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Halvårsresultat for Skanska i Norge
Resultatet for Skanskas samlede virksomhet etter første halvår endte på 231
millioner kroner, mot 178 millioner kroner på samme tid i 2009. Den samlede
omsetningen i selskapene endte på 4,8 Milliarder kroner, som er på nivå med
fjoråret.
Resultatet etter andre kvartal fordeler seg med 200 millioner kroner for entreprenøren
Skanska Norge og 31 millioner kroner for boligutvikleren Skanska Bolig.

1. halvår
Skanska Norge
Skanska Bolig
Eliminering
Totalt

Omsetning
2010
2009
4 399
4 747
489
306
-73
-173
4 815
4 880

Driftsresultat
2010
2009
157
173
31
-21
188

152

Resultat før skatt
2010
2009
200
199
31
-21
231

178

* Skanska Norge AS med datterselskaper

Entreprenøren Skanska Norge
Entreprenørvirksomheten i Skanska Norge nådde en omsetning på 2,3 milliarder
kroner i andre kvartal, med et resultat før skatt på 65 millioner kroner, noe som gir en
resultatmargin på 2,8 %. Driftsresultatet hittil i år endte på 157 millioner kroner. I
tallene for resultat hittil i år ligger det inne en engangseffekt som følge av omlegging
av AFP-ordningen på 85 millioner kroner (bokført i første kvartal).
- Lav kontrahering i første kvartal 2009 gjør at omsetningen er noe lavere enn på
samme tid i fjor. Kvartalsresultatet er preget av økt innslag av produksjon i prosjekter
som ble kontrahert siste halvår 2009. Dette er prosjekter med pressede marginer.
Det er imidlertid god drift i en rekke prosjekter som er i avslutningsfasen, og dette
bidrar positivt, forteller Petter Eiken, adm. direktør i Skanska Norge AS.
Skanska Norge har inngått kontrakter for ca 5,4 milliarder kroner hittil i år. De største
prosjektene som ble kontrahert i kvartalet er nytt kontorbygg for IT Fornebu, til en
verdi av 1,13 milliard kroner; rehabilitering av kontorbygg for Entra, til en verdi av 264
millioner kroner og Eriksdal og Makkoren kraftverk for Statkraft, til en verdi av 254
millioner kroner. Ved utgangen av andre kvartal var den totale ordrereserven på 8,4
milliarder kroner, en økning på 1,1 milliarder fra utgangen av første kvartal.

Selskapet har også i andre kvartal hatt en positiv utvikling innen sikkerhetsarbeidet.
H-verdien (antall fraværsskader pr. million arbeidstimer) i andre kvartal endte på 3,6.
H-verdien hittil i år er 3,3. I rene tall betyr det at selskapet har hatt 11 fraværsskader
til nå i år, sammenlignet med 21 skader ved samme tid i fjor.
Boligutvikleren – Skanska Bolig
Optimismen i boligmarkedet er tilbake. Lavt rentenivå og en oppdemmet etterspørsel
etter boliger gjør at det er godt salg i mange av Skanska Boligs prosjekter. - Ved
utgangen av andre kvartal har vi solgt dobbelt så mange leiligheter som vi gjorde i
2010, forteller Margrethe Kielland, salgs og markedsdirektør i Skanska Bolig.
- Skanska Bolig har en ambisiøs vekstmålsetning. Selskapet ønsker å plassere
seg blant de største boligutviklerne i sine markedsområder Oslo, Bergen og
Stavanger. - Vi har i første halvår hatt høy fokus på å få gjennomført investeringer i
tomter i disse områdene for å realisere virksomhetsvekst i 2010 og 2011, avslutter
Kielland.

Skanska i Norge
Skanska i Norge består av mange selskaper og virksomheter. De største selskapene er entreprenøren
Skanska Norge AS og boligutvikleren Skanska Bolig AS.
Både Skanska Norge og Skanska Bolig er en del av det internasjonale Skanska-konsernet som er
notert på Stockholm børs. Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap
med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentligprivat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget
når det gjelder Grønne prosjekt. Konsernet har i dag 49.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder
i Europa, USA og Latin- Amerika.
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