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Et spesielt år

Jeg hadde knapt drukket opp den første koppen med 
kaffe som konsernsjef i Kruse Smith før koronaen slo ned 
over oss, og med et knips snudde opp ned på alt vi til 
da hadde tatt som en selvfølge. Tross det har 2020 vært 
året hvor pilene har snudd for Kruse Smith. De siste seks 
månedene viste driften i selskapet positive resultater. 

2020 har på flere måter vært krevende for 
ansatte og for selskapet. Nok et år med 
røde tall tærer på, og for meg er det bare en 
oppgave som gjelder. Å sikre sunn økonomisk 
drift. Det er derfor godt å se at tiltakene som er 
iverksatt for å snu resultatene begynner å virke.  

Noe av det som har gledet meg mest i året 
som gikk er hvordan ansatte i selskapet har 
stått på. Tilpasset seg nye roller og oppgaver 
i kjøl vannet av nedskjæringer. Håndtert stadige 
endrede arbeids forhold som følge av korona. 
I det hele tatt blødd for drakta. Og opp i alt 
dette viser medarbeiderundersøkelsen at 
trivselen på arbeids plassen aldri har vært bedre. 

At koronasituasjonen har vært krevende for 
organisasjonen er et absolutt faktum. Folk har 
stått på for å holde byggeplasser i gang – og 
lykkes med det. Samtidig har koronaen også 
lært oss å jobbe annerledes, og kanskje mer 
effektivt på mange områder. Blant annet reiser 
vi mindre. I Kruse Smith er reisekostnader 
redusert med 6 millioner fra 2019 til 2020. 
Dette er en av flere positive endringer vil vi 
ta med oss videre – i et liv etter korona.

Nok en positiv hendelse å se tilbake på for 
2020 er våre resultater innen HMS. Aldri før har 
vi målt 0 fraværsskader på ansatte gjennom 
et helt år. God oppfølging fra HMS-ansvarlige 
og ikke minst sikker jobbutførelse hos alle som 

jobber ute i prosjektene gir resultater. Også 
innenfor miljø utvikler vi oss i riktig retning. 
Vi ligger foran skjema når det gjelder å halvere 
våre egne utslipp innen 2025. Dette skyldes 
blant annet bruk av mer miljøvennlige bygge-
materialer, fossilfrie byggeplasser og kloke  
valg i prosjektutviklingen.

Det mest oppløftende er nok likevel at 
resultatene for selskapet endelig peker 
oppover. Flere ulike tiltak har bidratt til dette. 
Vi har gjennom ført et program for å redusere 
fast kost, og med det dessverre måtte redusere 
bemanningen flere steder. Vi ser god effekt av 
en forbedret risiko styring og ikke minst har vi 
kvittert ut mange av de prosjektene som har 
trukket resultatet ned. I tillegg har anleggs-
avdelingen etter lang tid uten nye oppdrag 
fått stang inn flere steder. Summen av dette 
gir fart i riktig retning, og fremtiden ser lysere 
ut enn på lenge. 

Det har vært et spesielt år, men på mange 
måter også vært et godt år for Kruse Smith.

Jon Syrtveit
Konsernsjef i Kruse Smith

Sandnes læringssenter
Byggherre: Sandnes kommune
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(Regnskapstall i mill. kr) 2020 2019 2018 2017 2016

Omsetning 3 072 3 884 4 334 3 643 3 853

Resultat før skatt (69,1) (93,0) (75,5) (137,7) (44,5)

Resultat i % av omsetningen -2,2 % -2,4 % -1,7 % -3,8 % -1,2 %

Egenkapital i mill. kr 293,9 398,3 459,1 521,0 633,3

Egenkapital i % 21,7 % 15,2 % 17,1 % 18,3 % 22,3 %

Antall ansatte 654 734 826 827 870

Omsetning pr ansatt 4,698 5,292 5,247 4,405 4,429

Ordrereserve 31.12. 5 065 4 129 5 125 4 894 2 250

Nøkkeltall Kruse Smith konsern

NØKKELTALL // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2020 // 7

E39 Kristiansand – Mandal
Byggherre: Nye Veier
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Industrialisering gir øket effektivitet 
og redusert avfallsmengde

På ny E39 mellom Kristiansand og Mandal bygger Kruse Smith 19 bruer over et 
19 kilometer langt strekke. Med bakgrunn i erfaring fra tilsvarende store  prosjekt 
gjennomført på E18 ble det tidlig lagt planer for høy grad av gjenbruk og 
 industrialisering i prosjektet. 

EFFEKTIVISERING // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2020 // 9

– I Kruse Smith jakter vi hele tiden mulighet 
for å sikre gjenbruk og industrialisering 
i byggeprosessene. Vi har klare tall på at 
gjentakende operasjoner går raskere, og 
dermed med redusert timeforbruk og lavere 
kost i prosjektet. Dette har vi tatt høyde for 
i prosjektutviklingen og kalkulasjonsfasen, 
slik at vi leverer et kostnadseffektivt produkt, 
forteller Finn Erik Espegren, avdelingsleder for 
konstruksjon i Kruse Smith. 

I prosjektutviklingsfasen for veistrekket var 
alle parter motivert av å møte prosjekteier 
Nye Veiers forventninger til miljø- og 
effektiviseringsgevinster. To viktige tiltak ble 
identifisert og iverksatt; ILM og like tverrsnitt. 
Begge deler innebærer miljøgevinster og 
industrialisering av brubyggingen.

– Gjenbruk i bruprosjekter krever at man 
bygger sekvensielt. I samferdselsprosjekter 
som dette er god planlegging en betingelse 
for å kunne hente ut industrialiseringsgevinster 
på konstruksjonene. Fremdrift må planlegges 
i samspill med alle involverte aktører, 
forteller Espegren.

På E39 bygges fire bruer etter ILM-metoden. 
Metoden innebærer at bruseksjoner på inntil 30 
meter bygges ferdig på en side, for så å skyves 
over mot motstående side. Operasjonen er lik 
fra gang til gang. Byggemetoden er i prosjektet 
benyttet over drikkevannskilde, fiskeførende 
elv og eksisterende E39 i full drift.
 

– Dette var en ny måte å bygge på for oss 
i Kruse Smith, men vi så tidlig potensialet. 
Vi brukte litt tid på å «knekke koden», men 
nå setter vi stadig nye rekorder. Vi forbereder 
og støper nye seksjoner stadig raskere, og 
vi bruker kortere tid på å skyve, forklarer 
avdelingslederen.

På flere andre bruer har Kruse Smith jobbet tett 
med AF Gruppen og deres rådgiver Norconsult 
slik at bruene blir designet med likt tverrsnitt. 
Dermed sikrer man at formverket som brukes 
for å bygge en bru kan gjenbrukes på andre 
bruer og de som produserer bruene får 
muligheten til å gjenta arbeidsoperasjonene 
i størst mulig grad. 

– Vi måler stadig reduksjon i timetall knyttet 
til å bygge bruer når formverket er likt. Man 
blir helt enkelt bedre på det man trener på og 
gjør mange ganger. I tillegg har gjenbruk og 
industrialisering en direkte, positiv effekt på 
miljøet i form av at det blir mindre bruk og kast, 
avslutter Espegren.

Tre fordeler med
industrialisering: 
–    Gjenbruk av form-

verk og materialer 
er bra for miljøet 
og  økonomien

–    Læreeffekten av 
repetisjon fører til 
effektivisering av 
arbeidsoperasjoner

–    Økt kvalitet ved 
 industrialiserte 
 arbeidsmetoder

Rossevannsbrua er bygget 
over drikkevannskilden til 
 Kristiansand. Byggemetoden 
ILM ble valgt fordi det ikke gir 
betongstøp over drikkevannet.

Finn Erik Espegren, avdelingsleder 
for  konstruksjon i Kruse Smith.
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Et veldig bra sted å jobbe

En god arbeidsplass er et sted hvor du har tillit til de du 
jobber for og med, er stolt av jobben som utføres og føler 
felleskap med kolleger. Ansatte i Kruse Smith gir tydelig 
 tilbakemelding på at dette er situasjonen i Kruse Smith. 

Annethvert år gjennomføres undersøkelsen 
«Great Place To Work» for å måle kvalitet på 
kultur og ledelse i selskapet. Aldri før har 
det blitt gitt så gode tilbakemeldinger på 
arbeidsmiljøet, og Kruse Smith scorer på nivå 
med de beste selskapene i landet. Det til tross 
for tøffe nedskjæringer og kostnadskutt.
En av dem som kan bekrefte det gode 
arbeidsmiljøet er prosjektingeniør Simen 
Didriksen. Tross sin unge alder har han 
bredere erfaring enn mange eldre kolleger 
i selskapet. Han startet i Kruse Smith som 
læring, og tok fagbrev i 2015. Etter to år som 
betongfagarbeider valgte han skolebenken 
igjen og ble byggingeniør. 

– Jeg var på intervju i et par andre selskap, 
men for meg ble det helt naturlig å velge 
Kruse Smith som arbeidsplass også etter 
ingeniørutdannelsen. Jeg har alltid trivdes 
svært godt i selskapet. Som fagarbeider jobbet 
jeg i Haugesund. Nå jobber jeg på Lillestrøm. 
Men følelsen av å være en god kompisgjeng 
er den samme, forteller Simen Didriksen. 

Selv om Kruse Smith er et stort selskap, 
opplever Simon en kultur hvor folk ønsker å bli 
kjent med hverandre og bistå hverandre.

– Ledelsen er synlig, og den ønsker å bli kjent 
med folk. Jeg opplever at jeg blir satt pris på 
og satset på, og gjennom faste månedsmøter 
opplever jeg å bli inkludert i driften både her i 
øst og for hele selskapet. Dette er kanskje det 
som betyr mest for at jeg skal trives i en jobb, 
forteller Simon. 

Godt arbeidsmiljø for en entreprenør som 
Kruse Smith er tett knyttet til systematisk 
HMS-arbeid. God HMS er et ufravikelig krav 
i alle prosjekter hos Kruse Smith. Selskapet 
ble som et av de første i landet ISO-sertifisert 
på arbeidsmiljø i 2020, og innførte med det 
ny HMS-politikk med enda klarere retning for 
arbeidet med sikkerhet og arbeidsmiljø for alle 
ansatte. Samme året rapporterte selskapet om 
0 skader med fravær på egne ansatte. Det er 
mye takket være god oppfølging mot ansatte 
og høy bevissthet i alle ledd. 

– Jeg opplever at vi tenker HMS hele tiden fra 
prosjektutvikling til overlevering. Resultater fra 
jevnlige vernerunder tas virkelig på alvor og vi 
har gode verktøy for å registrere avvik. Samtidig 
er vi nøye på å minne alle på byggeplassen om 
viktigheten av å tenke sikkerhet og forebygge 
uhell ved å ha det ryddig. Vi må jobbe med 
dette hele tiden for å skape god HMS-kultur på 
byggeplassen, forteller Simen. 

Han er ikke i tvil om at en ryddig byggeplass 
er en sikrere byggeplass, og han er glad for at 
underentreprenørene ser verdien av å tenke 
HMS. Alle vil ha sine folk trygt hjem hver dag. 
Så har han et HMS-tips til alle funksjonærer på 
byggeplass; tenke oppgave når du går ut og 
HMS når du går inn.

– Dette er vår tommelfingerregel på bygge-
plassen for Sophie Radich ungdomsskole. 
Ikke la deg distrahere på vei ut, men sørg for 
å sjekke HMS-forholdene og prate sikkerhet 
med folk du møter på vei tilbake. 

Tre hovedfunn 
i arbeidsmiljø
undersøkelsen:
–   Positiv utvikling 

på alle områder 
i  undersøkelsen

–    Ingen ulikhet i svar 
mellom kvinner og 
menn

–   88 % bekrefter at 
Kruse Smith er et 
godt sted å jobbe

Svargrad på under søkelsen 
er 80 %.

Simon Didriksen foran ungdomsskolen Sophie Radich på Lillestrøm. 
Skolen bygges i massivtre.
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Styrets årsberetning 2020

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 Invest som 
datter selskap. Konsernets hovedkontor er i 
Kristiansand med regionskontorer i Stavanger 
og Oslo, og distriktskontorer i Telemark og 
Bergen. Morselskapet har ingen ansatte og 
konsernsjef er daglig leder i mor selskapet 
og administrerende direktør i Kruse Smith 
Entreprenør AS. Kruse Smiths anleggsdivisjon 
er organisert under entreprenør selskapet og 
opererer med sin tunnel og konstruksjons-
avdeling over store deler av landet. 

Kruse Smith har helt siden starten vært et 
familieeid selskap og er i dag representert 
ved andre og tredje generasjon i styrearbeid 
med Sissel Leire som styreleder. En slik eier-
struktur 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 endrings-
prosesser på en involverende og effektiv måte. 

Kruse Smith AS solgte 100% av aksjene i Kruse 
Smith Eiendom AS til eiendomsselskapet Solon 
Eiendom ASA. Transaksjonen ble gjennomført 
01.04.2020. Alle ansatte i Kruse Smith Eiendom 
ble 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 
Det var en nedgang i omsetningen fra 2019 til 
2020 og resultatmessig ble 2020 nok et svakt 
år. Konsernet oppnådde et negativt årsresultat 
på 72 mill. kroner.

Konsernet har en egenkapital på 294 mill. 
kroner pr 31.12.2020 som utgjør 21,7 % av 
totalkapitalen.

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning 
om fortsatt drift. Til grunn for dette ligger 
selskapets egenkapital, meget god ordre-
reserve pr 31.12.20 på over 5 mrd. kroner, 
konsernets strategi, systematisk arbeid rundt 
håndtering av konsernets risiko i alle faser 
og gjennomføring av omstillingsarbeidet og 
kostnadsreduksjoner. Dette har begynt å gi 
resultater og selskapets største datterselskap, 
Kruse Smith Entreprenør AS, hadde positive 
resultater fra underliggende drift de 7 siste 
månedene i 2020.

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 metodikk 
for risikohåndtering i prosjekter, kombinert 
med økt bruk av riktig kompetanse for risiko-
avklaring i forkant av prosjekter prioriteres.

Totalomsetningen i konsernet for 2020 var 
3.072 mill. kroner (3.884 i 2019) en reduksjon 
på 812 mill. kroner fra året før.

Likvide midler pr. 31.12.20 var totalt 
236 mill. kroner i konsernet (58 mill. kroner 
i 2019). I tillegg har konsernet en ubenyttet 
trekkrettighet på 125 mill. kroner.

Styret foreslår følgende dekning av årets 
underskudd i Kruse Smith AS (beløp i hele 
tusen):
Overført fra fond for  
vurderingsforskjeller kr   0
Overført fra annen egenkapital  kr  71.227
Overført fra overkurs og annen  
innskutt egenkapital kr    0
Totalt disponert: kr  71.227

Konsernets egenkapital pr. 31.12.20 utgjør 
294 mill. kroner. Dette er en reduksjon på 
104 mill. kroner i forhold til 2019. Kortsiktig 
gjeld utgjør 1.023 mill. kroner pr. 31.12.20 
(2.180 mill. kroner i 2019). Av den totale gjelden 
på kr 1.062 mill. kroner er 27 mill. kroner 
rentebærende (102 mill. kroner i 2019).

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 
var negativ med 132 mill. kroner og skyldes 
i hovedsak negativt resultat og endringer 
i arbeidskapital i Kruse Smith Entreprenør 
AS.  Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 
var positiv med 435 mill. etter avkastning 
på investeringer i underliggende selskap og 
anleggsmidler. Den positive kontantstrømmen 

REGION VEST REGION SYD REGION ØST ANLEGG

KRUSE SMITH  
ENTREPRENØR AS

VÅRE FORRETNINGSOMRÅDER:

Kristiansand kulturskole
Byggherre: Kristiansand kommune



fra investeringsaktiviteter skyldes i hovedsak 
salg av aksjene i Kruse Smith Eiendom AS. 
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var 
negativ med 125 mill. kroner etter nedbetaling 
av gjeld. Total netto kontantstrøm var positiv 
med 177 mill. kroner i perioden.

Morselskapet hadde en kontantstrøm fra 
drift på negativt 17 mill. kr. Denne kontant-
strømmen skyldes ordinære driftskostnader og 
renter for 2020.

FINANSIELL RISIKO 
Valutarisiko
Virksomheten er noe eksponert mot 
utenlandsk valuta og valutasikring vurderes 
alltid. Konsernets gjeld har flytende rente og 
konsernet er derfor eksponert for endringer i 
rentenivået. 

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 2020. Bortsett fra noen enkelttilfeller har 
det historisk sett vært små tap på fordringer 
og kontraktene er i stor grad sikret ved bank-
garantier i henhold til Norsk Standard. Styret 
vurderer at den finansielle usikkerhet hos våre 
kunder og motparter er litt større i 2020 enn 
i 2019 pga. Covid-19. Selskapet utøver utvidet 
kontroll av kunder og leverandører som tiltak 
for å redusere denne risikoen. 

Finansielle måltall
Konsernet har i sin strategi et mål om en 
egenkapitalandel på 25 % og et samlet resultat-
mål før skatt på 4 %. Ordinært resultat før skatt 
ble i 2020 på -2,2 %. Egenkapitalen utgjør 
294 mill. kroner som gir en egenkapitalandel 
på 21,7 %.

HMS OG ORGANISASJON 
Ved årets slutt var det 667 ansatte i konsernet 
hvorav alle er ansatt i Kruse Smith Entreprenør 
AS. Pr. 31.12.20 hadde konsernet 379 hånd-
verkere, inkludert 36 lærlinger. Konsernet 
har en målsetning om at antall lærlinger skal 
utgjøre ca. 10 % av antall fagarbeidere (10 % 
pr 31.12.2020).  

Det er fem kvinner ansatt blant våre 379 hånd-
verkere. Av selskapets 261 funksjonærer utgjør 
18 % kvinner. Blant funksjonærer unntatt 
ansatte i stabsfunksjoner utgjør kvinne-
andelen 8 %. 

Konsernstyret (Kruse Smith AS) består av 
3 menn og 3 kvinner.

Sykefraværet endte på 5,64 % i 2020 mot 
4,43 % i 2019. Konsernet oppnådde ikke sin 
interne målsetting om å ha mindre enn 4,5 % i 
sykefravær i 2020. Økningen i sykefravær i 2020 
var i hovedsak knyttet til Covid-19. 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. 

Diskriminering skal ikke finne sted i Kruse 
Smith, verken i kunderelasjoner eller 
ansettelses forhold. I selskapet er det null-
toleranse for mobbing og trakassering. Dette 
gjelder også i våre prosjekter der under-
entreprenører og samarbeidspartnere er 
involvert. Det er et mål å være en arbeidsplass 
preget av åpenhet, respekt og likeverd, også 
mellom kvinner og menn.   

Når det gjelder helse, miljø og sikkerhet så 
jobbes det kontinuerlig for å oppnå vårt 
mål om null skader og vi inkluderer alle 
samarbeids partnere 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, ble Kruse Smith i 2020 ISO 
sertifisert 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 forbedrings-
arbeidet fortsetter. Selskapet er en IA 
(Inkluderende Arbeids liv) bedrift og benytter 
alternativt arbeid til personer som har fått en 
mindre skade av midlertidig karakter.  

I 2020 hadde konsernet en H-verdi på 0 som 
tilsvarer 0 skader 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, 
person skader og forbedre HMS-kvaliteten 
på bygg- og anleggs plasser. 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. I våre øyne er dette både et ansvar 
og en viktig forretningsmulighet. Vi skal derfor 
drive vår virksomhet på en slik måte at vi 
oppnår både miljømessige, samfunnsmessige 
og økonomiske gevinster. 

Vi har i vår miljøstrategi satt oss et ambisiøst 
mål om å redusere vårt klimaavtrykk i takt 
med 2-gradersmålet og oppnå en halvering 
av egne utslipp innen 2025. Vi er allerede på 
god vei og har i perioden 2013-2019 redusert 
utslippene med ca. 45 %. 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 klima- 
og miljøfokusert marked skal vi videreutvikle 
og bruke vår kompetanse på klimavennlige 
materialer og -løsninger på byggeplass. Vi 
har gjennomført flere fossilfrie prosjekter og 
bidrar aktivt i utviklingen av helt utslippsfrie 
løsninger på byggeplass. Konsernet har 
bygget en lang rekke BREEAM-Nor sertifiserte 
prosjekter og vi bygger kompetanse 
innen miljøsertifiseringsordningen for 
infrastrukturprosjekter CEEQUAL. 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 hånd tering av 
farlig avfall og høy sortering- og gjenvinnings-
grad. Dette arbeidet videreutvikles og styrkes 
gjennom vår egen og samfunnets økende 
oppmerksomhet på sirkulær økonomi.

Kruse Smith sertifiserte i 2019 vår anleggs-
virksomhet etter miljøledelsesstandarden 
ISO 14001. I 2020 utvidet vi sertifiseringen 
til å gjelde hele vår virksomhet. Gjennom 
systematisk miljøledelse setter vi oss flere 
miljømål og iverksetter konkrete tiltak for å 
nå disse målene. Den uavhengige tredjeparts-
sertifiseringen gir også våre kunder en 
trygghet for at vi kontinuerlig og systematisk 
jobber for å forbedre våre miljøprestasjoner. 

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 linje-
organisasjon og dedikerte utviklings ressurser 
i selskapet. I denne utviklingen samarbeides 
det også med forsknings institusjoner, 
bransjeorganisasjoner og leverandører.

MARKEDSUTVIKLING OG STRATEGI
Kruse Smith gikk inn i 2021 med en rekordhøy 
ordrereserve, og selskapet er godt rustet til å 
håndtere en midlertidig nedgang i markedet. 

Det er stor usikkerhet knyttet til markeds-
utsiktene fremover. Basert på prognose-
senterets tall har bransjen klart seg mye bedre 
enn fryktet gjennom pandemien, og 2020 har 
i sum hatt omtrent null-vekst. Spesielt anlegg 
har vært lite påvirket av pandemien. For yrkes-
bygg og boligbygg ventes flat utvikling de 
neste to årene, mens anlegg vil fortsette å 
vokse. På tross av dette ser vi tendenser til lav 
igangsettingsfrekvens i norske kommuner på 
slutten av 2020 og inn i 2021 i våre markeder. 
Første kvartal 2021 viser færre prosjekt-

muligheter sammenliknet med samme periode 
foregående år. Vi har derfor en bekymring om 
at langvarig hjemmekontor i offentlig sektor i 
kombinasjon med lavere skatteinngang hindrer 
enkelte nye prosjekt å komme ut i markedet, på 
tross av mange planlagte prosjekter. Dette kan 
skape en midlertidig nedgang i markedet som 
ikke er fanget opp av prognosene. 

Høsten 2020 ble det utarbeidet ny strategi 
for perioden 2021 – 2023. Prosessen innebar 
bred deltakelse fra organisasjonen som 
sikrer relevant innhold og solid forankring. 
Strategien har overskriften bedre på det vi kan 
best. Strategiens overordnede må er å sikre 
lønnsomhet, og alle underpunkter i strategien 
er knyttet opp mot dette. Strategien markerer 
mer en videreforedling enn retningsendring fra 
forrige strategi. Det har tatt lang tid å snu Kruse 
Smith, men vi ser at mye fra forrige strategi nå 
begynner å fungere, og dette tar vi med oss 
videre. Dette inkluderer risikostyringsmodellen 
RPG, VDC-metodikken og at vi skal være et mer 
enhetlig selskap. Ny strategi har definert tre 
gjennomgripende initiativer - vi skal bli en mer 
kunderettet virksomhet, vi skal ha ansatte med 
tydelig lønnsomhetskultur og høy kompetanse, 
og vi skal kontinuerlig forbedre og effektivisere 

egen virksomhet. Miljø står også sterkt i denne 
strategien. Det er integrert i og har punkter 
under alle tre foregående overskrifter. Med 
denne strategien skal vi i enda større grad 
rette søkelyset mot kjernevirksomheten vår 
prosjektutvikling og prosjektgjennomføring. Ved 
å rendyrke dette og forbedre oss der det teller, 
vil lønnsomheten styrkes. 

Situasjonen rundt Pandemi/Korona (Covid-19) 
Samme dag som landet i praksis stengte 
ned (12.mars 2020), opprettet vi en egen 
beredskapsgruppe i selskapet. Denne var 
bredt sammensatt med representasjon fra 
tillitsvalgte, HR, HMS og Kommunikasjon. De 
fleste funksjonærer opprettet hjemmekontor, 
mens vi iverksatte en rekke tiltak knyttet til 
smittevern på alle våre prosjekter. Vi har hatt 
enkelte smittetilfeller på våre byggeplasser, 
men dette er håndtert godt og vi har så langt 
klart å ha tilnærmet normal drift i prosjektene.  
I tillegg jobber vi tett med byggherrer og 
samarbeidspartnere for sammen å prøve å ha 
så rasjonell drift som mulig. Vi har også tett 
dialog med bankene og bransjeorganisasjonen 
for å vurdere om noen av de statlige støtte-
ordningene kan være relevante for oss. 
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Resultatregnskap

KONSERNET MORSELSKAPET

(Tall i hele 1000) NOTE 2020 2019 2020 2019

Salgsinntekt 6,11,14 3 056 925 3 881 461 0 0

Annen driftsinntekt 15 278 2 699 0 0

Sum driftsinntekt 3 072 203 3 884 160 0 0

Prosjektkostnad 6,14 2 393 662 3 184 260 0 0

Lønnskostnad 9,12 595 430 647 768 4 010 4 018

Avskrivning 2 15 696 18 606 0 0

Annen driftskostnad 12 103 376 106 160 8 466 751

Sum driftskostnad 3 108 164 3 956 794 12 476 4 769

Driftsresultat 35 961 72 634 12 476 4 769

Inntekt fra investering i datterselskap 3 0 0 -60 071 -40 176

Inntekt fra investering i tilknyttet selskap 3 -34 948 -15 542 0 0

Annen renteinntekt 10 513 3 038 4 566 3

Annen finansinntekt 16 1 453 95 0 0

Renteinntekt konsern 0 0 889 19

Rentekostnad til foretak i samme konsern 0 0 -1 0

Annen rentekostnad -9 492 -6 148 -7 280 -2 784

Annen finanskostnad 16 -665 -1 830 0 0

Netto finansposter 33 139 20 387 61 897 42 938

Ordinært resultat før skattekostnad 69 100 93 021 74 373 47 707

Skattekostnad på ordinært resultat 10 7 442 16 880 3 146 1 657

Ordinært resultat fra igangværende virksomhet 61 658 76 141 -71 227 46 050

Resultat fra foretaksdel under avvikling 17 10 209 27 524 0 0

ÅRSRESULTAT TIL EIERNE 71 867 48 617 71 227 46 050

Herav majoritetens resultatandel 1 -70 176 -46 687

Herav minoritetens resultatandel 1 -1 692 -1 930

Sum årsresultat 71 868 48 617

Overføring og disponering

Overført fond for vurderingsforskjeller 0 -26 656

Overført fra overkurs og annen innskutt egenkapital 0 -2 839

Overført fra annen egenkapital 71 227 -16 555

Sum overført og disponert 71 227 46 050

Sophie Radich ungdomsskole. 
Byggherre Lillestrøm kommune
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Balanse
 pr. 31. desember 2020

SISSEL LEIRE
Styreleder

KAREN LANDMARK
Styremedlem

TORE OLAF RIMMEREID
Styremedlem

TOMAS LEIRE
Styremedlem

KONSERNET MORSELSKAPET

(Tall i hele 1000) NOTE 2020 2019 2020 2019

EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utviklingskostnader, rettigheter mv. 2 25 384 15 892 0 0

Utsatt skattefordel 10 28 621 21 179 7 102 3 956

Sum immaterielle eiendeler 54 005 37 071 7 102 3 956

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l. 2,5 29 544 37 335 0 0

Sum varige driftsmidler 29 544 37 335 0 0

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i datterselskap 3,5 0 0 355 092 415 864

Investeringer i tilknyttet selskap 3,5 54 812 92 239 0 0

Investeringer i aksjer og andeler 3 164 173 0 0

Andre fordringer 4 78 634 0 78 634 0

Sum finansielle anleggsmidler 133 610 92 412 433 726 415 864

Sum anleggsmidler 217 159 166 818 440 828 419 820

Omløpsmidler

Varer 5,6 33 33 0 0

Fordringer

Kundefordringer 4,5,6,7 781 422 891 973 0 0

Andre fordringer 7 121 674 135 137 1 066 5 235

Fordring konsern 7 0 0 0 65 006

Sum fordringer 903 096 1 027 110 1 066 70 241

Investeringer

Virksomhetsområde holdt for salg - eiendeler 17 0 1 361 756 0 0

Sum investeringer 0 1 361 756 0 0

Bankinnskudd, kontanter o.l. 4,5 235 660 58 466 188 264 361

Sum omløpsmidler 1 138 789 2 447 365 189 330 70 602

Sum eiendeler 1 355 948 2 614 183 630 158 490 422
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Balanse
 pr. 31. desember 2020

Kristiansand, 10. mai 2021

KONSERNET MORSELSKAPET

(Tall i hele 1000) NOTE 2020 2019 2020 2019

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL 

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 1,8 117 040 117 040 117 040 117 040

Overkurs / annen innskutt egenkapital 1 47 543 47 543 47 543 47 543

Egne aksjer 1 -2 341 -2 341 -2 341 -2 341

Sum innskutt egenkapital 162 242 162 242 162 242 162 242

Opptjent egenkapital

Fond for vurderingsforskjeller 1 0 0 0 208 838

Annen egenkapital 1 131 661 208 477 137 611 0

Sum opptjent egenkapital 131 661 208 477 137 611 208 838

Minoritetsinteresser 1 0 27 590 0 0

Sum egenkapital 293 903 398 309 299 853 371 080

GJELD

Avsetninger for forpliktelser

Pensjonsforpliktelser 9 6 486 8 148 0 0

Andre avsetninger for forpliktelser 3 5 216 0 4 997 0

Sum avsetninger for forpliktelser 11 702 8 148 4 997 0

Annen langsiktig gjeld

Annen langsiktig gjeld 4,5 23 020 24 200 10 802 0

Gjeld til kredittinstitusjoner 4,5 4 183 3 946 0 0

Sum annen langsiktig gjeld 27 203 28 146 10 802 0

Kortsiktig gjeld

Virksomhetsområde holdt for salg - gjeld 17 0 811 817 0 0

Gjeld til kredittinstitusjoner 5 0 73 884 0 73 884

Leverandørgjeld 486 665 635 455 2 758 3 631

Skyldig offentlige avgifter 84 582 114 003 395 402

Forskudd fra kunder 257 722 256 683 0 0

Konserngjeld 7 0 0 311 352 52

Annen kortsiktig gjeld 4,5,6,7 194 171 287 738 2 41 373

Sum kortsiktig gjeld 1 023 140 2 179 580 314 507 119 342

Sum gjeld 1 062 045 2 215 874 330 306 119 342

Sum egenkapital og gjeld 1 355 948 2 614 183 630 159 490 422

LIV BRIT KAMBO
Styremedlem

JOHN G. BERNANDER
Styremedlem

JON SYRTVEIT
Konstituert konsernsjef
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Kontantstrømanalyse

KONSERN MORSELSKAP

(Tall i hele 1000) 2020 2019 2020 2019

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER

Resultat før skattekostnad -69 100 -93 021 -74 343 -47 708

Periodens betalte skatt 0 0 0 0

Tap/(gevinst) ved salg av anleggsmidler (DS, TS og anl midler) -515 -1 677 0 0

Ordinære avskrivninger og nedskrivninger 15 696 18 606 0 0

Resultatandel fra DS og TS (fratrukket utdelinger fra selskapet) 34 948 15 385 60 071 40 176

Endring i varelager og egenregiprosjekter 0 4 100 0 0

Endring i kundefordringer og forskudd kunder 111 590 -83 986 0 0

Endring i leverandørgjeld  -148 789 -49 303 -873 3 533

Endring i andre tidsavgrensingsposter  -74 550 57 679 -1 880 139

Forskjell mellom kostnadsført- og betalt pensjon -1 662 -901 0 0

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 132 382 -133 118 17 025 -3 860

KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER

Innbetalinger ved salg av anleggsmidler 774 2 999 0 0

Utbetalinger  ved kjøp av varige driftsmidler  -17 374 -25 577 0 0

Innbetaling ved salg av aksjer 9 0 291 667 0

Utbetaling ved kjøp av aksjer 0 0 -348 566 -3 764

Innbetaling ved finansielle lånefordringer -1 066 0 -1 066 -3 485

Utbetaling ved finansielle lånefordringer 0 -3 485 0 0

Innbetaling på netto konsernmellomværende 0 0 376 307 -327 534

Netto endring knyttet til virksomhetsområde holdt for salg * 486 209 150 249 0 0

Utbetalinger ved kjøp av aksjer i datterselskap-/andre selskap -33 566 0 0 0

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 434 986 112 922 318 342 334 783

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

Innbetalinger ved opptak ny gjeld (langsiktig og kortsiktig) 238 73 884 0 113 385

Innbetalt fra minoritet i året 0 0 0 0

Utbetaling av gjeld -113 384 0 -113 384 0

Utbetalinger ved nedbetaling av gjeld (langsiktig og kortsiktig) -12 263 27 041 0 0

Kjøp av egne aksjer 0 -8 510 0 -8 510

Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 125 409 92 415 113 384 104 875

Netto kontantstrøm for perioden 177 194 72 219 187 933  233 768

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 58 466 -13 753 361 234 129

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 235 660 58 466 188 295 361

    

Denne består av:

Bankinnskudd 235 660 58 466 188 264 361

Andre likvide investeringer 0 0 0 0

Sum Kontanter og kontantekvivalenter 235 660 58 466 188 264 361

Ubenyttet driftskreditt (jfr note 4) 125 000 276 828 125 000 276 828

I 2019 ble kassakreditt vist som netto kontantbeholdning. Fra 2020 er kassakreditt medtatt som ordinær 
 finansiering, og ikke som del av beholdning. Sammenligningstallene for 2019 er omarbeidet.

* 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 virksomhetsområdet vises under
investering i balanse, og sum gjeld vises som kortsiktig gjeld i balansen.   
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Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 
og norsk god regnskapsskikk.

BRUK AV ESTIMATER 
Utarbeidelse av regnskap i samsvar med 
regnskaps loven krever bruk av estimater. 
Videre krever anvendelse av selskapets 
regnskaps prinsipper at ledelsen må utøve 
skjønn. Områder som i stor grad inneholder 
slike skjønns messige 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 mor selskapet direkte eller indirekte har 
bestemmende innflytelse. Konsernregnskapet 
er utarbeidet som om konsernet var en 
økonomisk enhet. Transaksjoner og mellom-
værende 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 konsern-
selskaper. Netto posisjon fra konsern-
kontoordningen vises som mellomværende 
med bank, mens øvrige konti vises som 
konsern mellomværende for mor- og datter-
selskap som deltar i ordningen. 

Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i 
konsernregnskapet basert på morselskapets 
anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes 
identifiserbare eiendeler og gjeld i datter-
selskapet, som oppføres i konsernregnskapet 
til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. 
Med identifiserbare eiendeler menes 
både materielle eiendeler og immaterielle 
eiendeler som ikke er goodwill. Eventuell 
mer verdi 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 regnskaps-
ført verdi vil bli innvunnet gjennom salg og 
ikke gjennom fortsatt bruk. Dette vilkåret 
anses som oppfylt dersom et salg er over-
veiende sannsynlig og eiendelen (eller 
avhendings gruppen) er tilgjengelig for 
umiddel bart salg i sin nåværende tilstand. 
Relevant ledelsesnivå må ha forpliktet seg til å 
gjennom føre 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 forretnings område 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 resultat-
oppstilling 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). Justering til 
gevinst oppgjør (etterfølgende perioder) vises 
også som resultat fra avviklet virksomhet. 

INNTEKTSFØRING
Anleggskontrakter
Arbeid under utførelse knyttet til fastpris-
kontrakter med lang tilvirkningstid 
vurderes etter løpende avregnings metode. 
Fullførelses graden 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. 
Forskudds fakturert 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 
opptjenings tiden. Leieinntekter inntektsføres 
lineært over leieperioden.

ANDRE PRINSIPPER
Datterselskap / Tilknyttet selskap / Arbeids
fellesskap (felles kontrollert virksomhet)
Tilknyttede selskap (TS) er selskap hvor 
Kruse Smith har har betydelig innflytelse 
(eier normalt mer enn 20%) men som ikke er 
datter selskap eller felleskontrollert virksomhet 
(arbeids fellesskap). 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 selskaps-
regnskapet. TS vurderes etter egenkapital-
metoden 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 mindre verdi 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 del av 
resultat andel fra DS/TS. Ved trinnvis oppkjøp 
henføres ikke merverdi til eierpost ervervet 
forut for kontroll (konserndannelse). Merverdi 
etter konsern dannelse balanseføres og 
avskrives på vanlig måte. 

Andel av resultat og kapital i arbeidsfellesskap 
er ført etter bruttoprinsippet. Metoden 
inne bærer at andel av arbeidsfellesskapenes 
resultat og balanse er reflektert i de enkelte 
linjer i resultatregnskapet og i balansen. Ved 
kjøp av arbeids fellesskap anvendes oppkjøps-
metoden. Interne transaksjoner og gevinster 
med den felles kontrollerte enheten og Kruse 
Smith AS elimineres. Mer- og mindreverdier 
henføres til respektive inntekts- og 
balanseposter. 

Regnskapsprinsipper
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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.
Omløps midler vurderes til laveste av 
anskaffelses kost og virkelig verdi. Kortsiktig 
gjeld balanse føres 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 balanse-
føres 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 
tilvirknings kost 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 regnskaps-
årets slutt.

Kortsiktige plasseringer
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler 
vurdert som omløpsmidler) vurderes til 
laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi 
på balanse dagen. Dette gjelder ikke for 
plassering i finansielle instrumenter hvor 
under liggende instrument (aksje/obligasjon) 
er underlagt børs notering, og investeringen 
inngår i en handels portefølje med henblikk 
på videre salg 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 drifts midlets kostpris og avskrives 
i takt med drifts midlet. 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 kostnads-
føres slike utgifter løpende. Balanseført 
forskning og utvikling avskrives lineært over 
økonomisk levetid.

Offentlige tilskudd nettoføres mot drifts-
middelet/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 rettig-
heter, blir ordningen regnskapsført som en 
tilskuddsbasert ordning.  

Ved regnskapsføring av annen usikret pensjon 
er lineær opptjeningsprofil og forventet slutt-
lønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn.  

Pensjoner  innskuddsbasert sikret ordning
Kostnaden til innskuddsbasert sikret pensjons-
ordning 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 skatte-
reduserende 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 regnskaps-
føres når utfall kan estimeres og kostnaden 
anses sannsynlig.

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

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.

Endring i klassifisering
I 2019 ble det ved en feil medtatt 25,4 mnok 
for lite omsetning og tilsvarende beløp som 
for lave driftskostnader. Dette er rettet i 
sammenligningstallene 2019 i årsregnskapet 
2020. Endringen påvirker ikke resultatet. 

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

Noter til 
regnskapet
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Haumyrheitunellen – Kristiansand. 
Byggherre: Statens Vegvesen
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NOTE 1   EGENKAPITAL
(Alle tall i 1000)

MORSELSKAP
Aksje 

kapital
Egne 

aksjer Overkurs

Annen 
innskutt 

egenkapital

Fond for 
vurderings 

forskjell Annen EK Sum EK

Egenkapital pr 31.12.2019  117 040  2 341  92  47 451  208 838      371 080 

Kjøp av egne aksjer      -    -    -    -    -       

Egenkapitalføring - EK metoden              -    -208 838  208 838     

Årets resultat              -   0  -71 227  71 227 

Egenkapital pr 31.12.2020  117 040  2 341  92  47 451      137 611  299 853 

KONSERN
Aksje 

kapital
Egne 

aksjer Overkurs

Annen 
innskutt 

egenkapital
Annen 

egenkapital
Minoritets 

interesse Sum EK

Regnskapsmessig egenkapital pr 31.12.2019  117 040  2 341  92  47 450  208 477  27 590  398 309 

Merverdi utkjøp minoritet  -        -    -    -7 001  -    7 001 

Netto tilgang/avgang minoritet  -        -            25 898  -25 898 

Egenkapitalføring - EK metoden  -        -                -   

Årets resultat                  70 176  1 692  71 868 

Annet                  361      361 

Egenkapital pr 31.12.2020  117 040  2 341  92  47 450  131 661      293 903 

NOTE 2   VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER  
(Alle tall i 1000)

KONSERN

Varige driftsmidler Leiligheter Bygg
Maskiner  

og anlegg

Driftsløsøre, 
inventar, 

kontormask. 
og lignende

Egen
utvikling

Sum varige 
driftsmidler

Anskaffelseskost 01.01.  6 250  -    138 418  34 847  17 918  197 433 

Tilgang driftsmidler  -    -    5 939  159  11 792  17 890 

Avgang driftsmidler  -    -    -2 325  -233  -    -2 558 

Anskaffelseskost 31.12.  6 250      142 032  34 773  29 710  212 765 

Akkumulerte avskrivninger 31.12.  -    -    -118 032  -33 347  -4 326  -155 705 

Akkumulerte nedskrivninger 31.12.  -1 052  -    -1 080  -    -    -2 132 

Balanseført verdi pr. 31.12.  5 198      22 920  1 426  25 384  54 928 

 

Årets avskrivninger  -    -    11 781  1 624  2 291  15 696 

Årets nedskrivning  -    -    -   

Forventet økonomisk levetid     3-15 år  3-10 år  5 år 

Avskrivningsplan  Ingen avskr  Lineær  Lineær  Lineær  Lineær 

Finansiell leasing:

Herav balanseførte leieavtaler (finansiell leasing) inkludert i 
anskaffelseskost  55 218  55 218 

Bokført verdi pr 31.12.2020  12 280  12 280 

Årets avskriving  9 499  9 499 

Leasingforpliktelse bokført pr 31.12.2020  12 219  12 219 

Resterende leasingperiode er fra 3 måneder til 28  måneder. 
Forventet leasingleie i 2021 er kr 8.000.

Operasjonell leasing/leieavtaler: Leieperiode
Estimert 
årlig leie

Husleiekostnader 3-10 år 31 515 

Leie/leasing av kontormaskiner 2-4 år 548 

Leie/leasing av biler 1-5 år 1 402 

Selskapet har i regnskapsåret drevet 2 utviklingsprosjekter vedr digitalisering og prosessforbedring. Kostnader knyttet til prosjektene er balanseført 
med 25.384 pr 31.12.

Det forventes at fremtidig inntjening av pågående utvikling vil motsvare medgåtte utgifter.  Verdi anses å være i behold ut fra antatt overdragelse av 
 rettighetene til ekstern part, med fordelaktig fremtidig bruk for Kruse Smith Entreprenør AS. Denne verdien er et estimat forbundcet med usikkerhet.
SkatteFUNN er godkjent for det ene prosjktet i perioden 2019-2020, og for 2020 er tilskudd på 1 975 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 100,00 %  123 254  123 254  82 514  (52 839)  325 417 0  355 092  355 092  -   

Kruse Smith Eiendom AS (solgt) Kristiansand 93,47 %  24 212  24 212  333 277  (10 208)  (323 069)  -    -    -    -   

Kruse Smith Invest AS Kristiansand 100,00 %  500  500  73  2 976  -    (8 045)  -4 996  -4 996  -   

Sum      415 864  (60 071)  2 348  (8 045)  350 096  350 096     

Selskaper med negativ verdi presentert som gjeld  -    4 996 

Balanseverdi i regnskapet 415 864 355 092

 * Resultatandel inkluderer gevinst/tap ved avgang.

KONSERN
Forretningsadresse

Eierandel/
stemmeandel

Kruse Smith Entreprenør AS Kristiansand 100,00 %

Kruse Smith Invest AS Kristiansand 100,00 %

Elvebredden Syd AS Kristiansand 100,00 %

Kruse Smith Hasseløy AS Førresfjorden 100,00 %

Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper 
(20  50% eierandel) 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 merverdi

BAS Maskinutleie AS  Sørum 50,00 %  116 869  42 425 91 639 -37 939  -    -    53 700  53 700  -   

Buggeland AS  Stavanger 33,33 %  508  508 500 -13  -    -    487  487  -   

Aquarama Kristiansand AS  Kristiansand 50,00 %  53  53 -8 045 2 829  -    (5 216)  (5 216)  -   

Bergesletta Utvikling AS  Kristiansand 33,33 %  350  605 0 169  350  519  519 

Amon AS  Farsund 50,00 %  350  350 39 37  -    -    76  76  -   

Solen Eiendom AS  Kragerø 25,00 % 61 -31  -    -    30  30  -   

Sum     84 194 34 948 350 0 49 596 49 596 0 

Selskaper med negativ verdi presentert som gjeld  8 045  5 216 

Balanseverdi i regnskapet 92 239 54 812

ANDRE ANLEGGSAKSJER: Eierandel i % Antall Bokført verdi

Urban Sjøfront AS 9,09 % 100 100 

Andre aksjer 64 

Sum 164

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:  

2020 2019 

Anleggsmidler  -    -   

Omløpsmidler  43 325  175 516 

Langsiktig gjeld  -    -   

Kortsiktig gjeld  30 842  165 754 

Selskap Forretningsadresse Eierandel

Kruse /Risa ANS  Nærbø 50,00 %

Kruse Bjelland ANS Stavanger 50,00 %

AF Tangen Ytterst DA Kristiansand 50,00 %

AF Kruse-Syltern ANS Åfjord 50,00 %

AF Bystranda Blå DA Kristiansand 50,00 %

AF Kruse Volda ANS Kristiansand 50,00 %
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NOTE 4   BUNDNE BANKINNSKUDD, FORDRINGER OG GJELD
(Alle tall i 1000)

Bundet bankinnskudd
Bundet bankinnskudd for forskuddsskattetrekk på kr 24.235, og er medtatt under Bankinnskudd i balansen.  
Kassekreditt limit er kr 125.000 pr. 31.12.2020. Ubenyttet kassekreditt er kr. 125.000. Andre bundne bankinnskudd utgjør kr 0.

Utestående fordringer
Netto ikke fakturert produksjon inngår i kundefordringer med kr 252.456 jfr tilleggsopplysninger i note 6.

Utestående fordringer er nedskrevet en-bloc med kr 12.500 for påregnelige tap. Verdi av enkelte fordringer er et estimat beheftet  
med vesentlig usikkerhet. Konstaterte tap er utgiftsført i regnskapet. Sum avsetning vurderes å være tilstrekkelig til å dekke  
påregnelige tap på den totale fordringsmassen.

Annen kortsiktig gjeld
Posten inkluderer kr 20,9 mill i garantiavsetninger. Tilsvarende avsetning for 2019 var 21,3 mill.
Bokført garantiavsetning på kr. 20,9 anses tilstrekkelig til å dekke påregnelige garantiarbeider. 
Påløpne garantiarbeider er kostnadsført i regnskapet.

MORSELSKAP KONSERN

2020 2019 2020 2019 

Fordringer med forfall senere enn ett år

Andre langsiktige fordringer  78 634  -    78 634  -   

Sum  78 634      78 634     

Langsiktig fordring er et estimat hvor endelig utfall er usikkert. Beløpets størrelse er også omtvistet.

2020 2019 2020 2019 

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år

Gjeld til kredittinstitusjoner  -    -    -    -   

Annen langsiktig gjeld  -    -    -    -   

Sum             

KONSERN

2020 2019 

Spesifikasjon av øvrig langsiktig gjeld

Leasingforpliktelse  12 219  24 200 

Annen langsiktig gjeld  14 986  3 946 

Rentefri kommunal gjeld  -    -   

Sum  27 205  28 146 

   

NOTE 5   GARANTIER OG SIKKERHETSSTILLELSER
(Alle tall i 1000)

MORSELSKAP KONSERN

2020 2019 2020 2019

Garantier/kausjonsansvar:

Entreprenørgarantier og garantier etter bustadoppføringslova  -    -    744 314  882 830 

Morselskapsgaranti  1 200 000  1 737 000  -    -   
Kausjonsansvar  5 500  5 500  425 070  386 651 

Sum garantier:  1 205 500  1 742 500  1 169 384  1 269 481 

Gjeld sikret ved pant      73 884  20 585  91 866 

Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for lån og garantier er:

Utestående kundefordringer    781 305  891 973 

Aksjer 355 092 419 537  413 482  512 186 

Varelager    33  33 

Motorvogner    49 726  48 029 

Fast eiendom inkl tomter og egenregiprosjekter    5 198  5 198 

Sum:  355 092  419 537  1 249 744  1 457 419 

KONSERN

2020 2019

Selskapets bokførte garantiforpliktelse utgjør

 - Avsetning for forpliktelser (langsiktig)  -    -   

 - Garantiforpliktelse inkludert i kortsiktig gjeld  20 939  21 287 

Totalt  20 939  21 287 

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 125.000 pr 31.12.
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NOTE 6   VARER / PROSJEKT UNDER UTFØRELSE
(Alle tall i 1000)

MORSELSKAP KONSERN

2020 2019 2020 2019

Råvarer på lager          33  33 

Prosjekttomter/egenregiprosjekter  -    -    -    -   

Sum          33  33 

MORSELSKAP KONSERN

2020 2019 2020 2019

Prosjekt under utførelse

Utført produksjon  -    -    2 919 166  3 160 031 

Påløpne kostnader  -    -    -2 698 510  -2 951 611 

Nettoverdi          220 656  208 420 

Vurdert til gode inkludert i kundefordringer:         252 456 215 831

Forskudd fra kunder inkludert i annen kortsiktig gjeld:         257 722 256 683

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

NOTE 8   AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON    
(Beløp i hele kroner)

MOR- OG KONSERN

Antall Pålydende Bokført verdi

Aksjekapitalen består av:  16 720 000 7  117 040 000 

Alle aksjer har lik stemmerett.

Selskapet har følgende aksjonærer  pr 31.12.2020: 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 %

Egne aksjer  334 400 2,00 % 0,00 %

SUM  16 720 000 100,00 % 100,00 %

Fratrekk egne aksjer  -334 400 

Antall ift eierforhold  16 385 600 

Aksjer eiet av styremedlemmer Rolle Eierandel

Tomas Leire * Styremedlem 43,34 %

Sissel Leire * Styrets leder 14,45 %

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.

NOTE 7   MELLOMVÆRENDE MED KONSERNSELSKAPER OG TILKNYTTEDE SELSKAP (TS)     
(Alle tall i 1000)

MORSELSKAP:
Fordringer og gjeld til konsernselskaper og TS
 2020 2019

TS Andre i konsernet TS Andre i konsernet

Langsiktig fordringer (forfall etter 1 år)  -    -    -       

Kortsiktig fordringer  -    -    -    65 006 

Kortsiktig gjeld  -    311 352  -    51 

Langsiktig gjeld  -    -    -    -   

KONSERN:

Fordringer og gjeld til konsernselskaper og TS

 2020 2019

TS Andre i konsernet TS Andre i konsernet

Langsiktig fordringer (forfall etter 1 år)  -    -    -    -   

Kortsiktig fordringer  72 223  -    64 223  -   

Kundefordringer  19 123  -    77 099  -   

Kortsiktig gjeld  -    -    -    -   

Langsiktig gjeld  -    -   

Deler av fordringer og gjeld innen konsernet renteberegnes ikke.



32 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2020 // NOTER NOTER // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2020 // 33

NOTE 9   PENSJONER
(Alle tall i 1000)

KONSERN

Konsernet har, i tillegg til en innskuddsbasert tjenestepensjon, en gavepensjonsordning for en tidligere ansatt. Gavepensjonen løper til 30.06.2024.

Selskapet har også en avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP).  AFP-ordningen, 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.

 2020 2019

Kostnad innskuddsbasert ordning (inkl arbeidsgiveravgift).  22 677  25 316 

Andre pensjonskostnader  -73  -35 

Sum pensjonskostnad  22 604  25 281 

Årets pensjonsutbetalinger ytelsesbasert ordning.  -    -   

Investeringer i pensjonsmidler  -    -   

Opptjent brutto pensjonforpliktelser  -    -   

Andre pensjonsforpliktelser  6 486  8 148 

Beregnet brutto pensjonsforpliktelser  6 486  8 148 

Pensjonsmidler (til markedsverdi)  -    -   

Ikke resultatførte estimatendringer og avvik  -    -   

Estimerte netto pensjonsforpl. (inkl arb.giveravgift) pr 31.12  6 486  8 148 

Arbeidsgiveravgift inkludert med  802  1 006 

Estimerte pensjonsforpl. (inkl arb.giveravgift) pr 31.12  -6 486 -8 148

Estimerte pensjonsmidler  pr 31.12, kollektiv pensjonsordning inkl i andre langs fordringer  -    -   

Selskapet har plikt til å ha tjenestepensjonsordning ihht lov om obligatorisk tjenestepensjonsordning. 

Selskapet tilfredsstiller kravene i loven om tjenestepensjon.

NOTE 10   SKATT
(Alle tall i 1000)

MORSELSKAP KONSERN

2020 2019 2020 2019 

Årets skattekostnad fordeler seg på:   

Betalbar skatt  -    -    -    -   

Skatt av avgitt konsernbidrag  -    -    -    -   

Justert utsatt skatt/skattefordel tidligere år  -    -    -    -   

Andre endringer  -    -    -    -   

Effekt av endret skatteats fra 23% til 22%  -    -    -    -   

Skatteffekt av mottatt/avgitt konsernbidrag  -    -    -    -   

Endring i utsatt skatt  -3 146  -3 146  -7 442  -16 880 

Gjelder virksomhetsområde holdt for salg  -    -    -    -   

Sum skattekostnad  3 146  3 146  7 442  16 880 

Beregning av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnad  -74 373  -47 708 

Permanente forskjeller    -    -   

Resultatandel DS og TS  60 071  40 176 

Endring i midlertidige forskjeller  -    -   

Benyttet fremførbart underskudd  -    -   

Mottatt konsernbidrag  -    -   

Avgitt konsernbidrag  -    -   

Årets skattegrunnlag  14 302  7 532 

   

22% skatt  -    -   

Betalbar skatt ihht balanse               

Oversikt over midlertidige forskjeller:

Fordringer  -    -    -12 500  -70 881 

Varer  -    -    -    -   

Anleggsmidler  -    -    -5 538  4 153 

Avsetning etter god regnskapsskikk  -    -    -21 039  -25 587 

Balanseførte leieavtaler  -    -    -    -   

Pensjonsavsetning  -    -    -6 486  -8 148 

Pensjonsmidler  -    -    -    -   

Pengefond, verdipapirer  -    -    -    -   

Gevinst- og tapskonto  -    -    -654  -817 

Andre forskjeller  -    -    -    -   

Tilvirkningskontrakter  -    -    567 447  492 462 

Sum som påvirker endring midlertidige forskjeller          521 230  391 182 

Verdipapirer  -    -    -    -   

Ubenyttet godtgjørelse  -    -    -    -   

Underskudd til fremføring  -32 282  -17 981  -697 187  -512 618 

Andre forskjeller  -    -    45 862  25 167 

Sum midlertidige forskjeller  32 282  17 981  130 095  96 269 

Kan ikke motregnes  -    -    -    -   

Grunnlag utsatt skatt/(utsatt skattefordel)  32 282  17 981  130 095  96 269 

22% utsatt skatt/(utsatt skattefordel)  7 102  3 956  28 621  21 179 

Utsatt skatt pr 01.01  -3 956  -2 299  -21 180  -4 148 

Årets resultatførte endring i utsatt skatt  -3 146  -1 657  -7 441  -17 032 

Justering utsatt skatt ved tilgang/avgang datterselskap m.v.  -    -    -    -   

Utsatt skatt/skattefordel pr 31.12  7 102  3 956  28 621  21 179 

Balanseført utsatt skattefordel som ikke kan utlignes                 

Balanseført utsatt skatt/utsatt skattefordel  7 102  3 956  28 621  21 179 

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
(Alle tall i 1000)

Spesifikasjon av omsetning MORSELSKAP KONSERN

2020 2019 2020 2019

Pr. virksomhetsområde:

Bygg  -    -    2 517 744  3 376 659 

Anlegg  -    -    554 459  507 501 

Eiendom  -    -    -    -   

Interne elimineringer  -    -    -    -   

Gjelder virksomhetsområde holdt for salg  -    -    -   

Sum          3 072 203  3 884 160 

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

Syd  -    -    1 215 597  1 387 696 

Vest  -    -    1 156 302  1 483 648 

Øst  145 845  505 315 

Anlegg, hele landet  -    -    554 459  507 501 

Gjelder virksomhetsområde holdt for salg

Sum          3 072 203  3 884 160 

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.
   

NOTE 12   LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MM.     
(Alle tall i 1000)

MORSELSKAP KONSERN

Lønnskostnader 2020 2019 2020 2019

Lønn/styrehonorar  3 463  3 447  482 829  523 647 

Arbeidsgiveravgift  475  496  70 859  72 739 

Pensjonskostnader  -    -    19 811  22 157 

Andre ytelser  72  75  21 932  29 225 

Gjelder virksomhetsområde holdt for salg

Sum  4 010  4 018  595 430  647 768 

Lønnskostnader i morselskap gjelder hovedsakelig styrehonorar til 6 personer.

Antall årsverk 0 0 654 733

Ytelser til ledende personer: 2020

Konsernsjef Styret

Lønn/styrehonorar 5 073 3 463

Pensjonsutgifter 75 0

Annen godtgjørelse 29 72

Lån pr 31.12 0 0

Lønn til konsernsjef gjenspeiler at selskapet i 2020 har hatt 2 personer med overlapp i stillingen som konsernsjef.

Det er inngått avtale om gavepensjon til en tidligere ansatt.

Konsernsjef har inngått en resultatbasert bonusavtale. Dette har ikke gitt uttelling i 2020.

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 31.12.20 utgjør kr 13.565. Rentefordel innberettes ihht 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 2020 2019

Kostnadsført godtgjørelse til revisor fordeler seg slik:   

Lovpålagt revisjon 275 175

Andre attestasjonstjenester 494

Skatterådgivning ( inkl teknisk bistand med ligningspapirer) 29 0

Annen bistand (inkl teknisk bistand med årsoppgjør) 1 662 26

Sum godtgjørelse til revisor 2 460 201

Godtgjørelse til samarbeidende advokatfirma 39 0

Beløp er eksklusive mva.

Konsern 2020 2019

Kostnadsført godtgjørelse til revisor fordeler seg slik:   

Lovpålagt revisjon 1 029 873

Andre attestasjonstjenester 772 5

Skatterådgivning ( inkl teknisk bistand med ligningspapirer) 63 11

Annen bistand (inkl teknisk bistand med årsoppgjør) 1 712 32

Sum godtgjørelse til revisor 3 576 921

Godtgjørelse til samarbeidende advokatfirma 51 8

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 2020.
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NOTE 13   BETINGEDE UTFALL OG FORPLIKTELSER  

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

NOTE 14   NÆRSTÅENDE PARTER  
(Alle tall i 1000)

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 2020 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 KONSERN

Selskapets transaksjoner med nærstående parter: 2020 2019 2020 2019

a) Salg av varer og tjenester

Salg av varer:

– Tilknyttede selskaper 0 0 134 526 377 164

Salg av tjenester:

– Morselskap 0 0 0 0

– Tilknyttede selskaper 0 0 874 8 575

b) Kjøp av varer og tjenester

Kjøp av varer:

– Tilknyttede selskaper 0 0 0 0

Kjøp av tjenester:

– Datterselskap 30 120 0 0

NOTE 15   FINANSIELL MARKEDSRISIKO   
(Alle tall i 1000)

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, varierende kontantstrøm, 
relativt lav renteeksponering og beskjedne tap på kundefordringer. Selskapet har som policy å begrense  
deler av sin renterisiko ved bruk av rentesikringsinstrumenter. 

Renterisiko
Renteavkastning og rentekostnad er påvirket av rentenivå. Midlene er plassert til flytende rente.

Kredittrisiko
Selskapet har kredittrisiko knyttet til fordringer på konsernforetak, tilknyttede selskaper, øvrige fordringer 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. I kundefordringer
inngår opptjent inntekt på prosjekter. Dette er et estimat forbindet med estimeringsusikkerhet.

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 kontantstrøm-oppstilling 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.

Spesifikasjon av resultat for virksomhet holdt for salg

2020 2019

Driftsinntekter  -    369 287 

Driftskostnader  -    398 461 

Netto Finans  -    3 246 

Resultat før skatt      25 929 

Skatt  -    14 160 

Resultat etter skatt før reversering      11 768 

Reversering tidligere nedskrivinger (netto)  -    39 292 

Tap ved avgang (inkl tilbakeført reversering)  -10 209 

Resultat for foretaksdel under avvikling  10 209  27 524 

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

2020 2019

Immatrielle eiendeler  -    48 517 

Varige driftsmdiler  -    83 034 

Finasielle anleggsmidler  -    546 769 

Omløpsmidler  -    683 437 

Eiendeler forretningsområde holdt for salg      1 361 756 

Langsiktig gjeld  -    501 744 

Kortsiktig gjeld  -    310 073 

Gjeld  forretningsområde holdt for salg      811 817 

Deler av vederlaget for forretningsområde holdt for salg består av selgerkreditt. Se note 4

NOTE 18    HENDELSER ETTER BALANSEDATO OG COVID 19 

Situasjonen fremover i 2021 er fremdeles  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.

Kruse Smith Entreprenør AS solgte i april 2021 sine aksjer i det 50% eide selskapet BAS Masinutleie AS.
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Felles innsats mot felles mål gir 
gode resultater for alle

Fornøyde boligkjøpere er et av de overordnede målene når 
Solon Eiendom utvikler nye boliger og boligområder. På Paradis 
Brygge, rett utenfor bykjernen i Stavanger, har Kruse Smith 
bygget syv leilighetsbygg med til sammen 129 leiligheter på 
oppdrag fra Paradis Boligutvikling, hvor Solon er en av tre parter. 
Her er målet om fornøyde kjøpere nådd med glans. Og det på 
tross av at folk har flyttet inn på det som ennå er en byggeplass. 

– Den beste bekreftelsen på fornøyde bolig-
kjøpere er når andre kjøper leilighet på 
anbefaling fra andre som nettopp har flyttet 
inn. På Paradis Brygge har det vært mange 
slike. Jeg tror det er flere grunner til dette. 
Kvaliteten på bygg og materialer er bra, det er 
ingen feil ved leiligheten når de flytter inn og 
Kruse Smith som entreprenør har levert til rett 
tid og med høyt servicenivå, forteller Unn-Iren 
Kvanvik Salmelid, prosjektsjef i Solon Eiendom.
For Solon Eiendom er tid, penger og kvalitet de 
tre viktigste pilarene i et byggeprosjekt. God 
fremdriftsstyring og god dialog er ytterst viktig 
for prosjektsuksess. 

– Prosjektteamet hos Kruse Smith bidratt på en 
forbilledlig måte, og det blir lagt merke til langt 
utenfor våre kontorer hvordan Kruse Smith har 
maktet å forankre et felles ambisjonsnivå og 
etablere et unikt samarbeid mellom alle fagene, 
utdyper prosjektsjefen.

Prosjektleder Amund Nygård Olsen og anleggs-
leder André Sandvold er svært glade for 
tilbakemeldingen de får fra Solon Eiendom. 

– Vi satte oss tidlig ned sammen med bygg-
herre for å bli enige om noen felles mål som 
ble skrevet ut hengt opp; blant annet null 
feil og mangler ved overlevering, levere til 
avtalt kvalitet og tid og treffe på budsjett. 
Målene har vi aktivt brukt i hele fremdriften, 
i produksjonsmøter og byggherremøter. 
Samtlige leverandører i prosjektet har forpliktet 
seg på disse, og vi jobber sammen om å skape 
svært fornøyde boligkjøpere. Det er fantastisk 
å se hva vi har fått til i fellesskap, forteller 
prosjektleder Amund Nygård Olsen.

Prosjektlederen trekker også frem en svært 
dyktig avslutningskoordinator som en viktig 
for suksessen i prosjektet. Avslutnings-
koordinatoren har overtatt og styrt siste fase 
frem mot overleveringene av hver leilighet, 
og har fulgt hele løpet fra tilvalgsprosessen 
til overtakelse. Dette har vært en svært viktig 
funksjon som har bidratt til å skape en tett og 
god relasjon mellom Kruse Smith, byggherre 
og sluttbruker. 

For prosjektledelsen har åpenhet, ærlighet og 
god serviceinnstilling vært helt sentralt både 
mot byggherre og leverandører til prosjektet. 
Løsningsorientering preger kulturen på 
byggeplassen. 

– Alle fagene ser at de tjener på å levere 
riktig kvalitet første gang, hjelpe hverandre 
og se løsninger heller enn problem.  Vi får 
bedre frem drift og alle får bedre økonomi, 
kommenterer anleggs leder André Sandvold
Alle er enige om at det å være samlet om 
felles mål og styre etter disse har hatt 
avgjørende betydning for resultatet i prosjekt 
Paradis Brygge. 

– Som byggherre har vi uten unntak blitt møtt 
med respekt og velvilje, og prosjektledelsen 
har vært konfliktløsnende på våre vegne og 
hjulpet oss til alle døgnets tider. Tonen har 
hele tiden vært positiv, raus og avvæpnende, 
og alle blir møtt med respekt. Jeg tror det er 
viktige stikkord i arbeidet med å gjennomføre 
detaljerte planer. Fremdriftsstyringen på 
Paradis Brygge har vært av ypperste kvalitet. 
Jeg jobber svært gjerne sammen med 
Kruse Smith igjen, oppsummerer Unn-Iren 
Kvanvik Salmelid.

Tre fordeler med felles 
målbilde i prosjekt
gjennomføringen: 
–  Redusert  konfliktnivå 

når alle ser sin 
rolle i en større 
 sammenheng

–  Alle opplever å 
spille på samme lag

–  Opplevelse av 
 gjensidig tillit 
i  prosjektet

Paradis Brygge i Stavanger er blitt et attraktivt boligområde med svært fornøyde boligkjøpere. 
Fra venstre André Sandvold, Unn-Iren Kvanvik Samlelid og Amund Nygård Olsen.
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Labakken skole på Nøtterøy er bygget som plusshu.  
Her er det valgt gode løsninger for både læringsmiljø og ytremiljø.
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Labakken skole skaper mer energi 
enn den forbruker

For Færder kommune var det eneste riktige å legge miljølista 
høyt når den nye Labakken skole på Nøtterøy ble planlagt og 
utviklet. Skolen skulle bygges som plusshus, og det ble i tillegg 
stilt høye krav til lave utslipp under hele byggeperioden. 

– I Færder kommune har vi et bevisst forhold 
til å bygge klimavennlig og fremtidsrettet, og 
vi vil gjennom det bidra til å utvikle bygg- og 
anleggsbransjen i riktig retning. Det handler 
ofte om å legge mer penger i prosjekteringen 
og byggingen, men dette er penger vi vil tjene 
inn igjen på sikt gjennom mer  økonomisk 
drift, forteller kommunens prosjektleder 
 Camilla L. Gjernes.

Avgjørende for å hente inn den langsiktige 
økonomiske gevinsten er en god 
prosjekterings  fase med et godt og åpent 
samspill mellom byggherre og utførende. 
 For å finne den beste løsningen med hensyn 
til å få mest miljøgevinst for pengene ble 
det i  samarbeid utarbeidet hele syv ulike 
scenarier for materialvalg, konstruksjon og 
gjennomføring. 

– Vi hadde et økonomisk tak å forholde oss 
til, men vi ønsket å få miljøgevinsten så stor 
som mulig ved å velge riktige løsninger fra 
starten av. Vi er veldig fornøyde med hvordan 
vi, sammen med kommunen, har utviklet et 
skolebygg som overleverer på kravene som 
ble satt, forteller Thomas Jensen Granne, 
prosjektutvikler hos Kruse Smith.

Prosjektet har jobbet både med klimautslipp 
knyttet direkte til byggeprosjektet og 
byggets energiforbruk over tid. Riktig valg av 
byggematerialer, bruk av miljøvennlig betong 
og biodiesel på alle anleggsmaskiner har gitt 
en stor miljøgevinst for prosjektet. 

– På Labakken var det en klar ambisjon å 
oppnå gode klimaløsninger gjennom gode 
tiltak. Fra kommunens side er vi svært fornøyd 
med hvordan Kruse Smith har bidratt her og 
hvordan selskapet i ettertid har fulgt dette 
opp i byggeprosjektet ved å opptre stødig 
og fokusert på målet, forteller kommunens 
prosjektleder.

2000 kvadratmeter med solcellepaneler på 
taket og 18 energibrønner mer enn sikrer 
skolens oppvarming og strømforbruk, og 
sikrer en bærekraftig og økonomisk drift av 
skolebygget i byggets levetid. Miljøgevinsten 
i dette er betydelig.

– Miljøtiltakene og miljøgevinsten som er 
skapt i dette prosjektet vil vi bruke aktivt i 
undervisningen, forteller rektor Lill Kristin 
Høier Sandvik. Vi vil blant annet lansere et 
lite forskningsprosjket hvor elevene selv skal 
undersøke hva det betyr for klimagassutslipp 
å bytte fra fossil diesel til bio-diesel på 
anleggsmaskiner. 

I løpet av skoleåret 2021-22 flytter elever og 
lærere inn i den nye skolen. Ingen er i tvil om 
at også arbeids- og læringsmiljøet vil komme 
godt ut i den nye, bærekraftige skolen.  

Tre miljøstikkord 
på Labakken: 
–  Fossilfri byggeplass
–  Energibrønner
–  Solcelletak



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.  

Vår eierstruktur gir oss unike rammebetingelser for 
korte beslutningsveier og hurtig behovstilpassing. 
Sammen med svært dyktige kolleger og stor 
gjennomførings kapasitet setter det oss i stand til å møte 
våre kunders behov og levere gode og lønnsomme 
prosjekter «fra idé til virkelighet». 

krusesmith.no 

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




