butikklokaler.  
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Den 1. august overtok OBOS og Veidekke Norges Varemesses anlegg på Skøyen i Oslo. 
Kjøpesummen er ca. 460 millioner kroner. Reguleringsplanen for eiendommen er nå vedtatt og 
inneholder muligheten for å bygge ca. 480 boliger og noe næringsareal. Markedsføring av første 
boligetappe ventes å starte i 4. kvartal. 
 
 
Industri  
Divisjonen omfatter forretningsområdene: Asfalt/råvarer (Kolo Veidekke a.s), utleie av bygg- og 
anleggsutstyr i Norge og Sverige (Bautas a.s), og gjenvinning (Veidekke Gjenvinning a.s). 
 
Industris omsetning i 2. kvartal var 597,7 mill. kroner (601,1 mill. kroner). Resultat før skatt ble 13,3 
mill. kroner (14,5 mill. kroner). I mai ble virksomhetsområdet værbeskyttelse solgt til det finske 
selskapet Lucrosus oy. Veidekke deltar her med et egenkapitalinnskudd på 16 mill. kroner, som 
tilsvarer en eierandel på 30%. Transaksjonen var resultatnøytral for Veidekke og frigjorde nær 150 
mill. kroner i likviditet. 
 
Asfaltvirksomheten hadde en omsetning i 2. kvartal på 333,9 mill. kroner (304,9 mill. kroner). 
Produksjonsvolumet innen asfalt, pukk og grus ligger på samme nivå som i fjor. 
 
Omsetningen i utleievirksomheten, Bautas, var 192,2 mill. kroner (173,1 mill. kroner) i 2. kvartal. 
Resultatet fra virksomheten i Norge er som forutsatt, mens resultatene fra utleievirksomheten i Sverige 
fortsatt preges av et svakt marked. 
 
I Veidekke Gjenvinning var omsetningen i kvartalet 71,6 mill. kroner (54,4 mill. kroner). Selskapet 
arbeider med å styrke sin posisjon som landsdekkende aktør innen håndtering av næringsavfall. 
 
 
HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 
H-verdien gikk ned i 2. kvartal i vår virksomhet så vel i Norge som i Danmark og Sverige. Spesielt er 
utviklingen i Norge gledelig, der økt fokus på ledernes ansvar i det siste halvåret har gitt svært gode 
resultater i flere av forretningsområdene. H-verdien i Norge pr. 2. kvartal er 9,7, mens den i vår 
samlede skandinaviske virksomhet er 12,8. 
 
Sykefraværet i Norge og vår skandinaviske virksomhet endret seg lite siste kvartal. I Norge har 
sykefraværet stabilisert seg på et høyt nivå. Det arbeides nå med å få iverksatt bruk av en håndbok i 
fraværsoppfølging lokalt, som gjennom pilotprosjekter har gitt positive resultater. Veidekkes 
sykefravær gjenspeiler trendene i samfunnet ellers. Sykefraværet for våre håndverkere i Norge er nå 
8,4% pr. 2. kvartal. 
 
 
FINANSIELLE FORHOLD 
Brutto investeringer i 2. kvartal var 171 mill. kroner (114 mill. kroner). Salg av maskiner og utstyr 
utgjorde 62 mill. kroner (20 mill. kroner). 
 
Konsernets totale eiendeler var 6.268 mill. kroner mot 6.307 mill. kroner ved årsskiftet og 6.338 mill. 
kroner på samme tid i fjor. Egenkapitalandelen var 22,0% mot 21,4% ved årsskiftet og 20,8% på 
samme tid i fjor. 
 
Netto rentebærende gjeld var 1.661 mill. kroner sammenlignet med 1.347 mill. kroner ved årsskiftet 
og 1.702 mill. kroner på samme tid i fjor. Veidekke hadde ved utgangen av kvartalet ubenyttede, 
kommitterte lånerammer på 549 mill. kroner. Økningen i netto rentebærende gjeld i forhold til 
årsskiftet skyldes normale sesongvariasjoner, samt at vi i forbindelse med opphevelsen av 
investeringsavgiften har inngått kontrakter som medfører større grad av finansiering fra vår side, men 
mot sikkerhet. 
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AKSJONÆRFORHOLD 
I alt ble det omsatt 2,5 millioner Veidekke-aksjer over børs i 2. kvartal. De største aksjonærene er 
OBOS Forretningsbygg (15,0%) Folketrygdfondet (14,0%), og Storebrand Livsforsikring (10,8%). 
Aksjekursen har variert mellom kr. 55,50 og kr. 68,50 i løpet av kvartalet. Selskapet Anthon B. Nilsen, 
hvor Peder Chr. Løvenskiold er administrerende direktør og eier 25%, har kjøpt 4,8% av aksjene i 
Veidekke. Løvenskiold er styremedlem i Veidekke. 
 
 
UTSIKTER FOR VEIDEKKE 
Samlet sett skulle det ligge an til et stabilt bygg- og anleggsmarked i Skandinavia i 2. halvår, med 
mulighet for en viss vekst neste år. Utsiktene er dog preget av usikkerhet knyttet bl.a. til utviklingen i 
de finansielle markeder. I positiv retning trekker anleggsmarkedet og offentlig byggevirksomhet, mens 
vi ser en svakere utvikling for kontorbygg og en utflating i prisene på brukte boliger. 
 
Arbeidet med å konsentrere virksomheten om selskapets kjerneområder, dvs. entreprenørvirksomhet 
og eiendomsutvikling, samt redusere den netto rentebærende posisjon har fortsatt. Avtalen om salg av 
maskinutleievirksomheten er i så måte et viktig skritt og vil bidra til en vesentlig styrking av 
selskapets finansielle situasjon. 
 
Selskapets resultater har utviklet seg i positiv retning i 1. halvår, og med de tiltak som er truffet med 
fokus på drift og lønnsomhet i prosjektene ligger det også an til en klar resultatbedring på årsbasis, noe 
som ytterligere understøttes av den høye ordrereserven.  
 
 
Oslo, 28. august 2002 
Styret 
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REGNSKAP FOR 2. KVARTAL 2002 
 

Mill. kroner 
 
RESULTATREGNSKAP 

2. kvartal 
2002 

2. kvartal 
2001 

1.1.-30.6. 
2002  

1.1.-30.6 
2001 

Året 
2001 

Året 
2000 

Driftsinntekter 3 018,7 2 647,6 5 269,1 4 930,2 10 561,8 8.005,0 
Driftskostnader -2 801,9 -2 479,4 -4 952,1 -4 658,9 -9 843,7 -7.353,2 
Driftsresultat før avskr. (EBITDA) 216,8 168,2 317,0 271,3 718,1 651,8 
Avskrivninger goodwill -16,7 -23,1 -31,9 -40,4 -113,9 -69,1 
Andre avskrivninger -92,5 -93,8 -144,9 -157,1 -361,2 -318,8 
Driftsresultat (EBIT) 107,6 51,3 140,2 73,8 243,0 263,9 
Resultatandel i tilknyttede selskap -1,3 - -0,7 - - - 
Netto finansresultat -28,6 -36,4 -54,2 -66,6 -107,7 -78,9 
Resultat før skattekostnad 77,7 14,9 85,3 7,2 135,3 185,0 
Skattekostnad -26,4 -5,1 -29,0 -2,5 -47,3 -57,4 
Årsresultat 51,3 9,8 56,3 4,7 88,0 127,6 
Herav minoriteter 6,5 3,8 5,3 2,2 18,7 7,0 
Resultat pr. aksje (kroner) 1,66 0,22 1,89 0,09 2,58 4,79 
 
 
ØVRIGE HOVEDTALL 30.06.2002 31.12.2001 30.06.2001 30.6.2000 

Ordrereserve entreprenørvirksomheten 7 255 7 177 6 097 4 102 
Egenkapitalandel (%) 22,0 21,4 20,8 26,7 
Netto rentebærende posisjon (mill. kr.) -1 661 -1 347 -1 702 -1 141 
Gjennomsnittlig antall ansatte i Norden  6 284 6 353 5 371 4 513 
 
 
KONTANTSTRØMOPPSTILLING 1. halvår 2002 
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -300 
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -128 
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 319 
Endring likvide midler -109 

 
 
Likvide midler pr. 01.01.2002 474 
Likvide midler pr. 30.06.2002 365 
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Mill. kroner 

BALANSE Pr. 30.06.2002 Pr. 30.06.2001 Pr. 31.12.2001 
    
EIENDELER    
 
Anleggsmidler 

  
 

Goodwill 560 628 584 
Eiendommer 344 372 339 
Maskiner o.l. 1 208 1 365 1 338 
Investering i tilknyttede selskap 47 - - 
Fordringer mv. 223 226 208 
Sum anleggsmidler 2 382 2 591 2 469 
    
Omløpsmidler    
Nærings- og boligprosjekter 648 1 158 1 204 
Driftsbeholdning 269 222 253 
Kundefordringer o.l. 2 604 2 027 1 907 
Likvide midler 365 340 474 
Sum omløpsmidler 3 886 3 747 3 838 
    
Sum eiendeler 6 268 6 338 6 307 
    
EGENKAPITAL OG GJELD    
    
Egenkapital 1 376 1 319 1 349 
    
Langsiktig gjeld    
Pensjonsforpliktelser og utsatt skatt 163 247 207 
Gjeld til kredittinstitusjoner o.l. 1 673 1 673 1 403 
Annen langsiktig gjeld 75 78 94 
Sum langsiktig gjeld 1 911 1 998 1 704 
    
Kortsiktig gjeld    
Gjeld til kredittinstitusjoner o.l. 384 409 442 
Leverandørgjeld 1 912 1 949 1 813 
Skyldige offentlige avgifter 526 470 617 
Annen kortsiktig gjeld 159 193 382 
Sum kortsiktig gjeld 2 981 3 021 3 254 
    
Sum egenkapital og gjeld 6 268 6 338 6 307 
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RESULTAT FOR VIKSOMHETSOMRÅDENE 
Mill. kroner 

Entreprenør Norge 
2.kvartal 

2002 
2.kvartal 

2001 
1.1.-30.6. 

2002 
1.1.-30.6. 

2001 Året 2001 
Driftsinntekter 1 321,5 1 186,8 2 520,3 2 247,6 4 840,8 
Driftskostnader -1 279,9 -1 185,8 -2 452,2 -2 231,2 -4 784,4 
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 41,6 1,0 68,1 16,4 56,4 
Avskrivninger *) -11,1 -13,4 -23,0 -24,9 -91,6 
Driftsresultat (EBIT) 30,5 -12,4 45,1 -8,5 -35,2 
Netto finansresultat 5,6 8,4 12,1 12,4 29,1 
Resultat før skattekostnad 36,1 -4,0 57,2 3,9 -6,1 
*) I tallet for året 2001 inngår en engangsnedskrivning av goodwill på 35 mill. kroner som ble foretatt i 4. kvartal. 
 

Entreprenør Danmark 
2.kvartal 

2002 
2.kvartal 

2001 
1.1.-30.6. 

2002 
1.1.-30.6. 

2001 Året 2001 
Driftsinntekter 486,3 547,8 890,4 989,4 2 094,2 
Driftskostnader -472,1 -532,0 -875,8 -967,6 -2 026,4 
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 14,2 15,8 14,6 21,8 67,8 
Avskrivninger -8,4 -11,5 -13,0 -20,2 -34,9 
Driftsresultat (EBIT) 5,8 4,3 1,6 1,6 32,9 
Netto finansresultat 0,3 3,1 -0,7 2,8 -5,1 
Resultat før skattekostnad 6,1 7,4 0,9 4,4 27,8 
 

Entreprenør Sverige 
2.kvartal 

2002 
2.kvartal 

2001 
1.1.-30.6. 

2002 
1.1.-30.6. 

2001 Året 2001 
Driftsinntekter 145,3 75,9 248,8 117,9 361,2 
Driftskostnader -149,2 -77,6 -257,6 -124,8 -371,9 
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) -3,9 -1,7 -8,8 -6,9 -10,7 
Avskrivninger -1,2 - -1,5 - - 
Driftsresultat (EBIT) -5,1 -1,7 -10,3 -6,9 -10,7 
Netto finansresultat 1,1 -0,5 1,8 - 2,0 
Resultat før skattekostnad -4,0 -2,2 -8,5 -6,9 -8,7 
 

Spesialprosjekt 
2.kvartal 

2002 
2.kvartal 

2001 
1.1.-30.6. 

2002 
1.1.-30.6. 

2001 Året 2001 
Driftsinntekter 330,2 215,6 563,7 396,0 795,2 
Driftskostnader -316,4 -204,3 -549,7 -376,0 -746,1 
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 13,8 11,3 14,0 20,0 49,1 
Avskrivninger -14,4 -16,3 -22,7 -28,1 -61,3 
Driftsresultat (EBIT) 0,6 -5,0 -8,7 -8,1 -12,2 
Netto finansresultat -2,1 -2,3 -4,3 -8,0 -18,6 
Resultat før skattekostnad -2,7 -7,3 -13,0 -16,1 -30,8 
 

Eiendom  
2.kvartal 

2002 
2.kvartal 

2001 
1.1.-30.6. 

2002 
1.1.-30.6. 

2001 Året 2001 
Driftsinntekter 445,6 137,4 572,2 430,8 856,5 
Driftskostnader -390,7 -98,8 -480.4 -358,6 -701,1 
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 54,9 38,6 91,8 72,2 155,4 
Avskrivninger -1,4 -1,7 -2,7 -3,9 -8,8 
Driftsresultat (EBIT) 53,5 36,9 89,1 68,3 146,6 
Resultatandel i tilknyttede selskap -1,3 - -0,7 - - 
Netto finansresultat -14,3 -21,4 -27,9 -33,5 -36,6 
Resultat før skattekostnad 37,9 15,5 60,5 34,8 110,0 
 

Industri  
2.kvartal 

2002 
2.kvartal 

2001 
1.1.-30.6. 

2002 
1.1.-30.6. 

2001 Året 2001 
Driftsinntekter 597,7 601,1 910,5 975,5 2 416,0 
Driftskostnader -494,8 -485,2 -760,5 -804,7 -1 981,4 
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 102,9 115,9 150,0 170,8 434,6 
Avskrivninger -67,6 -74,0 -108,7 -120,4 -278,5 
Driftsresultat (EBIT) 35,3 41,9 41,3 50,4 156,1 
Netto finansresultat -22,0 -27,4 -41,3 -49,7 -95,1 
Resultat før skattekostnad 13,3 14,5 0 0,7 61,0 
 

Annet 
2.kvartal 

2002 
2.kvartal 

2001 
1.1.-30.6. 

2002 
1.1.-30.6. 

2001 Året 2001 
Driftsinntekter -307,9 -117,0 -436,8 -227,0 -802,1 
Driftskostnader 301,2 104,3 424,1 204,0 767,6 
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) -6,7 -12,7 -12,7 -23,0 -34,5 
Avskrivninger -5,1 - -5,2 - - 
Driftsresultat (EBIT) -11,8 -12,7 -17,9 -23,0 -34,5 
Netto finansresultat 2,8 3,7 6,1 9,4 16,6 
Resultat før skattekostnad -9,0 -9,0 -11,8 -13,6 -17,9 
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NOTEOPPLYSNINGER 
 
1. Generelt 
Kvartalsrapporten er utarbeidet i samsvar med kravene i regnskapsstandarden (høringsutkast) fra NRS 
om delårsrapportering. 
 
2. Regnskapsprinsipper 
Generelt 
Kvartalsrapporten er utarbeidet etter samme regnskapsprinsipper som i årsregnskapet. 
 
Eiendomsvirksomheten - Endring av regnskapsprinsipp 
Veidekke har med virkning fra 1. januar 2002 inndelt sine investeringer i felleskontrollerte 
virksomheter i to kategorier: operasjonelle investeringer og finansielle investeringer. Med virkning fra 
samme dato er de investeringer som er av finansiell karakter, innarbeidet i regnskapet etter 
egenkapitalmetoden. Investeringer av operasjonell karakter er innarbeidet etter bruttometoden, som 
tidligere. Endringen av regnskapsprinsippene har ikke vesentlig effekt for tidligere år, og 
sammenligningstallene er derfor ikke omarbeidet.  
 
Asfaltvirksomheten - Sesongvariasjon 
I asfaltvirksomheten er det stor sesongvariasjon, med drift bare i perioden mai til oktober. For å vise et 
riktigere bilde av virksomheten gjennom året, belaster Veidekke årets kostnader vedrørende: 
 
- reparasjoner og vedlikehold av maskinparken 
- avskrivninger av maskiner o.l. og goodwill 
 
likt over driftsperioden mai til oktober. Dette gir et jevnere resultat over året enn om avskrivningene 
hadde vært fordelt lineært over hele året, og reparasjoner og vedlikehold hadde vært kostnadsført etter 
hvert som utgiftene påløper (hovedsakelig i de første månedene av året). 
 
3. Avstemming egenkapital 

 
Mill. kroner 

Egenkapital pr. 01.01.2002 1 349 
Årsresultat (2. kvartal) 56 
Valutaomregning -29 
Egenkapital pr. 30.06.2002 1 376 
 
4. Omregning av utenlandske datterselskaper 
Eiendeler og gjeld i utenlandske enheter omregnes til norske kroner til valutakursen på balansedagen. 
Resultatregnskapet omregnes til gjennomsnittskurs i perioden. Omregningsdifferanser er regnskapsført 
direkte mot egenkapitalen. 
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