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Viktige grep i krevende tider
I Kruse Smith ble tilværelsen preget av tre ord og
uttrykk som var ukjente for oss ved inngangen til 2019:
Kaiser, Robust2020 og Korona-virus.
Kaiser var navnet vi satte på prosjektet da
styret høsten 2019 vedtok at man ønsket
å selge Kruse Smith Eiendom. I en tid der
forholdene i bransjen endrer seg raskt, tok vi et
strategisk valg om å rendyrke entreprenørdelen av virksomheten. Før jul inngikk vi
kontrakt med Solon Eiendom, som overtok
Kruse Smith Eiendom fra 1. april i år. Det ga oss
ekstra økonomiske muskler i arbeidet med å
omforme entreprenør- og anleggsvirksomheten til en ny organisasjon med bærekraftig
drift.
Robust2020 var navnet vi ga dette arbeidet.
Mens Kaiser gjør selskapet gjeldfritt og gir solid
egenkapital, var det også behov for å ta grep
knyttet til drift og organisasjon. I Robust2020
tar vi ned faste utgifter med 64 millioner kroner.
Dette skjer delvis gjennom nedbemanninger
og delvis gjennom andre sparetiltak. Samtidig
bygger selskapet en ny og mer effektiv
organisasjon som skal sikre lønnsom drift.
Korona-viruset var et ukjent begrep for oss og
de fleste andre, inntil tidlig i år. Pandemien som
i skrivende stund herjer med mennesker og
økonomi over hele verden, setter også sitt preg
på norsk næringsliv. I et krevende totalbilde
bidrar virus-situasjonen til mer usikkerhet,
både for Kruse Smith og for samfunnet for
øvrig.
Kaiser og Robust2020 ble planlagt og
startet i fjor. Behovet for disse prosjektene
illustreres av utviklingen gjennom 2019.

Vi så at vårt kontinuerlige arbeid med
utvikling, risikostyring og effektivisering alene
ikke ga de ønskede resultatene. Også i 2019
endte driften i rødt.
Kruse Smith skal fortsette å være en familieeid
entreprenørvirksomhet med tung kompetanse
innen digitalisering og miljø, prosjektutvikling
og prosjektgjennomføring. Vi skal fortsette
å være en god arbeidsplass for mange. Og –
ikke minst – vi skal fortsette å levere kvalitet
til våre kunder. Da må underskudd vendes til
overskudd. Kaiser og Robust2020 gir oss
grunnlaget for å lykkes i arbeidet. Korona skal
ikke klare å stoppe det.
Grunnen til at jeg er trygg på at Kruse Smith
vil lykkes, er at både ledelse og ansatte ser
utfordringene og forstår hva som må gjøres.
Jeg vil berømme viljen til omstilling hos
medarbeiderne, og takke for deres sterke
lojalitet til selskapet. Den er uvurderlig.
2019 var krevende. Det blir også 2020. Men
Kruse Smith kommer til å fortsette å levere
kvalitet til sine kunder, også når vi nå fremstår
i en ny og mer robust utgave av oss selv.

Sissel Leire
Styreleder i Kruse Smith
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Nøkkeltall Kruse Smith konsern
(Regnskapstall i mill. kr)

2019

2018*

2017

2016

2015

Omsetning

3 859

4 334

3 643

3 853

4 203

Resultat før skatt

(93,0)

(75,5)

(137,7)

(44,5)

52,1

(2,4 %)

(1,7 %)

(3,8 %)

(1,2 %)

1,2 %

398,3

459,1

521,0

633,3

668,7

15,2 %

16,2 %

18,3 %

22,3 %

20,9 %

(11,3 %)

(10,3 %)

(15,4 %)

(3,1 %)

8,6 %

(43,6)

(544,7)

(798,8)

(927,2)

(788,6)

734

826

827

870

906

Omsetning pr ansatt

5,257

5,247

4,405

4,429

4,639

Ordrereserve 31.12.

4 129

5 125

4 894

2 250

3 734

Resultat i % av omsetningen
Egenkapital i mill. kr
Egenkapital i %
Egenkapital avkastning etter skatt i %
Netto rentebærende gjeld (inkl. byggelån)
Antall ansatte

* Sammenligningstall for 2018 er ikke omarbeidet iht. omarbeidede balansetall for 2018.
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Digitale modeller erstatter papirteninger

E39 Kristiansand – Mandal.
Norges første heldigitale veiprosjekt
På ny E39 mellom Kristiansand og Mandal er Kruse Smith
hovedsamarbeidspartner til AF-Gruppen, og selskapet skal
bygge 19 broer og flere andre betongkonstruksjoner.
Byggherre Nye Veier stiller strenge krav til miljø og sikkerhet,
men også til heldigitalisering av alle prosesser og planer.
På anleggsplassen finner du ingen tegninger.
Anleggsfolkene forholder seg til digitale
3D-modeller og jobber med siste oppdaterte
utgave. Oppdatering skjer umiddelbart,
og til alle involverte samtidig. Det er en ny
virkelighet for mange.
– Vi vil bidra til å digitalisere anleggsbransjen.
Vi tror helt enkelt det vil gi bedre kvalitet, mer
effektiv utførelse av arbeid, lavere kost for
entreprenører og dermed også samfunnet,
sier Nye Veiers utbyggingssjef på E39,
Harald J. Solvik.
Utbyggingssjefen trekker også frem at
samhandling mellom aktørene blir langt
enklere. Overganger er sømløse, det er større
åpenhet og innsyn mellom aktørene og det
er større rom for å presentere alternative
løsninger og måle hvilken effekt disse har for
eksempelvis økonomi, klima og tidsforbruk.
Nye Veier opplever at alt fra anleggsledelse til
utførende hos Kruse Smith har forpliktet seg
til de kravene og forutsetningene som er satt
for å ha en digital gjennomføring. Byggherren
opplever gjennom prosjektet E39 Kristiansand
vest – Mandal øst at Kruse Smith har vært villig
til å ta i bruk nye arbeidsverktøy og endre seg
for å nå dagens digitale utvikling.
– Vi registrerer at Kruse Smith har tatt
mulighetene på strak arm og brukt ressurser
i innledende fase for å få på plass en god
gjennomføringsplan for BIM og digitalisering.
Selskapet har vist en god utvikling så langt i
prosjektet når det gjelder digital gjennomføringen, forteller Solvik.

Det er ikke bare under bygging at
digitaliseringen har effektiviserings- og
kvalitetsverdi. Ved prosjektets slutt blir all
informasjon og modeller overført til
vedlikeholds- og driftsarbeidet. Den økte
oversikten som dette gir er viktig, ikke minst
sett i lys av at entreprenør og UE-er har 20 års
garantiansvar.
3D GJØR DET ENKLERE Å BYGGE
Vidar Hammer er bas på ILM-broa ved
Rossevann. Han har mange år bak seg i
anleggsbransjen, men dette er første gang
hvor han jobber helt uten tegninger.
– Det er helt klart en overgang, men når det er
sagt, så er det til det bedre. Jeg opplever også
at stemningen i laget er positiv. Det er klart de
yngre tar dette lettere enn oss gamle, men vi
henger godt med, forteller Hammer.
En av de største fordelene som Hammer trekker
frem, er muligheten til å se konstruksjoner i 3D.
Det er enklere å bygge når man på forhånd ser
hvordan resultatet faktisk skal være.
– Uten tegninger blir det noen turer frem og
tilbake til BIM-kiosken for å se og måle. Derfor
håper jeg at modellene kan bli tilgjengelig for
alle på mobiltelefon eller nettbrett. Da har vi
hele byggeplassen med oss i lomma, avslutter
Vidar Hammer.

Tre gode grunner til
digitalisering:
–	Bedre samhandling
mellom involverte
aktører
–	Mer sømløse
overganger mellom
prosjektering og
utførelse
–	Nyttig og spennende
å ta del i utviklingen
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Samspill skaper vinnere
Hinna Park AS eier, utvikler og forvalter bygg i en av Stavangers mest spennende
bydeler, hvor miksen av bolig, næring og handel skaper et unikt bo- og arbeidsmiljø.
Gjennom de 15 siste årene har selskapet jobbet tett med Kruse Smith i utvikling
og realisering av så godt som alle utførte eiendomsprosjekter. Hele tiden i
samspillskontrakter.
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– For oss er samspill den absolutt beste
modellen for å sikre optimal leveranse innenfor
gitte rammer. Vi bygger for flere brukere.
Det betyr at vi ikke helt vet når vi starter opp
hvordan bygget skal bli til slutt, men vi løser
det underveis. Alle involverte parter er på
samme lag og deler samme målsetting og
ambisjon. I samarbeid skal vi realisere et
prosjekt hvor alle vinner, forteller Tore Andre
Eide, daglig leder i Hinna Park.
Men samspill stiller andre krav og
forventninger til entreprenør enn en
tradisjonell totalentreprise. Skal man lykkes,
må det være full åpenhet mellom de involverte
parter og fullstendig tillit til hverandre og til
teamet.
– Entreprenørens prosjektleder er nøkkelen
i dette samarbeidet. Hun eller han må først
og fremst mestre denne type samarbeid. Men
like viktig er at prosjektleder også ser sin rolle
som vår ressursperson. Jeg er helt avhengig av
prosjektleder i møte med fremtidige leietakere.
Prosjektledere i samspillsprosjekter må evne å
tjene to herrer, fortsetter Tore Andre Eide.
Morten Johannessen har vært Kruse Smiths
prosjektleder i samhandlingsprosjektene med
Hinna Park de siste seks årene. Han er svært
fornøyd både med Hinna Park og
samhandlingsmodellen.
– Samarbeidet med Hinna Park stiller helt
andre krav og forventinger til oss enn arbeid
innenfor tradisjonelle totalentrepriser.

Når vi inviteres inn tidlig for å bruke vår
kompetanse til å skape de mest
lønnsomme prosjektene for Hinna Park,
blir deres målsetting og ambisjoner også
våre. Vi drives av å få den beste løsningen
totalt sett heller enn å tøye grensene i
kontrakten. Når prosjektet evalueres, viser
det seg å være god butikk også for vår del,
sier prosjektlederen.
En god oppstart er svært viktig for
sluttresultatet, og prosjektlederen forklarer
hvordan det gjennomføres sammen med
Hinna Park.
– Prosjektene starter opp med en felles
forventningsavklaring knyttet opp mot en
spesifikasjon og en forventet leveransekvalitet. Som målpris for kalkyler benytter vi
priser fra de siste anbud Kruse Smith har
vunnet. Dermed unngår vi prisdiskusjoner.
Økes kvalitetskravet, økes også betalingen
fra byggherre.
Tett samarbeid over tid skaper gode
samarbeidsformer som igjen resulterer i mer
effektive prosesser og bedre prosjekter.
– Kruse Smith er for oss den ledende
entreprenøren innenfor samspillskontrakter
og derfor den beste entreprenøren for oss.
Så lenge vi forstår hverandre og har tillit, har
vi ikke behov for å gå andre steder, avslutter
daglig leder i Hinna Park AS.

Tre gode grunner til å
velge samspill:
–	Utbygger og
entreprenør har
samme forståelse av
målsetting og jobber
sammen for å skape
det beste resultatet
–	Trygghet for økonomi
basert i en løsning vi
står sammen om
–	Økt læring både
hos utbygger og
entreprenør

Tore Andre Eide, daglig leder i Hinna Park og
Morten Johannessen, prosjektleder i Kruse Smith.
Her foran Troll-bygget i Hinna Park.
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Agder Fengsel, avdeling Mandal. Et av tre identiske fengselsbygg bygget med fokus på industrialisering.

Felles mål og ambisjoner gir
mindre konflikter
Kruse Smith har på oppdrag fra Statsbygg bygget
forlegningsbygg med bo- og aktivitetsarealer ved de to
fengselsavdelingene i Mandal og Froland. Fengslene på
Ullersmo og Eidsberg har vært referanseprosjekter, og
erfaringene fra disse har bidratt til en svært gjennomarbeidet funksjonsbeskrivelse for fengslene på Agder.
– Realiseringen av fengslene i Mandal og
Froland har gått etter plan. Vi hadde med oss
mye erfaring inn i dette prosjektet og særlig
hadde vi sett effekten av å standardisere.
Men uten tvil har også Kruse Smith bidratt
til en effektiv og smidig byggeprosess,
forteller prosjektleder i Statsbygg, Hagbarth
Vogt-Lorentzen.

– Statsbygg er en meget profesjonell og
forutsigbar byggherre som stiller høye krav
til arbeidet på byggeplass. For oss har den
gjensidige tilliten mellom dem og oss vært
vesentlig for å kunne holde høy kvalitet i alle
leveranser underveis og være proaktiv med
tanke på forbedringsforslag, kommenterer
Terje Endresen.

Statsbygg har vært fornøyd med Kruse Smiths
tilnærming både i prosjekteringsfasen og
byggefasen. Samarbeidet har fungert svært
godt hele veien. Det har vært konstruktive
diskusjoner underveis, men de har aldri
eskalert. Vogt-Lorentzen opplever at Kruse
Smith har vært konstruktive og proaktive for
å finne løsninger som er kostnadseffektive for
entreprenøren og bra for byggherre.

Agder fengsel var for Statsbygg et godt
prosjekt for industrialisering. De tre fengselsbyggene er tett på identiske, og i det lå det
rom for stordriftsfordeler. For å optimalisere
samarbeid mellom prosjektledere, utnytte
tilgjengelig kapasitet maksimalt og sikre høy
kvalitet i gjennomføringen ble det jobbet mye
for å identifisere aktuelle muligheter og ta de
riktige valgene.

– Jeg opplever at vi har sittet på samme side
av bordet med de samme ambisjonene og
de samme målene. Det betyr ikke at vi ikke
har vært uenige, men vi har sammen funnet
løsninger før det har blitt problematisk.
I prosjekter som dette må begge parter gi og
ta underveis. Det har fungert godt med
Kruse Smith, sier Vogt-Lorentzen. Og fortsetter
med å fortelle at kriminalomsorgen er svært
godt fornøyd med kvaliteten i de nye byggene.

– Vi så tidlig store gevinster i fremdriften
ved å legge opp til størst mulig grad av
prefabrikasjon av bygningselementer. Samtidig
søkte vi store og solide UE-er som vi var trygge
på kunne håndtere tre store bygg samtidig
med de kvalitetskravene som lå i prosjektet.
Vi erfarer at dette var gode og riktige
beslutninger. Alle byggene er gjennomført helt
i henhold til kontrakt, oppsummerer Endresen.

Prosjektleder i Kruse Smith, Terje Endresen,
bekrefter det gode samarbeidet som har
preget prosjektet.

Statsbygg og Kriminalomsorgen mottok i 2018
Bygg21s «Beste praksis»-pris med bakgrunn
i standardisert og industrialisert bygging av
fengselsbygg, med meget god effekt på både
kostnad og byggetid.

Tre grunner for
å industrialisere
byggeprosjekter:
–	Redusert
byggekostnad
–	Raskere
gjennomføring
–	Redusert risiko
for feil
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Styrets årsberetning 2019
VIRKSOMHETEN
Kruse Smith startet sin virksomhet som et
byggmesterfirma etablert av Anders Kruse
Smith i Kongens gate 18 i Kristiansand i
1935. Selskapet har siden utviklet seg til et
av landets største privateide entreprenør- og
eiendomsselskap. Virksomheten er organisert
i en konsernmodell med Kruse Smith AS som
morselskap, og med Kruse Smith Entreprenør
og Kruse Smith Eiendom som datterselskap.
Konsernets hovedkontor er i Kristiansand
med regionskontorer i Stavanger og Oslo,
og distriktskontorer i Telemark og Bergen.
Morselskapet har ingen ansatte og konstituert
konsernsjef er daglig leder i morselskapet
og administrerende direktør i Kruse Smith
Entreprenør AS. Kruse Smiths anleggsdivisjon
er organisert under entreprenørselskapet og
opererer med sin tunnel- og konstruksjonsavdeling over store deler av landet.
Kruse Smith har helt siden starten vært et
familieeid selskap og er i dag representert
ved tredje generasjon med Sissel Leire som
styreleder. En slik eierstruktur gir korte
beslutningsveier og felles forståelse av trusler
og muligheter hos eiere og konsernledelse.
Kruse Smith har en størrelse som gjør det
mulig å gjennomføre endringsprosesser på
en involverende og effektiv måte.
Pr 31.12.19 foreligger kontrakt på salg av
Kruse Smith Eiendom med oppgjørsdato
01.04.2020. Kruse Smith AS selger 100 % av
aksjene i Kruse Smith Eiendom AS til eiendomsselskapet Solon Eiendom ASA. Alle ansatte

i Kruse Smith Eiendom blir med videre med
Solon Eiendom som ny eier. Styret og eiere
er klare på at dette er en god beslutning for
selskapet som vil sikre soliditet og styrke
balansen i både Kruse Smith Entreprenør AS
og Kruse Smith AS.
ØKONOMISKE RESULTATER
I 2019 vises omsetning og resultat fra
Kruse Smith Eiendom AS på en linje i
resultatregnskapet. I balansen vises også
eiendeler og gjeld på egne linjer.

metodikk for risikohåndtering i prosjekter,
kombinert med økt bruk av riktig kompetanse
for risikoavklaring i forkant av prosjekter
prioriteres.
Totalomsetningen i konsernet for 2019 var
3.859 mill. kroner (3.915 i 2018) en reduksjon
på 56 mill. kroner fra året før.
Likvide midler pr. 31.12.19 var totalt 58 mill.
kroner i konsernet (298 mill. kroner i 2018).
I tillegg har konsernet en ubenyttet
trekkrettighet på 277 mill. kroner.

Det var en svak nedgang i omsetningen fra
2018 til 2019 og resultatmessig ble 2019 nok
et svakt år. Konsernet oppnådde et negativt
årsresultat på 49 mill. kroner.
Konsernet har en egenkapital på 398 mill.
kroner pr 31.12.2019 som utgjør 15,2 % av
totalkapitalen.
Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning
om fortsatt drift. Til grunn for dette ligger
selskapets egenkapital, salget av Kruse Smith
Eiendom AS pr 01.04.2020, god ordrereserve
pr 31.12.19 på over 4 mrd. kroner, konsernets
strategi, systematisk arbeid rundt håndtering
av konsernets risiko i alle faser og gjennomføring av omstillingsarbeidet og kostnadsreduksjoner.
Styret og ledelsen i konsernet har fokus på
at avvik blir analysert og håndtert, samt at
svakheter i dagens rutiner blir forbedret.
Økt oppmerksomhet på og forbedret

Styret foreslår følgende dekning av årets
underskudd i Kruse Smith AS (beløp i hele tusen):
Overført fra fond for
vurderingsforskjeller
Overført fra annen egenkapital
Overført fra overkurs og annen
innskutt egenkapital
Totalt disponert:

kr 2.839
kr 46.050

Konsernets egenkapital pr. 31.12.19 utgjør
398 mill. kroner. Dette er en reduksjon på
28 mill. kroner i forhold til 2018. Kortsiktig gjeld
utgjør 2.180 mill. kroner pr. 31.12.19
(1.677 mill. kroner i 2018). Av den totale gjelden
på kr 2.216 mill. kroner er 102 mill. kroner
rentebærende (815 mill. kroner i 2018).
Konsernets kontantstrøm fra virksomheten
var negativ med 133 mill. kroner. Negativ
kontantstrøm fra drift skyldes i hovedsak
endringer i forskudd kundefordringer,

SELSKAPSSTRUKTUREN VAR I 2019 SLIK:
KRUSE SMITH AS

KRUSE SMITH
EIENDOM AS

kr 26.656
kr 16.555

KRUSE SMITH
ENTREPRENØR AS
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leverandørgjeld. Netto investeringsaktiviteter
var positiv med 113 mill. kroner etter
investeringer i underliggende selskap og
anleggsmidler. Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter ble positiv med 19 mill. kroner etter
nedbetaling av gjeld og kjøp av egne aksjer.
Likviditetsbeholdningen ble redusert med
313 mill. kroner i perioden.
Morselskapet hadde en kontantstrøm fra drift
på negativt 4 mill. kr. Denne kontantstrømmen
skyldes ordinære driftskostnader og renter for
2019.
FOU
Konsernet jobber med utvikling og innovasjon
som skal bidra til økt lønnsomhet på kort
og lang sikt. En mer industriell produksjon,
herunder prefabrikasjon og verdikjedefokusert
innkjøp, sammen med digitalisering er områder
som gis spesiell oppmerksomhet. Utviklingen
skjer i prosjektene i nært samarbeid med
linjeorganisasjon og dedikerte utviklingsressurser i selskapet. I denne utviklingen
samarbeides det også med forskningsinstitusjoner, bransjeorganisasjoner og
leverandører.
FINANSIELL RISIKO
Valutarisiko
Virksomheten blir noe eksponert mot
utenlandsk valuta og valutasikring vurderes
alltid. Selskapets gjeld har flytende rente og
konsernet er derfor eksponert for endringer i
rentenivået. For å begrense denne risikoen har
konsernet inngått enkelte swap-avtaler.
Kredittrisiko
Risikoen for at motparter ikke har økonomisk
evne til å oppfylle sine forpliktelser blir ansett
å være moderat. Konsernet har foretatt mindre
nedskrivninger av fordringer som anses usikre
også i 2019. Bortsett fra noen enkelttilfeller har
det historisk sett vært små tap på fordringer,
og kontraktene er i stor grad sikret ved bankgarantier i henhold til Norsk Standard. Styret
vurderer at den finansielle usikkerhet hos våre
kunder og motparter i 2019 vil være på samme
nivå som i 2018.
Finansielle måltall
Konsernet har i sin strategi et mål om en egenkapitalandel på 25 % og et samlet resultatmål
før skatt på 4 %. Resultatet i 2019 ble på -2,4 %.
Egenkapitalen utgjør 398 mill. kroner som gir
en egenkapitalandel på 15,2 %.
HMS OG ORGANISASJON
Ved årets slutt var det 734 ansatte i konsernet
hvorav 709 i Kruse Smith Entreprenør AS og
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25 i Kruse Smith Eiendom AS. Pr. 31.12.19
hadde konsernet 383 håndverkere, inkludert
36 lærlinger. Konsernet har en målsetning om
at antall lærlinger skal utgjøre ca. 10 % av antall
fagarbeidere (9,4 % pr 31.12.2019).
Sykefraværet endte på 4,43 % i 2019 mot
4,8 % i 2018. Konsernet oppnådde sin interne
målsetting om å ha mindre enn 4,5 % i
sykefravær i 2019. Det jobbes kontinuerlig
med å redusere sykefravær og kostnader
knyttet til fravær og belastning.
Det er et aktivt tillitsmannsapparat i konsernet,
og det er et konstruktivt samarbeid mellom
ledelsen og de ansattes organisasjoner.
For inneværende strategiperiode er
«Kompetanse og ledelse» et gjennomgående
konserninitiativ. Konsernets aktiviteter knyttet
til kompetansekartlegging og -utvikling,
foregår gjennom Kruseskolen.
Diskriminering skal ikke finne sted i
Kruse Smith, verken i kunderelasjoner eller
ansettelsesforhold. I selskapet er det nulltoleranse for mobbing og trakassering.
Dette gjelder også i våre prosjekter der
underentreprenører og samarbeidspartnere er
involvert. Det er et mål å være en arbeidsplass
preget av åpenhet, respekt og likeverd, også
mellom kvinner og menn.
Det er fem kvinner ansatt blant våre 383
håndverkere. Av selskapets 351 funksjonærer
utgjør 20 % kvinner. Blant funksjonærer
unntatt ansatte i stabsfunksjoner utgjør
kvinneandelen 12 %.
Konsernstyret (Kruse Smith AS) består av
3 menn og 3 kvinner.
Når det gjelder helse, miljø og sikkerhet så
jobbes det kontinuerlig for å oppnå vårt mål
om null skader, og vi inkluderer alle
samarbeidspartnere i vårt HMS-arbeid og i våre
målinger. Konsernet vil i tillegg fortsette å ha
fokus på arbeid i høyden og forebygging av
fallulykker samt orden og ryddighet.
For å ytterligere styrke arbeidet med helse,
miljø og sikkerhet, skal Kruse Smith i løpet av
2020 ISO sertifiseres i 14001 (Miljø) og 45001
(Helse).
Konsernet har de siste årene hatt en positiv
utvikling i antall skader totalt sett, og det målrettede og systematiske forbedringsarbeidet
fortsetter. Selskapet er en IA (Inkluderende
Arbeidsliv) bedrift og benytter alternativt

arbeid til personer som har fått en mindre
skade av midlertidig karakter.
I 2019 hadde konsernet en H-verdi på 0,8 som
tilsvarer 1 skade med fravær. Konsernet er
opptatt av kontinuerlig læring etter alvorlige
hendelser, og læringsdokumenter med
forebyggende tiltak utarbeides derfor etter
alle alvorlige hendelser.
Unge medarbeidere under 26 år synes å være
mer utsatte for skader enn de som er eldre.
Konsernet har satt inn et tiltak «Ung i Kruse»
for å bevisstgjøre denne gruppen
medarbeidere med hensyn på skaderisiko.
I 2020 videreføres en HMS bonusordning
til samtlige ansatte. Bonusen skal være en
motivasjonsfaktor for å redusere sykefravær,
personskader og forbedre HMS-kvaliteten
på bygg- og anleggsplasser. Dette er en unik
ordning i bransjen, som styrker den gode
HMS-praksisen i prosjektene.
MILJØ OG BÆREKRAFT
Kruse Smith skal være en viktig bidragsyter i
arbeidet med å skape et grønt og bærekraftig
samfunn. Vi vurderer dette både som et ansvar
og som en viktig forretningsmulighet. Vi skal
derfor drive vår virksomhet på en slik måte at vi
oppnår både miljømessige, samfunnsmessige
og økonomiske gevinster.
I tråd med Parisavtalen har vi satt oss ambisiøse
mål om å halvere egne utslipp innen 2025.
Vi er allerede på god vei og har i perioden
2013-2018 redusert utslippene med ca. 30 %.
Med målrettet innsats og godt samspill med
kunder, leverandører og samarbeidspartnere
skal vi redusere dette ytterligere i de
kommende årene.
For å forbedre vår konkurranseevne i et klimaog miljøfokusert marked skal vi videreutvikle
og bruke vår kompetanse på klimavennlige
materialer og -løsninger på byggeplass.
Vi har allerede flere fossilfrie byggeplasser i
drift og høster stadig erfaring fra våre mange
BREEAM-Nor-sertifiserte prosjekter. I tillegg
bygger vi kompetanse innen CEEQUAL, en
internasjonal sertifiseringsordning for
bærekraft i infrastrukturprosjekter.
Kruse Smith har i en årrekke jobbet aktivt med
god avfallshåndtering, korrekt håndtering av
farlig avfall og høy sortering- og gjenvinningsgrad. Dette arbeidet videreutvikles og styrkes
gjennom vår egen og samfunnets økende
oppmerksomhet på sirkulær økonomi.

Kruse Smith sertifiserte i 2019 vår anleggsvirksomhet etter miljøledelsesstandarden
ISO 14001. I 2020 utvider vi dette sertifikatet
til å gjelde hele vår virksomhet. Gjennom
systematisk miljøledelse setter vi oss flere
miljømål og implementerer konkrete tiltak for
å nå disse målene. Den uavhengige tredjepartssertifiseringen gir også våre kunder en trygghet
for at vi kontinuerlig og systematisk jobber for
å forbedre våre miljøprestasjoner.

rapport fra i fjor høst så for seg fortsatt vekst
både i 2020 (2,2 %) og 2021 (1,7 %),
fremdeles med god vekst for anleggssektoren.

er å forstå kundens målbilde og behov tidlig,
slik at verdiskapingen kan optimaliseres for
alle parter i prosjektet.

Kruse Smith har en stor andel av porteføljen
med offentlig virksomhet. Vi legger til grunn at
det offentlige i stor grad vil opprettholde sitt
investeringsnivå (vei, bane og offentlige bygg),
mens vi i alle fall på kort sikt må regne med en
svekkelse i private yrkesbygg og boligbygging.

Videre skal gjennomføringen av strategien
optimalisere kjerneprosessene i virksomheten
gjennom tre gjennomgripende konserninitiativ; digitalisering, lønnsomhet og risiko
og kompetanse og ledelse.

MARKEDSUTVIKLING OG STRATEGI
Det er stor usikkerhet til markedsutsiktene
fremover. Alt avhenger av hvor lenge
pandemien varer, smitteutvikling i Norge og
resten av verden samt hvilke grep myndighetene iverksetter. Prognosemakerne som vi
vanligvis benytter for å si noe om markedsutviklingen, har i denne situasjonen sluttet
å utgi prognoser.

Kruse Smith er to år ut i strategien som ble
lansert i 2018. Til tross for at selskapet har hatt
fire svært krevende år lønnsomhetsmessig og
som dermed har påvirket egenkapitalen
vesentlig, så har styret fortsatt tro på den
valgte strategien og de målene som er satt.
Hovedretningen for strategien er lønnsomhet
gjennom utvikling.

Bygg- og anleggsmarkedet hadde god vekst i
2019 (4,9 % iht. BNL) hvor anlegg og yrkesbygg
stod for den kraftigste veksten. BNL’s markeds-

Gjennom strategien styrkes kvaliteten i
beslutninger knyttet til hvilke prosjekter
Kruse Smith skal påta seg, samt kvalitet og
ressursinnsats i prosjektutviklingsfasen. Målet

Hovedmålene for den forsterkede digitale
satsningen er at kunden skal oppleve å få
et optimalt prosjekt til sitt formål, ta ut
økonomiske gevinster gjennom økt effektivitet
og produktivitet i arbeidsprosessene og at
Kruse Smith skal være en attraktiv arbeidsgiver.
Initiativ knyttet til lønnsomhet og risiko,
inneholder en rekke tiltak for å bedre
marginbildet og dermed styrke egenkapitalen.
Noen viktige tiltak er I) bedret risikostyring
fra prosjektvalg, tidligfase og i prosjektgjennomføringen, II) sterk likviditetsstyring,
III) økte gevinster gjennom innkjøp og IV) ta ut

18 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2019 // STYRETS BERETNING

RESULTATREGNSKAP // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2019 // 19

Resultatregnskap
anbudsprosesser, spesielt innenfor offentlige
byggeprosjekter. Kvalitet på personell i nøkkelposisjoner har også god oppmerksomhet.

gevinster gjennom den digitale satsningen,
V) øke produktiviteten i prosjektene.
I høst startet vi i tillegg et prosjekt kalt
Robust2020 med mål om å spare 64 mill. i
faste kostnader samtidig som vi forenklet og
forbedret dagens organisasjon. Dette arbeidet
har involvert store deler av organisasjonen og
foregått med full styrke i høst og i vinter.
Arbeidet forventes sluttført i første halvår
2020 med den effekt at vi når ambisjonene om
kostnadsbesparelser, og utvikler en sterkere og
enklere virksomhet.
I vår strategi er «Kompetanse og ledelse» et
gjennomgående konserninitiativ. Konsernets
aktiviteter knyttet til kompetansekartlegging
og -utvikling foregår gjennom Kruseskolen.
Kompetanse er et stadig mer sentralt begrep i

Kruse Smith har mål om å forsterke markedsposisjonene i Øst, Bergen og innen Anlegg.
Ordrereserven ved utgangen av 1. kvartal 20
var på 4,3 mrd. kroner, med bedre kvalitetsmargin sammenlignet med året før. Noen
prosjekter inngått i perioden med sterk
oljebrems og krevende marginer vil pågå i
deler av 2020 i region Vest.

Situasjonen rundt Pandemi/Korona
(Covid-19)
Vi har så langt iverksatt en rekke tiltak
knyttet til smittevern både i prosjektene og på
kontorene. I tillegg jobber vi tett med byggherrer og samarbeidspartnere for sammen
å prøve å ha så rasjonell drift som mulig.
Samtidig vil myndighetenes utsettelse av
merverdi- og arbeidsgiveravgift ha en positiv
effekt på likviditeten. Vi har også tett dialog
med bankene og bransjeorganisasjonen for
å vurdere om noen av de statlige støtteordningene kan være relevante for oss.

Styret erkjenner at selskapet har lønnsomhetsutfordringer. Med de tiltak som er iverksatt,
forventes bedre resultater fra underliggende
drift i 2020 sammenlignet med 2019. Styret
bekrefter at forutsetningene for fortsatt drift
er tilstede.

KONSERNET
(Tall i hele 1000)
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt

2019

2018

2019

2018

6, 11

3 856 028

3 913 843

0

0

11, 14

2 699

1 151

0

0

3 858 727

3 914 994

0

0

6

3 184 260

3 192 206

0

0

9, 12

647 768

666 910

4 018

3 878

Sum driftsinntekt
Prosjektkostnad
Lønnskostnad
Avskrivning
Annen driftskostnad

2

18 606

16 176

0

0

12

80 727

95 957

751

436

3 931 361

3 971 249

4 769

4 314

-72 634

-56 255

-4 769

-4 314
-43 409

Sum driftskostnad
Driftsresultat
Inntekt fra investering i datterselskap

3

0

0

-40 176

Inntekt fra investering i tilknyttet selskap

3

-15 542

-1 296

0

0

3 038

1 909

3

2

95

14

0

0
13

Annen renteinntekt
Annen finansinntekt

16

Renteinntekt konsern

0

0

19

Rentekostnad til foretak i samme konsern

0

0

0

-2

-6 148

-3 456

-2 784

-1 097

Annen rentekostnad
Annen finanskostnad

16

Netto finansposter
Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat

10

Ordinært resultat fra igangværende virksomhet

Kristiansand, 07.05.2020

Resultat fra foretaksdel under avvikling
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ÅRSRESULTAT TIL EIERNE

KAREN LANDMARK

Styreleder

TORE OLAF RIMMEREID

Styremedlem

Styremedlem

TOMAS LEIRE

Styremedlem

JOHN G. BERNANDER

Styremedlem

JON SYRTVEIT

Konstituert konsernsjef

0

0

-42 938

-44 493

-93 021

-59 697

-47 707

-48 807

16 880

13 003

1 657

1 137

-76 141

-46 694

-46 050

-47 670

27 524

-3 758

0

0

-48 617

-50 452

-46 050

-47 670

-47 669

-26 656

-43 409

1

-46 687

1

-1 930

-2 783

-48 617

-50 452

Overføring og disponering
Overført fond for vurderingsforskjeller
Overført fra overkurs og annen innskutt egenkapital
Sum overført og disponert

Styremedlem

-613
-3 442

Herav majoritetens resultatandel

Overført fra annen egenkapital

LIV BRIT KAMBO

-1 830
-20 387

Herav minoritetens resultatandel
Sum årsresultat

SISSEL LEIRE

MORSELSKAPET

NOTE

-2 839

0

-16 555

-4 260

-46 050

-47 669
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Balanse

Balanse

pr. 31. desember 2019

pr. 31. desember 2019

KONSERNET
(Tall i hele 1000)

NOTE

MORSELSKAPET

2019

2018

2019

KONSERNET
2018

(Tall i hele 1000)

EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD

Anleggsmidler

Egenkapital

Immaterielle eiendeler

Innskutt egenkapital

Utviklingskostnader, rettigheter mv.
Utsatt skattefordel

2019

2018

2019

2018

2

15 892

3 460

0

0

1, 8

117 040

117 040

117 040

117 040

10

21 179

32 693

3 956

2 299

Overkurs/annen innskutt egenkapital

1

47 543

50 252

47 543

50 252

37 071

36 153

3 956

2 299

Egne aksjer

1

-2 341

0

-2 341

0

162 242

167 292

162 242

167 292
235 494

Sum immaterielle eiendeler

Aksjekapital

MORSELSKAPET

NOTE

Sum innskutt egenkapital

Varige driftsmidler
0

187 320

0

0

Opptjent egenkapital

2, 5

0

34 843

0

0

Fond for vurderingsforskjeller

1

0

0

208 838

2, 5

37 335

5 023

0

0

Annen egenkapital

1

208 477

258 802

0

22 725

37 335

227 186

0

0

Sum opptjent egenkapital

208 477

258 802

208 838

258 219

3

0

0

415 864

452 146

Investeringer i tilknyttet selskap

3, 5

92 239

445 850

0

0

Lån til tilknyttet selskap

4, 7

0

119 159

0

0

Gjeld

3

173

3 426

0

0

Avsetning for forpliktelser

4, 9

0

4 450

0

0

92 412

572 885

415 864

452 146

Andre avsetninger for forpliktelser

166 818

836 224

419 820

454 445

Sum avsetning for forpliktelser

Tomter, bygninger og annen fast eiendom

2, 5

Maskiner og anlegg
Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l.
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler

Minoritetsinteresser

Investeringer i datterselskap

Investeringer i aksjer og andeler
Andre fordringer
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler

1

Sum egenkapital

Pensjonsforpliktelser

27 590

32 967

0

0

398 309

459 061

371 080

425 511

9

8 148

9 185

0

0

3, 16

0

36 661

0

0

8 148

45 846

0

0
0

Annen langsiktig gjeld
Omløpsmidler
Varer

5, 6

33

387 062

0

0

Annen langsiktig gjeld

4, 5

24 200

33 785

0

Gjeld til kredittinstitusjoner

4, 5

3 946

470 145

0

0

28 146

503 930

0

0

Sum annen langsiktig gjeld

Fordringer
Kundefordringer

4, 5, 6, 7

891 973

957 503

Andre fordringer

7

135 137

207 671

5 235

0

Fordring konsern

7

0

17

65 006

123 050

Virksomhetsområde holdt for salg - gjeld

1 027 110

1 165 191

70 241

123 050

Gjeld til kredittinstitusjoner

1 361 756

0

0

0

Sum fordringer

0

0

Investeringer

17

811 817

0

0

0

5

73 884

311 345

73 884

0

635 455

698 843

3 631

98

0

968

0

0
384

Leverandørgjeld

Virksomhetsområde holdt for salg – eiendeler

17

Sum investeringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.

Kortsiktig gjeld

4,5

Sum omløpsmidler

Betalbar skatt

10

1 361 756

0

0

0

Skyldig offentlige avgifter

114 003

83 515

402

58 466

297 592

361

234 129

Forskudd fra kunder

256 683

306 368

0

0

2 447 365

1 849 845

70 602

357 179

Konserngjeld

0

0

52

385 629

7

Annen kortsiktig gjeld

SUM EIENDELER

2 614 183

2 686 069

490 422

811 624

287 738

276 193

41 374

2

Sum kortsiktig gjeld

5, 6, 7

2 179 580

1 677 232

119 343

386 113

Sum gjeld

2 215 874

2 227 008

119 343

386 113

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

2 614 183

2 686 069

490 423

811 624

Kristiansand 07.05.2020

SISSEL LEIRE

Styreleder

KAREN LANDMARK

Styremedlem

TORE OLAF RIMMEREID

Styremedlem

TOMAS LEIRE

Styremedlem

LIV BRIT KAMBO

Styremedlem

JOHN G. BERNANDER

Styremedlem

JON SYRTVEIT

Konstituert konsernsjef
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Kontantstrømanalyse

Regnskapsprinsipper
KONSERN

(Tall i hele 1000)

2019

MORSELSKAP
2018

2019

2018

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER
Resultat før skattekostnad

-93 021

-75 478

-47 708

-48 806

0

-287

0

0

Tap/(gevinst) ved salg av anleggsmidler (DS, TS og anl midler)

-1 677

-19 969

0

0

Ordinære avskrivninger og nedskrivninger

18 606

28 511

0

0

Resultatandel fra DS og TS (fratrukket utdelinger fra selskapet)

15 385

-5 438

40 176

43 409
0

Periodens betalte skatt

Endring i varelager og egenregiprosjekter

4 100

107 230

0

Endring i kundefordringer og forskudd kunder

-83 986

103 763

0

0

Endring i leverandørgjeld

-49 303

167 854

3 533

12

57 679

-95 052

139

386

Endring i andre tidsavgrensingsposter
Forskjell mellom kostnadsført- og betalt pensjon
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

-901

-563

0

0

-133 118

210 571

-3 860

-4 999

KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER
Innbetalinger ved salg av anleggsmidler
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
Innbetaling ved finansielle lånefordringer
Utbetaling ved finansielle lånefordringer
Innbetaling på netto konsernmellomværende
Netto endring knyttet til virksomhetsområde holdt for salg*
Innbetalinger ved avgang aksjer og andeler i andre foretak
Utbetalinger ved kjøp av aksjer i datterselskap-/andre selskap
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

2 999

4 806

0

0

-25 577
0

-23 865

0

0

0

-3 485

0

-3 485

-823

0

0

0

0

-327 534

89 553

150 249

0

0

0

0

37 796

0

0

-11 264

-8 918

-3 764

-7 987

112 922

8 996

-334 783

81 566

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER
Innbetalinger ved opptak ny gjeld (langsiktig og kortsiktig)

0

0

39 500

0

Innbetalt fra minoritet i året

0

0

0

0

Utbetaling av gjeld

0

0

0

Utbetaling vedr opptrekk byggelån

0

-39 130

0

0

Utbetalinger ved nedbetaling av gjeld (langsiktig og kortsiktig)

27 041

-95 650

0

0

Kjøp av egne aksjer

-8 510

0

-8 510

0

0

0

0

0

Andre endringer
Utbetalinger av utbytte
Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Netto kontantstrøm for perioden

0

0

0

0

18 531

-134 780

30 990

0

-1 665

84 787

-307 653

76 567

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse

-13 753

212 805

234 129

157 562

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

-15 418

297 592

-73 523

234 129

Denne består av:
Bankinnskudd

58 466

297 592

361

234 129

Kassakreditt

-73 884

0

-73 884

0

Sum Kontanter og kontantekvivalenter
Ubenyttet driftskreditt (jfr note 4)

-15 418

297 592

-73 523

234 129

276 828

350 000

276 828

350 000

* Netto endring knyttet til virksomhetsområde holdt for salg er vist på egen linje under investering.				
I balansen er investeringen vist brutto, ved at sum eiendeler fra virksomhetesområdet vises under				
investering i balanse, og sum gjeld vises som kortsiktig gjeld i balansen.				

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven
og norsk god regnskapsskikk.
BRUK AV ESTIMATER
Utarbeidelse av regnskap i samsvar med
regnskapsloven krever bruk av estimater.
Videre krever anvendelse av selskapets
regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve
skjønn. Områder som i stor grad inneholder
slike skjønnsmessige vurderinger, høy grad av
kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger
og estimater er vesentlige for årsregnskapet,
er beskrevet i notene.
KONSOLIDERING
Konsernregnskapet omfatter de selskap
hvor morselskapet direkte eller indirekte
har bestemmende innflytelse. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet
var en økonomisk enhet. Transaksjoner og
mellomværende mellom selskapene i
konsernet er eliminert. Det samme gjelder
intern fortjeneste og urealiserte gevinster.
Konsernregnskapet er utarbeidet etter
ensartede prinsipper.
Kruse Smith AS har inngått flerkontosystem
med banken, sammen med andre konsernselskaper. I selskapsregnskapene vises saldo
på konsernkonto som bankinnskudd eller
bankgjeld. I konsernregnskapet er underkontoene nettet, slik at samlet posisjon mot
bank vises som bankinnskudd eller bankgjeld.
Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i
konsernregnskapet basert på morselskapets
anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes
identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet
til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet.
Med identifiserbare eiendeler menes både
materielle eiendeler og immaterielle eiendeler
som ikke er goodwill. Eventuell merverdi eller
mindreverdi ut over hva som kan henføres til
identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres
som goodwill eller negativ goodwill. Goodwill
behandles som en residual og balanseføres
med den andelen som er observert i oppkjøpstransaksjonen. Goodwill avskrives lineært over
antatt økonomisk levetid. Ved trinnvise
oppkjøp henføres merverdi på eksisterende
eierpost til eiendeler og gjeld med motpost
egenkapital. Ved utgang fra konsern
resirkuleres oppskrevet verdi mot egenkapital.
Minoritetsinteresser vises i balansen som
en egen post under egenkapitalen. Dette
medfører at eiendeler og gjeld vises inklusiv
minoritetenes andel. I resultatregnskapet

beregnes minoritetsinteresser av resultatet
etter skattekostnad.

Forskuddsfakturert produksjon er medtatt
under annen kortsiktig gjeld.

ANLEGGSMIDLER HOLDT FOR SALG OG
FORRETNINGSOMRÅDE HOLDT FOR SALG
Anleggsmidler og avhendingsgrupper
klassifiseres som holdt for salg hvis regnskapsført verdi vil bli innvunnet gjennom salg og
ikke gjennom fortsatt bruk. Dette vilkåret anses
som oppfylt dersom et salg er overveiende
sannsynlig og eiendelen (eller avhendingsgruppen) er tilgjengelig for umiddelbart salg
i sin nåværende tilstand. Relevant ledelsesnivå
må ha forpliktet seg til å gjennomføre salget,
og salgstransaksjonen må forventes å være
gjennomført innen ett år fra klassifiseringsdatoen.

Egenregiprosjekter
I egenregiprosjekter hvor byggeprossessen
er påbegynt og en vesentlig del av prosjektet
er solgt, foretas det inntektsføring av resultat
basert på forventet sluttresultat og salgsgrad i
prosjektet.

Forretningsområde holdt for salg er virksomhet
som er avhendet eller klassifisert som holdt
for salg, og som representerer et vesentlig
virksomhetsområde, geografisk område eller er
et datterselskap som er ervervet utelukkende
for videresalg. Resultat etter skatt fra
forretningsområde holdt for salg er ekskludert
fra videreført virksomhet og rapportert separat
som resultat fra foretaksdel under avvikling.
Tidligere perioders resultat fra avviklet
virksomhet blir ikke omklassifisert. Eiendeler og
gjeld klassifisert som holdt for salg presenteres
på egne linjer i balansen under henholdsvis
kortsiktige eiendeler og kortsiktig gjeld.
Tidligere perioder er ikke omarbeidet i
balansen, men tidligere perioders resultatoppstilling er omarbeidet.
Gevinst eller tap fra avviklet virksomhet
rapporteres også som en del av resultat fra
avviklet virksomhet. Tidligere gjennomført
nedskriving i underliggende avviklet
virksomhet reverseres innenfor rammen av
virkelig verdi (netto salgssum).
INNTEKTSFØRING
Anleggskontrakter
Arbeid under utførelse knyttet til fastpriskontrakter med lang tilvirkningstid vurderes
etter løpende avregnings metode.
Fullførelsesgraden beregnes som påløpte
kostnader i prosent av forventet totalkostnad.
Totalkostnaden revurderes løpende. For
prosjekter som forventes å gi tap, kostnadsføres
hele det beregnede tapet umiddelbart.
I balansen er opptjente ikke fakturerte
inntekter medtatt under kundefordringer.

Leieinntekter og salg av tjenester
Tjenestesalg inntektsføres i takt med
opptjeningstiden. Leieinntekter inntektsføres
lineært over leieperioden.
ANDRE PRINSIPPER
Datterselskap/Tilknyttet selskap/Arbeidsfellesskap (felles kontrollert virksomhet)
Tilknyttede selskap (TS) er selskap hvor
Kruse Smith har har betydelig innflytelse
(eier normalt mer enn 20 %) men som ikke er
datterselskap eller felleskontrollert virksomhet
(arbeidsfellesskap). Arbeidsfellesskap er selskap
hvor Kruse Smith driver virksomheten sammen
med øvrige investorer, og hvor selskapet har
betydelig innflytelse men ikke kontroll.
Datterselskap og tilknyttet selskap vurderes
etter egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet. TS vurderes etter egenkapitalmetoden også i konsernregnskapet. Etter
denne metoden vurderes investeringen til
andelen av egenkapitalen i selskapet, og andel
av resultat inntektsføres. På kjøpstidspunkt
vurderes investeringen til kost, dvs.
inkludert mer- eller midreverdi ved kjøpet.
Ved beregning av resultatandel tas det hensyn
til avskrivning av mer- eller mindreverdi, samt
interne gevinster. Utdeling fra selskapet føres
som reduksjon av investeringen i balansen.
Ved realisasjon føres gevinst/tap som annen
finansinntekt/kostnad. Ved trinnvis oppkjøp
henføres ikke merverdi til eierpost ervervet
forut for kontroll (konserndannelse).
Andel av resultat og kapital i arbeidsfellesskap er ført etter bruttoprinsippet.
Metoden innebærer at andel av arbeidsfellesskapenes resultat og balanse er
reflektert i de enkelte linjer i resultatregnskapet
og i balansen. Ved kjøp av arbeidsfellesskap
anvendes oppkjøpsmetoden. Interne
transaksjoner og gevinster med den felles
kontrollerte enheten og Kruse Smith AS
elimineres. Mer- og mindreverdier henføres til
respektive inntekts- og balanseposter.
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Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter
poster som forfaller til betaling innen ett år
etter anskaffelsestidspunktet, samt poster
som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige
poster er klassifisert som anleggsmiddel/
langsiktig gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av
anskaffelseskost og virkelig verdi.
Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt
beløp på opptakstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost,
men nedskrives til virkelig verdi dersom
verdifallet ikke forventes å være forbigående.
Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt
beløp på etableringstidspunktet.
Andre anleggsaksjer og andeler
Anleggsaksjer og investeringer i ansvarlige
selskaper og kommandittselskaper hvor
Kruse Smith ikke har betydelig innflytelse
balanseføres til anskaffelseskost.
Investeringene blir nedskrevet til virkelig
verdi dersom verdifallet ikke er forbigående.
Mottatt utbytte og andre utdelinger fra
selskapene inntektsføres som annen
finansinntekt dersom utdelingen ikke
representerer tilbakebetaling av kapital.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er
oppført i balansen til pålydende etter fradrag
for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap
gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger
av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det
for øvrige kundefordringer en uspesifisert
avsetning for å dekke mulige tap.
Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste
av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig
verdi. Egen-tilvirkede ferdigvarer og varer
under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost inklusiv byggelånsrenter der dette er
aktuelt. Det foretas nedskriving for påregnelig
verdifall.
Valuta
Pengeposter, fordringer og gjeld i
utenlandsk valuta er vurdert etter kursen
ved regnskapsårets slutt.
Kortsiktige plasseringer
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler
vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste
av anskaffelseskost og virkelig verdi på
balansedagen. Dette gjelder ikke for plassering
i finansielle instrumenter hvor underliggende
instrument (aksje/obligasjon) er underlagt
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børsnotering, og investeringen inngår i en
handelsportefølje med henblikk på videresalg
og kursgevinst. I disse tilfellene vurderes
investeringen til virkelig verdi. Mottatt
utbytte og andre utdelinger fra selskapene
inntektsføres som annen finansinntekt.
Varige driftsmidler
Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler
balanseføres og avskrives lineært til restverdi
over driftsmidlenes forventede utnyttbare
levetid. Ved endring i avskrivningsplan fordeles
virkningen over gjenværende avskrivningstid (“knekkpunktmetoden”). Vedlikehold
av driftsmidler kostnadsføres løpende som
driftskostnader. Påkostninger og forbedringer
tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i
takt med driftsmidlet. Skillet mellom
vedlikehold og påkostning/forbedring regnes
i forhold til driftsmidlets stand ved kjøpet.

reverserer eller kan reverseres i samme periode
er utlignet. Utsatt skattefordel balanseføres
i den grad det er sannsynlig at fordelen kan
nyttiggjøres i selskaps- eller konsernforhold.
Leasing
Det skilles mellom finansiell og operasjonell
leasing. Driftsmidler finansiert ved finansiell
leasing er regnskapsmessig klassifisert under
varige driftsmidler. Motposten er medtatt som
langsiktig gjeld. Leiebeløp fordeles mellom
rentekostnad og avdrag på gjelden.
Operasjonell leasing kostnadsføres som
driftskostnad basert på fakturert leasingleie.
Betingede utfall
Kostnadsknyttede betingede utfall
regnskapsføres når utfall kan estimeres og
kostnaden anses sannsynlig.

Forskning og Utvikling
Utgifter til forskning og utvikling balanseføres
i den grad det kan identifiseres en fremtidig
økonomisk fordel knyttet til utvikling av en
identifiserbar immateriell eiendel og utgiftene
kan måles pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres
slike utgifter løpende. Balanseført forskning
og utvikling avskrives lineært over økonomisk
levetid.

Kontantstrømoppstilling
Ved utarbeidelse av kontantstrømoppstilling
er den indirekte modellen benyttet.
I kontanter ol inngår kasse- og bankbeholdninger samt likvide beholdninger
som umiddelbart kan konverteres til kontanter
uten vesentlig kursrisiko. Utbytte fra
datterselskaper inngår i kontantstrøm fra
operasjonelle aktiviteter.

Offentlige tilskudd nettoføres mot driftsmiddelet/kostnaden det gjelder.

Sikring
Konsernet inngår sikringsavtaler knyttet til
rente. Der hvor rentesikringen dekker
underliggende lånebeløp med flytende rente,
behandles verdien av sikringsavtalen som en
off-balance post hvor rentedifferansen
periodiseres i takt med underliggende sikringsobjekt. Der hvor sikringsinstrumentet ikke har
dekning i underliggende lånebeløp, regnskapsføres verdien etter laveste verdis prinsipp, dvs
at mindreverdi på avtalen regnskapsføres mens
en gevinst ikke regnskapsføres.

Pensjoner – usikret (AFP)
Ny AFP-ordning fra 1.1.2011 anses å være en
ytelsesbasert flerforetaksordning, men fordi
administrator ikke er i stand til å fremskaffe
pålitelige beregninger over opptjente
rettigheter, blir ordningen regnskapsført
som en tilskuddsbasert ordning.
Ved regnskapsføring av pensjon er lineær
opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som
opptjeningsgrunnlag lagt til grunn.
Pensjoner – innskuddsbasert sikret ordning
Kostnaden til innskuddsbasert sikret
pensjonsordning tilsvarer periodens premie
til forsikringsselskapet.
Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter
både periodens betalbare skatt og endring i
utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med
22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller
som eksisterer mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier, samt ligningsmessig
underskudd til fremføring ved utgangen av
regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som

Tallpresentasjon i noter
Alle tall er i NOK 1.000 dersom ikke annet
fremgår.

Noter
til regnskapet
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NOTE 1 EGENKAPITAL

NOTE 2 VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER		

(Alle tall i 1000)

(Alle tall i 1000)
KONSERN

MORSELSKAP

Aksjekapital

Egenkapital pr 31.12.2018

Egne
aksjer

Annen
innskutt
Overkurs egenkapital

Fond for
vurderings-
forskjell

Annen EK

Sum EK

Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.

Leiligheter

Driftsløsøre,
inventar,
Maskiner og kontormask.
Bygg
anlegg og lignende

Egenutvikling

Sum varige
driftsmidler

117 040

-

92

50 160

235 494

22 725

425 511

6 250

-

138 220

34 372

-

178 842

Kjøp av egne aksjer

-

-2 341

-

-

-

-6 169

-8 510

Tilgang driftsmidler

-

-

10 033

477

17 918

28 428

Egenkapitalføring – EK metoden

-

-

-

130

-

-

130

Avgang driftsmidler

-

-

-9 835

-

-

-9 835

Årets resultat

-

-

-

-2 839

-26 656

-16 555

-46 051

6 250

-

138 418

34 849

17 918

197 435

-

-

-108 318

-31 732

-2 026

-142 076

117 040

-2 341

92

47 451

208 838

Anskaffelseskost 31.12.
Akkumulerte avskrivninger 31.12.

Egenkapital pr 31.12.2019

KONSERN

Aksjekapital

Regnskapsmessig egenkapital pr 31.12.2018

117 040

Egne
aksjer

Annen
innskutt
Overkurs egenkapital

-

371 080

Annen
egenkapital

Minoritetsinteresse

Sum EK

32 968

459 061

92

50 160

258 801

Kjøp av egne aksjer

-

-2 341

-

-

-6 169

-

-8 510

Netto tilgang/avgang minoritet

-

-

-

-

-

-3 449

-3 449

Egenkapitalføring – EK metoden

-

-

138

-

-

138

Årets resultat

-

-

-

-2 848

-43 866

-1 903

-48 617

Annet

-

-

-

-

-289

-26

-315

117 040

-2 341

92

47 450

208 477

27 590

398 309

Egenkapital pr 31.12.2019

NY TEKST
- KOMMER

Akkumulerte nedskrivninger 31.12.

-1 052

-

-1 080

-

-

-2 132

Balanseført verdi pr. 31.12.

5 198

-

29 020

3 117

15 892

53 227

Årets avskrivninger

-

-

14 535

2 045

2 026

18 606

Årets nedskrivning

-

-

Forventet økonomisk levetid
Avskrivningsplan
Finansiell leasing:

Ingen avskr

Lineær

-

3-15 år

3-10 år

5 år

Lineær

Lineær

Lineær

NY TEKST KOMMER

Herav balanseførte leieavtaler (finansiell leasing)
inkludert i anskaffelseskost

61 951

61 951

Bokført verdi pr 31.12.2019

21 497

21 497

9 270

9 270

24 200

24 200

Årets avskriving
Leasingforpliktelse bokført pr 31.12.2019
Resterende leasingperiode er fra 15 måneder til 45 måneder.
Forventet leasingleie i 2020 er kr 12 155

Operasjonell leasing/leieavtaler:
Husleiekostnader

Leieperiode

Estimert
årlig leie

3-10 år

23 652

Leie/leasing av kontormaskiner

2-4 år

580

Leie/leasing av biler

1-5 år

3 095

Alt som gjelder driftsmidler og avskrivninger i Kruse Smith Eiendom AS med underkonsern er presentert på egen linje i regnskapet for 2019, og ikke tatt med
i noteopplysninger over.							
							
Selskapet har i regnskapsåret drevet 2 utviklingsprosjekter vedr digitalisering og prosessforbedring. Kostnader knyttet til prosjektene er balanseført med
15.892 i 2019. Det forventes at fremtidig inntjening av pågående utvikling vil motsvare medgåtte utgifter. 						
SkatteFUNN er godkjent for det ene prosjktet i perioden 2019-2020, og for 2019 er tilskudd på 1 906 nettoført mot eiendelen.				
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NOTE 3 DATTERSELSKAP, TILKNYTTET SELSKAP M.V.
(Alle tall i 1000)
MORSELSKAP

Aksjer og andeler ført under anleggsmidler

Forretningsadresse

Stemme- og
eierandeler i %

Anskaffelseskost.

Balanseført EK
ved anskaffelse

Inng. balanse 01.01

Andel
resultat

Tilgang/
avgang

Andre
endringer

Andel av
egenkap. 31.12.

Utg. balanse
pr 31.12.

Herav mer-/
mindreverdi

Datterselskap
Kruse Smith Entreprenør AS

Kristiansand

93,47 %

123 254

123 254

147 871

-66 595

1 238

0

82 514

82 514

-

Kruse Smith Eiendom AS

Kristiansand

93,47 %

24 212

24 212

304 192

26 428

2 526

131

348 756

333 277

-15 479

Kruse Smith Spesialprodukter AS

Kristiansand

100,00 %

500

500

82

-9

-

-

73

73

-

452 145

-40 177

3 764

131

431 343

415 864

-15 479

Sum

KONSERN

Eierandel/
stemmeandel

Forretningsadresse

Kruse Smith Entreprenør AS

94,17 %

Kristiansand

Kruse Smith Eiendom AS

94,17 %

Kristiansand

Elvebredden Syd AS
Kruse Smith Hasseløy AS

Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper
(20 - 50% eierandel)
BAS Maskinutleie AS

100,00 %

Kristiansand

100,00 %

Førresfjorden

Forretningsadresse

Stemme- og
eierandeler i %

Anskaffelseskost.

Balanseført EK
ved anskaffelse

Inng. balanse 01.01

Andel
resultat

Tilgang/
avgang

Andre
endringer

Andel av
egenkap. 31.12.

Utg. balanse
pr 31.12.

Herav mer-/
mindreverdi
4 814

NY TEKST KOMMER

NY TEKST KOMMER

Sørum

50,00 %

116 869

42 425

100 664

-16 525

7 500

-

86 825

91 639

Stavanger

33,33 %

508

508

501

-1

-

-

500

500

-

Amon AS

Farsund

50,00 %

350

350

-962

1 001

-

-

39

39

-

Solen Eiendom AS

Kragerø

25,00 %

Buggeland AS

Sum
Selskaper med negativ verdi presentert som gjeld
Balanseverdi i regnskapet

ANDRE ANLEGGSAKSJER:
Urban Sjøfront AS

Eierandel i %

Antall

Bokført verdi

9,09 %

100

100

Andre aksjer

73

Sum

173

Arbeidsfellesskap
Kruse Smith Entreprenør AS deltar i flere arbeidsfellesskap med andre entreprenør-selskap. Det vises til omtalen i regnskapsprinsipper.
I balansen pr 31.12 inngår følgende balanseposter knyttet til arbeidsfellesskap:
2019

2018

Anleggsmidler

-

-

Omløpsmidler

175 516

66 881

Langsiktig gjeld

-

-

Kortsiktig gjeld

165 754

62 171

Forretningsadresse

Eierandel

Nærbø

50,00 %

Stavanger

50,00 %

Selskap
Kruse /Risa ANS
Kruse Bjelland ANS
AF Tangen Ytterst DA

Kristiansand

50,00 %

AF Kruse-Syltern ANS

Åfjord

50,00 %

Kristiansand

50,00 %

AF Bystranda Blå DA

331

-17

-253

-

61

61

-

100 534

-15 542

7 247

0

87 425

92 239

4 814

962

-

101 496

92 239
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NOTE 4 BUNDNE BANKINNSKUDD, FORDRINGER OG GJELD

NOTE 5 GARANTIER OG SIKKERHETSSTILLELSER

(Alle tall i 1000)

(Alle tall i 1000)

MORSELSKAP

Bundet bankinnskudd
Bundet bankinnskudd for forskuddsskattetrekk på kr 25.043, og er medtatt under Bankinnskudd i balansen. Kassekredittlimit er kr 350 000 pr. 31.12.2019.
Ubenyttet kassekreditt er kr. 276 828. Andre bundne bankinnskudd utgjør kr 73.

2019

2019

2018
2 029 197

Garantier/kausjonsansvar:
Entreprenørgarantier og garantier etter bustadoppføringslova

Utestående fordringer
Netto ikke fakturert produksjon inngår i kundefordringer med kr 217 831 jfr tilleggsopplysninger i note 6.
Utestående fordringer er nedskrevet en-bloc med kr 12 500 for påregnelige tap. Konstaterte tap er utgiftsført i regnskapet.
Sum avsetning vurderes å være tilstrekkelig til å dekke påregnelige tap på den totale fordringsmassen.

MORSELSKAP

KONSERN
2018

-

-

882 830

1 737 000

1 737 000

-

-

Kausjonsansvar

5 500

5 500

386 651

37 047

Sum garantier:

1 742 500

1 742 500

1 269 481

2 066 244

73 192

-

91 866

815 275

Morselskapsgaranti

KONSERN

2019

2018

2019

2018

Andre langsiktige fordringer

-

-

-

123 609

Sum

-

-

-

123 609

Fordringer med forfall senere enn ett år

Gjeld sikret ved pant
Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for lån og garantier er:
Utestående kundefordringer
Aksjer

419 537

Varelager
2019

2018

2019

2018
51 475

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år
Gjeld til kredittinstitusjoner

-

-

-

Annen langsiktig gjeld

-

-

-

Sum

419 537

-

921 381

512 186

814 068

33

342 523

48 029

39 529

5 198

166 158

1 457 419

2 283 659

KONSERN
2019

2018

Selskapets bokførte garantiforpliktelse utgjør
2018

24 200

33 774

Annen langsiktig gjeld

-

11

Rentefri kommunal gjeld

-

-

24 200

33 785

Spesifikasjon av øvrig langsiktig gjeld

			

Sum:

51 475

2019

Sum

Fast eiendom inkl tomter og egenregiprosjekter

-

KONSERN

Leasingforpliktelse

Motorvogner

891 973

– Avsetning for forpliktelser (langsiktig)

-

-

– Garantiforpliktelse inkludert i kortsiktig gjeld

21 287

20 490

Totalt

21 287

20 490

Konsernet var i brudd med låneforutsetninger (covenants) ved utgangen av året. Ved avleggelsen av årsregnskapet er ny avtale inngått om forlengelse av
lånene dette gjelder.
Flerkontosystem:
Det er opprettet et flerkontosystem hvor morselskapet Kruse Smith AS er innehaver av hovedkonto mot bank. Enkelte av datterselskapene deltar via
underkonti. Saldo på konsernkonto vises som konsernmellomværende. Kruse Smith AS er solidarisk ansvarlig overfor banken sammen med deltakerne
i konsernkonto ordningen. Det er for konsernet samlet ytt driftskreditt til ordningen. Ubenyttet driftskreditt for konsernet (og deltakerne i ordningen)
er 276 828 pr 31.12.
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NOTE 6 VARER / PROSJEKT UNDER UTFØRELSE

NOTE 8 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON				

(Alle tall i 1000)

(Beløp i hele kroner)

MORSELSKAP

Råvarer på lager

KONSERN

Mor- og konsern

2019

2018

2019

2018

-

-

33

33

Prosjekttomter/egenregiprosjekter

-

-

-

387 029

Sum

-

-

33

387 062

Fordringer og gjeld til konsernselskaper og TS
Antall

Pålydende

Bokført verdi

16 720 000

7

117 040 000

Antall

%-andel

Eierforhold

Kruse Smith Gruppen AS

7 101 838

42,48 %

43,34 %

Indigo Vekst AS

2 367 280

14,16 %

14,45 %

Leilos AS

2 367 279

14,16 %

14,45 %

Miabello AS

2 367 279

14,15 %

14,44 %

Kambrium AS

2 181 924

13,05 %

13,32 %

Aksjekapitalen består av:
Alle aksjer har lik stemmerett.

MORSELSKAP

KONSERN

Selskapet har følgende aksjonærer pr 31.12.2019:

2019

2018

2019

2018

Utført produksjon

-

-

3 160 031

4 820 319

Påløpne kostnader

-

-

-2 951 611

-4 579 349

Nettoverdi

-

-

208 420

240 970

Prosjekt under utførelse

Vurdert til gode inkludert i kundefordringer:

-

-

217 831

327 383

Egne aksjer

Forskudd fra kunder inkludert i annen kortsiktig gjeld:

-

-

256 683

311 225

SUM

Estimert inntekt og kostnad knytte til enkelte prosjekter er forbundet med ulik grad av usikkerhet. Se også omtale i note 13 om betingede utfall.
		
			

334 400

2,00 %

0,00 %

16 720 000

100,00 %

100,00 %

Fratrekk egne aksjer

-334 400

Antall ift eierforhold

16 385 600

Aksjer eiet av styremedlemmer

Rolle

Eierandel

NOTE 7 MELLOMVÆRENDE MED KONSERNSELSKAPER OG TILKNYTTEDE SELSKAP (TS)					

Tomas Leire *

Styremedlem

43,34 %

Sissel Leire *

Styrets leder

14,45 %

(Alle tall i 1000)

Liv Brit Kambo *

Styremedlem

13,32 %

* Indirekte eierskap er gjennom selskapene Kruse Smith Gruppen AS, Kambrium AS og Indigo Vekst AS.
Inkluderer også nærståendes eierskap.

Morselskap:
Fordringer og gjeld til konsernselskaper og TS
2019

2018

TS

Andre i konsernet

TS

Andre i konsernet
-

Langsiktig fordringer (forfall etter 1 år)

-

-

-

Kortsiktig fordringer

-

65 006

-

123 050

Kortsiktig gjeld

-

51

-

385 629

Langsiktig gjeld

-

-

-

-

Konsern:
Fordringer og gjeld til konsernselskaper og TS
2019

Langsiktig fordringer (forfall etter 1 år)

2018

TS

Andre i konsernet

TS

Andre i konsernet

-

-

119 159

-

Kortsiktig fordringer

64 223

-

-

17

Kundefordringer

77 099

-

-

-

Kortsiktig gjeld

-

-

-

-

Langsiktig gjeld

-

Fordring og gjeld innen konsernet renteberegnes normalt ikke.

-

34 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2019 // NOTER

NOTER // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2019 // 35

NOTE 10 SKATT
(Alle tall i 1000)

NOTE 9 PENSJONER

MORSELSKAP

(Alle tall i 1000)

KONSERN

2019

2018

2019

2018

Betalbar skatt

-

-

-

968

Skatt av avgitt konsernbidrag

-

-

-

-

Justert utsatt skatt/skattefordel tidligere år

-

-

-

346

Årets skattekostnad fordeler seg på:
Konsernet har, i tillegg til en innskuddsbasert tjenestepensjon, en gavepensjonsordning for en tidligere ansatt.
Selskapet har også en avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP). Den nye AFP-ordninge, som gjelder fra og med 1. januar 2011, er å anse som en
ytelsesbasert flerforetaksordning, men regnskapsføres som en innskuddsordning frem til det foreligger pålitelig og tilstrekkelig informasjon, slik at konsernet
kan regnskapsføre sin proporsjonale andel av pensjonskostnad, pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler i ordningen. Selskapets forpliktelser er dermed ikke
balanseført som gjeld.

Andre endringer

-

-

-

-

Effekt av endret skatteats fra 23% til 22%

-

51

-

1 459

Skatteffekt av mottatt/avgitt konsernbidrag
Endring i utsatt skatt
Gjelder virksomhetsområde holdt for salg

Kostnad innskuddsbasert ordning (inkl arbeidsgiveravgift).

2019

2018

Sum skattekostnad

-

-

-

-

-1 657

-1 188

-15 780

-27 798

-

-

-

12 022

-1 657

-1 137

-15 780

-13 003

-47 708

-48 806

25 316

25 479

Årets pensjonsutbetalinger ytelsesbasert ordning.

-

-

Beregning av årets skattegrunnlag:

Investeringer i pensjonsmidler

-

-

Resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller

-

-

Opptjent brutto pensjonforpliktelser

-

-

Resultatandel DS og TS

40 176

43 409

Andre pensjonsforpliktelser

8 148

9 049

Endring i midlertidige forskjeller

-

-

Beregnet brutto pensjonsforpliktelser

8 148

9 049

Benyttet fremførbart underskudd

-

-

Mottatt konsernbidrag

-

-

Avgitt konsernbidrag

-

-

-7 532

-5 397

Pensjonsmidler (til markedsverdi)

-

-

Ikke resultatførte estimatendringer og avvik

-

-

Estimerte netto pensjonsforpl. (inkl arb.giveravgift) pr 31.12

8 148

9 049

Arbeidsgiveravgift inkludert med

1 006

1 119

Estimerte pensjonsforpl. (inkl arb.giveravgift) pr 31.12

-8 148

-9 049

-

-

Estimerte pensjonsmidler pr 31.12, kollektiv pensjonsordning inkl i andre langs fordringer
Selskapet har plikt til å ha tjenestepensjonsordning iht. lov om obligatorisk tjenestepensjonsordning.
Selskapet tilfredsstiller kravene i loven om tjenestepensjon.
Avsetning underdekning inkludert i pensjonsforpliktelse
Estimerte pensjonsforpl. (inkl arb.giveravgift) pr 31.12, AFP-pensjonsordning (2014)
Estimerte pensjonsmidler (inkl arb.giveravgift) pr 31.12, kollektiv pensjonsodning
Selskapet har plikt til å ha tjenestepensjonsordning iht. lov om obligatorisk tjenestepensjonsordning.
Selskapet og konsernet tilfredsstiller kravene i loven om tjenestepensjon.

-

-

-9 185

-9 748

-

-

Årets skattegrunnlag
22 % skatt

-

-

Betalbar skatt iht. balanse

-

-

-

968

Fordringer

-

-

-70 881

-12 500

Varer

-

-

-

-1 668

Anleggsmidler

-

-

4 153

5 143

Avsetning etter god regnskapsskikk

-

-

-25 587

-22 921

Oversikt over midlertidige forskjeller:

Balanseførte leieavtaler

-

-

-

-

Pensjonsavsetning

-

-

-8 148

-9 049

Pensjonsmidler

-

-

-

-135

Pengefond, verdipapirer

-

-

-

-

Gevinst- og tapskonto

-

-

-817

-813

Andre forskjeller

-

-

-

469

Tilvirkningskontrakter

-

-

492 462

662 893

Sum som påvirker endring midlertidige forskjeller

-

-

391 182

621 419

Verdipapirer

-

-

-

-

Ubenyttet godtgjørelse

-

-

-

-

-17 981

-10 449

-512 618

-744 179

-

-

25 167

-33 014

-17 981

-10 449

-96 269

-155 774

Underskudd til fremføring
Andre forskjeller
Sum midlertidige forskjeller
Kan ikke motregnes

-

-

-

7 169

-17 981

-10 449

-96 269

-148 605

22 % utsatt skatt/(utsatt skattefordel)

-3 956

-2 299

-21 179

-32 693

Utsatt skatt pr 01.01

-2 299

-1 162

-4 148

-12 393

Årets resultatførte endring i utsatt skatt

-1 657

-1 137

-17 032

-26 201

Grunnlag utsatt skatt/(utsatt skattefordel)

Justering utsatt skatt ved tilgang/avgang datterselskap m.v.
Utsatt skatt/skattefordel pr 31.12
Balanseført utsatt skattefordel som ikke kan utlignes
Balanseført utsatt skatt/utsatt skattefordel

-

-

-

5 902

-3 956

-2 299

-21 179

-32 692

-

-

-

-

-3 956

-2 299

-21 179

-32 692

Alt som gjelder utsatt skatt/Skattefordel i Kruse Smith Eiendom AS med underkonsern er presentert på egen linje i regnskapet for 2019.
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NOTE 11 SEGMENTINFORMASJON

NOTE 12 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MM. 				

(Alle tall i 1000)

(Alle tall i 1000)

Spesifikasjon av omsetning

MORSELSKAP

KONSERN

MORSELSKAP

2019

2018

2019

2018

-

-

3 383 594

KONSERN

Lønnskostnader

2019

2018

2019

2018

3 182 383

Lønn/styrehonorar

3 519

3 317

523 647

571 070

Pr. virksomhetsområde:
Bygg
Anlegg

-

-

475 133

815 936

Arbeidsgiveravgift

496

483

72 739

80 521

Eiendom

-

-

-

418 509

Pensjonskostnader

-

-

22 157

25 045

Interne elimineringer

-

Andre ytelser

3

78

29 225

Gjelder virksomhetsområde holdt for salg

-

-

-83 245

-

-

-418 589

Gjelder virksomhetsområde holdt for salg
Sum

Sum

-

-

3 858 727

3 914 994

Syd

-

-

1 389 809

1 210 571

Vest

-

-

1 485 898

1 421 105

507 887

550 707

Lønn/styrehonorar

475 133

815 936

Pensjonsutgifter

Øst
Anlegg, hele landet

-

-

Gjelder virksomhetsområde holdt for salg

-418 589

4 018

3 878

647 768

666 910

0

0

831

883

Lønnskostnader i morselskap gjelder hovedsakelig styrehonorar til 6 personer.
Sammenligningstall for 2018 i konsern inkluderere tall fra Kruse Smith Eiendom AS.
Antall årsverk

Omsetning entreprenørvirksomhet pr region
(eks. eiendom og elimineringer):

2019

Ytelser til ledende personer:

Konsernsjef

Styret

3 674

787

Annen godtgjørelse
Lån pr 31.12

Sum

-

-

3 858 727

33 480
-43 206

0

0

13

0

265

0

3 579 730
Det er inngått avtale om gavepensjon til en tidligere ansatt.

Regionkontorene har også utført enkelte oppdrag utenfor de ovennevnte geografiske regioner. Denne omsetningen er medtatt som omsetning hos det
regionskontoret som har hatt ansvaret for oppdraget.
		

Konsernsjef er ikke inkludert i bonusavtalen gjeldende for øvrige ansatte eller konsernledelsen. Konsernsjef lønnes fra Kruse Smith Entreprenør AS.
Konsernet har en låneordning for ansatte, via Nordea Finans, hvor total lånesaldo pr 31.12.19 utgjør kr 22.045. Rentefordel innberettes iht. gjeldende
satser. Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5 % av selskapets egenkapital. Nedbetalingstid er normalt 100 måneder eller 8,3 år.
Konsernet er selvskyldnerkausjonist for lånet begrenset opp til 20 % av lånebeløp eller maksimalt kr 10 mill.
Det er ikke gitt andre lån til styreformann eller andre nærstående parter utover lån til konsernselskap.
Selskapet har en bonusavtale for ansatte som også omfatter selskapets ledelse. Det er ingen opsjonsavtaler.
Revisor
Morselskap

2019

2018

175

120

0

0

Kostnadsført godtgjørelse til revisor fordeler seg slik:
Lovpålagt revisjon (inkl teknisk bistand med årsoppgjør)
Andre attestasjonstjenester
Skatterådgivning ( inkl teknisk bistand med ligningspapirer)
Annen bistand
Sum godtgjørelse til revisor
Godtgjørelse til samarbeidende advokatfirma

26

14

201

134

0

0

2019

2018

873

1 405

Beløp er eksklusive mva.
Konsern
Kostnadsført godtgjørelse til revisor fordeler seg slik:
Lovpålagt revisjon (inkl teknisk bistand med årsoppgjør)
Utvidet revisjon og kontrollhandlinger

0

0

Andre attestasjonstjenester

5

21

Skatterådgivning ( inkl teknisk bistand med ligningspapirer)

11

45

Annen bistand

32

272

921

1 742

8

66

Sum godtgjørelse til revisor
Godtgjørelse til samarbeidende advokatfirma
Beløpene for konsernet er delvis inkl. merverdiavgift.
Alt som gjelder kostnader til revisor i Kruse Smith Eiendom AS med underkonsern er presentert på egen linje i regnskapet for 2019.
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NOTE 13 BETINGEDE UTFALL OG FORPLIKTELSER		

NOTE 15 FINANSIELL MARKEDSRISIKO 		
(Alle tall i 1000)

Selskapet er involvert i enkelte tvistesaker som saksøkt eller saksøker. Enkelte saker er komplekse og med betydelig usikkerhet og utfallsrom. Utfall av disse
vil kunne påvirke resultatet og egenkapital med vesentlige beløp. Regnskapet reflekterer ledelsens estimater knyttet til utfall. Slike estimatavsetninger er
forbundet med usikkerhet.

Konsernet benytter seg av ulike finansielle instrumenter i forbindelse med styringen av finansiell risiko.
					
Konsernets entreprenørvirksomhet består av en rekke prosjekter. Det er stor variasjon i prosjektene mht kompleksitet, størrelse, varighet og risiko.
Prosjektsammensetningen påvirker virksomhetens risikobilde.
					
Selskapets aktiviteter medfører ulike typer finansiell risiko: markedsrisiko (inkludert valuta, rente- og prisrisiko), kredittrisiko og likviditetsrisiko. Selskapet har
lav følsomhet for endringer i valuta, sterke kontantstrømmer, relativt lav renteeksponering og beskjedne tap på kundefordringer. Selskapet har som policy å
begrense deler av sin renterisiko ved bruk av rentesikringsinstrumenter. 		
					

Konsernet har enkelte forpliktelser knyttet til prosjektfinansiering hvor igangsetting av prosjekter er betinget av offentlig godkjenning.

NOTE 14 NÆRSTÅENDE PARTER		
(Alle tall i 1000)

Renterisiko					
Selskapet har inngått rentesikringsavtaler (swapper) for å sikre seg mot resultatsvingninger som følge av endringer i rentenivået. Det er opprinnelig inngått
låneavtaler til flytende renter, og så er det i ettertid inngått rentesikringsavtaler som sikrer fast rente.			
					
De inngåtte rentebytteavtalene har flg. struktur:

Selskapet inngår i konsernet Kruse Smith Gruppen AS og er nærstående part med selskapene i konsernet. Transaksjoner mellom konsernselskap skjer til
markedsmessige betingelser, bortsett fra enkelte låneforhold som ytes som rentefri finansiering.					
						
Selskaper i konsernet har utført mindre oppdrag for aksjonærer i 2019 alt til markedsmessige priser. Det er utført arbeider mellom selskaper i konsernet til
markedsmessige vilkår. Salg av anleggsmidler mellom selskap i konsernet er gjennomført til virkelig verdi.
MORSELSKAP
Selskapets transaksjoner med nærstående parter:

KONSERN

2019

2018

2019

2018

0

0

377 164

262 491

– Morselskap

0

0

120

105

– Tilknyttede selskaper

0

0

8 575

5 826

0

0

0

0

120

105

0

0

Valuta

Mill.kr.

Rentesats (fast)

Forfall

Verdi

NOK

100

2,84

2024

465

NOK

100

1,79

2025

-4 453

a) Salg av varer og tjenester
Salg av varer:
– Tilknyttede selskaper
Salg av tjenester:

b) Kjøp av varer og tjenester
Kjøp av varer:
– Tilknyttede selskaper
Kjøp av tjenester:
– Datterselskap

Kredittrisiko					
Selskapet har kredittrisiko knyttet til fordringer på konsernforetak, tilknyttede selskaper og øvrige kundefordringer. Risiko for at motpart ikke har økonomisk
evne til å oppfylle sine forpliktelser anses å være moderat.
Det har historisk sett vært lite tap på fordringer, og kontrakter er i stor grad er sikret ved bankgarantier.					
					
Valutarisiko					
Selskapets valutaeksponering er lav fordi inntekter og kostnader normalt er i samme valuta. Det samme gjelder for investering og finansiering.		
								
Prisrisiko 					
Selskapets investeringer består hovedsakelig av investeringer i datterselskap og tilknyttede selskap. Verdi av disse investeringene er i hovedsak knyttet til
underliggende utviklingsprosjekter i disse selskapene. 					
					
Likviditetsrisiko					
Selskapets finansiering er basert på bankfinansiering kombinert med prosjektfinansiering. Se kontantstrømoppstilling for informasjon om ubenyttet
trekkrettighet.					

NOTE 16 ANDRE FINANSINNTEKTER, ANDRE FINANSKOSTNADER

Konsernet har helt ubetydelige valutagevinster og valutatap.
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NOTE 17 SALG AV VIRKSOMHETSOMRÅDE		
(Alle tall i 1000)

Kruse Smith AS inngikk i desember 2019 avtale med Solon Eiendom ASA vedrørende salg av Kruse Smith Eiendom AS.
Salget er gjennomført per 01.04.2020. Eiendeler og forpliktelser knyttet til underkonsernet er presentert brutto på linjene
eiendeler – forretningområde holdt for salg og gjeld – forretningsområde holdt for salg.
Selskapets resultat etter skatt er presentert på linjen foretaksdel under avvikling i resultatoppstillingen.

Til generalforsamlingen i Kruse Smith AS

Uavhengig revisors beretning

Spesifikasjon av resultat for virksomhet holdt for salg
2019

2018

Driftsinntekter

369 287

418 589

Driftskostnader

398 461

450 150

Netto Finans
Resultat før skatt
Skatt
Resultat etter skatt før reversering

3 246

15 781

-25 929

-15 780

14 160

12 022

-11 768

-3 758

Reversering tidligere nedskrivinger (netto)

39 292

-

Resultat for foretaksdel under avvikling

27 524

-3 758

Spesifikasjon av eiendeler holdt for salg og gjeld holdt for salg.
2019
Immatrielle eiendeler

48 517

Varige driftsmdiler

83 034

Finasielle anleggsmidler

546 769

Omløpsmidler

683 437

Eiendeler forretningsområde holdt for salg

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Kruse Smith AS' årsregnskap, som består av:
•

selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap og
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og

•

konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap og
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til
årsregnskapet, herunder et sammendrag
av viktige regnskapsprinsipper.
NY TEKST KOMMER

Etter vår mening:
•

er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter

•

gir det medfølgende selskapsregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til
Kruse Smith AS per 31. desember 2019 og av selskapets resultater og kontantstrømmer for
regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og
god regnskapsskikk i Norge.

•

gir det medfølgende konsernregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til
konsernet Kruse Smith AS per 31. desember 2019 og av konsernets resultater og
kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

1 361 756

Langsiktig gjeld

501 744

Kortsiktig gjeld

310 073

Gjeld – forretningsområde holdt for salg

811 817

Grunnlag for konklusjonen
NOTE 18 HENDELSER ETTER BALANSEDATO
Situasjonen fremover i 2020 er svært uoversiktelig grunnet koronaviruset og den gjennomgripende negative effekten dette har fått for den norske og
internasjonale økonomien. Det forventes negativ påvirkning på omsetning og resultat også for Kruse Smith AS. Ved avleggelsen av årsregnskpet er effekten
på langt nær kjent.
						
Selskapet Kruse Smith Eiendom AS er solgt pr 01.04.2020. Det vises til eget avsnitt med omtale under Regnskapsprinsipper. Salget har medført betydelig
bedring i konsernets likviditetssituasjon, og har også styrket konsernets egenkapital.
						
Kruse Smith AS har tilført 315 mill som egenkapitalinnskudd i Kruse Smith Entreprenør AS pr 01.04.2020.

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet og konsernet slik det kreves i lov og forskrift, og har
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.

PricewaterhouseCoopers AS, Gravane 26, Postboks 447, NO-4664 Kristiansand
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap
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Uavhengig revisors beretning - Kruse Smith AS

Uavhengig revisors beretning - Kruse Smith AS

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon.
Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi
pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge
av misligheter eller utilsiktede feil.

Kristiansand, 7. mai 2020
PricewaterhouseCoopers AS

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet er ledelsen ansvarlig for å ta standpunkt til selskapets og
konsernets evne til fortsatt drift, og på tilbørlig måte å opplyse om forhold av betydning for fortsatt
drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er
sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Svein G Olsen
Statsautorisert revisor

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til resultatdisponering
er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

(2)

(3)
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Å levere et bygg med standard BREEAM-NOR Excellent krever tett oppføling av prosjektet hele veien – fra planlegging til ferdigstilling.

Herbarium – signalbygg i Stavanger
med BREEAM-NOR Excellent

Herbarium ligger sentralt i Stavanger, nær både Breiavatnet
og Lendeparken. For utbygger Øgreid Eiendom var valgene i
planleggingsfasen enkle: – Vi skulle bygge et signalbygg midt
i byen, og det skulle ha høy kvalitet på alle områder. Selvsagt
også på miljø. Det var aldri aktuelt å tenke annerledes, sier
Kjetil Borgersen, administrerende direktør i Øgreid Eiendom.
Bygget, som er tegnet av Snøhetta, er et 19 500
kvm stort kontor- og handlesenter. Prosjektet
har fått tildelt BREEAM-Nor Ecellent for designfasen.
– Fremover vil det være helt avgjørende i
transaksjonsmarkedet å tilby klimavennlige
bygg. Leietakere utviser en stadig større
bevissthet knyttet til hva de leier. Før var
det mye prat – nå er det handling, fortsetter
Borgersen.
Å bygge et spesielt bygg som Herbarium
innenfor Breeam-Nor Excellent-standard stilte
store krav til Kruse Smith og underleverandører.
Det startet med å sikre at arkitektenes
detaljering tok hensyn til kravene. Deretter,
under rive- og byggefasen, oppsto nye
utfordringer som truet sertifiseringen. Kort
byggetid og høy aktivitet i mange soner
samtidig krevde en svært oppmerksom
prosjektledelse. Innkjøper måtte hele tiden
være våken slik at det ble valgt materialer og
produkter med dokumentert miljøkvalitet.
Prosjektteamet hadde en stor jobb i å få ut
nødvendig informasjon, planlegge byggearbeidet og koordinere alle fagene. Og det
gikk bra.
– Vi er godt fornøyd med hvordan arbeidet
knyttet til miljøsertifisering ble gjennomført.
Dette ble svært godt ivaretatt av Kruse Smith,
forteller Borgersen.
For Kruse Smith, og entreprenørbransjen
generelt, er det utviklende å bli pålagt høye krav
og forventninger fra byggherre. Når målet er å
få en bevisstgjøring og dreining i hele bransjen
må alle involverte parter kjenne sitt ansvar.

For å sikre høy kvalitet i egne tiltak sertifiseres
hele entreprenørvirksomheten etter ISO 14001.
Den systematiske tilnærmingen dette gir, skal
sikre at vi har en «Kruse Smith-metode» for
hvordan vi jobber med miljø/klima/bærekraft i
vår ledelse, våre prosesser og prosjekter.

Tre gode grunner
til å miljøsertifisere
byggeprosjekter:
–	Bekrefter utbyggers
mål om bærekraft og
viser at miljøarbeid
tas på alvor
–	Møter krav fra
leietakere, finansinstitusjoner og
potensielle kjøpere
–	Gir lavere
driftskostnader og
et bedre innemiljø
for brukerne

– Vi skal være gode rådgivere overfor våre
kunder og kunne tilby klimavennlige løsninger
og miljøsertifiserte bygg og konstruksjoner. For
å konkurrere i et klimafokusert marked må vi
ha spisskompetanse på hvordan klimaavtrykk
fra bygningsmaterialer, byggeprosessen,
avfallshåndteringen og egen drift kan
reduseres, fortsetter Rønningen.
Kruse Smith har i dag høy kompetanse
på miljøsertifisering, og det vil være er et
satsningsområde videre.

KLIMAGASSUTSLIPP PER OMSTNING.
ENDRING FRA 2013
20 %
10 %
0%

•

•

-10 %

•

•
•

-20 %

– I Kruse Smith har vi satt som mål å redusere
egne utslipp med 50 % innen 2025. Dette er
ambisiøst, men vi tror det er realiserbart. En
del av dette kan vi klare ved å gjøre endringer
i egen struktur, men vi er også avhengig av at
utbyggere som Øgreid Eiendom velger å bygge
med strenge miljøstandarder, sier Olav
Rønningen, energi- og miljøleder i Kruse Smith.

-30 %
-40 %
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I den gamle kornsiloen kappes silorørene 22 meter over gulvet og veggene åpnes.

Fra kornsilo til kunstsilo
På bryggekanten i Kristiansand utøver Kruse Smith ekstremsport
innenfor byggrehabilitering. En kornsilo fra 1935 skal bli kunstsilo
og et nytt landemerke for byen og regionen.
– Kunstsiloen blir enestående, både med tanke
på innhold og arkitektur. Dette blir et nasjonalt
kunstmuseum, med samlinger og utstillinger
som på sitt beste vil være helt i toppen av
hva kunst-Norge kan by på. Interessen både
nasjonalt og internasjonalt er allerede stor,
forteller administrerende direktør i Sørlandets
Kunstmuseum, Reidar Fuglestad.

– Innvendig i bygget skal de 40 meter høye
silorørene kappes 22 meter over bakken for
å skape et stort katedralliknende rom. Det
medfører at vi må bygge om hele statikken i
bygget og fundamentere på nytt. Det er ikke
bare enkelt når mye av arbeidet med kapping,
montering av nye dragere og støpning må
utføres hengende i sele ned fra taket.

Den bevaringsverdige siloen er tegnet av
arkitektene Arne Korsmo og Sverre Aasland.
De regnes som funksjonalismens fremste
fanebærere i Norge i mellomkrigstiden.
I 1939 fikk siloen den prestisjetunge Houens
Fonds Pris for god arkitektur. Med sin sentrale
plassering på det som i dag kalles Silokaia, er
siloen blitt et landemerke med arkitektonisk og
kulturhistorisk verdi

Det har knyttet seg usikkerhet til betongkvaliteten i silobygget, men to uavhengige
undersøkelser viser at betongkvaliteten er
overraskende god. Det reduserer behovet for
C-momenter i byggeriet.

– Å flytte et kunstmuseum inn i et
arkitektonisk prisbelønnet bygg gir en ekstra
dimensjon til museet. I tillegg ser vi at arbeidet
med å transformere bygget får oppmerksomhet i byggebransjen, men også langt ut
over denne, fortsetter Reidar Fuglestad.
Oppmerksomheten i byggebransjen kan
Kruse Smiths prosjektleder Pål Le Page
bekrefte. Både i bransjemedia og fagmiljøene
er interessen stor.
– Dette er nok noe av det mest faglig
utfordrende jeg har vært borte i, forteller
prosjektlederen, men også noe av det mest
spektakulære. Dette er noe mange ønsker å få
med seg, forteller prosjektlederen.
Han forteller videre med begeistring om alt det
spektakulære arbeidet som skal gjennomføres.

– Vi trodde betongkvaliteten og armeringen
var svekket og var forberedt på å realkalisere
all betong innvendig for å gi den nytt liv.
Det ville vært et møysommelig arbeid inne i
hvert av de 20 silorørene. Nå slipper vi det, og
kan konsentrere oss om å isolere og fornye
betongen på utsiden. En stor glideforskaling
settes i gang høsten 2020, forteller
prosjektlederen.
Samarbeidet mellom aktørene i prosjektet er
veldig godt. God dialog og felles mål gjør at
utfordringer og potensielle problemer løses på
lavest mulig nivå.
– Jeg tror alle kjenner på at dette er noe
mer enn et vanlig bygg, og det gjør noe med
oss alle. Det jeg ser mest frem til nå, er den
dagen jeg kan oppleve katedralfølelsen inne
i silobygget, når alle rørene er kuttet av, sier en
begeistret museumsdirektør.

Gode grunner for
å velge rehabilitering
av bygg:
–	Forlenger levetiden
til produktet
–	Sparer klimagassutslipp
–	Ivaretar lokalhistorie
–	Reduserer energibruk
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Susanne Tallaksrød og Bjarne Mikalsen er to av ti traineer i Kruse Smith

Spennende prosjekter og gode
muligheter for egenutvikling
Susanne Tallaksrud og Bjarne Mikalsen jobber begge to i region
øst, og er to av 10 traineer i Kruse Smith. Begge startet opp i
september. Susanne har vært engasjert på Skåresletta siden hun
begynte, og har nesten ikke sett regionkontoret. Bjørn har nesten
ikke vært ute av regionkontoret, men gleder seg nå til å for alvor
komme i gang med å bygge Sophie Radich på Lillestrøm.
– For oss er det utrolig godt å merke at folk
er glad for at vi er her, og at kollegene er
nysgjerrige på hva vi kan. Ikke minst er de
villige til å bruke tid på å forklare oss det vi ikke
kan og er samtidig åpne for innspill, forteller
Bjarne.
– Mange er nysgjerrige på den oppdaterte
kunnskapen vi har, og er interessert i hva vi
kan bidra med. Men når vi ønsker å komme
inn med nye ideer, må vi ta det litt mykt og
forsiktig, da får vi det som regel gjennom,
utfyller Susanne med et smil.
Begge opplever de Kruse Smith som et utrolig
godt sted å være. Arbeidsmiljøet er bra, og det
er store muligheter for å utvikle seg faglig. Det

Susanne Tallaksrud
– 25 år
– Kommer fra Nittedal
–	Utdannet Byggingeniør fra
HVL. Skrev bacheloroppgave
for Kruse Smith
–	Sommerjobb i Kruse Smith
i 2018
–	Ansatt som trainee
august 2019

å vite at de har en jobb med en fremtid i som
vil by på mange spennende prosjekter og
egenutvikling, er verdier de setter høyt ved
valg av arbeidsgiver.

våre mer erfarne kolleger som må komme
til oss, forteller begge to

Den digitale reisen som Kruse Smith for alvor
har meldt seg på, er også noe de to unge
ingeniørene inspireres av. Og ikke minst er det
et område hvor de opplever at de har mye å
tilføre.

IPG, BIM, 4D og 5D prosjektutvikling er
områder de kjenner til fra skolen, og ser
veldig frem til å kunne ta mer i bruk i prosjektarbeidet. Både Susanne og Bjarne er overbevist
om at økt bruk av slike løsninger vil være med
på å styrke Kruse Smith i prosjektarbeidet.
Men de har en utfordring å komme med:

– Vi ser at vi har en del fordeler med å være
digitalt erfarne. Vi lærer nye systemer raskt,
og vi har en digital grunnkompetanse som
gjør at vi ganske enkelt kan sette oss inn i og
ta i bruk nye systemer som kommer. På dette
området er det ofte vi som er læremestere, og

– Vi må ta i bruk nye teknologier og løsninger
raskere, og over hele linjen. Når alle tar i bruk
de samme løsningene, har vi enormt mye lett
tilgjengelig erfaringsdeling å se frem imot.
Kruse Smith har alle forutsetninger for å få
det til.

Bjarne Mikalsen
– 25 år
– Kommer fra Farsund
–	Utdannet sivilingeniør med
master fra DTU i København
–	Sommerjobb i Kruse Smith
fem somre i Lyngdal
–	Ansatt som trainee
september 2019

Vi vet ikke hvordan
framtidens bygg ser ut –
men vi vet at vi skal
bygge dem

07
Foto:

Kruse Smith Entreprenør er en ledende norsk
prosjektutvikler og entreprenør. Vi er rigget for de
mest komplekse og krevende prosjektene innenfor
bygg og anlegg.
Vi motiveres av å skape verdier for våre oppdragsgivere,
og vi er ambisiøse på egne vegne. Vi tar tydelig eierskap
til våre kunders mål og ambisjoner og bruker disse aktivt
for å sikre god prosjektutvikling og gjennomføring.
Hele tiden med fokus på trygg og effektiv bygging og
høy måloppnåelse. I samarbeid med våre kunder
skaper vi resultater som varer.
Kruse Smith er Norges største familieeide
entreprenørselskap. Vår eierstruktur gir oss unike
rammebetingelser for korte beslutningsveier og hurtig
behovstilpassing. Sammen med svært dyktige kolleger
og stor gjennomføringskapasitet setter det oss i stand
til å møte våre kunders behov og levere gode og
lønnsomme prosjekter «fra idé til virkelighet».
kruse-smith.no

Fra idé til virkelighet
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RESULTATREGNSKAP

Resultatregnskap
KONSERNET
(Tall i hele 1000)

2020
1.1 - 1.4

2019
1.1 - 31.12

Salgsinntekt

778 768

3 856 028

0

0

491

2 699

0

0

779 259

3 858 727

0

0

Prosjektkostnad

592 714

3 184 260

0

0

Lønnskostnad

176 046

647 768

1 016

4 018

4 537

18 606

0

0

Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekt

Avskrivning

2020
1.1 - 1.4

2019
1.1 - 31.12

Annen driftskostnad

37 999

80 727

248

751

Sum driftskostnad

811 296

3 931 361

1 264

4 769

Driftsresultat

-32 037

-72 634

-1 264

-4 769

Inntekt fra investering i datterselskap

Revidert regnskap
1.1 – 1.4 2020

MORSELSKAPET

0

0

-18 226

-40 176

-4 551

-15 542

0

0

Annen renteinntekt

281

3 038

0

3

Annen finansinntekt

13

95

0

0

Renteinntekt konsern

0

0

5

19

Rentekostnad til foretak i samme konsern

0

0

0

0

-5 190

-6 148

-3 167

-2 784

Inntekt fra investering i tilknyttet selskap

Annen rentekostnad
Annen finanskostnad

-93

-1 830

0

0

-9 539

-20 387

-21 388

-42 938

-41 576

-93 021

-22 652

-47 707

9 092

16 880

974

1 657

-32 484

-76 141

-21 678

-46 050

9 113

27 524

0

0

Årsresultat til eierne

-23 371

-48 617

-21 678

-46 050

Herav majoritetens resultatandel

-21 678

-46 687

Herav minoritetens resultatandel

-1 692

-1 930

-23 371

-48 617

Overført fond for vurderingsforskjeller

0

-26 656

Overført fra overkurs og annen innskutt egenkapital

0

-2 839

Netto finansposter
Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat
Ordinært resultat fra igangværende virksomhet
Resultat fra foretaksdel under avvikling

Sum årsresultat
Overføring og disponering

Overført fra annen egenkapital

-21 678

-16 555

Sum overført og disponert

-21 678

-46 050
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Balanse

Balanse
KONSERNET

MORSELSKAPET

2020
1.4

(Tall i hele 1000)

2019
31.12

2020
1.4

KONSERNET
2019
31.12

(Tall i hele 1000)

EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD

Anleggsmidler

Egenkapital

Immaterielle eiendeler

MORSELSKAPET

2020
1.4

2019
31.12

2020
1.4

2019
31.12

Innskutt egenkapital

Utviklingskostnader, rettigheter mv.

15 452

15 892

0

0

117 040

117 040

117 040

117 040

Utsatt skattefordel

30 271

21 179

4 930

3 956

Overkurs/annen innskutt egenkapital

Aksjekapital

47 543

47 543

47 543

47 543

Sum immaterielle eiendeler

45 723

37 071

4 930

3 956

Egne aksjer

-2 341

-2 341

-2 341

-2 341

162 242

162 242

162 242

162 242
208 838

Sum innskutt egenkapital

Varige driftsmidler
5 198

0

0

0

Opptjent egenkapital

0

0

0

0

Fond for vurderingsforskjeller

0

0

0

Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l.

28 623

37 335

0

0

Annen egenkapital

180 159

208 477

187 159

0

Sum varige driftsmidler

33 821

37 335

0

0

Sum opptjent egenkapital

180 159

208 477

187 159

208 838

0

0

380 599

415 864

88 038

92 239

0

0

0

0

0

0

Gjeld

173

173

0

0

Avsetning for forpliktelser

0

0

0

0

88 211

92 412

380 599

415 864

167 755

166 818

385 529

419 820

Sum avsetning for forpliktelser

Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Maskiner og anlegg

Finansielle anleggsmidler

Minoritetsinteresser

Investeringer i datterselskap
Investeringer i tilknyttet selskap
Lån til tilknyttet selskap
Investeringer i aksjer og andeler
Andre fordringer
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler

0

27 590

0

0

342 401

398 309

349 401

371 080

Pensjonsforpliktelser

7 812

8 148

0

0

Andre avsetninger for forpliktelser

8 046

0

7 979

0

15 858

8 148

7 979

0

21 657

24 200

0

0

4 670

3 946

0

0

26 327

28 146

0

0

Sum egenkapital

Annen langsiktig gjeld
Omløpsmidler

Annen langsiktig gjeld

Varer

33

33

0

0

Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum annen langsiktig gjeld

Fordringer
Kundefordringer

870 729

891 973

0

0

Andre fordringer

214 902

135 137

86 362

5 235

Fordring konsern

0

0

626

65 006

Virksomhetsområde holdt for salg - gjeld

0

811 817

0

0

1 085 631

1 027 110

86 988

70 241

Gjeld til kredittinstitusjoner

0

73 884

0

73 884

393 644

635 455

20 720

3 631

Virksomhetsområde holdt for salg - eiendeler

0

1 361 756

0

0

Betalbar skatt

0

0

0

0

Sum investeringer

0

1 361 756

0

0

Skyldig offentlige avgifter

113 546

114 003

212

402

Forskudd fra kunder

332 795

256 683

0

0

0

0

305 179

52

Sum fordringer
Investeringer

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum omløpsmidler

185 515

58 466

211 360

361

1 271 179

2 447 365

298 348

70 602

Konserngjeld
Annen kortsiktig gjeld

Sum eiendeler

1 438 934

2 614 183

683 877

490 422

214 363

287 738

386

41 373

Sum kortsiktig gjeld

1 054 348

2 179 580

326 497

119 342

Sum gjeld

1 096 533

2 215 874

334 476

119 342

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

1 438 934

2 614 183

683 877

490 422

Kristiansand 07.05.2020

SISSEL LEIRE

Styreleder

KAREN LANDMARK

Styremedlem

TORE OLAF RIMMEREID

Styremedlem

TOMAS LEIRE

Styremedlem

LIV BRIT KAMBO

Styremedlem

JOHN G. BERNANDER

Styremedlem

JON SYRTVEIT

Konstituert konsernsjef
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Prinsippnote
KRUSE SMITH AS – PRINSIPPNOTE TIL REGNSKAPSOPPSTILLING MOR OG KONSERN PR 01.04.2020.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norsk
god regnskapsskikk.
BRUK AV ESTIMATER
Utarbeidelse av regnskap i samsvar med
regnskapsloven krever bruk av estimater.
Videre krever anvendelse av selskapets
regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve
skjønn. Områder som i stor grad inneholder
slike skjønnsmessige vurderinger, høy grad av
kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger
og estimater er vesentlige for årsregnskapet,
er beskrevet i notene.
KONSOLIDERING
Konsernregnskapet omfatter de selskap
hvor morselskapet direkte eller indirekte har
bestemmende innflytelse. Konsernregnskapet
er utarbeidet som om konsernet var en
økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er
eliminert. Det samme gjelder intern fortjeneste
og urealiserte gevinster. Konsernregnskapet er
utarbeidet etter ensartede prinsipper.
Kruse Smith AS har inngått flerkontosystem
med banken, sammen med andre konsernselskaper. I selskapsregnskapene vises saldo på
konsernkonto som bankinnskudd eller bankgjeld. I konsernregnskapet er underkontoene
nettet, slik at samlet posisjon mot bank vises
som bankinnskudd eller bankgjeld.
Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i
konsernregnskapet basert på morselskapets
anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes
identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet
til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet.
Med identifiserbare eiendeler menes både
materielle eiendeler og immaterielle eiendeler
som ikke er goodwill. Eventuell merverdi eller
mindreverdi ut over hva som kan henføres til
identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres
som goodwill eller negativ goodwill. Goodwill
behandles som en residual og balanseføres
med den andelen som er observert i oppkjøpstransaksjonen. Goodwill avskrives lineært
over antatt økonomisk levetid. Ved trinnvise
oppkjøp henføres merverdi på eksisterende
eierpost til eiendeler og gjeld med motpost
egenkapital. Ved utgang fra konsern
resirkuleres oppskrevet verdi mot egenkapital.
Minoritetsinteresser vises i balansen som
en egen post under egenkapitalen. Dette
medfører at eiendeler og gjeld vises inklusiv
minoritetenes andel. I resultatregnskapet

beregnes minoritetsinteresser av resultatet
etter skattekostnad.
ANLEGGSMIDLER HOLDT FOR SALG OG
FORRETNINGSOMRÅDE HOLDT FOR SALG
Anleggsmidler og avhendingsgrupper
klassifiseres som holdt for salg hvis regnskapsført verdi vil bli innvunnet gjennom salg og
ikke gjennom fortsatt bruk. Dette vilkåret anses
som oppfylt dersom et salg er overveiende
sannsynlig og eiendelen (eller avhendingsgruppen) er tilgjengelig for umiddelbart salg i
sin nåværende tilstand. Relevant ledelsesnivå
må ha forpliktet seg til å gjennomføre salget,
og salgstransaksjonen må forventes å være
gjennomført innen ett år fra klassifiseringsdatoen.
Forretningsområde holdt for salg er
virksomhet som er avhendet eller klassifisert
som holdt for salg, og som representerer et
vesentlig virksomhetsområde, geografisk
område eller er et datterselskap som er
ervervet utelukkende for videresalg. Resultat
etter skatt fra forretningsområde holdt for
salg er ekskludert fra videreført virksomhet og
rapportert separat som resultat fra foretaksdel
under avvikling. Tidligere perioders resultat
fra avviklet virksomhet blir ikke omklassifisert.
Eiendeler og gjeld klassifisert som holdt for salg
presenteres på egne linjer i balansen under
henholdsvis kortsiktige eiendeler og kortsiktig
gjeld. Tidligere perioder er ikke omarbeidet
i balansen, men tidligere perioders
resultatoppstilling er omarbeidet.
Gevinst eller tap fra avviklet virksomhet
rapporteres også som en del av resultat fra
avviklet virksomhet. Tidligere gjennomført
nedskriving i underliggende avviklet
virksomhet reverseres innenfor rammen
av virkelig verdi (netto salgssum).
INNTEKTSFØRING
Anleggskontrakter
Arbeid under utførelse knyttet til fastpriskontrakter med lang tilvirkningstid vurderes
etter løpende avregnings metode. Fullførelsesgraden beregnes som påløpte kostnader i
prosent av forventet totalkostnad. Totalkostnaden revurderes løpende. For prosjekter
som forventes å gi tap, kostnadsføres hele det
beregnede tapet umiddelbart.
I balansen er opptjente ikke fakturerte

inntekter medtatt under kundefordringer.
Forskuddsfakturert produksjon er medtatt
under annen kortsiktig gjeld.
Egenregiprosjekter
I egenregiprosjekter hvor byggeprossessen
er påbegynt og en vesentlig del av prosjektet
er solgt, foretas det inntektsføring av resultat
basert på forventet sluttresultat og salgsgrad
i prosjektet.
Leieinntekter og salg av tjenester
Tjenestesalg inntektsføres i takt med
opptjeningstiden. Leieinntekter inntektsføres
lineært over leieperioden.
ANDRE PRINSIPPER
Datterselskap / Tilknyttet selskap / Arbeidsfellesskap (felles kontrollert virksomhet)
Tilknyttede selskap (TS) er selskap hvor
Kruse Smith har har betydelig innflytelse
(eier normalt mer enn 20 %) men som ikke er
datterselskap eller felleskontrollert virksomhet
(arbeidsfellesskap). Arbeidsfellesskap er selskap
hvor Kruse Smith driver virksomheten sammen
med øvrige investorer, og hvor selskapet har
betydelig innflytelse men ikke kontroll.
Datterselskap og tilknyttet selskap vurderes
etter egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet.
TS vurderes etter egenkapitalmetoden også
i konsernregnskapet. Etter denne metoden
vurderes investeringen til andelen av egenkapitalen i selskapet, og andel av resultat
inntektsføres. På kjøpstidspunkt vurderes
investeringen til kost, dvs. inkludert mer- eller
midreverdi ved kjøpet. Ved beregning av
resultatandel tas det hensyn til avskrivning av
mer- eller mindreverdi, samt interne gevinster.
Utdeling fra selskapet føres som reduksjon av
investeringen i balansen. Ved realisasjon føres
gevinst/tap som annen finansinntekt/kostnad.
Ved trinnvis oppkjøp henføres ikke merverdi til
eierpost ervervet forut for kontroll
(konserndannelse).
Andel av resultat og kapital i arbeidsfellesskap
er ført etter bruttoprinsippet. Metoden
innebærer at andel av arbeidsfellesskapenes
resultat og balanse er reflektert i de enkelte
linjer i resultatregnskapet og i balansen.
Ved kjøp av arbeidsfellesskap anvendes
oppkjøpsmetoden. Interne transaksjoner og
gevinster med den felles kontrollerte enheten
og Kruse Smith AS elimineres. Mer- og

mindreverdier henføres til respektive
inntekts- og balanseposter.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter
poster som forfaller til betaling innen ett år
etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som
knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er
klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av
anskaffelseskost og virkelig verdi.
Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt
beløp på opptakstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost,
men nedskrives til virkelig verdi dersom
verdifallet ikke forventes å være forbigående.
Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt
beløp på etableringstidspunktet.
Andre anleggsaksjer og andeler
Anleggsaksjer og investeringer i ansvarlige
selskaper og kommandittselskaper hvor Kruse
Smith ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir
nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet
ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre
utdelinger fra selskapene inntektsføres som
annen finansinntekt dersom utdelingen ikke
representerer tilbakebetaling av kapital.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført
i balansen til pålydende etter fradrag for
avsetning til forventet tap. Avsetning til tap
gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger
av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det
for øvrige kundefordringer en uspesifisert
avsetning for å dekke mulige tap.
Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste
av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig
verdi. Egen-tilvirkede ferdigvarer og varer
under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost inklusiv byggelånsrenter der dette er
aktuelt. Det foretas nedskriving for påregnelig
verdifall.
Valuta
Pengeposter, fordringer og gjeld i
utenlandsk valuta er vurdert etter kursen
ved regnskapsårets slutt.

Kortsiktige plasseringer
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler
vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste
av anskaffelseskost og virkelig verdi på
balansedagen. Dette gjelder ikke for plassering
i finansielle instrumenter hvor underliggende
instrument (aksje/obligasjon) er underlagt
børsnotering, og investeringen inngår i en
handelsportefølje med henblikk på videresalg
og kursgevinst. I disse tilfellene vurderes
investeringen til virkelig verdi. Mottatt
utbytte og andre utdelinger fra selskapene
inntektsføres som annen finansinntekt.
Varige driftsmidler
Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler
balanseføres og avskrives lineært til restverdi
over driftsmidlenes forventede utnyttbare
levetid. Ved endring i avskrivningsplan fordeles
virkningen over gjenværende avskrivningstid
(“knekkpunktmetoden”). Vedlikehold av
driftsmidler kostnadsføres løpende som
driftskostnader. Påkostninger og forbedringer
tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives
i takt med driftsmidlet. Skillet mellom
vedlikehold og påkostning/forbedring regnes
i forhold til driftsmidlets stand ved kjøpet.
Forskning og Utvikling
Utgifter til forskning og utvikling balanseføres
i den grad det kan identifiseres en fremtidig
økonomisk fordel knyttet til utvikling av en
identifiserbar immateriell eiendel og utgiftene
kan måles pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres
slike utgifter løpende. Balanseført forskning
og utvikling avskrives lineært over økonomisk
levetid.
Offentlige tilskudd nettoføres mot driftsmiddelet/kostnaden det gjelder.
Pensjoner – usikret (AFP)
Ny AFP-ordning fra 1.1.2011 anses å være
en ytelsesbasert flerforetaksordning, men fordi
administrator ikke er i stand til å fremskaffe
pålitelige beregninger over opptjente
rettigheter, blir ordningen regnskapsført som
en tilskuddsbasert ordning.
Ved regnskapsføring av pensjon er lineær
opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som
opptjeningsgrunnlag lagt til grunn.
Pensjoner – innskuddsbasert sikret ordning
Kostnaden til innskuddsbasert sikret

pensjonsordning tilsvarer periodens premie
til forsikringsselskapet.
Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter
både periodens betalbare skatt og endring i
utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med
22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller
som eksisterer mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier, samt ligningsmessig
underskudd til fremføring ved utgangen av
regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som
reverserer eller kan reverseres i samme periode
er utlignet. Utsatt skattefordel balanseføres
i den grad det er sannsynlig at fordelen kan
nyttiggjøres i selskaps- eller konsernforhold.
Leasing
Det skilles mellom finansiell og operasjonell
leasing. Driftsmidler finansiert ved finansiell
leasing er regnskapsmessig klassifisert under
varige driftsmidler. Motposten er medtatt som
langsiktig gjeld. Leiebeløp fordeles mellom
rentekostnad og avdrag på gjelden.
Operasjonell leasing kostnadsføres som
driftskostnad basert på fakturert leasingleie.
Betingede utfall
Kostnadsknyttede betingede utfall
regnskapsføres når utfall kan estimeres og
kostnaden anses sannsynlig.
Sikring
Konsernet inngår sikringsavtaler knyttet
til rente. Der hvor rentesikringen dekker
underliggende lånebeløp med flytende rente,
behandles verdien av sikringsavtalen som
en off-balance post hvor rentedifferansen
periodiseres i takt med underliggende
sikringsobjekt. Der hvor sikringsinstrumentet
ikke har dekning i underliggende lånebeløp,
regnskapsføres verdien etter laveste verdis
prinsipp, dvs at mindreverdi på avtalen
regnskapsføres mens en gevinst ikke
regnskapsføres.
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Uavhengig revisors beretning - Kruse Smith AS

Til Styret

Ledelsens ansvar for regnskapsoppstillingen

Uavhengig revisors beretning
Konklusjon
Vi har revidert regnskapsoppstillingen for Kruse Smith AS, som ble avsluttet 01. april 2020.
Regnskapsoppstillingen består av:
•

Balanse per 01. april 2020 og resultatregnskap for perioden 01. januar-01. april 2020,
herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper for Kruse Smith AS

•

Konsolidert balanse pr 01. april. 2020 og konsolidert resultatregnskap for perioden 01. januar01. april 2020, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper for Kruse Smith AS

Etter vår mening:
•

•

gir den medfølgende regnskapsoppstillingen et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til
Kruse Smith AS per 01. april 2020 og av selskapets resultater for 01. januar-01. april 2020 i
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av regnskapsoppstillingen, og for slik intern kontroll som
ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskapsoppstillingen som ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av regnskapsoppstillingen
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at regnskapsoppstillingen som helhet
ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å
avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk
i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon
kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger
som brukerne foretar basert på konsernregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:
•

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapsoppstillingen, enten
det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger
for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig
som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av
misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil,
siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige
fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

•

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av Selskapets interne kontroll.

•

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

•

konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved
avleggelsen av regnskapsoppstillingen, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det
foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av
betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer
vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på
tilleggsopplysningene i regnskapsoppstillingen, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis
innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan
imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.

gir den medfølgende regnskapoppstillingen et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til
konsernet Kruse Smith AS per 01. april 2020 og av konsernets resultater for 01.januar-01.
april 2020 i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i «Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
prosjektregnskapet». Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt
våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Presisering - Grunnlag for regnskapsavleggelse og begrenset distribusjon
Vi gjør oppmerksom på note til regnskapsoppstillingen, som beskriver grunnlaget for
regnskapsavleggelsen. Regnskapsoppstillingen er utarbeidet for å gi informasjon om selskapets
finansielle stilling til eksisterende og fremtidige kontraktspartnere. Regnskapsoppstillingen er derfor
ikke nødvendigvis egnet for andre formål. Vår uttalelse er kun beregnet på styret og ledelsen i Kruse
Smith AS, herunder også til eksisternede og fremtidig kontraktspartnere, og skal ikke distribueres til
andre parter.

PricewaterhouseCoopers AS, Gravane 26, Postboks 447, NO-4664 Kristiansand
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap
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Vi kommuniserer med ledelsen blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne
kontrollen.

Kristiansand, 7. mai 2020
PricewaterhouseCoopers AS

Svein G Olsen
Statsautorisert revisor
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