
RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2002  VEIDEKKE ASA 

 
Mill. kr. 3. kvartal 3. kvartal 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9. Året 
HOVEDTALL 2002 2001 2002 2001 2001 
Driftsinntekter 2 667,2 2 809,1 8 030,7 7 739,3 10 561,8 
Driftsresultat før avskrivninger 
(EBITDA) 219,9 240,7 536,9 512,0 718,1 
Driftsresultat (EBIT) 109,0 119,2 249,2 193,0 243,0 
Resultat før skatt 80,0 83,0 165,3 90,2 135,3 
Resultat pr. aksje (kr.) 1,68 1,72 3,57 1,81 2,58 
Kontantstrøm pr. aksje (kr.) 5,78 6,22 14,21 13,71 20,26 
 
HOVEDTREKK 
Veidekkes omsetning i 3. kvartal var 2.667 mill. kroner (2.809 mill. kroner). Resultat før finans- og 
skattekostnader og avskrivninger (EBITDA) ble 219,9 mill. kroner (240,7 mill. kroner). Kontantstrøm 
pr. aksje ble kr. 5,78 (kr. 6,22). Resultat før skatt ble 80,0 mill. kroner (83,0 mill. kroner). Dette 
tilsvarer et resultat pr. aksje på kr. 1,68 (kr. 1,72). 
 
Konsernets driftsresultat i 3. kvartal var 109,0 mill. kroner (119,2 mill. kroner). I driftsresultatet er det 
tatt hensyn til goodwillavskrivninger på 22,3 mill. kroner (20,6 mill. kroner). Netto finansresultat ble  
-29,1 mill. kroner (-36,2 mill. kroner). 
 
I hovedtrekk har det i perioden vært stabil aktivitet i de norske og svenske bygg- og anleggsmarkeder, 
mens vi har sett tendenser til et noe svekket marked i Danmark. Resultatene for 3. kvartal isolert sett 
burde vært bedre, men ser man på årets ni første måneder under ett, er det en betydelig fremgang 
sammenlignet med fjoråret. 
 
 
Utvikling i 3. kvartal 
Veidekkes resultater for 3. kvartal er påvirket av gevinsten på 30 mill. kroner fra salget av Bautas. I 
tillegg er det besluttet å foreta en nedskrivning på 25 mill. kroner knyttet til vannkraftprosjektet 
Bujagali i Uganda og en avsetning på 10 mill. kroner for omstrukturering og nedbemanning i Divisjon 
Spesialprosjekt.  
 
Nedskrivningen på Bujagali-prosjektet er knyttet til Veidekkes andel av fordringer på kontraktsfestede 
forarbeider utført for det amerikanske energiselskapet AES. I kvartalsrapporten for 2. kvartal ble det 
varslet om denne eksponeringen, men i de nevnte 25 mill. kroner ligger også en avsetning til dekning 
av kostnader knyttet til arbeidet med å sikre Veidekkes interesser og nullstille prosjektet. 
 
Veidekke har besluttet ikke å gå inn i nye storprosjekter utenfor Norden. Divisjon Spesialprosjekt 
opphører som egen divisjon, og den gjenværende virksomheten inngår som en del av Entreprenør 
Norge. I den forbindelse er det avsatt 10 mill. kroner til omstrukturering og nedbemanning, og til 
arbeidet med å skape en optimal kunde- og prosjektdrevet organisasjon med fokus på det 
skandinaviske markedet.  
 
Entreprenør Norge viser en fortsatt positiv utvikling. Også Divisjon Eiendom leverer resultater i tråd 
med det som er forventet, selv om boligsalget fortsatt er svekket og markedet for næringseiendom er 
svakt. I Entreprenør Danmark er volumet og dermed resultatene preget av at oppstarten på flere 
fremforhandlede kontrakter er blitt utsatt. 
 
I Sverige bygges virksomheten opp i henhold til vedtatt strategi. Virksomheten i Stockholm har hatt 
for høye kapasitetskostnader i forhold til omsetningsvolumet. Gradvis økende omsetning vil bidra til å 
redusere denne forskjellen mot slutten av dette året.  
 
I Divisjon Industri ble salget av Bautas til det finske selskapet Ramirent sluttført, og endelig oppgjør 
gjennomført i tråd med planen pr. 30. september. Salget ga Veidekke en regnskapsmessig gevinst på 
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30 mill. kroner og medfører en kapitalfrigjøring for konsernet på ca. 630 mill. kroner. Veidekke har 
gått inn som 33% eier i Ramirent OY. 
 
Samlet sett er ordrereserven tilfredsstillende. Siden 2. kvartal har ordrereserven økt med 239 mill. 
kroner. Ved utgangen av 3. kvartal var ordrereserven 7.494 mill. kroner, sammenlignet med 6.552 
mill. kroner på samme tidspunkt i fjor og 7.177 mill. kroner ved årsskiftet.  
 
 
VIRKSOMHETEN 
 
Entreprenør Norge 
Divisjonen ivaretar Veidekkes aktivitet innen nybygg og ombygging av bolig- og næringsbygg, samt 
regional anleggsvirksomhet.  
 
Entreprenør Norge hadde en omsetning i 3. kvartal på 1.096 mill. kroner (1.126 mill. kroner). Resultat 
før skatt var 30,8 mill. kroner (7,8 mill. kroner). 
 
Utviklingen i årets ni første måneder viser at virksomheten opprettholder den positive trenden i 
lønnsomhet. Ordresituasjonen er uendret fra forrige kvartal til tross for et noe svakere marked innen 
private næringsbygg, spesielt i Oslo-området. 
 
Markedsutsiktene fremover tilsier et fortsatt høyt aktivitetsnivå. Et avtagende marked i Oslo-området 
vil trolig kunne kompenseres gjennom økt aktivitet innen offentlig sektor, samt en relativt god 
utvikling i flere av de øvrige regioner. 
 
Divisjonen har inngått flere viktige byggekontrakter i løpet av kvartalet. De største kontraktene er 
oppføring av kontor- og forretningsbygget Pirsenteret i Trondheim og kjøpesenteret Sartor Senter i 
Bergen, hver på om lag 120 mill. kroner, og Haugjordet ungdomsskole i Ski utenfor Oslo til om lag 
117 mill. kroner. 
 
Ved utgangen av kvartalet hadde Entreprenør Norge en ordrereserve på 3.698 mill. kroner 
sammenlignet med 4.072 mill. kroner på samme tid i fjor og 4.089 mill. kroner ved årsskiftet. 
 
 
Entreprenør Danmark 
Divisjonen omfatter Veidekkes datterselskap Hoffmann A/S, som er en av Danmarks ledende 
entreprenørbedrifter. 
 
Hoffmann hadde en omsetning i 3. kvartal på 458 mill. kroner (535 mill. kroner) og et resultat før 
skattekostnader på 3,7 mill. kroner (9,2 mill. kroner).  
 
Det lavet volumet i kvartalet skyldes forsinket oppstart på flere store prosjekter i hovedstadsområdet. 
Flere store prosjekter er nå under sluttforhandling, men også for disse blir oppstarten noe forskjøvet. 
For resten av virksomheten til Hoffmann er ordredekningen tilfredstillende.  
 
I tredje kvartal ble første byggetrinn på 105 enheter i boligprosjektet Ny Tøjhusgrund i København 
igangsatt. Prosjektet har et totalt potensial på 330 andelsboliger, men videre byggetrinn vil ikke bli 
igangsatt før 75 prosent av det enkelte byggetrinn er solgt.  
 
Virksomheten innen området tekniske installasjoner har vist svake resultater. Området er nå blitt en 
integrert del av entreprenørvirksomheten, slik at man sikrer en tettere oppfølging. 
 
Bygg- og anleggsmarkedet i Danmark har vært avtagende i siste halvår, og det ventes kun en svak 
vekst inn i 2003. 
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Ved utgangen av kvartalet hadde Entreprenør Danmark en ordrereserve på 1.506 mill. kroner 
sammenlignet med 1.030 mill. kroner på samme tid i fjor og 1.345 mill. kroner ved årsskiftet.  
 
 
Entreprenør Sverige 
Divisjonen omfatter bolig- og næringsbygg samt anleggsvirksomhet med utgangspunkt i Veidekke 
Stockholm AB, Veidekke Construction AB i Göteborg (Vecon) og den nylig oppkjøpte virksomheten i 
Skåneregionen. 
 
Divisjonen hadde en omsetning i 3. kvartal på 197 mill. kroner (63 mill. kroner). Resultat før skatt var 
-0,1 mill. kroner (-1,9 mill. kroner).  
 
Resultatene for virksomheten til Vecon i Göteborg er fortsatt gode, og til tross for et flatt marked 
tilsier ordresituasjonen en fortsatt positiv utvikling. 
  
Entreprenørvirksomheten i Stockholm har hittil ikke levert tilfredsstillende resultater. Kostnadene i 
forbindelse med tilbudsarbeid og oppbygging av kapasiteten i forkant av oppdragene har vært for 
høye, men omsetningsutviklingen er positiv, og det er bygget opp en langsiktig ordrereserve. 
 
Virksomheten i Skåne går som forventet og bidrar med et positivt resultat. 
 
Det svenske markedet preges av den generelle økonomiske usikkerheten, men det forventes vekst 
neste år, spesielt på anleggssiden innen infrastruktur. Boligproduksjonen vil holde et stabilt nivå, og 
markedet for private næringsbygg vil gå ned. 
 
Ved utgangen av 3. kvartal hadde Entreprenør Sverige en ordrereserve på 935 mill. kroner 
sammenlignet med 330 mill. kroner på samme tid i fjor og 636 mill. kroner ved årsskiftet.  
 
 
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. 
 
Det er besluttet å foreta en omstrukturering av divisjonens aktivitetsområde. Dette innbærer at man 
ikke vil gå inn i nye storprosjekter utenfor Norden, og at den skandinaviske virksomheten vil inngå 
som en del av Divisjon Entreprenør Norge. Det må understrekes at virksomheten i Norden utvikler seg 
positivt. 
 
Divisjonens omsetning i 3. kvartal var 227 mill. kroner (183 mill. kroner). Resultat før skatt ble -39,4 
mill. kroner (-6,2 mill. kroner). Resultatet er påvirket av en nedskrivning på 25 mill. kroner på 
Veidekkes andel av vannkraftprosjektet Bujagali i Uganda. I tillegg kommer en avsetning på 10 mill. 
kroner knyttet til arbeidet med omstrukturering av divisjonen, samt bortfall av det volumet og den 
inntjening som Bujagali ville gitt. 
 
I tredje kvartal ble det inngått to store kontrakter som ble nærmere omtalt i forrige kvartalsrapport. Det 
gjelder bygging av kraftverk i Øvre Otta og 34 km av ny motorvei på E4 nord for Stockholm. På Øvre 
Otta er arbeidene nå kommet godt i gang, mens E4 fortsatt er i en planleggingsfase. 
 
Ved utgangen av kvartalet hadde Spesialprosjekt en ordrereserve på 1.355 mill. kroner, sammenlignet 
med 1.120 mill. kroner på samme tid i fjor og 1.107 mill. kroner ved årsskiftet.  
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Eiendom  
Divisjonens virksomhet omfatter utvikling av næringsbygg, spesialbygg for offentlig virksomhet og 
boliger i egen regi i Norge, Sverige og Danmark. 
 
Divisjonen hadde i 3. kvartal en omsetning på 143 mill. kroner (245 mill. kroner). Resultat før skatt 
var 7,5 mill. kroner (27,2 mill. kroner).  
 
I Norge er divisjonens aktivitet preget av et svekket boligmarked, spesielt i Oslo-området, og et svakt 
marked for næringsbygg. I Sverige er virksomheten i all vesentlig grad knyttet til utvikling og salg av 
boliger. Her er markedet noe bedre enn i Norge, selv om salget også her går tregere enn forventet. 
Prisene har stort sett holdt seg stabile både i Norge og Sverige. 
 
Ved utgangen av september var 20 prosjekter med til sammen 729 leiligheter under bygging, hvorav 
632 i Norge og 97 i Sverige. Antall usolgte boliger er totalt 179, hvorav 10 er ferdigstilt. 
 
Mot slutten av november legges første byggetrinn på boligene i prosjektet Sjølyststranda ut for salg. 
Dette er et prosjekt som Veidekke og OBOS skal utvikle i en 50/50 deling, og hvor det er planlagt å 
bygge 470 boliger og 60.000 kvadratmeter næringseiendom. I første omgang er det kun boligene man 
planlegger å sette i gang, men også her vil oppstart være avhengig av salgsgrad. Hittil har det vært 
registrert stor interesse for prosjektet.  
 
 
Industri  
Inntil 30. september omfattet divisjonen forretningsområdene: Asfalt/råvarer (Kolo Veidekke a.s), 
utleievirksomhet (Bautas a.s.) og gjenvinning (Veidekke Gjenvinning a.s). 
 
Industris omsetning i 3. kvartal var 709 mill. kroner (783 mill. kroner). Resultat før skatt ble 77,5 mill. 
kroner (52,3 mill. kroner).  
 
Utleievirksomheten Bautas ble solgt til det finske, børsnoterte selskapet Ramirent OY for en pris 
tilsvarende 885 mill. kroner med virkning fra 30. september. Salget medførte en kapitalfrigjøring for 
konsernet på ca. 630 mill. kroner og ga en regnskapsmessig gevinst på 30 mill. kroner. Veidekke har 
gått inn som 33% eier i det "nye" Ramirent. Omsetningen i Bautas i 3. kvartal var 198,2 mill. kroner 
(189,1 mill. kroner). Resultatet fra virksomheten i Norge var som forutsatt, mens resultatet fra 
utleievirksomheten i Sverige var preget av et svakt marked. Samlet sett var resultatet noe svakere enn 
på samme tidspunkt i fjor. 
 
Asfaltvirksomheten hadde en omsetning i 3. kvartal på 439 mill. kroner (459 mill. kroner), og 
resultatutviklingen var tilfredsstillende. 
 
I Veidekke Gjenvinning var omsetningen i kvartalet 72 mill. kroner (63 mill. kroner) og resultatet på 
linje med fjoråret. Selskapet arbeider videre med å styrke sin posisjon som landsdekkende aktør innen 
håndtering av næringsavfall. 
 
 
HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 
I Norge gikk H-verdien, dvs. antall fraværsskader pr. million arbeidede timer, videre ned i 3. kvartal. 
Selv om utviklingen varierer noe mellom enhetene, viser flere av rapporteringsområdene klar 
framgang. H-verdien i Norge pr. 3. kvartal var 9,5. I vår øvrige skandinaviske virksomhet var H-
verdien høyere, men vi forventer at igangsatte tiltak, bl.a. i Danmark, skal gi positive resultater. 
 
Sykefraværet i Norge øker igjen. Den stabiliseringen som kunne registreres tidligere i år, er brutt og 
sykefraværet for våre håndverkere er nå oppe i 8,7 %. Økningen er størst innenfor tradisjonelle 
byggfag og er spesielt stor i det sentrale Østlandsområdet. I vår øvrige skandinaviske virksomhet er 
sykefraværet så godt som uendret. I Danmark er sykefraværet 5% og i Sverige er det nede i 2,8%.  
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FINANSIELLE FORHOLD 
Brutto investeringer i 3. kvartal var 13 mill. kroner (98 mill. kroner). Salg av maskiner og utstyr 
utgjorde 646 mill. kroner (45 mill. kroner). Det høye beløpet skyldes salget av Bautas. 
 
Konsernets totale eiendeler var 5.967 mill. kroner mot 6.307 mill. kroner ved årsskiftet og 6.508 mill. 
kroner på samme tid i fjor. Egenkapitalandelen var 23,9 % mot 21,4% ved årsskiftet og 21,1% på 
samme tid i fjor. 
 
Netto rentebærende gjeld var 1.289 mill. kroner sammenlignet med 1.347 mill. kroner ved årsskiftet 
og 1.805 mill. kroner på samme tid i fjor. Veidekke hadde ved utgangen av kvartalet ubenyttede, 
kommitterte lånerammer på 600 mill. kroner.  
 
 
AKSJONÆRFORHOLD 
I alt ble det omsatt 0,7 millioner Veidekke-aksjer over børs i 3. kvartal, og aksjekursen har variert 
mellom kr. 46,- og kr. 61,50. Color Group ASA har i oktober kjøpt seg opp til en eierposisjon på 
5,4%. De største aksjonærene for øvrig er OBOS Forretningsbygg (15,0%) Folketrygdfondet (14,0%) 
og Storebrand Livsforsikring (9,6%).  
 
Styret har vedtatt en rettet emisjon på inntil 270.000 aksjer overfor samtlige ansatte. Ansatte vil kunne 
tegne fra 50 til 1.000 aksjer til ca. 10% rabattert kurs. Emisjonen vil bli gjennomført i 
november/desember. 
 
 
UTSIKTER FOR VEIDEKKE 
Samlet sett har aktiviteten i det norske og svenske bygg- og anleggsmarkedet hittil i år vært 
opprettholdt på omtrent samme nivå som i fjor, mens markedet i Danmark har hatt en viss svekkelse. 
Det private næringsbyggmarkedet har vist nedgang i alle landene, og i deler av boligmarkedet har 
salget gått tregt. Til gjengjeld har investeringene i offentlige bygg økt og anleggsmarkedet har vist en 
positiv utvikling i Norge og Sverige. 
 
Prognoser fra bransjeorganisasjoner og myndigheter peker i retning av en svak vekst i det 
skandinaviske bygg- og anleggsmarkedet neste år. Samtidig understrekes usikkerheten knyttet til 
anslagene og det kan registreres en avventende holdning i deler av markedet som bl.a. fører til at 
planlagte prosjekter skyves ut i tid. 
 
Veidekke er forberedt på en markedsutvikling som kan bli noe svakere enn det de offisielle prognoser 
tilsier. I denne markedssituasjonen vil vår primære fokus være på lønnsomhet fremfor volum. 
Grunnlaget for en positiv videreutvikling ligger i en god ordrebeholdning og de systematiske tiltakene 
som er satt i verk for ytterligere å bedre produktiviteten og senke kostnadene. 
 
 
Oslo, 30. oktober 2002 
VEIDEKKE ASA 
Styret 
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REGNSKAP FOR 3. KVARTAL 2002 
 

Mill. kroner 
 
RESULTATREGNSKAP 

3. kvartal 
2002 

3. kvartal 
2001 

1.1.-30.9. 
2002 

1.1.-30.9 
2001 

Året 
2001 

Året 
2000 

Driftsinntekter 2 667,2  2 809,1  8 030,7  7 739,3  10 561,8  8 005,0  
Driftskostnader -2 447,3  -2 568,4  -7 493,8  -7 227,3  -9 843,7  -7 353,2  
Driftsresultat før avskr. (EBITDA) 219,9  240,7  536,9  512,0  718,1  651,8  
Avskrivninger goodwill -22,3  -20,6  -54,2  -61,0  -113,9  -69,1  
Andre avskrivninger -88,6  -100,9  -233,5  -258,0  -361,2  -318,8  
Driftsresultat (EBIT) 109,0  119,2  249,2  193,0  243,0  263,9  
Resultatandel i tilknyttede selskap 0,1  -  -0,6  -  -  -  
Netto finansresultat -29,1  -36,2  -83,3  -102,8  -107,7  -78,9  
Resultat før skattekostnad 80,0  83,0  165,3  90,2  135,3  185,0  
Skattekostnad -27,3  -29,1  -56,3  -31,6  -47,3  -57,4  
Årsresultat 52,7  53,9  109,0  58,6  88,0  127,6  
Herav minoriteter 7,2 7,8 12,5 10,0 18,7 7,0 
Resultat pr. aksje (kroner) 1,68  1,72  3,37  1,81  2,58  4,79  
 
 
 
ØVRIGE HOVEDTALL 30.9.2002 31.12.2001 30.9.2001 30.9.2000 

Ordrereserve entreprenørvirksomheten 7 494 7 177 6 552 4 133 

Egenkapitalandel (%) 23,9 21,4 21,1 24,5 

Netto rentebærende posisjon (mill. kr.) -1 289 -1 347 -1 805 -1 304 

Gjennomsnittlig antall ansatte i Norden  6 272  6 353 6 251 4 649 
 
 
 
KONTANTSTRØMOPPSTILLING 1.1. - 30.9.2002 
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -190 
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 146 
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -2 
Endring likvide midler - 46 

 
 
Likvide midler pr. 01.01.2002 474 
Likvide midler pr. 30.09.2002 428 

 

30. oktober 2002 6 



RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2002  VEIDEKKE ASA 

 
 

Mill. kroner 
BALANSE Pr. 30.9.2002 Pr. 30.9.2001 Pr. 31.12.2001 
    
EIENDELER    
 
Anleggsmidler 

  
 

Goodwill 450  618  584  
Eiendommer 325  342  339  
Maskiner o.l. 571  1 319  1 338  
Investering i tilknyttede selskap 391  -  -  
Fordringer mv. 233  209  208  
Sum anleggsmidler 1 970  2 488  2 469  
       
Omløpsmidler    
Nærings- og boligprosjekter 1 121  1 424  1 457  
Driftsbeholdning 207  234  253  
Kundefordringer o.l. 2 241  1 978  1 654  
Likvide midler 428  384  474  
Sum omløpsmidler 3 997  4 020  3 838  
    
Sum eiendeler 5 967  6 508  6 307  
    
EGENKAPITAL OG GJELD    
    
Egenkapital 1 425  1 370  1 349  
    
Langsiktig gjeld    
Pensjonsforpliktelser og utsatt skatt 140  246  207  
Gjeld til kredittinstitusjoner o.l. 1 351  1 811  1 403  
Annen langsiktig gjeld 88  80  94  
Sum langsiktig gjeld 1 379  2 137  1 704  
    
Kortsiktig gjeld    
Gjeld til kredittinstitusjoner o.l. 380  416  442  
Leverandørgjeld 1 794  1 829  1 813  
Skyldige offentlige avgifter 454  460  617  
Annen kortsiktig gjeld 335  296  382  
Sum kortsiktig gjeld 2 963  3 001  3 254  
    
Sum egenkapital og gjeld 5 967  6 508  6 307  
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RESULTAT FOR VIKSOMHETSOMRÅDENE 
Mill. kroner 

Entreprenør Norge 
3.kvartal 

2002 
3.kvartal 

2001 
1.1.-30.9. 

2002 
1.1.-30.9. 

2001 Året 2001 
Driftsinntekter 1 096,3  1 126,1  3 616,6  3 373,7  4 840,8  
Driftskostnader -1 056,1  -1 111,3  -3 508,3  -3 342,5  -4 784,4  
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 40,2  14,8  108,3  31,2  56,4  
Avskrivninger *) -14,6  -11,7  -37,6  -36,6  -91,6  
Driftsresultat (EBIT) 25,6  3,1  70,7  -5,4  -35,2  
Netto finansresultat 5,2  4,7  17,3  17,1  29,1  
Resultat før skattekostnad 30,8  7,8  88,0  11,7  -6,1  
*) I tallet for året 2001 inngår en engangsnedskrivning av goodwill på 35 mill. kroner som ble foretatt i 4. kvartal. 
 

Entreprenør Danmark 
3.kvartal 

2002 
3.kvartal 

2001 
1.1.-30.9. 

2002 
1.1.-30.9. 

2001 Året 2001 
Driftsinntekter 458,0  534,5  1 348,4  1 523,9  2 094,2  
Driftskostnader -450,5  -518,2  -1 326,3  -1 485,8  -2 026,4  
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 7,5  16,3  22,1  38,1  67,8  
Avskrivninger -6,1  -8,5  -19,1  -28,7  -34,9  
Driftsresultat (EBIT) -1,4  7,8  3,0  9,4  32,9  
Netto finansresultat 2,3  1,4  1,6  4,2  -5,1  
Resultat før skattekostnad 3,7  9,2  4,6  13,6  27,8  
 

Entreprenør Sverige 
3.kvartal 

2002 
3.kvartal 

2001 
1.1.-30.9. 

2002 
1.1.-30.9. 

2001 Året 2001 
Driftsinntekter 196,9   62,8  540,1  180,7  361,2  
Driftskostnader -194,0  -64,2  -546,0  -189,0  -371,9  
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 2,9  -1,4  -5,9  -8,3  -10,7  
Avskrivninger -2,1  -0,5  -3,6  -0,5  -  
Driftsresultat (EBIT) 0,8  -1,9  -9,5  -8,8  -10,7  
Netto finansresultat -0,9  - 0,9  - 2,0  
Resultat før skattekostnad -0,1  -1,9  -8,6  -8,8  -8,7  
 

Spesialprosjekt 
3.kvartal 

2002 
3.kvartal 

2001 
1.1.-30.9. 

2002 
1.1.-30.9. 

2001 Året 2001 
Driftsinntekter 226,7  183,4  790,4  579,4  795,2  
Driftskostnader -258,7  -172,6  -808,4  -548,6  -746,1  
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) -32,0  10,8  -18,0  30,8  49,1  
Avskrivninger -5,8  -12,6  -28,5  -40,7  -61,3  
Driftsresultat (EBIT) -37,8  -1,8  -46,5  -9,9  -12,2  
Netto finansresultat -1,6  -4,4  -5,9  -12,4  -18,6  
Resultat før skattekostnad -39,4  -6,2  -52,4  -22,3  -30,8  
 

Eiendom  
3.kvartal 

2002 
3.kvartal 

2001 
1.1.-30.9. 

2002 
1.1.-30.9. 

2001 Året 2001 
Driftsinntekter 142,5  245,2  714,7  676,0  856,5  
Driftskostnader -115,3  -197,0  -595,7  -555,6  -701,1  
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 27,2  48,2  119,0  120,4  155,4  
Avskrivninger -1,3  -1,9  -4,0  -5,8  -8,8  
Driftsresultat (EBIT) 25,9  46,3  115,0  114,6  146,6  
Resultatandel i tilknyttede selskap 0,1  - -0,6  - - 
Netto finansresultat -18,5  -19,1  -46,4  -52,6  -36,6  
Resultat før skattekostnad 7,5  27,2  68,0  62,0  110,0  
 

Industri  
3.kvartal 

2002 
3.kvartal 

2001 
1.1.-30.9. 

2002 
1.1.-30.9. 

2001 Året 2001 
Driftsinntekter 708,8  782,7  1 619,3  1 758,2  2 416,0  
Driftskostnader -529,5  -619,8  -1 290,0  -1 424,5  -1 981,4  
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 179,3  162,9  329,3  333,7  434,6  
Avskrivninger -78,2  -86,3  -186,9  -206,7  -278,5  
Driftsresultat (EBIT) 101,1  76,6  142,4  127,0  156,1  
Netto finansresultat -23,6  -24,3  -64,9  -74,0  -95,1  
Resultat før skattekostnad 77,5  52,3  77,5  53,0  61,0  
 

Annet 
3.kvartal 

2002 
3.kvartal 

2001 
1.1.-30.9. 

2002 
1.1.-30.9. 

2001 Året 2001 
Driftsinntekter -162,0  -125,6  -598,8  -352,6  -802,1  
Driftskostnader 156,8  114,7  580,9  318,7  767,6  
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) -5,2  -10,9  -17,9  -33,9  -34,5  
Avskrivninger -2,8  - -8,0  - - 
Driftsresultat (EBIT) -8,0  -10,9  -25,9  -33,9  -34,5  
Netto finansresultat 8,0  5,5  14,1  14,9  16,6  
Resultat før skattekostnad 0  -5,4  -11,8  -19,0  -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 (3. kvartal) 109  
Valutaomregning -33  
Egenkapital pr. 30.09.2002 1 425  
 
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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