Kvartalsrapport

Q2 - 2022

Andre kvartal i hovedtrekk

Nøkkeltall

• Solid ordrereserve
• Endringer av navn og styrer etter ny divisjonsmodell
gjennomført i kvartalet
• Anders Høiback har overtatt som daglig leder for HI
Entreprenører

• Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble MNOK 169,0 (MNOK 189,7).
• Driftsresultat (EBIT) ble MNOK 46,9 (MNOK 92,2).

1. halvår
2021

2021

1 527 395 1 293 040

2 835 583

2 370 110

4 566 329

2. kv 2022

Inntekter
Driftsresultat før av- og nedskrivninger
(EBITDA)
EBITDA-margin
Driftsresultat (EBIT)
Driftsmargin

• Infra Group omsatte for MNOK 1 527,4 (MNOK 1 293,1 i samme kvartal 2021).

2. kv 2021

1. halvår
2022

Resultat før skatt (EBT)
Resultatmargin
Resultat per aksje (NOK)
Kontantstrøm fra driften

169 039

189 715

319 170

357 862

684 336

11,1 %

14,7 %

11,3 %

15,1 %

15,00 %

46 954

92 178

81 146

146 318

242 472

3,1 %

7,1 %

2,9 %

6,2 %

5,31 %

35 323

85 122

58 169

129 562

206 773

2,3 %

6,6 %

2,1 %

5,5 %

4,50 %

1,8

2,9

2,5

4,8

6,5

4 239

-10 327

171 188

-141 476

187 290

45,6 %

50,6 %

45,6 %

50,6 %

48,9 %

8 535 791

2 418 556

8 535 791

2 418 556

8 313 591

• Resultat før skatt EBT ble MNOK 35,3 (MNOK 85,1).

Egenkapitalandel

• Samlet ordrereserve per 30. juni var MNOK 8 535,8.

Ordrereserve (TNOK)

• Solid finansiell stilling med tilfredsstillende likviditet (MNOK 337,8), ubenyttede
lånerammer på MNOK 711) og en egenkapitalandel på 45,6 %.

H1-verdi

1,5

1,5

1,5

1,5

1,1

Sykefravær

3,5

4,7

4,4

5

5,2

• Konsernets H1 verdi var 1,5 siste 12 måneder (1,1 i 2021).
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Konsernet har i perioden realisert sine planer om å tydeliggjøre de ulike
forretningsområdene, og har i den anledning gjennomført noen navneendringer. Tidligere
Hæhre & Isachsen Gruppen har blitt til Infra Group, Hæhre & Isachsen Tomteutvikling
til Dekar Tomteutvikling og Hæhre & Isachsen Entreprenører har blitt forkortet til HI
Entreprenører.
Etter oppkjøpet av Kruse Smith Anlegg er det fullt fokus på å integrere denne
organisasjonen inn i HI Entreprenører. Etter gjennomføringen av oppkjøpet 17. januar i år,
har vi brukt mye tid på å bli kjent med menneskene, prosjektene og kulturen.

Konsernsjefen har ordet
Vi er godt fornøyd med at det i andre kvartal ikke er registrert skader med fravær. Arbeidet
med sikkerhetskulturprogrammet har stort fokus og vi kan aldri slappe av eller ta fri fra
sikkerhetsarbeidet. Vårt klare hovedmål er: ALLE TRYGT HJEM.
Til tross for at Covid-19 fortsatt er en del av vår hverdag, har sykefraværet i dette kvartalet
kommet ned i 3,5%, en trend vi håper fortsetter.
Generelt har perioden vært utfordrende, hvor drivstoff, sprengstoff og stål, som er noen av
våre store varekjøp, har hatt en historisk høy prisstigning. Vi får heldigvis kompensert mye
av denne prisstigningen av våre oppdragsgivere over tid, men vi, som alle andre, merker
at bunnlinjen har vært under stort press i perioden. Resultatet av dette blir derfor lavere
marginer enn budsjettert.
Det er fortsatt høy aktivitet på tilbudssiden, med mange prosjekter som skal kalkuleres
utover ettersommeren. Tusenkroners-spørsmålet er nå, hvor hardt vil regjeringen skjære
ned på planlagte bygg og anleggsprosjekter og hvilken innvirkning dette vil gi på bygg- og
anleggsbransjen.
Vår entreprenørvirksomhet har en historisk høy ordrereserve på over MNOK 8 500, men vi
har kapasitet til å håndtere større aktivitet, og vi har stor tro på at tilbudsavdelingen lykkes
med å dra i land noen av prosjektene de arbeider med.

Hæhre Entreprenør sine ansatte er nok de som kjenner Kruse Smith Anlegg best via mange
samarbeidsprosjekter over flere år og man kjenner seg igjen i kulturen som råder ute på
anleggene. Vi har mye til felles, inkludert en solid kultur og gode verdier som vi må og skal
bygge videre på.
Det er mye arbeid som må gjøres etter et slikt oppkjøp og en vesentlig del er å få oversikt
over løpende prosjekter, blant annet ved å sette seg inn i de risikovurderinger som ligger
til grunn for prosjektregnskaper, sluttprognoser etc. Målet er at vi i løpet av høsten har
kommet langt i integrasjonsarbeidet.
Rental Group har i perioden hatt en lavere utnyttelsesgrad i to av selskapene RG Machine
og RG Tunnel, målt mot budsjett. Hovedårsaken er forskyvninger i inngåtte kontrakter og
lavere tilgang på masseforflyttingsjobber hos store kunder. De andre selskapene i divisjonen
leverer bra, og spesielt RG Mobility viser positiv utvikling. RG Trading har hatt høy aktivitet
gjennom kvartalet, og markedet for tyngre brukte anleggsmaskiner internasjonalt er meget
godt.
Gjennom de strategiske valgene som RG har besluttet vedrørende kjøp av maskiner,
har de sikret betydelige underliggende reserver i forholdet bokførte verdier målt mot
markedspriser.
NOMAS er nå inne i en periode hvor de øker kapasiteten for gjenvinning av
overskuddsmasser fra bygg og anlegg. De har blant annet investert i ett moderne
vaskeanlegg, og de har ferdigstilt ett moderne laboratorium. Med sin spisskompetanse
innenfor disse fagene, tror vi de vil bidra positivt til at myndighetene skal kunne nå sine
mål, om at 80% av overskuddsmasser fra bygg og anlegg, skal gjenvinnes.
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Dekar Tomteutvikling fortsetter sitt arbeid med å finne gode samarbeidsprosjekter sammen
med attraktive partnere. Porteføljen har nå betydelige arealer for utvikling. Vi opplever at
realisjonsverdiene på ferdigstilte tomter er i positiv utvikling målt mot budsjett.
Det er inngått avtaler om salg av flere av eiendommene, som vil bli realisert i siste halvår.
Vi er spent på hvordan utviklingen av norsk økonomi vil påvirke dette segmentet, men
foreløpig er det høy aktivitet.

Billingstad, 16.09.2022

Albert Kr. Hæhre
Konsernsjef
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Operasjonelle forhold
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HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

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.

Ved utgangen av andre kvartal var det 1 657 (1 592 per 31. mars 2022) ansatte i Infra
Group. Det var totalt 86 (104 per 31. mars 2022) lærlinger tilsvarende en andel på 9,5 % av
fagarbeiderne ved utgangen av andre kvartal 2022 (12,3 % ved utgangen av foregående
kvartal). Inkludert høstens lærlingeopptak har konsernet 100 lærlinger som tilsvarer 11,2%
av fagarbeiderne.

Våre selskapers HMS-ansvar gjelder både internt i hele konsernet og 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 ikke registrert skader med fravær i andre kvartal for virksomhetene som
inngår i Infra Group. Dette ga en H1-verdi på 1,5 siste fire kvartal, ned fra 1,7 i 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.

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 andre kvartal 2022 var 3,5% og i første
halvår 4,4%. Sykefraværet har for først gang etter COVID-19 blitt redusert. De ekstra
ressursene vi bruker i arbeidet med å få langtidssykemeldte tilbake i arbeid ser ut til å gi
effekt.
Sikkerhetskulturprogrammet fortsetter som planlagt i 2022 med 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 en
kultur hvor sikkerhet står i fokus er riktig vei til målet.
Utvikling sykefravær (%)

Utvikling H1-verdi rullerende 12 måneder
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Virksomheten
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BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN
Infra Group (tidl. Hæhre & Isachsen Gruppen) består av entreprenørvirksomhetene
organisert under HI Entreprenører (tidl. Hæhre & Isachsen Entreprenører), utleiekonsernet
Rental Group, tomteutviklingsprosjekter og eiendom organisert under Dekar
Tomteutvikling (tidl. Hæhre & Isachsen 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 selskapene Rental
Group Machine, Rental Group Service, Rental Group Ekspert, Rental Group Crane, Rental
Group Mobility, RG Tunnel og Rental Group Trading samt en svensk virksomhet under
etablering.
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 som forventet hatt økt aktivitet i kvartalet sammenlignet med foregående
periode. Marginbildet er lavere enn våre mål, og er påvirket av at det fortsatt er høye
anbudskostnader og store prisøkninger knyttet til blant annet diesel, sprengstoff og stål.
Mye av kostnadsøkningen vil over tid bli utlignet gjennom indeksregulering på offentlige
prosjekter.
Sykefraværet var i andre kvartal det laveste på to år, og på linje med nivået før pandemien.
Divisjonen har hatt god produksjon i kvartalet, og selv med solid ordrereserve har
divisjonen kapasitet til nye oppdrag. Det er derfor stor aktivitet innen anbudsarbeid, noe
som har medført høye kostnader i kvartalet.
Den høye aktiviteten i tilbudsavdelingene har bidratt til at divisjonen i løpet av andre
kvartal har vunnet viktige oppdrag; Brakerøya energisentral, Sande omformerstasjon
og Lindum Oredalen, samt flere mindre oppdrag. Isachsen Anlegg har vunnet to viktige
rammeavtaler med henholdsvis Drammen kommune og Holmestrand kommune.

Rental Group
Rental Group er i en positiv utvikling og opplever sterk interesse fra potensielt nye kunder
for evnen til å levere helhetlige og fleksible løsninger til kundenes prosjekter i både Norge
og Sverige.
Rental Group har stort fokus på bærekraft og det jobbes aktivt med å bidra til utviklingen
av morgendagens maskiner og løsninger for å hjelpe kundene med å tilby løsninger
som tilfredsstiller stadig økende krav fra byggherrene om å redusere klimautslippene
på anleggsplassen. Det satses også tungt på prosjekter innen digitalisering for å utvikle
løsninger som skal sikre økt kontroll, effektivitet og sikkerhet gjennom hele verdikjeden for
våre kunder
Dekar Tomteutvikling
Et av våre datterselskaper har satt i gang arbeidet med en større utvidelse av
verkstedfasilitetene til Rental Group Service AS for å tilpasse den til Rental Group sin stadig
økende aktivitet.
Lønnebakke Næringspark er et prosjekt hvor Dekar 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 andre kvartal har NOMAS inngått kontrakt for kjøp av fullskala vaske- og renseanlegg
for rene og forurensede masser. Det nye anlegget vil plasseres på Ryghkollen i Drammen
kommune, og forventes å være operativt i løpet av første halvår 2023.
Arbeidet med å gjennomføre de strategiske forretningsplanene forsetter for fullt. I januar ble
NOMAS’s første EPD (Enviromental Product Declaration) innen området klimagassutslipp
ferdigstilt. Gjennom deltakelse i TYRVI-prosjektet arbeides det med hydrogen som en mulig
fremtidig energibærer. Laboratorium for FoU, analyser innen områdene betong, vei og asfalt,
samt utvikling av resepter for rensing av masser har blitt etablert.
NOMAS ble i kvartalet re-sertifisert for produksjon av tilslag til betong og asfalt.
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 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.
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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.
INFRA GROUP
Samlet sett hadde Infra Group en tilfredsstillende aktivitet i andre kvartal 2022.
Omsetningen i andre kvartal endte på MNOK 1 527,4 mot MNOK 1 293,0 i tilsvarende
kvartal 2021. Driftsresultatet i kvartalet endte på MNOK 46,9 mot MNOK 92,2 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.
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Finansielle forhold
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RESULTATUTVIKLING
Infra Group hadde i andre kvartal 2022 en omsetning på MNOK 1 527,4 mot MNOK 1 293,0
i tilsvarende kvartal året før. Økningen 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 169,0 (11,1 %) mot MNOK 189,7 (14,7 %) i andre kvartal 2021.
Driftsresultat (EBIT) i kvartalet ble på MNOK 46,9 (MNOK 92,2) og et resultat før skatt på
MNOK 35,3 (MNOK 85,1).
Konsernets resultat etter skatt ble i andre kvartal MNOK 41,4 (MNOK 68,2).

ORDREINNGANG OG ORDRERESERVE
Entreprenørvirksomheten i konsernet hadde ved utgangen av andre kvartal en
ordrereserve på MNOK 8 535,8 mot MNOK 8 689,8 ved utgangen av foregående kvartal.
Ordreinngangen i kvartalet var MNOK 1 252,4 mot MNOK 1 546,6 i foregående kvartal.
Tilsvarende var ordretilgangen i andre kvartal 2021 på MNOK 689,3.

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 god drift og prosjektgjennomføring. For å sikre at konsernet har god og oppdatert
kompetanse investeres det betydelige ressurser på kompetanseutvikling av medarbeiderne
gjennom virksomhetens egne kurs- og opplæringsprogrammer.
Konsernet hadde ved utgangen av andre kvartal 2022 ingen pågående tvistesaker mot
det offentlige. Nye kontraktsformer innenfor infrastrukturprosjekter er med på å dempe
konfliktnivået som tidligere har vært høyt.
Infra Group har en pågående rettstvist mot Smisto kraft AS. Det falt dom i saken 5.
november 2021 hvor Smisto Kraft AS ble dømt til å betale Hæhre Entreprenør AS MNOK
225 med tillegg av merverdiavgift og forsinkelsesrente. Dommen er ikke rettskraftig,
da deler av dommen er anket av byggherre. Behandling i Lagmannsretten er foreløpig
berammet til november 2022.

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 andre kvartal
en egenkapital inkludert ikke-kontrollerende eierinteresser på MNOK 2 602,6 noe som ga
en egenkapitalandel på 45,6 %. Ikke-kontrollerende eierinteresser ved periodeslutt var totalt
MNOK 64,2.
Konsernets brutto rentebærende gjeld utgjorde per andre kvartal MNOK 1 514,2 (MNOK
1 292,4). I dette beløpet inngår MNOK 352,5 som representerer effekten på balanseførte
leieforpliktelser som følge av at konsernet rapporterer i henhold til IFRS 16 Leieavtaler
(MNOK 314,5 ved utgangen av foregående kvartal).
Konsernets likvide midler ved utgangen av andre kvartal var på MNOK 337,8 hvorav
(MNOK 456 ved utgangen av foregående kvartal).
Per 30. juni 2022 hadde konsernet ubenyttede lånerammer på MNOK 711,4 (800,0).

KONTANTSTRØM
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var MNOK 4,2 i kvartalet (negativ MNOK 10,3).
Endringen i kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter sammenlignet med tilsvarende
kvartal i 2021 forklares i stor grad av at kvartalets regnskapsmessige avskrivninger er økt
fra tilsvarende kvartal i 2021 og at netto gevinst fra salg av anleggsmidler er lavere enn i
andre kvartal 2021.
Investeringsaktiviteter bidro negativt med MNOK 285,2 i andre kvartal (negativ
MNOK 83,2), hovedsaklig påvirket av kjøp og salg av varige driftsmidler og andre
investeringsaktiviteter.
Kontantstrømmen fra finansieringsaktiviteter var i kvartalet positiv med MNOK 162,7
(MNOK 6,7). Dette forklares særlig av økning i rentebærende gjeld og andre finansielle
poster.
I sum resulterte dette med en reduksjon av likvide midler på MNOK 118,2 gjennom
kvartalet, og samlede likvide midler utgjorde dermed MNOK 337,8 ved utgangen av
kvartalet. Ved utgangen av første kvartal 2022 var likvide midler MNOK 456.
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MARKEDSUTVIKLING
Det er høy aktivitet i markedet, men regjeringen har varslet en revidering av
investeringsplanene i infrastruktur i tiden som kommer. Det kan derfor antas at bransjen i
tiden fremover vil se forskyvninger i tidligere annonserte samferdselsprosjekter.

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 utflating i anleggsbransen, 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 så langt, 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.
Det har den senere tid kommet signaler fra myndighetene om at situasjonen vil medføre en
omprioritering av den offentlige pengebruken, hvor blant annet investeringer knyttet til
statlige infrastrukturprosjekter kan bli utsatt, noe som igjen vil kunne påvirke konsernets
inntektsgrunnlag fremover.
Denne uforutsigbarheten 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 med vesentlig bedret fleksibilitet og fokus. Vi mener derfor at
konsernet er godt rustet for fremtiden.

Rv. 4 Roa/Gran. Foto: Einar A. Schiøth
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Billingstad, 16. september 2022:

STYRET I INFRA GROUP AS

Haakon Tronrud
Styreleder

ORGANISASJONSKART

Cato A. Haug
Styremedlem

Bjørn K. R. Bakerød
Styremedlem

Lars H. Tingulstad
Styremedlem

Rune Isachsen
Styremedlem

Lars Hæhre
Styremedlem

Albert Kr. Hæhre
Konsernsjef
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KONSOLIDERT OPPSTILLING AV RESULTAT

KONSOLIDERT OPPSTILLING AV TOTALRESULTAT

(NOK’000)

2. kv 2022

2. kv 2021

1. halvår
2022

Inntekter

1 527 395

1 293 040

2 835 583

2 370 110

4 566 329

Poster som kan bli reklassifisert til resultatregnskapet

843 065
331 137
190 325

651 545
306 605
154 278

1 469 816
701 502
355 705

1 113 561
642 621
319 260

2 052 111
1 255 700
629 403

Netto andre inntekter/kostnader (-)

6 172

9 102

10 609

63 193

55 221

Materialer og underentreprenører
Lønnskostnad
Andre driftskostnader
Resultat fra inv. i tilknyttede og
felleskontrollerte selskaper
Av- og nedskrivninger

1. halvår
2021

2021

122 086

97 537

238 025

211 543

441 865

Driftsresultat

46 954

92 178

81 146

146 318

242 472

Netto finansposter

-11 631

-7 057

-22 976

-16 756

-35 698

Periodens resultat før skatt

35 323

85 122

58 169

129 562

206 773

Skattekostnad

-6 111

16 873

-961

16 289

39 114

Periodens resultat etter skatt

41 434

68 248

59 131

113 273

167 660

Periodens resultat tilordnes
Aksjonærene i morselskapet
Minoritetsinteresser

39 466
1 968

67 277
971

58 137
993

114 610
-1 337

163 661
3 999

1,8

2,9

2,5

4,8

6,5

Resultat per aksje (NOK/per aksje)

(NOK’000)

2. kv 2022

2. kv 2021

1. halvår
2022

1. halvår
2021

2021

-7

0

-33

-8

-8

Periodens totalresultat

41 427

68 248

59 098

113 265

167 652

Periodens totalresultat tilordnes
Aksjonærene i morselskapet
Minoritetsinteresser

39 459
1 968

67 277
971

58 104
993

114 602
-1 337

163 653
3 999
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OPPSTILLING OVER ENDRINGER I EGENKAPITAL

KONSOLIDERT OPPSTILLING AV FINANSIELL POSISJON
(NOK’000)

30.6.2022

30.6.2021
*omarbeidet

31.12.2021

(NOK’000)

Eiendeler
Goodwill og andre immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel
Varige driftsmidler
Investeringer i tilknyttede og felleskontrollerte selskaper
Andre fordringer
Sum anleggsmidler

1 487 334
55 035
1 974 888
87 762
126 620
3 731 638

1 373 395
35 892
1 702 187
95 601
33 108
3 240 183

1 374 498
22 951
1 734 518
74 179
30 683
3 236 829

Beholdninger
Kundefordringer og kontraktseiendel
Andre fordringer
Likvide midler
Sum omløpsmidler

107 853
1 498 447
31 875
337 786
1 975 960

88 023
1 185 842
71 212
574 638
1 919 714

91 823
1 153 752
63 527
636 421
1 945 523

Sum eiendeler

5 707 599

5 159 897

5 182 352

Egenkapital og gjeld
Egenkapital tilhørende eiere av morselskapet
Ikke-kontrollerende eierinteresser
Sum egenkapital

2 538 434
64 155
2 602 590

2 555 146
57 827
2 612 972

2 471 717
63 162
2 534 878

Pensjonsforpliktelse
Utsatt skatt
Lån og leasingforpliktelse
Annen langsiktig gjeld
Sum langsiktig gjeld

0
46 045
971 731
516
1 018 292

1 782
40 287
888 328
515
930 912

1 782
41 568
870 886
512
914 747

Lån og leasingforpliktelse
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Kontraktsforpliktelse
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

542 000
924 686
7 156
207 076
405 797
2 086 717

403 520
683 132
0
64 476
464 884
1 616 012

405 490
503 490
7 211
345 361
471 175
1 732 726

Sum gjeld

3 105 009

2 546 925

Sum egenkapital og gjeld

5 707 599

5 159 897

Per 1.1.2022
Periodens resultat
Periodens utvidede
resultat
Periodens totalresultat
Egne aksjer
Sum transaksjoner med
aksjonærene
Per 30.6.2022

(NOK’000)
Per 1.1.2021 omarbeidet
Periodens resultat
Periodens utvidede
resultat
Periodens totalresultat

Aksjekapital

Egenkapital
tilordnet
Opptjent aksjonærene i
Overkurs egenkapital morselskapet

Ikke
kontrollerende
Sum
eierinteresse egenkapital

22 633

1 314 733

1 134 350

2 471 716

63 162

2 534 878

0

0

58 137

58 137

993

59 131

0
0

0
0

-33
58 104

-33
58 104

0
993

-33
59 098

201

0

8 412

8 614

0

8 614

201

0

8 412

8 614

0

8 614

22 835

1 314 733

1 200 867

2 538 434

64 155

2 602 590

Aksjekapital

Egenkapital
tilordnet
Opptjent aksjonærene i
Overkurs egenkapital morselskapet

Ikke
kontrollerende
Sum
eierinteresse egenkapital

24 066

1 314 733

1 197 525

2 536 324

7 724

2 544 048

0

0

114 610

114 610

-1 337

113 273

0
0

0
0

0
114 610

0
114 610

0
-1 337

0
113 273

-460
0
0

0
0
0

-23 131
0
-72 198

-23 591
0
-72 198

0
51 440
0

-23 591
51 440
-72 198

2 647 474

Egne aksjer
Tilgang/avgang minoritet
Tilleggsutbytte
Sum transaksjoner med
aksjonærene

-460

0

-95 329

-95 789

51 440

-44 349

5 182 352

Per 30.6.2021 omarbeidet

23 606

1 314 733

1 216 807

2 555 146

57 827

2 612 972

Se note 9 for detaljer om omarbeidelse som følge av korrigering av feil i tidligere presenterte perioder.
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Appendix 1: Alternative resultatmål
I perioderegnskapet presenterer konsernet resultatmål som ikke er definert under
IFRS. Disse måltallene er kategorisert som alternative resultatmål (APM). De alternative
resultatmålene er presentert for å gi en bedre innsikt og forståelse av driften, finansiell
posisjon og grunnlaget for utviklingen fremover. Infra Group benytter alternative
resultatmål som er vurdert å være vanlige i bransjen.
Alternative resultatmål

Definisjon

EBITDA

Forkortelse for resultat før avskrivninger, nedskrivninger, netto finans og skatt.
Tallet fremkommer direkte fra oppstilling av resultat.

EBITDA-margin

EBITDA delt på inntekter.

Driftsresultat (EBIT)

Resultat før skatt og netto finans. Tallet fremkommer direkte fra oppstilling av
resultat.

Driftsmargin

EBIT delt på inntekter

Resultat før skatt (EBT)

Resultat før skatt. Tallet fremkommer direkte fra oppstilling av resultat.

Resultatmargin

Resultat før skatt (EBT) delt på inntekter.

Resultat per aksje

Resultat etter skatt delt på et vektet gjennomsnitt av totalt utestående ordinære
aksjer i regnskapsperioden, justert for resultat tilordnet ikke-kontrollerende
eierinteresser.

Egenkapitalandel

Sum egenkapital delt på Sum eiendeler.

Brutto rentebærende gjeld

Kortsiktig og langsiktig lån og finansiell leasingforpliktelse.

Netto rentebærende gjeld

Brutto rentebærende gjeld fratrukket rentebærende fordringer (langsiktige og
kortsiktige) og likvide midler.

Gjeldsgrad

Netto rentebærende gjeld delt på EBITDA.

Ordrereserve

Gjenværende estimert kontraktsverdi av kontrakter, kontraktsendringer og
bestillinger som er avtalt, men ikke opptjent, på balansedagen.

Ulykkes-rate (H1)

Antall skader som medfører fravær fra arbeid per million timer arbeidet av egne
ansatte.

Sykefravær

Fravær fra arbeid grunnet sykdom delt på antall dager per år.
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