RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2002
Mill. kr.
HOVEDTALL
Driftsinntekter
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)
Driftsresultat (EBIT)
Resultat før skatt
Resultat pr. aksje (kr.)
Kontantstrøm pr. aksje (kr.)

1. kvartal
2002
2 250,4
100,2
32,6
7,6
0,23
2,73

VEIDEKKE ASA
1. kvartal
2001
2 282,6
103,1
22,5
-7,7
-0,13
2,90

Året
2001
10 561,8
718,1
243,0
135,3
2,58
20,26

Året
2000
8 005,0
651,8
263,9
185,0
4,79
20,18

HOVEDTREKK
Veidekkes omsetning i 1. kvartal var 2.250 mill. kroner (2.283 mill. kroner). Resultat før finans- og
skattekostnader og avskrivninger (EBITDA) ble 100,2 mill. kroner (103,1 mill. kroner). Kontantstrøm
pr. aksje ble kr. 2,73 (kr. 2,90). Resultat før skatt ble 7,6 mill. kroner (-7,7 mill. kroner). Dette tilsvarer
et resultat pr. aksje på kr. 0,23 (kr. -0,13).
Konsernets driftsresultat i 1. kvartal var 32,6 mill. kroner (22,5 mill. kroner). I driftsresultatet er det
tatt hensyn til goodwillavskrivninger på 15,2 mill. kroner (17,3 mill. kroner). Netto finansresultat ble
-25,6 mill. kroner (-30,2 mill. kroner).
Resultatet for 1. kvartal 2002 viser en videreføring av de tegn til forbedring man så i siste kvartal i
fjor. Spesielt gledelig er det å se at det arbeid som Entreprenør Norge har nedlagt i å få tilbake
lønnsomheten, har gitt resultater, og divisjonen viser en meget positiv utvikling i forhold til i fjor. I
Divisjon Spesialprosjekt, som omfatter utvikling og produksjon av større anleggsprosjekter i hele
konsernet, er resultatene imidlertid ikke tilfredsstillende. Hovedårsaken til dette ligger i en ytterligere
utsettelse på oppstart av vannkraftprosjektet Bujagali i Uganda, men også at aktiviteten i de
skandinaviske anleggsmarkeder ikke er kommet opp til forventet nivå og at prisnivået derfor fortsatt er
presset.
For de øvrige divisjoner følges i store trekk den utvikling som var forventet, med unntak av et mindre
avvik i Entreprenør Danmark. Dette skyldes en midlertidig svikt i volum knyttet til forsinket oppstart
på noen store prosjekter. For øvrig er divisjonens ordrereserve meget tilfredsstillende og på et historisk
høyt nivå.
Konsernets ordrereserve er fortsatt meget solid. Ved utgangen av kvartalet var den 6.922 mill. kroner,
sammenlignet med 7.177 mill. kroner ved årsskiftet og 6.137 mill. kroner på samme tidspunkt i fjor.
Høsten 2001 ble konsernets entreprenørvirksomhet omorganisert og består nå av fire divisjoner:
Entreprenør Norge, Entreprenør Danmark, Entreprenør Sverige og Spesialprosjekt. I tillegg kommer
divisjonene Eiendom og Industri, som har virksomhet i hele Skandinavia. Endringene fikk virkning i
regnskapet fra 1. januar 2002. For sammenligningens skyld har vi derfor i det følgende omarbeidet
entreprenørvirksomhetens tall for siste år i tråd med disse endringene.
VIRKSOMHETEN
Entreprenør Norge
Divisjonen ivaretar Veidekkes aktivitet innen nybygg og ombygging av bolig- og næringsbygg, samt
regional anleggsvirksomhet over hele landet.
Divisjonen hadde en omsetning i 1. kvartal på 1.199 mill. kroner (1.061 mill. kroner). Resultat før
skatt var 21,1 mill. kroner (7,9 mill. kroner).
Gjennom siste del av 2001, og første kvartal 2002, har divisjonen fokusert på å bedre lønnsomheten
generelt, og enhetene med de svakeste økonomiske resultater er reorganisert eller avviklet. Dette
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arbeidet har gitt resultater, og man ser nå en betydelig bedring av resultatene sammenlignet med
fjoråret.
Ved utgangen av kvartalet hadde Entreprenør Norge en ordrereserve på 3.695 mill. kroner
sammenlignet med 3.741 mill. kroner på samme tid i fjor og 4.089 mill. kroner ved årsskiftet.
Entreprenør Danmark
Divisjonen omfatter Veidekkes datterselskap Hoffmann, som står for konsernets
entreprenørvirksomhet i Danmark.
Entreprenør Danmark hadde en omsetning i 1. kvartal på 404 mill. kroner (442 mill. kroner) og et
resultat før skattekostnader på -5,2 mill. kroner (-3,0 mill. kroner). Resultatet er belastet med 5,7 mill.
kroner i eierkostnader (finanskostnader og goodwill).
Avviket sammenlignet med 2001 skyldes forsinket oppstart på enkelte store prosjekter på Sjælland,
blant annet utsatt oppstart på Veidekkes boligprosjekt Ny Tøyhusgrunden i København.
I 1. kvartal dokumenterte Hoffmann synergi med Veidekke gjennom inngåelsen av to kontrakter på til
sammen 0,5 mrd. kroner i Danmark for norske byggherrer. Det dreier seg om et næringsbygg i Ørestad
City for KLP Ejendomme A/S og modernisering av Lyngby Storsenter for Steen & Strøm Danmark
A/S.
I april 2002 skiftet Hoffmann navn fra H. Hoffmann & Sønner A/S til Hoffmann A/S. Samtidig fikk
selskapet ny logo, som markerer en sterkere tilknytning til Veidekke. Endringen er blitt godt mottatt
både blant de ansatte og i markedet.
Ved utgangen av kvartalet hadde Entreprenør Danmark en ordrereserve på 1.787 mill. kroner
sammenlignet med 1.274 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 og Veidekke Construction AB, Vecon (Göteborg).
Divisjonen hadde en omsetning i 1. kvartal på 104 mill. kroner (42 mill. kroner). Resultat før skatt var
-4,5 mill. kroner (- 4,7 mill. kroner).
Entreprenør Sverige hadde i 1. kvartal et resultat på linje med fjoråret. Fremdeles preges resultatet av
oppstartskostnader i Stockholm, mens ordrereserven viser en positiv utvikling.
I 1. kvartal fikk Entreprenør Sverige kontrakter på til sammen ca. 100 mill. kroner. I april underskrev
Veidekke Stockholm AB dessuten kontrakt med Uppsalahem AB på oppføring av fire to-etasjes bygg
med til sammen 64 utleieleiligheter. Kontraktssummen er på SEK 61 millioner.
Ved utgangen av kvartalet hadde Entreprenør Sverige en ordrereserve på 537 mill. kroner
sammenlignet med 254 mill. kroner på samme tid i fjor og 636 mill. kroner ved årsskiftet.
Spesialprosjekt
Divisjon Spesialprosjekt, som ble etablert i 2001, skal rendyrke mobil anleggsvirksomhet
hovedsakelig i det skandinaviske markedet, og aktiviteten vil vesentlig foregå i større prosjekter.
Arbeidet med å endre enheten til en prosjektorientert virksomhet pågår fortsatt. Da svingningene innen
dette markedssegmentet er større enn for den øvrige entreprenørvirksomheten, skal denne enheten
kunne mestre dette gjennom en ”lettbeint” og fleksibel organisasjon.
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Utsiktene for dette markedet vil være gode fremover. I dag preges markedet i Norge av en fortsatt lav
aktivitet og tilhørende press på prisene. Det forventes tiltagende aktivitet innen større anleggs- og
industriprosjekter i Norge. I Sverige ligger det an til økning i anleggsinvesteringene, spesielt innen
infrastruktursektoren. Her er en rekke større prosjekter under anbudsregning, og det forventes et høyt
aktivitetsnivå de nærmeste årene. Det samlede aktivitetsnivået i det danske anleggsmarkedet ventes å
være relativt stabilt.
Divisjonens omsetning i 1. kvartal var 234 mill. kroner (180 mill. kroner). Resultat før skatt ble -10,3
mill. kroner (-8,8 mill. kroner).
Resultatet for divisjonen er preget av normale sesongvariasjoner samt lavt aktivitetsnivå i det
skandinaviske markedet. I tillegg kommer virkningene av utsettelsen av vannkraftprosjektet Bujagali i
Uganda. Med godkjenning i Verdensbankens styre i desember 2001 forutsatte vi at prosjektet ville
komme til gjennomføring med oppstart i løpet av 1. kvartal. Det medførte mobilisering og en
betydelig allokering av ressurser for dette prosjektet. Forberedende arbeider ble satt i gang basert på en
foreløpig kontrakt med oppdragsgiver. I løpet av 1. kvartal har det oppstått usikkerhet om de nasjonale
garantiinstitutters deltakelse i prosjektet, og det er nå usikkert om prosjektet vil bli realisert i
inneværende år. Prosjektet er nå delvis demobilisert og ressursene vil bli overført til arbeid med nye
prosjektmuligheter. Utsettelsen har imidlertid medført for liten aktivitet i forhold til
kapasitetskostnadene i 1. kvartal.
Ved utgangen av kvartalet hadde Spesialprosjekt en ordrereserve på 903 mill. kroner, sammenlignet
med 1.107 mill. kroner ved årsskiftet og 868 mill. kroner på samme tid i fjor. Ordrereserven utenfor
Norge utgjør 414 mill. kroner.
Veidekkes datterselskap Noremco markerte i april 20 års jubileum for sin virksomhet i Øst-Afrika.
Selskapet har styrket sin ordrereserve og leverer fortsatt gode resultater. I mars ble for øvrig et av
Noremcos byggeprosjekter, British High Commission i Dar es Salaam, tildelt Veidekkes HMS-pris på
bakgrunn av prosjektets unike innsats innen helse, miljø og sikkerhet.
Eiendom Skandinavia
Divisjonens virksomhet omfatter utvikling av næringsbygg, spesialbygg for offentlig virksomhet og
boliger i egen regi i Norge, Sverige og Danmark.
Den mest sentrale virksomhet i divisjonen er boligbygging, og ved utgangen av kvartalet var ca. 660
boliger under bygging. Divisjonen har en prosjektportefølje på 4.800 boliger. I 1. kvartal hadde
divisjonen et resultat før skatt på 22,6 mill. kroner (19,3 mill. kroner).
I februar ble det første Startbo-prosjektet med 110 leiligheter lagt ut for salg i Trondheim. Dette er et
spesielt konsept som gir unge boligsøkere mulighet til å kjøpe egen bolig som "vokser" med behovet.
Alle leilighetene ble solgt den første dagen. Etter planen skal leilighetene være innflyttingsklare ved
årsskiftet 2002/2003.
I Sverige har Veidekkes datterselskap Veidekke Bostad & Fastighet AB sikret seg en rekke
byggemuligheter, og i Danmark fokuserer vi på å posisjonere og profilere vår virksomhet innen
eiendomsutvikling.
Industri Norden
Divisjonen omfatter forretningsområdene: Asfalt/råvarer (Kolo Veidekke a.s), utleie av bygg- og
anleggsutstyr (Bautas a.s), og gjenvinning (Veidekke Gjenvinning a.s).
Industris omsetning i 1. kvartal var 313 mill. kroner (374 mill. kroner). Resultat før skatt ble -13,3
mill. kroner (-13,8 mill. kroner). Avtale om salg av værbeskyttelsesvirksomheten er nå undertegnet og
vil bli gjennomført i løpet av mai 2002.
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Asfaltvirksomheten hadde en omsetning i 1. kvartal på 70 mill. kroner (57 mill. kroner). Mesteparten
av virksomheten foregår i sommermånedene, og årets første måneder blir hovedsakelig benyttet til
forberedelser til årets sesong. I løpet av 1. kvartal er selskapets mobile knusevirksomhet avhendet.
Omsetningen i utleievirksomheten, Bautas, var 183 mill. kroner (198 mill. kroner) i 1. kvartal.
Integrasjonen med utleiefirmaet SKM i Syd-Sverige har gått som planlagt, men volumet i Sverige
generelt har vært noe lavere i 1. kvartal 2002 enn i 1. kvartal i fjor.
I Veidekke Gjenvinning var omsetningen i kvartalet 60 mill. kroner (46 mill. kroner). Veidekke
Gjenvinning inngikk i 1. kvartal en avtale med Retura AS om et landsdekkende samarbeid på
avfallssektoren rettet mot næringsavfall.
SKADER/FRAVÆR
Ved utgangen av 1. kvartal var sykefraværet for selskapets håndverkere i Norge 8,4% , i Danmark
4,8% og i Sverige 2,7%. Selv om tallene viser en nedadgående tendens, er sykefraværet fremdeles for
høyt, særlig i Norge. Det er igangsatt en rekke tiltak med spesiell fokus på forebygging av
belastningsskader samt støtte og oppfølging av den enkelte sykmeldte.
Antall fraværsskader (H-verdien) etter 1. kvartal var 10,8 i Norge, 19,4 i Sverige og 27,0 i Danmark.
Selv om tallene viser en positiv utvikling, er antall fraværsskader fortsatt for høyt.
Det lavere sykefraværet i Danmark og Sverige skyldes delvis at det ligger andre prinsipper til grunn
for beregningen av fravær enn de som gjelder i Norge.
FINANSIELLE FORHOLD
Brutto investeringer i 1. kvartal var 63 mill. kroner (75 mill. kroner). Salg av maskiner og utstyr
utgjorde 178,2 mill. kroner (29 mill. kroner).
Konsernets totale eiendeler var 6.007 mill. kroner mot 6.307 mill. kroner ved årsskiftet og 6.181 mill.
kroner på samme tid i fjor. Egenkapitalandelen var 22,4% mot 21,4% ved årsskiftet og 21,3% på
samme tid i fjor.
Netto rentebærende gjeld var 1.602 mill. kroner sammenlignet med 1.347 mill. kroner ved årsskiftet
og 1.481 mill. kroner på samme tid i fjor. Veidekke hadde ved utgangen av kvartalet ubenyttede,
kommitterte lånerammer på 602 mill. kroner. Endringen i netto rentebærende gjeld i forhold til
årsskiftet skyldes normale sesongvariasjoner samt endrede kontraktsbetingelser knyttet til opphevelsen
av investeringsavgiften i oktober 2002.
AKSJONÆRFORHOLD
I alt ble det omsatt 4,5 millioner Veidekke-aksjer over børs i 1. kvartal. De største aksjonærene er
OBOS Forretningsbygg (13,9%) Folketrygdfondet (12,4%), og Storebrand Livsforsikring (10,5%).
Aksjekursen har steget fra 50 kroner til 66 kroner i løpet av perioden.
MARKEDSUTSIKTER
Bygg- og anleggsmarkedet i de skandinaviske land utvikler seg for tiden i hovedsak som forutsatt. De
fleste indikatorer tyder nå på at aktiviteten i internasjonal økonomi er på vei opp igjen etter en svak
utvikling sist høst. Dette preger også Veidekkes markeder i de skandinaviske land. I Norge har
ordretilgangen vært på et høyt nivå så langt i år. Etterspørselspresset i boligmarkedet har tiltatt, og
omsetningsprisene for hele landet har steget godt over 10% (årlig rate). Anleggsmarkedet har i 1.
kvartal i år vært svakere en forutsatt, men økte investeringer i vei, jernbane og energianlegg kan bidra
til vekst i anleggsmarkedet for resten av året.
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Bygg- og anleggsmarkedet i Danmark har ligget flatt, men på et høyt aktivitetsnivå. Boligbyggingen
ventes å ta seg opp gjennom året, vesentlig som følge av et stort udekket behov i de store byene.
Optimismen i svensk økonomi synes nå å være tilbake. Dette har også gitt seg utslag i et bedret
boligmarked, spesielt i Stockholm, mens markedet for næringsbygg har vært flatt i 1. kvartal. Vei- og
andre anleggsinvesteringer viser en svak oppgang.
UTSIKTER FOR VEIDEKKE
Utviklingen i 1. kvartal bekrefter de tegnene til forbedring vi så i siste halvdel av fjoråret. Samlet sett
er resultatet en tilfredsstillende start på året, selv om markedet for større anleggsprosjekter har utviklet
seg svakere enn forutsatt. Det er positivt å registrere at de tiltakene selskapet har satt i verk for å bedre
lønnsomheten, bl.a. styrket driftsorganisasjon og prosjektstyring samt avvikling av tapsbringende
virksomhet, gir seg utslag i en bedring av inntjeningen. Sammen med en høy ordrereserve og gode
markedsforutsetninger i de skandinaviske landene legger dette et godt grunnlag for å realisere en klar
resultatbedring for selskapet i inneværende år.
Oslo, 7. mai 2002
Styret
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REGNSKAP FOR 1 kvartal 2002

Driftsinntekter
Driftskostnader
Driftsresultat før avskr. (EBITDA)
Avskrivninger goodwill
Andre avskrivninger
Driftsresultat (EBIT)
Resultatandel i tilknyttede selskap
Netto finansresultat
Resultat før skattekostnad
Skattekostnad
Årsresultat
Herav minoriteter
Resultat pr. aksje (kroner)

1. kvartal
2002
2 250,4
-2 150,2
100,2
-15,2
-52,4
32,6
0,6
-25,6
7,6
-2,6
5,0
-1,2
0,23

1. kvartal
2001
2 282,6
-2 179,5
103,1
-17,3
-63,3
22,5
-30,2
-7,7
2,6
-5,1
-1,6
-0,13

ØVRIGE HOVEDTALL

31.03.2002

31.12.2001

6 922

7 177

RESULTATREGNSKAP

Ordrereserve entreprenørvirksomheten
Egenkapitalandel (%)

Året
2001
10 561,8
-9 843,7
718,1
-113,9
-361,2
243,0
-107,7
135,3
-47,3
88,0
18,7
2,58

Året
2000
8 005,0
-7 353,2
651,8
-69,1
-318,8
263,9
-78,9
185,0
-57,4
127,6
7,0
4,79

31.03.2001 31.03.2000
6 137

3 406

22,4

21,4

21,3

25,1

Netto rentebærende posisjon (mill. kr.)

-1 602

-1 347

-1 481

-1 157

Gjennomsnittlig antall ansatte i Norden

6.272

6 353

5.471

4 326

KONTANTSTRØMOPPSTILLING
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Endring likvide midler
Likvide midler pr. 01.01.2002
Likvide midler pr. 31.03.2002
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Mill. kroner

BALANSE

Pr. 31.03.2002

Pr. 31.03.2001

Pr. 31.12.2001

Anleggsmidler
Goodwill
Eiendommer
Maskiner o.l.
Investering i tilknyttede selskap
Fordringer mv.
Sum anleggsmidler

549
332
1 209
33
246
2 369

645
371
1 390
203
2 609

584
339
1 338
208
2 469

Omløpsmidler
Nærings- og boligprosjekter
Driftsbeholdning
Kundefordringer o.l.
Likvide midler
Sum omløpsmidler

1 037
291
1 956
354
3 638

1 075
234
1 644
619
3 572

1 204
253
1 907
474
3 838

Sum eiendeler

6 007

6 181

6 307

Egenkapital

1 343

1 316

1 349

Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser og utsatt skatt
Gjeld til kredittinstitusjoner o.l.
Annen langsiktig gjeld
Sum langsiktig gjeld

165
1 704
71
1 940

245
1 713
80
2 038

207
1 403
94
1 704

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner o.l.
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

303
1 510
541
370
2 724

413
1 588
457
369
2 827

442
1 813
617
382
3 254

Sum egenkapital og gjeld

6 007

6 181

6 307

EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD
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RESULTAT FOR VIKSOMHETSOMRÅDENE
Entreprenør Norge
Driftsinntekter
Driftskostnader
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)
Avskrivninger *)
Driftsresultat (EBIT)
Netto finansresultat
Resultat før skattekostnad

1.kvartal 2002
1 198,8
- 1 172,3
26.5
-11,9
14,6
6,5
21,1

1.kvartal 2001
1 060,8
-1 045,4
15,4
-11,5
3,9
4,0
7,9

Året 2001
4 840,8
-4 784,4
56,4
-91,6
-35,2
29,1
-6,1

*) I året 2001 inngår engangsnedskrivning av goodwill på 35 mill. kroner.
Entreprenør Danmark
Driftsinntekter
Driftskostnader
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)
Avskrivninger
Driftsresultat (EBIT)
Netto finansresultat
Resultat før skattekostnad

1.kvartal 2002
404,1
-403,7
0,4
-4,6
-4,2
-1,0
-5,2

1.kvartal 2001
441,6
-435,6
6,0
-8,7
-2,7
-0,3
-3,0

Året 2001
2 094,2
-2 026,4
67,8
-34,9
32,9
-5,1
27,8

Entreprenør Sverige
Driftsinntekter
Driftskostnader
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)
Avskrivninger
Driftsresultat (EBIT)
Netto finansresultat
Resultat før skattekostnad

1.kvartal 2002
103,5
-108,4
-4,9
-0,3
-5,2
0,7
-4,5

1.kvartal 2001
42,0
-47,2
-5,2
-5,2
0,5
-4,7

Året 2001
361,2
-371,9
-10,7
-10,7
2,0
-8,7

Spesialprosjekt
Driftsinntekter
Driftskostnader
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)
Avskrivninger
Driftsresultat (EBIT)
Netto finansresultat
Resultat før skattekostnad

1.kvartal 2002
233,5
-233,3
0,2
-8,3
-8,1
-2,2
-10,3

1.kvartal 2001
180,4
-171,7
8,7
-11,8
-3,1
-5,7
-8,8

Året 2001
795,2
-746,1
49,1
-61,3
-12,2
-18,6
-30,8

Eiendom Skandinavia
Driftsinntekter
Driftskostnader
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)
Avskrivninger
Driftsresultat (EBIT)
Resultatandel i tilknyttede selskap
Netto finansresultat
Resultat før skattekostnad

1.kvartal 2002
126,6
-89.7
36,9
-1,3
35,6
0,6
-13,6
22,6

1.kvartal 2001
293,4
-259,8
33,6
-2,2
31,4
-12,1
19,3

Året 2001
856,5
-701,1
155,4
-8,8
146,6
-36,6
110,0

Industri Norden
Driftsinntekter
Driftskostnader
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)
Avskrivninger
Driftsresultat (EBIT)
Netto finansresultat
Resultat før skattekostnad

1.kvartal 2002
312,8
-265,7
47,1
-41,1
6,0
-19,3
-13,3

1.kvartal 2001
374,4
-319,5
54,9
-46,4
8,5
-22,3
-13,8

Året 2001
2 416,0
-1 981,4
434,6
-278,5
156,1
-95,1
61,0

Annet
Driftsinntekter
Driftskostnader
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)
Avskrivninger
Driftsresultat (EBIT)
Netto finansresultat
Resultat før skattekostnad

1.kvartal 2002
-128,9
122,9
-6,0
-0,1
-6,1
3,3
-2,8

1.kvartal 2001
-110,0
99,7
-10,3
10,3
-5,7
-4,6

Året 2001
-802,1
767,6
-34,5
-34,5
16,6
-17,9
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RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2002

VEIDEKKE ASA

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 sammenligningsstallene 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
Egenkapital pr. 01.01.2002
Årsresultat (1. kvartal)
Valutaomregning
Egenkapital pr. 31.03.2002

Mill. kroner
1 349
5
-11
1 343

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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