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Tredje kvartal i hovedtrekk
• Stabilt høy ordrereserve
• Resultatmargin på 5,2 % i kvartalet
• Lars Hæhre er utnevnt til ny konsernsjef i Infra Group, og 

starter i jobben 1. desember 2022. 
• Erik Sollerud er ansatt som ny CEO i Rental Group, og starter i 

jobben 1. desember 2022. 
• Hæhre Entreprenør har inngått forlik i den flerårige tvisten 

med Smisto Kraft.  

• Infra Group omsatte for MNOK 1 416,3 (MNOK 1 015,4 i samme kvartal 2021).

• Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble MNOK 215,9 (MNOK 155,3).

• Driftsresultat (EBIT) ble MNOK 90,1 (MNOK 43,7). 

• Resultat før skatt (EBT) ble MNOK 73,7 (MNOK 34,6).

• Samlet ordrereserve per 30. september var MNOK 8 613,9. 

• Solid finansiell stilling med tilgjengelig likviditet på MNOK 895,2 inkl. trekkfasiliteter, og 
en egenkapitalandel på 45,5 %.

• Konsernets H1 verdi var 1,4 siste 12 måneder (1,1 i 2021).

Nøkkeltall

3. kv 2022 3. kv 2021
Hittil i år 

2022
Hittil i år 

2021 2021

Inntekter 1 416 255 1 015 355 4 251 838 3 385 465 4 566 329

Driftsresultat før av- og nedskrivninger 
(EBITDA) 215 933 155 320 535 103 513 182 684 336

EBITDA-margin 15,2 % 15,3 % 12,6 % 15,2 % 15,0 %

Driftsresultat (EBIT) 90 069 43 687 171 214 190 005 242 472

Driftsmargin 6,4 % 4,3 % 4,0 % 5,6 % 5,3 %

Resultat før skatt (EBT) 73 694 34 553 131 863 164 115 206 773

Resultatmargin 5,2 % 3,4 % 3,1 % 4,8 % 4,5 %

Resultat per aksje (NOK)  2,9  1,0  5,5  5,8  6,9 

Kontantstrøm fra driften 101 549 658 272 736 -140 819 187 290

Egenkapitalandel 45,5 % 51,8 % 45,5 % 51,3 % 48,9 %

Ordrereserve (TNOK) 8 613 589 3 305 805 8 613 589 3 305 805 8 313 591

H1-verdi 1,4 1,9 1,4 1,9 1,1

Sykefravær 4,3 4,7 4,4 4,9 5,2
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HMS 

Vi har i q3 dessverre hatt to skader som har resultert i fravær. I begge tilfellene er årsak 
at man har sklidd med påfølgende fall. Heldigvis har ikke dette resultert i alvorlige 
skader, men to fallskader er to for mye.          
Sikkerhetskulturprogrammet har fullt fokus, og det arbeides kontinuerlig for at vi 
skal lykkes med vår visjon om null skader og ALLE TRYGT HJEM.      
Sykefraværet har gått opp fra 3,5% i forrige periode til 4,3 %.         
Det registreres mange tilfeller relatert til influensa/covid. 

Q3 resultat 

Resultatmessig har kvartalet levert bra.                                                                                           
Resultat før skatt i perioden ble 73,7 mill, noe vi er fornøyde med.                                            
Dette til tross for at vi nok ett kvartal må rapportere om for lav tilgang på nye prosjekter.
Resultatet av dette er at mange av våre operative medarbeidere fortsatt arbeider med anbud 
i stedet for produksjon. 

Rental Group hadde også budsjettert med vesentlig høyere aktivitet igjennom året enn de 
har klart å oppnå så langt, men når det er sagt så rapporteres det om at det jobbes med mye 
spennende som vil kunne gi positive effekter fremover.

Fremover vil det være viktig for hele konsernet at HI Entreprenører får uttelling på nye 
prosjekter som igjen vil medføre økt aktivitet i Rental Group. Dette vil medføre økt stabilitet 
i de litt usikre tidene vi er på vei inn i. 

Konsernsjefen har ordet 

Ordrereserve: 

Ordrereserven er stabil med 8,6 milliarder.         
«Løypemeldingen» fra tilbuds-siden er at man i hele konsernet vil øke denne ordrereserven 
inn i neste år, og som resultat av dette, få økt aktivitet inn i 2023. 

Tvister 

En sak jeg jeg spesielt vil nevne er at vi er svært fornøyde med at vi klarte å forlike Smisto 
tvisten på en tilfredsstillende måte siste uken i september. 

Endelig punktum for en lang og vanskelig sak ble godt mottatt hos mange.

Organisering 

Erik Sollerud, som de fleste i anleggsbransjen kjenner godt fra jobben som mangeårig CEO i 
Pon, har takket ja til å overta jobben som CEO i Rental Group etter Lars Hæhre. 

Erik tiltrer 1. desember, og jeg er 100% sikker på at han med sin allsidige erfaring vil tilføre 
selskapet mye. 

Hjertelig velkommen Erik.

Lars blir ikke arbeidsledig veldig lenge da han på samme dato vil overta min jobb som 
konsernsjef i Infra Group. 

Jeg har signalisert til styret at jeg ønsker å trappe noe ned, da dette er naturlig i min alder. 

Styret har i en periode vurdert min etterkommer, og jeg er svært glad for at de har valgt 
Lars. 

Jeg er relativt inhabil når jeg skal vurdere ham i denne jobben, men jeg ønsker allikevel å si 
at Lars etter min oppfatning er den som kjenner hele konsernet best. 

Hans lange erfaring fra entreprenørvirksomheten, kombinert med det å ha ledet 
etableringen og oppbyggingen av Rental Group frem til i dag, gjør at jeg er overbevist om at 
han er rett mann til å lede konsernet inn i fremtiden. 
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Billingstad, 22.11.2022

Albert Kr. Hæhre 
Konsernsjef

Takk for meg 

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle ansatte, aksjonærer og samarbeidspartnere for 
et godt samarbeid i den tiden jeg har arbeidet som konsernsjef.       
For egen del ser jeg nå fram til å flytte fokuset mitt til å arbeide for Anders Høiback i  
HI Entreprenører.                                   
Parallelt vil jeg arbeide som daglig leder i Dekar Tomteutvikling samt å bistå Ole Terje 
Letmolie i NOMAS. 

Takk for meg. 
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HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

Utvikling H1-verdi rullerende 12 måneder

Utvikling sykefravær (%)

ORGANISASJON
Infra Group skal være en sikker arbeidsplass hvor medarbeiderne føler seg trygge og 
ivaretatt. Gjennom en sterk sikkerhetskultur og konkret adferd skal risikoen for skader og 
ulykker minimeres.

Våre selskapers HMS-ansvar gjelder både internt i hele konsernet, men også eksternt 
i områdene vi driver vårt virke i. HMS er grunnleggende i alle arbeidsprosesser fra 
planleggingsstart, gjennom hele driftsperioden, og som en del av prosjektevalueringen av 
avsluttede prosjekter.

Vi har en visjon om null skader, og jobber kontinuerlig med å evaluere og forbedre våre 
HMS-rutiner. H1-verdi er et av flere viktige måleparameter for sikkerhetsarbeidet i Infra 
Group. H1-verdi er definert som antall fraværsskader per million utførte timeverk av våre 
ansatte. Det ble registrert 2 skader med fravær i tredje kvartal for virksomhetene som 
inngår i Infra Group. Dette ga en H1-verdi på 1,4 siste fire kvartal, ned fra 1,5 i foregående 
kvartal.

Vi er ikke fornøyd før vi har nådd målet om null fraværsskader over tid, og fortsetter 
arbeidet med målet om at alle skal TRYGT HJEM.

Sykefraværet for virksomhetene i Infra Group i tredje kvartal 2022 var 4,3% og totalt 
sykefravær hittil år har vært 4,4%. Det er positivt å observere at trenden i sykefraværet 
etter COVID-19 er nedadgående. De ekstra ressursene konsernet bruker i arbeidet med å få 
langtidssykemeldte tilbake i arbeid ser ut til å gi effekt.

Sikkerhetskulturprogrammet har fortsatt som planlagt gjennom 2022 med implementering 
av flere livreddende regler, nye opplæringsprogrammer og måling av effekter. Målet er at 
alle skal komme TRYGT HJEM – hver dag! Vi mener at en langsiktig involvering av alle 
ansatte i arbeidet for å sikre en kultur hvor sikkerhet står i fokus er riktig vei til målet.

Ved utgangen av tredje kvartal var det 1 652 ansatte i Infra Group (1 657 per 30. juni 2022). 
Det var totalt 106 lærlinger, tilsvarende en andel på 12,1 % av fagarbeiderne ved utgangen 
av tredje kvartal 2022 (86 lærlinger per 30. juni 2022 som tilsvarte 9,5 % ved utgangen av 
foregående kvartal). 

I Infra Group er hver enkelt medarbeider viktig for å drive konsernet fremover. Fokus har 
derfor alltid vært på å finne de beste medarbeiderne uavhengig av kjønn, etnisitet, nasjonal 
opprinnelse, hudfarge, språk, religion og livssyn. Konsernet har en rekrutterings- og 
personalpolicy som skal sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering.
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BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN 
Infra Group består av entreprenørvirksomhetene organisert under HI Entreprenører, 
utleiekonsernet Rental Group, tomteutviklingsprosjekter og eiendom organisert under 
Dekar Tomteutvikling og Norsk Massehåndtering (NOMAS).

HI Entreprenører består av entreprenørvirksomhetene Hæhre Entreprenør, Isachsen 
Anlegg, Kruse Smith Anlegg og Zenith Survey. Virksomheten er samlet sett en av Norges 
største anleggsentreprenører og utfører alle typer oppdrag i det norske markedet.

Rental Group er et rendyrket utleiekonsern og Nordens mest komplette aktør innen 
utleie av maskiner og utstyr til anleggsbransjen. Utleievirksomheten består av en rekke 
selskaper med et bredt produkt- og tjenestespekter i Norge og jobber aktivt med å bygge en 
tilsvarende organisasjon i Sverige. 

Dekar Tomteutvikling investerer i tomteutviklingsprosjekter som i hovedsak opparbeides av 
konsernets entreprenørvirksomhet. Gjennom divisjonen er konsernet hel- eller deleier i en 
rekke interessante tomteutviklingsprosjekter.

Norsk Massehåndtering (NOMAS) leverer miljømasseprodukter og 
massegjenvinningstjenester gjennom sentralt plasserte lokasjoner på Østlandet.

AKTIVITET I PERIODEN
HI Entreprenører

Divisjonen har hatt høy aktivitet i kvartalet og oppnådde tilfredsstillende EBT-margin på   
4,2 % for kvartalet. Ordrereserven økte med MNOK 78 og endte på solide MNOK 8 614. 
Største kontrakt som ble vunnet i tredje kvartal er Kjela Dammer for Statkraft.

Det jobbes aktivt med anbud på flere interessante prosjekter med oppstart i 2023. 

Rental Group

Rental Group er i en positiv utvikling og opplever sterk interesse fra potensielt nye kunder 
både for konvensjonelle maskiner, men også stadig økende interesse for utslippsfrie 
maskiner.

Rental Group har allerede en ledende posisjon innen utleie av maskiner og utstyr 
til anleggsbransjen og har ambisjoner om å befeste sin ledende rolle som tilbyder av 
utslippsfrie maskiner. På denne bakgrunn og med sterk interesse fra kunder for leie av 
utslippsfrie maskiner har Rental Group nylig inngått avtaler for leveranser av et vesentlig 
antall elektriske maskiner.

Dekar Tomteutvikling

Arbeidet i et av våre datterselskaper med en større utvidelse av verkstedfasilitetene til 
Rental Group Service AS fortsetter i henhold til planen. Målet er at Rental Group Service 
AS i løpet av 1H 2023 skal kunne ta i bruk moderne og miljøvennlige lokaler tilpasset deres 
stadig økende aktivitet.

Lønnebakke Næringspark er et prosjekt hvor Dekar Tomteutvikling sammen med partnere 
har utviklet og opparbeidet et tomteareal for næringsformål. Salget av tomter er godt i gang, 
og det er god interesse for området fra en rekke større aktører som ser på mulighet for å 
etablere virksomhet på området. Dekar jobber også aktivt med en rekke andre spennende 
utviklingsprosjekter.

NOMAS

I overgangen september/oktober startet NOMAS oppføringen av sitt nye 
gjenvinningsanlegg for rene og forurensede masser ved Ryghkollen i Mjøndalen i Drammen 
kommune. Fremdriften går etter planen, og første fase av byggearbeidet forventes å være 
ferdig i løpet av desember.

Gjennom tredje kvartal har NOMAS hatt utstrakt dialog med Drammen kommune og 
Næringsforeningen i Drammensregionen – i kraft av å være utplukket som sentral deltager 
i det store fellesprosjektet «Grønn Vekst». Prosjektarbeidet har utløst et initiativ fra USN – 
Universitetet i Sør-Norge, om mulig FoU-samarbeid med NOMAS knyttet til de avanserte 
vannbehandling/rensesystemene som skal bygges inn i det nye gjenvinningsanlegget. 
Innledende møter har vært avholdt, og i november kommer USN på befaring hos NOMAS. 

NOMAS` nye laboratorium for FoU og analyser innen områdene betong, vei og asfalt har 
i perioden hatt god ordreinngang og er nå ordentlig i gang med driften. I perioden har 
laboratoriumet også gjort sin første ansettelse, i samarbeid med NAV.

Samfunnet må bevege seg mot en klimanøytral framtid, og NOMAS har en sterk ambisjon 
om å være en ansvarlig bidragsyter på reisen. Fra divisjonens anlegg på Ryghkollen 
i Drammen kommune og Hoensmarka i Øvre Eiker kommune drives en betydelig 
egenproduksjon av ulike masseprodukter for proffmarkedet. I tillegg jobbes det løpende med 
å utvikle et bredt spekter av rådgivningstjenester, produksjonsprosesser og nye produkter 
innenfor masseoptimalisering og gjenbruk.  

Gjenbruk gir stor gevinst for samfunnet og på det enkelte prosjekts økonomi og 
miljøregnskap. NOMAS har mål som sammenfaller med Europakommisjonens mål om at 
80% av alle materialer skal gjenvinnes og forbli i kretsløpet innen 2030.
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INFRA GROUP

Samlet sett hadde Infra Group en tilfredsstillende aktivitet i tredje kvartal 2022.
Omsetningen i tredje kvartal endte på MNOK 1 416,3 mot MNOK 1 015,4 i tilsvarende 
kvartal 2021. Driftsresultatet i kvartalet endte på MNOK 90,1 mot MNOK 43,7 i tilsvarende 
periode i 2021.

I eksisterende prosjektportefølje er vårt hovedfokus på effektiv planlegging og produksjon, 
løpende avklaringer av tilleggskrav og systematisk håndtering av risiko og muligheter for å 
optimalisere resultatet for både byggherrene og konsernet.

NOMAS’ laboratorie har hatt 
god ordreinngang i Q3.
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RESULTATUTVIKLING
Infra Group hadde i tredje kvartal 2022 en omsetning på MNOK 1 416,3 mot MNOK 1 015,4 
i tilsvarende kvartal året før. Økningen sammenlignet med tredje kvartal 2021 forklares i 
hovedsak av innregning av omsetning fra Kruse Smith Anlegg. Omsetningen vil variere fra 
periode til periode avhengig av type prosjekt, og i hvilken fase prosjektene befinner seg i.

Konsernet rapporterte et resultat før avskrivninger og finans (EBITDA) i kvartalet på 
MNOK 215,9 (15,2 %) mot MNOK 155,3 (15,3 %) i tredje kvartal 2021.

Driftsresultat (EBIT) i kvartalet ble på MNOK 90,1 (MNOK 43,7) og resultatet før skatt ble 
MNOK 73,7 (MNOK 34,6). 

Konsernets resultat etter skatt ble i tredje kvartal MNOK 67,9 (MNOK 25,3).

ORDREINNGANG OG ORDRERESERVE
Entreprenørvirksomheten i konsernet hadde ved utgangen av tredje kvartal en 
ordrereserve på MNOK 8 613,9 mot MNOK 8 535,8 ved utgangen av foregående kvartal.

Ordreinngangen i kvartalet var MNOK 1 373,8 mot MNOK 1 252,4 i foregående kvartal. 
Tilsvarende var ordretilgangen i tredje kvartal 2021 på MNOK 1 781,3.

RISIKO

Infra Group sin virksomhet er hovedsakelig basert på gjennomføring av enkeltprosjekter. 
Det er stor variasjon med hensyn til prosjektenes kompleksitet, størrelse, varighet og risiko, 
og det er derfor avgjørende at risiko blir håndtert på en systematisk måte i alle faser av 
prosjektet og alle deler av virksomheten. Riktig kompetanse er en kritisk suksessfaktor for 
effektiv drift og prosjektgjennomføring. For å sikre at konsernet har riktig og oppdatert 
kompetanse investeres det betydelige ressurser på kompetanseutvikling av medarbeiderne 
gjennom virksomhetens egne kurs- og opplæringsprogrammer.

I løpet av kvartalet har Infra Group sitt datterselskap Hæhre Entreprenør AS inngått forlik 
i en flerårig rettstvist mot Smisto kraft AS. Tvisten omhandlet oppgjør i forbindelse med 
utbygging av kraftverkene i Rødøy og Lurøy i Nordland. Utfallet av forliket gav en minnelig 
løsning som begge parter er tilfredse med. Konsernet hadde ved utgangen av tredje kvartal 
2022 således ingen pågående tvistesaker. 

Nye kontraktsformer innenfor infrastrukturprosjekter er med på å dempe konfliktnivået 
som tidligere har vært høyt.

Infra Group er primært eksponert for finansiell risiko knyttet til kundefordringer og 
refinansiering av rentebærende gjeld samt tilhørende renterisiko. Risikoen er av kreditt-, 
markeds- og likviditetsmessig karakter. I konsernets låneavtale er det finansielle covenants 
som er knyttet opp mot utvikling i konsernets finansielle nøkkeltall. 

Infra Group er eksponert mot svingninger i utviklingen i etterspørsel og konkurransen i 
de markedene konsernet opererer i. Dette kan medføre behov for tilpasning i konsernets 
anleggsmidler og bemanning.

BALANSE OG FINANSIELL STILLING 
Infra Group har en god finansiell posisjon. Konsernet hadde ved utgangen av tredje kvartal 
en egenkapital inkludert ikke-kontrollerende eierinteresser på MNOK 2 664,5 noe som ga 
en egenkapitalandel på 45,5 %. Ikke-kontrollerende eierinteresser ved periodeslutt var totalt 
MNOK 66,8.

Konsernets brutto rentebærende gjeld utgjorde per tredje kvartal MNOK 1 713,6 (MNOK 
1 277,4 ved utgangen av tilsvarende periode i 2021). I dette beløpet inngår MNOK 406,9 
som representerer effekten på balanseførte leieforpliktelser som følge av at konsernet 
rapporterer i henhold til IFRS 16 Leieavtaler (MNOK 352,5 ved utgangen av foregående 
kvartal).

Konsernets likvide midler ved utgangen av tredje kvartal var på MNOK 282,9 (MNOK 337,8 
ved utgangen av foregående kvartal).

Per 30. september 2022 hadde konsernet tilgjengelig likviditet inkl. ubenyttede lånerammer 
på MNOK 895,2 (MNOK 1 008,0 ved utgangen av foregående kvartal).

KONTANTSTRØM
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var positiv MNOK 101,6 i kvartalet (MNOK 
0,7). Endringen i kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter sammenlignet med tilsvarende 
kvartal i 2021 forklares i hovedsak av høyere resultat før skatt i perioden, samt lavere netto 
negativ endring i arbeidskapital. Akkumulert per tredje kvartal genererer konsernet MNOK 
272,7 fra operasjonelle aktiviteter (negativ MNOK 140,8).  

Investeringsaktiviteter bidro negativt med MNOK 243,5 i tredje kvartal (negativ MNOK 
71,3). Endringen mot samme periode ifjor er hovedsakelig påvirket av økte investeringer 
i varige driftsmidler og øvrige investeringsaktiviteter. Akkumulert per tredje kvartal 
genererer konsernet negativ MNOK 672,2 knyttet til investeringsaktiviteter (negativ MNOK 
215,9).  

Kontantstrømmen fra finansieringsaktiviteter var i kvartalet positiv med MNOK 
87,1 (negativ MNOK 57,7). Endringen mot fjoråret forklares hovedsakelig av økning i 
rentebærende gjeld. Akkumulert per tredje kvartal genererer konsernet MNOK 45,9 fra 
finansieringsaktiviteter (negativ MNOK 250,1).  

I sum resulterte dette i en reduksjon av likvide midler på MNOK 54,9 gjennom kvartalet, og 
totalt MNOK 353,6 i reduksjon av likvide midler hittil i år. Samlede likvide midler utgjorde 
dermed MNOK 282,9 ved utgangen av kvartalet. Ved utgangen av andre kvartal 2022 var 
likvide midler MNOK 337,8. 
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MARKEDSUTVIKLING 

Det er for øyeblikket høy aktivitet i markedet, men som skissert i det fremlagte 
statsbudsjettet (som p.t ikke er vedtatt) har regjeringen foreslått utsettelser på flere større 
samferdselsprosjekter. Totale bevilgninger til samferdsel i det fremlagte statsbudsjettet for 
2023 er ned 2,2 % mot forrige års statsbudsjett. 

Grunnet utviklingen i verdensbildet og effekter av krigen i Ukraina er det større usikkerhet 
i bransjen enn hva det var for ett år tilbake i tid. Likevel ser man at det totalt sett er bra 
aktivitet og mange prosjekter i anbudsprosesser, noe som er forventet å gi et godt grunnlag 
for fremtidig lønnsom vekst for konsernets virksomhetsområder.

UTSIKTER
Rendyrking av virksomhetsområdene har bidratt til at Infra Group samlet fremstår som et 
konsern med et bredt tilbud av tjenester til det norske anleggsmarkedet. Effektene av siste 
års strategiske arbeid begynner å gi resultater. 

Konsernets høyeste prioritet er å fortsette det gode arbeidet innen HMS samt å 
kontinuerlig jobbe med å forbedre lønnsomheten. Arbeidet med bærekraft vil få betydelig 
oppmerksomhet i tiden som kommer og divisjonene fortsetter arbeidet med implementering 
og måling av framgang på ulike bærekraftsmål.

Det ligger en forventning i markedet om noe utflating i aktiviteten i anleggsbransjen, 
samtidig har vi en stor ordrereserve og mange pågående anbudsprosesser. Krigen i Ukraina 
og COVID-19 medfører fortsatt usikkerhet forbundet med tilgang på råvarer, prisøkninger, 
levering av maskiner og utstyr, samt reservedeler til maskiner. 

Selskapene i Infra Group har gjort analyser av sin egen sårbarhet for situasjonen. Det er 
så langt ikke avdekket kritiske sårbarheter for leveransesvikt, men situasjonen vil kunne 
endre seg raskt. De fleste leveransekontrakter i kontraktskjedene prisreguleres i henhold til 
relevante indekser, og disse indeksene skal fange opp prisutviklingen på de innsatsfaktorer 
som leveransen omfatter. Prisregulering gjennom indeksjustering vil over tid kompensere 
for en gjennomsnittlig prisøkning i kontraktskjeden. Det er en risiko at enkelte varer 
får større prisjusteringer enn indeksen kompenserer for og dette kan gi en negativ 
resultateffekt for våre selskaper.

Økt uforutsigbarhet gjør det enda viktigere å prioritere riktige prosjekter og ha tett 
oppfølging i gjennomføringsfasen.

På tross av underliggende usikkerheter i markedet fremstår Infra Group i dag som et godt 
strukturert og robust konsern som er godt rustet for fremtiden.
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ORGANISASJONSKART

Cato A. Haug 
Styremedlem

Lars Hæhre 
Styremedlem

Haakon Tronrud 
Styreleder

Lars H. Tingulstad 
 Styremedlem 

Rune Isachsen 
Styremedlem

Bjørn K. R. Bakerød 
Styremedlem

Albert Kr. Hæhre 
Konsernsjef

Billingstad, 22. november 2022:

STYRET I INFRA GROUP AS
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(NOK’000) 3. kv 2022 3. kv 2021
Hittil i år 

2022
Hittil i år 

2021 2021

Poster som kan bli reklassifisert til resultatregnskapet

(NOK’000) 3. kv 2022 3. kv 2021
Hittil i år 

2022
Hittil i år 

2021 2021

Inntekter 1 416 255 1 015 355 4 251 838 3 385 465 4 566 329

Materialer og underentreprenører 661 868 440 117 2 131 683 1 553 678 2 052 111
Lønnskostnad 349 161 280 898 1 050 662 923 518 1 255 700
Andre driftskostnader 192 388 137 734 548 093 456 995 629 403

Resultat fra inv. i tilknyttede og 
felleskontrollerte selskaper

3 094 -1 286 13 703 61 907 55 221

Av- og nedskrivninger 125 864 111 633 363 889 323 176 441 865

Driftsresultat 90 069 43 687 171 214 190 005 242 472

Netto finansposter -16 375 -9 134 -39 351 -25 890 -35 698

Periodens resultat før skatt 73 694 34 553 131 863 164 115 206 773

Skattekostnad 5 764  9 245  4 803 25 533 39 114

Periodens resultat etter skatt  67 929  25 308  127 060  138 582 167 660

Periodens resultat tilordnes
Aksjonærene i morselskapet  65 334  23 387  123 472 137 997 163 661
Minoritetsinteresser  2 595  1 921  3 588 585 3 999

Resultat per aksje (NOK/per aksje)  2,9  1,0  5,5  5,8 6,9

KONSOLIDERT OPPSTILLING AV RESULTAT KONSOLIDERT OPPSTILLING AV TOTALRESULTAT

Netto andre inntekter/kostnader (-) -50 0 -84 0 -8

Periodens totalresultat 67 879 25 308 126 976 138 582 167 652

Periodens totalresultat tilordnes
Aksjonærene i morselskapet  65 284  23 387  123 388  137 997  163 653 
Minoritetsinteresser  2 595  1 921  3 588 585 3 999
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KONSOLIDERT OPPSTILLING AV FINANSIELL POSISJON

(NOK’000) 30.9.2022
30.9.2021 

*omarbeidet 31.12.2021

Eiendeler
Goodwill og andre immaterielle eiendeler  1 486 047  1 373 384  1 374 498 
Utsatt skattefordel  55 869  28 380  22 951 
Varige driftsmidler  2 150 952  1 735 062  1 734 518 
Investeringer i tilknyttede og felleskontrollerte selskaper  93 399  92 865  74 179 
Andre fordringer  188 899  37 549  30 683 
Sum anleggsmidler 3 975 166 3 267 240 3 236 829

Beholdninger  107 431  93 358  91 823 
Kundefordringer og kontraktseiendel  1 397 880  1 263 139  1 153 752 
Andre fordringer  91 004  77 504  63 527 
Likvide midler  282 851  446 350  636 421 
Sum omløpsmidler 1 879 165 1 880 352 1 945 523

Sum eiendeler 5 854 331 5 147 592 5 182 352

Egenkapital og gjeld
Egenkapital tilhørende eiere av morselskapet 2 597 794 2 578 503  2 471 717 
Ikke-kontrollerende eierinteresser  66 750  59 748  63 162 
Sum egenkapital 2 664 544 2 638 252 2 534 878

Pensjonsforpliktelse 0 1 782 1 782
Utsatt skatt 48 296 41 769 41 568
Lån og leasingforpliktelse  1 072 209 883 270 870 886
Annen langsiktig gjeld 516 516 512
Sum langsiktig gjeld 1 121 021 927 337 914 747

Lån og leasingforpliktelse  640 911  393 662  405 490 
Leverandørgjeld  802 508  606 170  503 490 
Betalbar skatt 5 353 15 7 211
Kontraktsforpliktelse  214 143 81 665  345 361 
Annen kortsiktig  gjeld 405 851  500 491 471 175
Sum kortsiktig gjeld 2 068 766 1 582 003 1 732 726

Sum gjeld 3 189 787 2 509 340 2 647 474

Sum egenkapital og gjeld 5 854 331 5 147 592 5 182 352

OPPSTILLING OVER ENDRINGER I EGENKAPITAL

(NOK’000) Aksjekapital Overkurs
Opptjent 

egenkapital

Egenkapital 
tilordnet 

aksjonærene i 
morselskapet

Ikke 
kontrollerende 

eierinteresse
Sum 

egenkapital

Per 1.1.2022 22 633 1 314 733 1 134 350 2 471 716 63 162 2 534 878

Periodens resultat  0    0    123 472  123 472  3 588  127 060 
Periodens utvidede 
resultat  0    0    -84  -84 0    -84 
Periodens totalresultat  0    0    123 388  123 388  3 588  126 976 

Egne aksjer  117  0  2 571  2 689 0    2 689 
Sum transaksjoner med 
aksjonærene 117 0   2 571  2 689  0  2 689 

Per 30.9.2022  22 751  1 314 733  1 260 310  2 597 794  66 750  2 664 544 

(NOK’000) Aksjekapital Overkurs
Opptjent 

egenkapital

Egenkapital 
tilordnet 

aksjonærene i 
morselskapet

Ikke 
kontrollerende 

eierinteresse
Sum 

egenkapital

Per 1.1.2021 omarbeidet 24 066 1 314 733 1 197 525 2 536 324 7 724 2 544 048

Periodens resultat  0    0 137 997  137 997 585  138 582 

Periodens utvidede 
resultat  0     0   0    0    0    0   
Periodens totalresultat  0   0    137 997  137 997  585  138 582 

Egne aksjer -461 0 -23 160  -23 621 0 -23 621
Tilgang/avgang minoritet  0  0    0    0    51 440  51 440 
Tilleggsutbytte 0    0   -72 198 -72 198 0   -72 198 
Sum transaksjoner med 
aksjonærene  -461  0    -95 358  -95 819  51 440  -44 379 

Per 30.9.2021 omarbeidet 23 605 1 314 733 1 240 166 2 578 503 59 748 2 638 252


