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Visjon og verdier
Mesta er et verdidrevet selskap hvor visjon og verdier er bærebjelkene  
i bedriftskulturen. Disse definerer ambisjon, retning og adferd innenfor rammen  
av våre mål og strategier.

Mestas visjon er VI VISER VEI. Som et av Norges ledende entreprenørselskap,  
har vi ambisjoner om å være i forkant og vise vei innen alle selskapets  
kompetanseområder. 

Mens selskapets visjon sier noe om i hvilken retning vi skal gå, er verdiene vårt  
viktigste redskap for å nå de mål som er satt. Verdiene skal bidra til at ansatte  
hele tiden g jør de rette valgene. 

Verdier

FOKUS ENDRINGSVILJE HELHETSANSVAR ÆRLIGHET
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Nøkkeltall  2012

Regnskapstall i millioner kroner 2012 2011 2010 2009 2008

Driftsinntekter 3 740 3 938 4 177 5 261  5 592

EBITDA 290 353  207  178 -387

Driftsresultat (EBIT) videreført virksomhet* 355 423  38 -55 -555

Årsresultat 157 232  24 -65 -608

Driftsmargin 9,5 % 10,7 % 0,9 % -1,0 % -9,9 %

Resultatmargin etter skatt 4,2 % 5,9 % 0,6 % -1,2 % -10,9 %

Totalkapitalrentabilitet etter skatt 6,0 % 8,0 % 0,8 % -1,9 % -15,4 %

Rentabilitet på sysselsatt kapital 36,2 % 37,5 % 3,4 % -2,8 % -24,8 %

Egenkapitalandel 44,1 % 37,5 % 43,5 % 48,6 % 45,3 %

Antall ansatte 1 699 1 778 1 830 2 254 2 766

Antall årsverk 1 636 1 660 1 720 2 196 2 610

* herav salgsgevinster eiendom og driftsmidler 134 390 144 51 47
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Ledelsen

KRISTIAN E. JUST
Økonomi- og finansdirektør

TERJE DENGERUD
Direktør 
Elektro

PER LORENTSSON
Verksamhetsansvarig
Sverige

BJØRN AAGE INNSTRAND
Regiondirektør  
Region Øst

IRENE ULDAL KÅSA
Regiondirektør  
Region Sør

SVEIN K HUSE
Direktør  
Verksted

KJELL NÆSS
Regiondirektør  
Region Vest

ARNE ÅRSBOG
Regiondirektør  
Region Midt

ARNE ROALD LARSSEN
Regiondirektør  
Region Nord

STIG INGAR EVJE
Direktør Forretningsstøtte

HARALD RAFDAL
Adm. direktør



2003 Mesta AS ble etablert 1. januar 2003, da produksjons- 

 virksomheten i Statens vegvesen ble skilt ut som et  

 eget aksjeselskap og konkurranseutsatt. Samferdsels- 

 departementet var eier.

2005 Statens eierskap i Mesta overføres i juli 2005  

 fra Samferdselsdepartementet til Nærings- og  

 handelsdepartementet (NHD). 

2008 For å gi et bedre grunnlag for lønnsomhet og  

 vekst, ble virksomheten i Mesta organisert som  

 selvstendige datterselskaper fra 1. september  

 2008. 

2010 Mesta etablerte sin banevirksomhet og vant  

 flere viktige kontrakter for Jernbaneverket.

Mesta 10 år
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2011 Mesta Industri ble solgt til Lemminkäinen.  

 Dette var den beste langsiktige løsningen for  

 Mesta Industri og selskapets ansatte.

2012 Mesta Entreprenør ble besluttet avviklet på  

 grunn av svak lønnsomhet og et ønske om å  

 kanalisere ressursene inn mot Mestas lønn- 

 somme virksomhet.

2012 Ettersom målene for konsernetableringen var  

 oppnådd, ble konsernmodellen avviklet høsten  

 2012 og Mesta ble ig jen ett selskap. 

2013 I januar markerte Mesta sine første 10 år  

 med et stort jubileumsarrangement i Oslo  

 for alle ansatte.

7 Mesta Årsrapport 2012
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Ved årsskiftet fylte Mesta 10 år og det er gledelig å  

konstatere at selskapet aldri har stått sterkere. Mesta  

er i dag en sunn og frisk 10-åring og utsiktene for de neste 

10 årene er meget gode. 

 

Da Mesta ble etablert i 2003 var det mange i bransjen  

som lurte på hvordan det ville gå med det nye selskapet.  

Det fantes de som trodde at Mesta ikke ville klare omstil-

lingen og at selskapet ville forsvinne etter kort tid. Slik gikk 

det definitivt ikke. Men det har ikke vært en lett reise. Etter 

en lovende start de første årene, fulgte en periode med  

dårlige resultater. Korrigert for pensjoner var tapene  

i perioden 2006-2008 på rundt 1,6 milliarder kroner. Bare 

i 2008 var tapet på 800 millioner kroner. Samme år ble det 

iverksatt tiltak for å snu utviklingen. Blant annet ble Mesta 

omorganisert til et konsern for lettere å kunne g jennomføre 

de nødvendige tiltakene. 

Mesta har siden 2008 g jennomgått store omstillinger. 

Det ene store grepet har vært å foreta store kostnadskutt. 

Det har medført at mange ansatte har måttet slutte, særlig  

i stabs- og støttefunksjoner. Det er blitt solgt maskiner,  

utstyr og eiendommer selskapet ikke har hatt bruk for.

Det andre store grepet var å gå ig jennom hvilke deler av 

Mestas virksomhet som hadde utsikter til å oppnå tilfreds-

10 ÅR PÅ VEI
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stillende lønnsomhet. Denne prosessen førte til at Industri 

ble solgt til Lemminkäinen i 2011 og styret vedtok å avvikle 

Entreprenør i 2012. 

Entreprenør hadde gått med store tap i mange år.  

Det var derfor nødvendig å avvikle denne delen av Mesta  

og heller bruke ressursene inn mot drifts- og vedlikeholds-

markedet hvor Mesta har sin kjernekompetanse og tjener 

penger. 

Med fasiten i hånden kan det slås fast at de tiltakene som 

er g jort de siste årene har vært riktige. I 2012 var målene 

med konsernetableringen oppnådd og Mesta ble ig jen samlet 

til ett selskap.  

Mesta er nå ferdig omstilt og selskapet har en sunn 

økonomi. Resultatene for 2012 viser at Mesta fortsatte den 

positive økonomiske utviklingen. Driftsresultatet før salgs-

gevinster for videreført virksomhet ble 85 millioner kroner, 

mot 33 millioner kroner i 2011.

Mesta hadde i 2012 en omsetning på 3,7 milliarder kroner 

i den videreførte virksomheten, mot 3,9 milliarder kroner i 

2011. Nedgangen i omsetning skyldes mindre eiendomssalg. 

Årsresultatet ble 158 millioner kroner for 2012, mot 232  

millioner kroner året før. 

Årsresultatet for 2012 er påvirket av engangseffek-

ter som gevinster ved salg av eiendommer, overgang fra 

ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning og  

avviklingskostnader for Mesta Entreprenør.

Mesta hadde en ordrereserve på 5,5 milliarder kroner 

ved årsskiftet og har god likviditet og soliditet. Per 31.12.12 

hadde selskapet en egenkapitalandel på 44,1 prosent.  

Det er avsatt 300 millioner kroner til utbytte til eier.

Det at Mesta har en solid økonomi og går med overskudd, 

g jør at selskapet har kapasitet til å foreta nødvendige  

investeringer. I 2013 skal det investeres betydelig i nytt  

utstyr og nye maskiner for å sikre en konkurransedyktig 

maskinpark. 

Mesta hadde en positiv utvikling i forhold til skadetallene 

i 2012 og hadde en H1-verdi på 2,9 mot 6,9 året før, men det 

var et alvorlig skår i gleden at en av underentreprenørene 

hadde en dødsulykke.

Målene for de neste årene er å videreutvikle det Mesta er 

gode på i dag. Selskapet er godt posisjonert for videre vekst 

innen drift og vedlikehold av infrastruktur innenfor  

vei og bane. Da passer det meget godt at det i Nasjonal 

transportplan varsles en kraftig økning i satsing på drift  

og vedlikehold innen vei og bane de kommende årene og 

dette er satsinger som alle de politiske partiene slutter seg 

til. Mesta forventer vekst både i omsetning og resultat  

i 2013.

Harald Rafdal

Adm. direktør i Mesta
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Om Mesta
Mesta er en ledende norsk entreprenør som drifter, vedlikeholder og bygger  

infrastruktur. Veisektoren er det klart viktigste markedet, men jernbane  

og annen infrastruktur er også viktige markeder. 

De siste årene har Mesta trappet kraftige ned sin satsing på de største  

anleggsprosjektene og Mesta Entreprenør er under avvikling. Mesta  

utfører fortsatt mindre og mellomstore anleggsprosjekt og skal  

fortsette med det, men hovedtyngden av oppdragene består  

av kontrakter innen drift og vedlikehold. Driftskontrakter  

for det statlige og fylkeskommunale veinettet for Statens  

vegvesen, er det viktigste markedet. Mesta har en betydelig  

virksomhet innen elektro, hvor hovedfokuset er vei, men  

annen infrastruktur er også viktig.

Med sine kompetente ansatte og sin tilstedeværelse  

over hele landet, er Mesta meget godt  

posisjonert til å ta del i veksten innen  

drift og vedlikehold av infrastruktur  

som varsles i Nasjonal  

transportplan.  

Mesta etablerte seg i 2012 i Sverige  

og har vunnet sine første drifts- 

kontrakter. Mesta planlegger  

en kontrollert og lønnsom vekst  

i det svenske markedet.

Driftskontrakter – status per 01.09.2013Mestas regioninndeling
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ØST

SØR

MIDT

NORD

VEST

Mesta

Veidekke

NCC

Opedal

Risa

Svevia

ISS

OneCo Veidrift

Andre

Annen kontraktsform

Antall kontrakter

Lemminkäinen

46

17

12

6

5

4

2

2

2

4

104

4



Region Nord dekker fylkene Finnmark, Troms og  

Nordland. Regionen er den i Mesta som er størst  

i geografisk utstrekning. 

 

PRODUKTENE 

• Driftskontrakter 

• Brøyting, salting og strøing 

• Feiing 

• Skilt og sperring (inkl. Flexia) 

• Veibygging 

• Bru og betong 

• Rekkverk, g jerder og støyskjerming 

• Fjellsikring 

• Tunnelsikring

KUNDENE 

• Statens vegvesen er den viktigste kunden 

• I tillegg utføres oppdrag for kommuner,  

 kraftselskaper og anleggsentreprenører

VIKTIGE KONTRAKTER 

• 12 driftskontrakter for Statens vegvesen 

REGION NORD
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Mesta

Veidekke

NCC

Lemminkäinen

Svevia

Annen kontraktsform

12

6

1

1

1

23Antall kontrakter

2

Fordeling av kontrakter Region Nord

Driftskontrakter – status per 01.09.2013

Organisasjonskart Region Nord

Regiondirektør

Stab/Støtte

Nøkkeltall Region Nord 2012

Driftsinntekter MNOK 717

Antall ansatte 214

Sykefravær i prosent 5,9 

H1  3,2 

Distriktssjef
Finnmark

Distriktssjef
Troms

Distriktssjef
Lofoten

Distriktssjef
Helgeland



REGION MIDT
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Region Midt består av Møre og Romsdal og Trøndelags- 

fylkene. Ettervirkninger av stormen Dagmar var med å 

prege aktiviteten i regionen i 2012. 

 

Selskapet Sande Maskin & Transport Molde ble innfusjonert 

i Mesta i Region Midt i 2012 etter at Mesta kjøpte selskapet 

året før.

PRODUKTENE 

• Driftskontrakter 

• Brøyting, salting og strøing 

• Feiing 

• Rydding av vegetasjon 

• Skilt og sperring (inkl. Flexia) 

• Tunnelvask 

• Veibygging 

• Bru og betong

KUNDENE 

•  Statens vegvesen er største kunde. 

•  Øvrige kunder er kommuner, kraftselskaper  

 og andre entreprenører.

VIKTIGE KONTRAKTER 

• 10 driftskontrakter for Statens vegvesen. 

• Rammeavtale med Molde kommune for  

 vann- og avløpssystemet.  

• Driftskontrakter på fergekaier.
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Mesta

Veidekke

Svevia

Annen kontraktsform

10

4

3

1

18Antall kontrakter

Mesta

Veidekke

Svevia

Annen kontraktsform

10

4

3

1

18Antall kontrakter

Driftskontrakter – status per 01.09.2013

Stab/Støtte

Nøkkeltall Region Midt 2012

Driftsinntekter MNOK 687

Antall ansatte 218

Sykefravær i prosent 4,8 

H1  3,3 

Fordeling av kontrakter Region Midt

Organisasjonskart Region Midt

Distriktssjef
Trøndelag Nord

Distriktssjef
Trøndelag Sør

Distriktssjef
Romsdal og Nordmøre

Distriktssjef
Sunnmøre

Regiondirektør



REGION VEST
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Region Vest består av fylkene Rogaland, Hordaland og 

Sogn og Fjordane og er regionen med flest tunneler. 

 

PRODUKTER 

• Driftskontrakter 

• Brøyting, salting og strøing 

• Feiing 

• Rydding av vegetasjon 

• Skilt og sperring (inkl. Flexia) 

• Tunnelvask og kviting 

• Tunnelsikring 

• Veibygging 

• Bru og betong 

• Rekkverk, g jerder og støyskjerming 

• Fjellsikring 

• Grunnarbeider 

• Småkraftverk

KUNDER 

• Statens vegvesen er største kunde 

• Øvrige kunder er kommuner, kraftselskaper  

 og andre entreprenører

VIKTIGE KONTRAKTER 

• 7 driftskontrakter for Statens vegvesen 

• Drifts- og fagkontrakter på tunnel, ferjekai,  

 fjellsikring og rekkverk
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Mesta

Opedal

Risa

Lemminkäinen

Veidekke

NCC

7

4

2

2

1

17Antall kontrakter

1

Mesta

Opedal

Risa

Lemminkäinen

Veidekke

NCC

7

4

2

2

1

17Antall kontrakter

1

Fordeling av kontrakter Region Vest

Driftskontrakter – status per 01.09.2013

Stab/Støtte

Nøkkeltall Region Vest 2012

Driftsinntekter MNOK 513

Antall ansatte 257

Sykefravær i prosent 6,3 

H1  6,0

Organisasjonskart Region Vest

Distriktssjef
Fjordane

Distriktssjef
Sogn

Distriktssjef
Bergen

Distriktssjef
Hardanger og Rogaland

Prosjektsjef
Spesialproduksjon

Prosjektsjef
Borlaug-Smedalsosen

Regiondirektør



REGION SØR
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Agderfylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud utg jør  

Region Sør.  

 

PRODUKTENE 

• Driftskontrakter 

• Brøyting, salting og strøing 

• Feiing 

• Rydding av vegetasjon 

• Veibygging 

• Bru og betong 

• Rekkverk, g jerder og støyskjerming 

• Fjellsikring 

• Skilt og sperringer (inkl. Flexia) 

• Grunnarbeider og VA

KUNDENE 

• Statens vegvesen er største kunde 

• TORP Sandefjord Lufthavn AS 

• Øvrige kunder er kommuner, kraftselskaper  

 og andre entreprenører

VIKTIGE KONTRAKTER 

• 5 driftskontrakter for Statens vegvesen 

• Bruvedlikehold i Telemark og Buskerud 

• Vintervedlikehold TORP Sandefjord Lufthavn AS
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NCC

Mesta

Risa

Opedal

Veidekke

OneCo Veidrift

Annen kontraktsform

Lemminkäinen

8

5

3

2

1

1

1

22Antall kontrakter

1

NCC

Mesta

Risa

Opedal

Veidekke

OneCo Veidrift

Annen kontraktsform

Lemminkäinen

8

5

3

2

1

1

1

22Antall kontrakter

1

Fordeling av kontrakter Region Sør

Driftskontrakter – status per 01.09.2013

Stab/Støtte

Distriktssjef
Buskerud og Vestfold

Distriktssjef
Telemark

Distriktssjef
Agder

Prosjektsjef
Anlegg og Spes.prod.

Nøkkeltall Region Sør 2012

Driftsinntekter MNOK 405 

Antall ansatte 165

Sykefravær i prosent 4,7 

H1  0,0

Organisasjonskart Region Sør

Regiondirektør



REGION ØST
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Region Øst omfatter fylkene Oslo, Akershus, Østfold,  

Hedmark og Oppland og er den regionen i Mesta med  

størst omsetning.  

 

PRODUKTER 

• Driftskontrakter 

• Brøyting, salting og strøing 

• Feiing 

• Rydding av vegetasjon 

• Skilt og sperring (inkl. Flexia) 

• Tunnelvask 

• Grunnboring 

• Veibygging 

• Bru og betong 

• Rekkverk, g jerder og støyskjerming 

• Produksjon av veisalt

KUNDENE 

• Statens vegvesen, Jernbaneverket og Oslo kommune  

 er største kunder 

• I tillegg utføres oppdrag for andre anleggs- 

 entreprenører og andre kommuner
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BANE 

• Mesta har i regi av Region Øst bygget opp en egen  

 baneavdeling de siste årene og omsatte i 2012 for  

 over 200 millioner kroner i dette markedet 

• For å styrke kompetansen og kapasiteten innen  

 bane kjøpte Mesta i 2012 alle aksjene i Baneteknikk AS 

 og fusjonerte selskapet inn i Mesta AS 

• Mesta er en totalleverandør innen bane og tilbyr  

 produktene: 

 - Grunnarbeider 

 - Spor, skinner og sviller 

 - Skinnesveising 

 - Kontaktledning 

 - Signalanlegg 

 - Elektro 

 - Tele 

 - Sikkerhetstjenester 

 - Fjell- og tunnelsikring 

 - Drift og vedlikehold 

 - Rydding av vegetasjon 

• Mesta eier 7,5 prosent av aksjene i Vete Signaltjenester
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Mesta

Veidekke

NCC

ISS

OneCo Veidrift

Andre

12

5

2

2

1

24Antall kontrakter

2

Mesta

Veidekke

NCC

ISS

OneCo Veidrift

Andre

12

5

2

2

1

24Antall kontrakter

2

Driftskontrakter – status per 01.09.2013

Stab/Støtte

Nøkkeltall Region Øst 2012

Driftsinntekter MNOK 1 011 

Antall ansatte 320

Sykefravær i prosent 4,1 

H1  5,0 

Fordeling av kontrakter Region Øst

Organisasjonskart Region Øst

Distriktssjef
Oslo og Akershus

Distriktssjef
Østfold og Follo

Distriktssjef
Hedmark

Distriktssjef
Oppland

Prosjektsjef
Bane og Anlegg

Prosjektsjef
Spesialproduksjon

Regiondirektør

KUNDENE

• 12 driftskontrakter for Statens vegvesen

• 1 driftskontrakt for Oslo kommune

• Anleggskontrakter for Jernbaneverket
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Mesta

Veidekke

NCC

ISS

OneCo Veidrift

Andre

12

5

2

2

1

24Antall kontrakter

2



ELEKTRO
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Elektro er en ledende aktør innen veielektro. Hovedaktivite-

tene er installasjon, drift og vedlikehold av elektroteknisk 

utstyr i tunneler og langs veier. 

 

PRODUKTENE 

• Drifts- og vedlikeholdskontrakter 

• Installasjoner langs vei og i tunneler  

• Styringssystem og trafikklys 

• Bane-elektro

KUNDENE 

• 95 prosent av omsetningen kommer fra eksterne kunder 

• Statens vegvesen er største kunde, men også kommuner  

 er viktige kunder  

• Større anleggsentreprenører er viktige kunder.  

 På enkelte store samferdselsprosjekter er Elektro  

 samarbeidspartner med andre anleggsentreprenører 

• Jernbaneverket. Elektro er godt i gang med å etablere  

 seg i jernbanemarkedet. Infrastruktur for t-bane og trikk  

 er også interessante markeder

VIKTIGE KONTRAKTER 

• Driftskontrakt Sogn for Statens vegvesen 

• Driftskontrakt Fjordane for Statens vegvesen 

• Bremangersambandet (tunnel) for Statens vegvesen 

• Vatne – Skreppeneset (tunnel) for Veidekke 

• Belysning på Akershus-stranda for Oslo Havn
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Direktør

Økonomisjef Prosjektsjef

Nøkkeltall Elektro 2012 2011 2010

Driftsinntekter MNOK 234 222 205

Antall ansatte 110 98 103

Sykefravær i prosent 3,0 1,5 4,4

H1  0,0 7,2 0,0 

Til tross for sterk konkurranse økte omsetningen i 2012  

og Elektro styrket sin markedsposisjon. Det forventes økning  

i markedet de neste årene og Elektro er godt posisjonert  

for den kommende veksten.

Organisasjonskart Elektro

Distriktssjef
Vestfold og Agder

Distriktssjef
Hordaland

Distriktssjef
Østlandet

Distriktssjef
Sørvest

Distriktssjef
Sogn og Fjordane

Leikanger

Bergen

Røldal

Larvik

Oslo



MESTA SVERIGE AB
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Mesta etablerte seg i Sverige i 2012 og vant sin første  

driftskontrakt (Helsingborg) for Trafikverket. Denne  

kontrakten startet opp 1. september.  Mesta Sverige  

vant sin andre kontrakt i 2013. 

 

Mesta Sverige har sitt hovedkontor i Jönköping i Småland.

PRODUKTENE 

• I tillegg til driftskontrakter utfører Mesta vedlikeholds- 

 oppgaver og anleggsoppdrag

KUNDENE 

• Kundene er i hovedsak Trafikverket og kommuner 

VIKTIGE KONTRAKTER 

• Driftskontrakt Helsingborg (2012-2016)  

 for Trafikverket 

• Driftskontrakt Nora, nær Örebro (2013-2017)  

 for Trafikverket 

• To kommunale rammeavtaler
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Nøkkeltall Mesta Sverige AB 2012

Driftsinntekter (MSEK) 14 

Antall ansatte 22

Sykefravær i prosent 0,0 

H1  0,0 

Styret i Mesta Sverige AB

Harald Rafdal, styreleder

Stig Ingar Evje

Paul Robert Rotevatn

Verksamhetsansvarig
Mesta Sverige AB

Stab/Støtte

Helsingborg

Jönköping

Organisasjonskart Mesta Sverige AB

Plassjef
Helsingborg

Plassjef
Nora

Arbeidssjef
Anlegg Helsingborg

Nora



Mesta Verksted AS utfører verkstedtjenester fra faste 

og mobile verksteder over hele landet. Selskapet er 100 

prosent eiet av Mesta. Selskapet er medlem av verksted-

kjeden Bosch Car Service. 

 

Mesta Verksted AS kjøpte i 2012 Sandnes Elektro Diesel AS  

og fusjonerte selskapet inn i Mesta Verksted. Dermed fikk 

selskapet på nytt et verksted i Rogaland.

PRODUKTENE 

• Reparasjon, service og vedlikehold av maskiner  

 og tunge og lette kjøretøy 

• Periodisk kjøretøykontroll (PKK) 

• Årlig kontroll av maskiner (sakkyndig virksomhet) 

• Oppdrag knyttet til spesialmaskiner 

• Maskinkonsult

VIKTIGE KUNDER 

• Mesta 

• Lemminkäinen 

• Volvo Maskiner 

• Statens vegvesen

VERKSTED
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Nøkkeltall Verksted 2012 2011 2010

Driftsinntekter MNOK 168 163 151

Antall ansatte 144 126 126

H1  4,8 5 5

Sykefravær i prosent 4,6 5,4 6,1 

Styret i Mesta Verksted AS

Harald Rafdal, styreleder 

Irene Uldal Kåsa 

Stig Ingar Evje 

Håkon Småbrekke (ansattrepresentant)

Mesta 50%

Hovedkontor

Verksted

Mobilt verksted

Sarpsborg

Røldal

Skien
Solbergmoen

Molde

Sandnes

Rådal

Leikanger

Berger

Hamar

Trondheim

Mosjøen

Fauske

Tana

Alta

Nordkjosbotn

Bedrifts- 
kunder 35%

Statens vegvesen 4%

Personkunder 9%

Kommuner 2%
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EIENDOM
Mesta Eiendom AS er et eiendomsselskap som er  

100 prosent eiet av Mesta AS og har eiendommer  

over hele landet. 

 

EIENDOMMENE  

• Mesta Eiendom har lokaler og eiendommer til leie  

 over hele landet. I all hovedsak består bygningsmassen  

 av verksteder, lager- og kombinasjonsbygg.

• De siste årene er det g jort store investeringer  

 for å oppgradere bygningsmassen og tilfredsstille  

 leietagernes behov. Det har også blitt g jennomført  

 digitalisering av bygningsmassen og energivurdering  

 av tekniske anlegg.

• Eiendomsporteføljen består av: 

 - 175 eiendommer 

 - 170 000 kvm bygningsareal 

 - 1 900 000 kvm tomteareal

KUNDENE 

• Mesta Eiendom forvalter 290 leiekontrakter,  

 hvorav 60 prosent av leietakerne er eksterne. 

Nøkkeltall Eiendom 2012 2011 2010

Driftsinntekter MNOK 220 490 249

Antall ansatte 10 12 15

Sykefravær i prosent 0,6 0,9 0,2 

Nedgangen i driftsinntekter i 2012 skyldtes i hovedsak at det i 

2011 ble solgt mye eiendom. I 2012 ble bygningsarealet redusert 

med 25 000 kvm.

Styret i Mesta Eiendom AS

Harald Rafdal, styreleder 

Siri Anne Holst 

Kristian E. Just
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Mesta er som selskap avhengig av høy kompetanse og de 

ansatte er selvfølgelig Mestas viktigste ressurs. Mesta  

skal være en arbeidsplass preget av mangfold og utviklings-

muligheter. 

• Mesta hadde ved årsskiftet 1 699 ansatte.

• Gjennomsnittsalderen i Mesta var ved årsskiftet 49 år.  

 Den relativt høye g jennomsnittsalderen er en utfordring  

 for Mesta. Det innebærer et betydelig rekrutterings- 

 behov de kommende år.

• Anleggsbransjen er en mannsdominert bransje.  

 Kvinneandelen blant de ansatte i Mesta var på 12  

 prosent. Mesta har en ambisjon om å øke kvinneandelen  

 de kommende årene.

• Blant de aksjonærvalgte styremedlemmene er  

 kvinneandeIen på 50 prosent.

Ansatte
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Samfunnsansvar
Mesta er sitt samfunnsoppdrag bevisst og har høye krav  

til etikk hos leverandører og egne ansatte. Dette er bak-

grunnen for at selskapet har vært medlem av Initiativ for 

Etisk Handel (IEH) siden 2009. 

Medlemskapet i IEH forplikter Mesta og selskapets  

leverandører til å etterleve IEHs retningslinjer. Disse  

retningslinjene er innarbeidet i Mestas standard innkjøps-

betingelser.

Mesta har etiske retningslinjer som g jelder for alle ansatte. 

Retningslinjene omhandler: 

• Gaver 

• Representasjon og reiser 

• Arrangementer  

• Lojalitet 

• Mennesker, miljø og samfunn 

• Taushetsplikt 

• Kollegialitet 

• Likeverd og mangfold 

• Interessekonflikt 

• Distribusjon av informasjon 

• Varslingsplikt

Mesta har etablert en varslingsordning hvor det er mulig å 

varsle internt eller eksternt (advokatselskap) om forhold som 

oppleves som kritikkverdige. Det er mulig å varsle anonymt.
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HMS
Det er et overordnet mål for Mesta at alt arbeid skal ut-

føres uten skader eller arbeidsrelatert sykdom. Selskapet 

arbeider målbevisst for å redusere antallet skader og senke 

sykefraværet blant de ansatte. 

• Mesta er IA-bedrift og har et forpliktende samarbeid  

 med NAV på flere områder. Et overordnet mål med  

 IA-arbeidet er å redusere sykefraværet.

• KHMS-avdelingen og bedriftshelsetjenesten (BHT)  

 jobber aktivt for å forebygge sykdom og skader. 

• BHT er godkjent av Arbeidstilsynet og g jennomfører  

 helseundersøkelser av nyansatte og ansatte i utsatte  

 funksjoner.

• Sykefraværet ble på 5,7 prosent i 2012 mot 4,8 prosent  

 i 2011. Økningen henger blant annet sammen med  

 avviklingen av Mesta Entreprenør.

• Mestas mål for H1-skader har vært 3,0. I 2012 ble  

 resultatet 2,9, en gledelig nedgang fra 6,9 i 2011.

• Årsaken til nedgangen er økt fokus på sikkerhetsarbeid  

 i hele organisasjonen. Som følge av den positive  

 utviklingen har Mesta satt 2,0 som nytt mål for H1.
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Mestas aktiviteter påvirker miljøet lokalt og globalt.  

Selskapets mål er at denne påvirkningen skal være  

så liten som mulig.  

 

• Miljøregnskapet for Mesta utarbeides av CO2focus AS.

• Regnskapet er basert på den internasjonale standarden  

 Greenhouse Gas Protocol Initative (GHG-protokollen).

UTSLIPP 

• Den viktigste faktoren for dieselforbruket og  

 CO2-utslipp er aktivitetsnivået i Mesta.

• Den kraftige reduksjonen i dieselforbruket siste år  

 stammer fra avviklingen av Mesta Entreprenør AS. 

• Utfasing av gamle maskiner og kjøretøy samt reduksjon  

 av tomkjøring er viktige tiltak for å holde forbruket på  

 et minimum. 

AVFALLSHÅNDTERING 

• I 2012 leverte Mesta 3,85 millioner kilo avfall. Av dette  

 ble nesten 62 prosent sortert ved innlevering. 

• Målet er en sorteringsgrad på 70 prosent.

Ytre Miljø
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Innledning
Mesta AS er Norges største entre-

prenørselskap innen drift og vedlikehold 

av vei og bane. I 4. kvartal 2012 ble sel-

skapene Mesta Drift AS med datter-

selskaper og Mesta Elektro AS fusjonert 

inn i morselskapet i konsernet, Mesta 

Konsern AS, som har endret navn til 

Mesta AS. Konsernet består etter dette 

av følgende selskaper: Mesta AS, Mesta 

Eiendom AS med datterselskaper, Mesta 

Verksted AS, Mesta Sverige AB og Mesta 

Entreprenør AS som er under avvikling. 

Samtlige datterselskaper er 100 prosent 

eiet av Mesta AS per 31.12.2012.

Samtlige aksjer i Mesta AS eies av 

Nærings- og handelsdepartementet.

Hovedkontoret i konsernet ligger 

på Lysaker i Bærum og produksjonen 

er rettet mot det norske og svenske 

markedet. Administrerende direktør  

i morselskapet er Harald Rafdal. 

I samsvar med regnskapsloven 

bekreftes det at forutsetningene om 

fortsatt drift er til stede. 

Resultater, investeringer,  
likviditet, kontantstrøm og soliditet
Konsernets årsregnskap er utarbeidet 

etter god regnskapsskikk og er i samsvar 

med g jeldende norsk regnskapslovgivning. 

Mesta Entreprenør AS er i årsregnskapet 

behandlet som ikke videreført virksomhet. 

Tallene i parentes angir sammenlignbare 

tall for tilsvarende periode i fjor. 

Konsernets driftsinntekter i 2012 for 

videreført virksomhet ble kr 3 740 mill.  

(kr 3 938 mill.). Redusert omsetning 

i forhold til fjoråret kan i hovedsak 

henføres til redusert salg av eiendommer. 

Konsernets største kunde er Statens 

Vegvesen, som utg jør 85 prosent  

(86 prosent) av omsetningen. 

Driftsresultatet som ble kr 

355 mill. (kr 423 mill.) er påvirket av 

salgsgevinster fra salg av eiendom med i 

alt kr 134 mill. (kr 390 mill.). Omlegging av 

pensjonsordningene i 2012 har påvirket 

driftsresultatet positivt med kr 136 mill.

Årsresultat for videreført virksomhet 

ble kr 369 mill. (kr 442 mill.). Resultat 

knyttet til ikke videreført virksomhet  

ble kr -210 mill. (kr -210 mill). 

Årsresultatet ble i 2012 kr 159 mill.  

(kr 232 mill.).

I 2012 har Mesta investert for totalt 

kr 190 mill. (kr 128 mill.). 

Konsernets likviditetsbeholdning var 

per 31.12.2012 kr 487 mill. (kr 815 mill.). 

Kontantstrøm fra operasjonelle 

aktiviteter utg jør kr -108 mill.(kr -207 

mill.). 

Ved utgangen av året var selskapets 

totalkapital kr 2 378 mill. (kr 2 804 mill.). 

Egenkapitalandelen per 31.12.2012 var 

44,1 prosent (37,5 prosent). Mesta AS 

har en trekkfasilitet på kr 600 mill. uten 

at det er trukket på den pr 31.12.2012. 

Det er knyttet betingelser til låneavtalen 

(covenants) med bank. Konsernet 

overholder alle lånebetingelser.

Ordrereserven i Mesta per 31.12.2012 

var på kr 5 462 mill. (kr 5 259 mill.).

Ved utgangen av 2012 har konsernet 

totalt 1 699 ansatte, som er 79 (-4,4 

prosent) færre ansatte enn året før. 

Kostnadstilpasninger pågår fortløpende 

for å bedre lønnsomheten og øke 

selskapets konkurransekraft.

 

Morselskapet
Mesta AS
I 4. kvartal 2012 ble selskapene Mesta 

Drift AS med datterselskaper og Mesta 

Elektro AS fusjonert inn i morselskapet 

Mesta AS. 

Morselskapet har inntekter i 2012 på 

kr 3 466 mill. (kr 122 mill.). Årsresultat i 
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2012 ble kr 192 mill. (kr -6 mill.). Det er 

resultatført kr 117 mill. (kr 248 mill.) 

i konsernbidrag fra datterselskaper.

Ved utgangen av kvartalet var 

bemanningen i selskapet 1 479 (65) 

ansatte.

For årsregnskapet 2012 foreslår 

styret et ordinært utbytte på kr 234,9 

mill.

Morselskapet Mesta AS, har en 

egenkapitalandel på 48,9 prosent 

(53,0 prosent) og fri egenkapital på 

kr 0 mill. etter avsetning til utbytte. 

Siden selskapet fortsatt vurderes 

å være sterkt kapitalisert, anser 

styret det som forsvarlig å anbefale 

for generalforsamlingen å nedsette 

selskapets aksjekapital, slik at ytterligere 

kr 65 mill. kan tilbakebetales til eier.

Restrukturering og omstilling
Mesta har i perioden 2008 til 2012  

g jennomført store endringer for å g jøre 

selskapet konkurransedyktig. Gjennom 

kostnadsreduksjoner og restrukturering  

i konsernet, har resultater fra den  

ope-rative driften forbedret seg fra 

minus kr 825 mill. i 2008 til kr 85 mill. i 

2012. Også i 2012 er det g jennomført en  

betydelig restrukturering av konsernet 

g jennom fusjon av morselskapet og  

datterselskapene Mesta Drift AS og 

Mesta Elektro AS. Det forventes at 

ny og enklere selskapsstruktur vil gi 

forbedret styring, fremtidige kostnads-

reduksjoner og økt konkurransekraft.  

Den nye styringsstrukturen ble  

operasjonelt g jennomført fra og med  

4. kvartal 2012, mens fusjonen er  

g jennomført med regnskapsmessig 

virkning fra 01.01.2012.

Mestas restforpliktelser knyttet  

til restrukturering i forbindelse med 

etableringen av selskapet i 2003, ble 

avsluttet i 2012. Resterende forpliktelser 

relatert til ventelønn og vartpenger 

avsluttes i 2019.

Arbeidsmiljø og personale
I Mesta konsernet er det per 31.12.2012 

totalt 1 699 ansatte (1 778). Antall års-

verk utg jør 1 636 per 31.12.2012 (1 660). 

Lærlinger utg jør 20 årsverk (28).

Sykefraværet i 2012 utg jorde 5,7 

prosent (4,8 prosent) av total arbeidstid, 

noe som utg jør 27 034 dager (19 746). 

Selskapet arbeider aktivt med å få 

sykmeldte i aktivt arbeid g jennom 

etablert IA-avtale.

En ansatt fra underleverandør omkom 

21. november i forbindelse med ulykke 

relatert til utforkjøring med dumper. 

Ulykken er gransket og alle forhold ved 

ulykken er g jennomgått. Selskapene 

i konsernet jobber systematisk og 

kontinuerlig med forbedringer for å 

sikre en trygg arbeidsplass. Totalt har 

det vært 7 skader (17) som har ført 

til fravær i bedriften og til sammen 

er det registrert 152 dager (578) med 

fravær som følge av disse skadene. Det 

arbeides aktivt med tiltak for å få ned 

antall skader som fører til fravær. Alle 

skader som medfører fravær granskes 

under ledelse av selskapsdirektørene. 

Erfaringene fra granskningene bidrar til 

forbedringer i det løpende HMS-arbeidet.

 Konsernet g jennomfører rekrut-

tering, forfremmelse og utvikling av 

ansatte basert på kvalifikasjoner og like 

muligheter, uavhengig av etnisk bakgrunn, 

religion, kjønn, alder, nasjonalitet, 

seksuell orientering, sivilstand eller 

funksjonshemming. Diskriminering, 

mobbing eller trakassering er ikke 

akseptert i konsernet. Ansatte er 

oppfordret til å rapportere hendelser 

av slik oppførsel til sin overordnede eller 

ansatterepresentant. 

Arbeidsmiljøet betraktes generelt 

som godt og det iverksettes løpende 

tiltak for ytterligere forbedringer der  

det er nødvendig. 

Arbeidsmiljøutvalgene i konsernet 

har regelmessig avholdt møter i 2012 

(kvartalsvis) og det er utarbeidet egne 

rapporter fra disse. En rekke saker er 

blitt behandlet i utvalgene i de operative 

selskapene og løsninger er forelagt de 

berørte enhetene.

Samarbeidet med de ansattes 

organisasjoner har vært konstruktivt  

og bidratt positivt til driften.

Konsernet har en aktiv HMS-politikk 

som g jøres levende ute i driften hver 

eneste dag.

Likestilling
Mesta konsernet har som mål å være en 

arbeidsplass der det råder full likestil-

ling mellom kvinner og menn. Konsernet 
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har i sin policy for likestilling at det ikke 

skal forekomme forskjellsbehandling 

grunnet kjønn i saker som for eksempel 

lønn, avansement, rekruttering med mer. 

Kvinneandelen i konsernet per 31.12.2012 

var 11,6 prosent (12,2 prosent). 

I styret er andelen kvinner 50 

prosent blant de aksjonærvalgte og 

andelen kvinner blant konsernets ledelse 

er 16 prosent. Det er på ledernivå i 

konsernet rekruttert flere kvinner. Det 

vil i fremtiden være ønskelig å rekruttere 

flere kvinner til alle stillingstyper i 

selskapet.

Mesta søker å være en arbeidsplass 

preget av mangfold og oppfordrer alle 

kvalifiserte kandidater til å søke på 

jobb i selskapet, uavhengig av kjønn, 

nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. 

Miljørapportering
Utslipp fra produksjonsvirksomheten, 

inkludert stoffer som kan innebære 

miljøskader, er innenfor de krav 

myndighetene stiller. De betydeligste 

innsatsfaktorene er knyttet til fossilt 

brensel og elektrisk kraft. 

Mestas miljøpåvirkning er i hovedsak 

knyttet til ressursforbruk i form av 

energi og materialer, bruk av kjemikalier 

og generering av avfall. Utslipp fra 

produksjonsvirksomheten, inkludert 

stoffer som kan innebære miljøskader,  

er innenfor de krav myndighetene stiller. 

Det er foretatt avsetninger i regnskapet 

for miljøforpliktelser.

Utslipp fra kjøretøy er en av 

bedriftens største miljøpåvirknings-

faktorer og reduksjon av slike utslipp 

har også i 2012 vært et hovedmål. 

GPS-teknologi anvendes for å redusere 

tomkjøring. Modernisering og utskiftning 

av maskiner og materiell bidrar også til 

reduserte utslipp. 

Eierstyring og virksomhetsledelse
Mesta har implementert relevante deler 

av norsk anbefaling for eierstyring og 

virksomhetsledelse. Som heleid selskap 

av Handels- og næringsdepartementet 

følger styret opp Statens prinsipper for 

godt eierskap.

Styrets arbeid er basert på samme 

verdigrunnlag og etiske retningslinjer 

som Mesta har definert for selskapet. 

Styret hadde i 2012 syv møter. Styrets 

sammensetning ble endret i 2012. Nytt 

eiervalgt styremedlem ble Wenche 

Ravlo. Det er ikke utbetalt noen form for 

kompensasjon til styrets medlemmer 

utover styrehonorar og honorar for 

møter i revisjonsutvalget. 

Det har i 2012 vært avholdt fire 

møter i revisjonsutvalget med fokus på 

g jennomgang av økonomisk rapportering 

og kontroll. Eksternt valgt revisor deltar  

i alle møtene i revisjonsutvalget.

Det har i 2012 vært avholdt fire 

møter i kompensasjonsutvalget. Utvalget 

behandler lønn og godtg jørelser til 

konsernsjef og konsernledelse i Mesta.

Styret foretar årlig en evaluering av 

eget arbeid.

Varslingsrutine er etablert i sam-

arbeid med et uavhengig eksternt 

advokatselskap. Det har i 2012 ikke vært 

rapportert alvorlige hendelser.

Samfunnsansvar
Mesta har fokus på samfunnsansvar  

i tillegg til ordinær lovpålagt rapportering 

for økonomiske og miljømessige forhold.  

I innkjøpsavtaler for utenlandsk handel 

har Mesta fokus på etisk handel, der sel-

skapet følger internasjonale lover, trak-

tater og konvensjoner som omhandler 

sosialt ansvar, herunder ILOs deklarasjon 

om grunnleggende prinsipper og rettig-

heter i arbeid og FNs menneskeret-

tighetskonvensjon. 

Fremtidig utvikling
Resultatutviklingen i 2012 har vært posi-

tiv for videreført virksomhet i konsernet. 

Som følge av den vedvarende negative 

resultatutviklingen i Mesta Entreprenør 

AS, besluttet styret i 2. kvartal 2012 

styrt avvikling av selskapet. Selskapet 

vil belaste fremtidige kvartalsresultater 

i 2013 og det er fremdeles usikkerhet 

knyttet til omtvistede sluttoppg jør. 

Ny konsernstruktur ble besluttet 

i 3. kvartal 2012 og innebærer fusjon 

av morselskapet og datterselskapene 

Mesta Drift AS og Mesta Elektro 

AS, med virkning fra og med 

årsslutt 2012. Det forventes at ny 

og enklere konsernstruktur vil gi 

fremtidige kostnadsreduksjoner og 

økt konkurransekraft. Omstilling og 

kostnadsreduserende tiltak generelt 
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er g jennomført også i 2012. Dette har 

gitt en positiv resultateffekt g jennom 

året. For 2013 forventes tiltakene å gi 

ytterligere resultatforbedringer. 

Markedsutsiktene som er 

konkretisert i Nasjonal Transportplan, 

tilsier økte investeringer i jernbane samt 

økte bevilgninger til drift og vedlikehold 

av det statlige veinettet og vekst  

i investeringene til nye veiprosjekter  

i årene fremover.

Konkurransen i bygg- og anleggs-

bransjen med utbyggingsprosjekter  

i samferdselssektoren er forsterket som 

følge av økt antall utenlandske aktører  

i markedet. 

Ordrereserven og likviditets-

situasjonen er tilfredsstillende. 

Årsresultat og disponering
Årets resultat for Mesta AS ble kr 191,6 

mill. Styret foreslår følgende disponering 

av årsresultatet i Mesta AS:

 

Avsetning til utbytte kr   234,9 mill.

Overført til annen  

egenkapital kr -358,4 mill.

Overført fra annen  

innskutt egenkapital kr   315,1 mill.

Totalt disponert kr   191,6 mill.
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              Mesta AS                                            Mesta-konsern

 2011 2012 Note Beløp i MNOK Note 2012 2011

 

    DRIFTSINNTEKTER   

 

  98,8  3 464,7   Salgsinntekt 2 3 556,1 3 455,9

  23,4   0,9   Annen driftsinntekt 7 184,1 482,3

  122,2   3 465,6   Sum driftsinntekter  3 740,2 3 938,2

    DRIFTSKOSTNADER   

 0,2   2 065,6   Varekostnad m.m. 4 2 046,8 2 098,6

  72,5   869,5   5  Lønnskostnad m.m. 5, 6, 14 955,1 878,0

 0,0  (119,3)  6  Effekt av avvikling ytelsesbasert pensjon 6 (135,5) 0,0 

    Av- og nedskrivninger på varige  

  7,3   120,8   7, 8  driftsmidler og immaterielle eiendeler  7, 8 133,7 121,7

  162,1   321,6   Annen driftskostnad 15 385,0 416,8

  242,1   3 258,2   Sum driftskostnader  3 385,0 3 515,1

 (119,9) 207,4  DRIFTSRESULTAT  355,2 423,1

    FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER   

  19,9   15,2   Finansinntekter   16,0 20,1

  248,0   117,0   10  Inntekt fra foretak i samme konsern**  0,0 0,0 

 139,7  138,9   16  Nedskrivning investering i foretak i samme konsern**  0,0 0,0 

  14,5   9,1   Finanskostnader  2,6 1,7

 113,8 (15,8)  Netto finansposter  13,5 18,4

       

  (6,1) 191,6  ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD  368,7 441,5

 0,0  0,0   10  Skattekostnad på ordinært resultat* 10 0,0  0,0

 (6,1) 191,6  ÅRSRESULTAT VIDEREFØRT VIRKSOMHET  368,7 441,5

    RESULTAT IKKE VIDEREFØRT VIRKSOMHET 16  (210,0) (209,8)

    ÅRSRESULTAT  158,6 231,7

    RESULTATDEKNING/-DISPONERING   

 139,0  234,9  11 Avsetning til utbytte     

  (145,1) (358,4) 11 Overført til annen egenkapital    

  0,0   315,1  11 Overført fra annen innskutt egenkapital    

 (6,1) 191,6  Sum disponert    

   

Resultatregnskap
01.01.–31.12.
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Balanse
              Mesta AS                      EIENDELER                                    Mesta-konsern 

 31.12.11 31.12.12 Note Beløp i MNOK Note 31.12.12 31.12.11

    ANLEGGSMIDLER

    Immaterielle eiendeler

 49,7 45,1  8  Egenutviklede systemer 8 45,6 50,5

 0,0 2,6  10  Utsatt skattefordel 10 0,0 0,0

 0,0 0,0  Goodwill 8 20,0 0,0

 49,7 47,7  Sum immaterielle eiendeler  65,6 50,5

    Varige driftsmidler

 0,0 601,2  Maskiner og utstyr m.m. 7 622,2 669,8

 0,0 0,0  Tomter, bygninger og annen fast eiendom 7 121,5 160,7

 0,0 601,2  Sum varige driftsmidler  743,7 830,5

    Finansielle anleggsmidler

 938,2 151,2  16  Investeringer i foretak i samme konsern  0,0 0,0

 30,0 38,1  Langsiktig fordring  28,4 30,1

 968,2 189,3  Sum finansielle anleggsmidler  28,4 30,1

 1 017,9 838,2  Sum anleggsmidler  837,7 911,1

    OMLØPSMIDLER

 0,0 74,9  4  Varer 4 79,6 79,6

    Fordringer

 0,4 487,1  Kundefordringer m.m. 3 523,4 918,6

 87,2 143,7  17  Lån til foretak i samme konsern  0,0 0,0

 9,8 39,8  Andre fordringer  70,8 79,5

 97,5 670,7  Sum fordringer  594,2 998,1

 809,3 486,5  9  Bankinnskudd, kontanter 9 486,5 814,7

 809,3 486,5  Sum bankinnskudd, kontanter og lignende  486,5 814,7

 906,8 1 232,0  Sum omløpsmidler  1 160,3 1 892,4

    Eiendeler ikke videreført virksomhet 16 380,0 0,0

 

 1 924,7 2 070,2  SUM EIENDELER   2 377,9 2 803,5
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              Mesta AS                      EGENKAPITAL OG GJELD                                  Mesta-konsern 

 31.12.11 31.12.12 Note Beløp i MNOK Note 31.12.12 31.12.11

    EGENKAPITAL    

    Innskutt egenkapital  

 1 000,1 1 000,1  11  Aksjekapital  11 1 000,1 1 000,1

 1 000,1 1 000,1  Sum innskutt egenkapital  1 000,1 1 000,1

    Opptjent egenkapital   

 20,9 0,0  11  Annen egenkapital/konsernets fonds 11 49,6 51,5

 20,9 0,0  Sum opptjent egenkapital  49,6 51,5

 1 021,0 1 000,1  Sum egenkapital  1 049,6 1 051,6

    GJELD   

    Avsetning for forpliktelser   

 20,5 43,2  6  Pensjonsforpliktelser 6 43,6 337,2

 0,0 0,0  Utsatt skatt  0,0 0,0

 84,0 54,2  13, 14  Andre avsetninger for forpliktelser 13, 14, 15 75,7 114,2

 104,4 97,4  Sum avsetning for forpliktelser  119,3 451,4

 0,0 0,0  Langsiktig g jeld  1,5 0,0

    Kortsiktig g jeld   

 47,2 406,4  Leverandørg jeld m.m.  422,4 757,4

 596,3 92,1  17  Lån fra foretak i samme konsern  0,0 0,0

 0,0 0,0  Betalbar skatt  0,0 0,0

 139,0 234,9  11  Avsatt utbytte 11 234,9 139,0

 3,7 0,0  Skyldig offentlige avgifter  39,8 72,9

 13,0 239,4  Annen kortsiktig g jeld 3, 15 258,2 331,2

 799,3 972,7  Sum kortsiktig g jeld  955,2 1 300,5

    Gjeld ikke videreført virksomhet 16 252,2 0,0

 903,7 1 070,1  Sum g jeld  1 328,3 1 751,9

 1 924,7 2 070,2  SUM EGENKAPITAL OG GJELD   2 377,9 2 803,5

Lysaker, 22. mars 2013

Børge Brende
Styrets leder

Vibecke Hverven
Styremedlem

Mari Skjærstad
Styremedlem

Wenche Ravlo
Styremedlem

Gottfred Langseth
Styremedlem

Yngve Hågensen
Styremedlem

Terje Dahlen
Styremedlem

Ingar Eira
Styremedlem

Jens-Petter Hermansen
Styremedlem

Harald Rafdal
Adm. direktør
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Kontantstrøm- 
oppstilling

              Mesta AS                                                         Mesta-konsern

 2011 2012 Note Beløp i MNOK Note 2012 2011

    Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter    

  (6,1)  191,6   Ordinært resultat før skattekostnad   158,6  249,2 

  56,5  (0,9) 8, 16 (Gevinst)/tap ved salg av anleggsmidler/aksjer i datter 7, 8 (143,5) (389,9)

  7,3   120,8  7, 8 Ordinære av- og nedskrivninger 7, 8  133,7  157,6 

  0,8   (151,0)  Forskjell kostn.ført pensj. og inn-/utbet i pensjonsord.  6 (170,5) (42,1)

  34,8  (95,1)  Endring i varer, kundefordringer og leverandørg jeld  (114,1) (71,5)

  139,7   138,9  16 Nedskrivning investering i foretak i samme konsern  0,0   0,0 

  (167,5) (439,5)  Endring i andre tidsavgrensningsposter   27,7  (110,4)

  65,5  (253,3)  Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  (108,1) (207,1)

    Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter   

 (26,3) (161,3) 8 Investeringer i varige driftsmidler 7, 8 (202,1) (128,2)

 0,0   2,6  8 Salg av varige driftsmidler (salgssum) 7, 8  181,6  511,5 

  93,1  0,0   Innbetalinger ved salg av aksjer  0,0  0,0 

  (16,7)  Utbetalinger ved kjøp av aksjer   (9,6)

    Kapitalforhøyelse i datterselskap  

 (120,0) 0,0  16 og innskudd i egen pensjonskasse, Mesta AS 2012 16 0,0 (10,0)

  (53,2) (175,4)  Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  (30,0)  373,3 

    Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter   

  281,9  226,9  Innbetaling av konsernbidrag, Mesta Konsern 2011  0,0 0,0 

 (162,1) (139,0)  Utbetaling av utbytte 11 (139,0) (162,1)

  (120,0) 0,0 11 Tilbakebetaling av kapital 11 0,0 (120,0)

 (0,2) 87,9  Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter   (139,0) (282,1)

    Netto endring i kontanter fra ikke  

    videreført virksomhet 16 (51,1) 100,5 

  12,1  (322,7)  Netto endring i likvider i året  (328,2) (15,4)

  797,2  809,3  Kontanter og bankinnskudd per 1. januar  814,7 830,1 

  809,3  486,5  Kontanter og bankinnskudd per 31. desember   486,5  814,7    
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Noter til  
regnskapet

Generell informasjon     

Mesta AS er et norsk aksjeselskap, stiftet og hjemme-

hørende i Norge. Mesta AS er 100 prosent eid av den  

norske stat ved Nærings- og Handelsdepartementet. 

 

Grunnleggende prinsipper

Årsregnskapet er satt opp i henhold til norsk regn-

skapslovgivning og god regnskapsskikk. Årsregnskapet 

består av resultatregnskap, balanse, kontantstrøm- 

oppstilling og noter. 

Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsip-

per om transaksjon, opptjening, sammenstilling, forsik-

tighet, kongruens og sammenlignbarhet. Ved usikkerhet 

om faktiske tall benyttes beste estimat på bakgrunn av 

tilg jengelig informasjon på tidspunktet for regnskaps-

avleggelsen. Ved endring av regnskapsestimat resultat-

føres virkningen i den perioden estimatet endres.

Sammenlignbarhet

For konsernets årsregnskap er det presentert sammen-

lignbare regnskapstall for to år. Tallene presenteres 

i hele millioner NOK. Mesta Entreprenør er besluttet 

avviklet og er fra og med 4. kvartal 2012 definert som  

ikke videreført virksomhet. Dette innebærer at resul-

tatet for Entreprenør presenteres på egen linje som 

ikke videreført virksomhet. Resultattallene for 2011 er 

tilsvarende omarbeidet. I balansen presenteres sum 

eiendeler og sum g jeld for Entreprenør på egne linjer. 

Sammenligningstall for balansen, kontantstrøm og noter  

er ikke omarbeidet. Morselskapet Mesta AS ble i 2012 

omorganisert ved at datterselskapene Mesta Drift AS  

med datterselskaper og Mesta Elektro ble fusjonert inn 

i morselskapet. Morselskapet endret samtidig navn fra 

Mesta Konsern AS til Mesta AS. Fusjonen skjedde med 

regnskaps – og skattemessig virkning fra 01.01.2012.  

De sammenlignbare tallene for morselskapet for 2011  

er ikke omarbeidet.

Konsolidering og konsernregnskap

Konsernregnskapet viser det samlede økonomiske resul-

tatet og den samlede økonomiske stillingen for mor- 

selskapet Mesta AS og dets kontrollerende eierandeler  

i andre selskaper presentert som én økonomisk enhet 

etter ensartede prinsipper. Konsolidering skjer linje for 

linje i resultat-regnskap og balanse.

Konsernregnskapet inkluderer Mesta AS og sel-

skaper som Mesta AS har bestemmende innflytelse over. 

Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet 

eier mer enn 50 prosent av aksjene i selskapet og konser-

net er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. 

Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i 

konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet 

etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger 

de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. 

Det er ikke utarbeidet underkonsernregnskap i Mesta 

Eiendom AS.

Oppkjøp

Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av virk-

somhetssammenslutninger. Selskaper som er kjøpt eller 

solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra 

det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. 

Transaksjonstidspunktet er når risiko og kontroll er over-

dratt. På samme tidspunkt legges til grunn verdianalysen 

av kostpris på aksjene. Kostpris på aksjer i datterselska-

per elimineres mot egenkapitalen på oppkjøpstidspunktet. 

Identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede forplik-

telser innregnes til virkelig verdi. En eventuell forskjell mel-

lom kostpris og virkelig verdi på overtatte eiendeler, for-

pliktelser og betingede forpliktelser innregnes som goodwill 

eller inntektsføres dersom kostpris er lavest. Det avsettes 

ikke til utsatt skatt på goodwill. Goodwill avskrives etter en 

vurdering av økonomisk levetid.

Note 1  Regnskapsprinsipper mv.
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Datterselskaper

Datterselskaper kjøpt eller etablert i løpet av året regn-

skapsføres fra og med kjøps- eller etableringstidspunktet. 

Mesta AS regnskapsfører investeringer i datterselskaper 

etter kostmetoden.

Fusjon 

Åpningsbalanse settes opp etter regnskapsloven og god 

regnskapsskikk. Fusjonen behandles regnskapsmessig 

etter kontinuitetsmetoden (selskapskontinuitet) i samsvar 

med Norsk Regnskapsstandard om fusjon av heleide døtre. 

Elimineringer foretas for aksjer og internt mellomværende, 

der aksjekapital og overkursfond i overdragende selskaper 

vises som annen innskutt egenkapital i det fusjonerte  

selskapet.

Andre investeringer

Mesta Pensjonskasse er regnskapsført etter kost-

metoden.

Ikke videreført virksomhet

Segment som er solgt i løpet av året presenteres på egen 

linje med resultat etter skatt som ikke videreført virksom-

het. Sammenligningstall er omarbeidet for resultatregn-

skap og note. Balanse og kontantstrøm for tidligere år  

er ikke omarbeidet.

Resultatføring

Inntektsføring

Salgsinntekt – anleggskontrakter/funksjonskontrakter

Virksomheten består i hovedsak av prosjektrelatert 

arbeid med varighet fra under en måned til over flere 

år. Fakturering skjer månedlig med betaling per 30 

dager og er normalt i takt med utførelsen av arbeidet. 

Anleggskontrakter regnskapsføres ved løpende avregning, 

slik at inntekt resultatføres i takt med fullføring av pros-

jektet og kontraktskostnader sammenstilles med opptjent 

inntekt. Inntektsføringen skal reflektere opptjening og 

fullføringsgraden benyttes som et mål på opptjeningen. 

Fullføringsgrad måles ut fra utført produksjon (medgåtte 

kostnader/totalt estimerte kostnader). Resultatføring 

skjer med opparbeidet andel av sluttprognose basert på 

pålitelig vurdering for fullføringsgrad. Tilleggskrav resul-

tatføres når de er sikre. Funksjonskontrakter inntekts-

føres basert på årlig avregning.

Forventede framtidige tap på inngåtte kontrakter 

utgiftsføres og avsettes som periodisert driftskostnad 

under kortsiktig g jeld. Tap tas fullt ut så snart de er kjent. 

Prosjektkostnader inkluderer kostnader som er direkte 

knyttet til det enkelte prosjekt samt indirekte kostnader 

som kan henføres til prosjekter. Indirekte kostnader som 

g jelder foretaket som helhet eller prosjektaktivitetene, 

men som ikke kan fordeles på de enkelte prosjekter, inklud-

eres ikke. 

Opparbeidet inntekt klassifiseres som driftsinntekt i 

resultatregnskapet. Løpende prosjekter klassifiseres som 

kortsiktige fordringer. Mottatte kundeforskudd utover det 

som er avregnet mot beholdninger på det enkelte prosjekt 

klassifiseres som kortsiktig g jeld.

Det foretas avsetninger til garantiarbeider og annen 

usikkerhet. Garantitiden er normalt tre år på anleggs-

kontrakter. 

Mestas prosjekter er i mange tilfeller langvarige 

og mange av dem totalkontrakter til fastpris som er  

vunnet etter anbudskonkurranser. Manglende evne til  

å møte leveringstider eller ytelsesgarantier samt økning  

i prosjektkostnadene, kan resultere i kostnader som ikke 

kan dekkes inn og som kan være større enn inntektene  

fra det aktuelle prosjektet. Det endelige resultatet for 

prosjektene kan avvike fra sluttprognose underveis ut  

fra skjønnsmessige vurderinger for beste estimat.

Annen driftsinntekt

Andre driftsinntekter består av leieinntekter av eiendom-

mer og netto gevinst/tap ved avhendelse av driftsmidler.  

 

Offentlige tilskudd til restrukturering

Selskapet ble tildelt midler fra staten til restrukturering 

jf. St. prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2002-2003). Tilskuddet er 
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regnskapsført med verdien på transaksjonstidspunktet. 

Ved mottak av restruktureringsmidler bokføres disse 

som forpliktelse i balansen. Mottatte midler avregnes 

løpende sammenstilt med pådratte kostnader. Anvendte 

restruktureringsmidler vises netto i resultatregnskapet. 

I den grad selskapet ikke får dekket alle inngåtte for-

pliktelser g jøres det resultatmessige avsetninger for 

manglende dekning.

Omstilling

Omstilling er definert som et planlagt program som i 

vesentlig grad endrer omfanget av virksomheten eller 

måten virksomheten drives på. Avsetninger til omstilling 

kostnadsføres når programmet er besluttet og kost-

nadene er identifiserbare, kvantifiserbare og ikke dekkes 

av tilhørende inntekter jf. sammenstillingsprinsippet.

Ventelønn og vartpenger utbetales til ansatte 

i staten som blir oppsagt fra sin stilling og den 

utbetales i en periode fram til de får nytt arbeid. 

Ventelønnsforpliktelsen er beregnet etter beste  

estimat. Medlemmer av Statens Pensjonskasse hadde 

ved oppsigelse rett på å motta vartpenger. Denne 

rettigheten opphørte ved uttreden fra Statens 

Pensjonskasse.

Kostnadsføringstidspunkt/sammenstilling

Utgifter sammenstilles og kostnadsføres samtidig med 

de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som 

ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres  

når de påløper.

Transaksjoner mellom virksomhetsområder

Transaksjoner mellom virksomhetsområder foretas 

til alminnelige forretningsmessige vilkår og intern 

fortjeneste elimineres i konsernregnskapet.  

 

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig g jeld omfatter normalt 

poster som forfaller til betaling innen ett år etter  

anskaffelsestidspunktet samt poster som knytter seg 

til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som 

anleggsmiddel/langsiktig g jeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelses-

kost og virkelig verdi. Kortsiktig g jeld balanseføres til 

nominelt beløp på opptakstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men 

nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forven-

tes å være forbigående. Langsiktig g jeld balanseføres til 

nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i 

balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 

forventet tap. Avsetning til tap g jøres på grunnlag av 

individuelle vurderinger av de enkelte kundefordringene. 

I tillegg g jøres det for andre fordringer en uspesifisert 

avsetning for å dekke antatt tap.

Kundefordringer inkluderer opptjent, ikke fakturert 

kontraktsinntekt på prosjekter.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av 

anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost 

vurderes til g jennomsnittlig anskaffelseskost. 

Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er 

vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning 

for påregnelig ukurans. 

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over 

driftsmiddelets forventede økonomiske levetid. Direkte 

vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende 

under driftskostnader, mens påkostninger eller forbed-

ringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i 

takt med driftsmiddelet. Dersom den virkelige verdien 

av et driftsmiddel er lavere enn balanseført verdi og 

dette skyldes årsaker som ikke er forbigående, skrives 

driftsmiddelet ned til virkelig verdi. Regnskapsmessig 
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aktiveres og avskrives driftsmidler over en fastsatt 

avskrivningsplan dersom kostpris overstiger kr 50 000,-  

og levetiden antas å være tre år eller mer.

Ordinære avskrivninger beregnes og regnskapsføres 

lineært over den økonomiske levetiden med utgangspunkt 

i historisk kost.

Nedskrivning foretas i den grad virkelig verdi er varig 

lavere enn bokført verdi.

Leasing

Det skilles mellom finansiell og operasjonell leasing basert 

på en konkret vurdering av den enkelte leasingavtale. Med 

finansiell leasing menes avtaler der leietaker overtar det 

vesentligste av fordeler og risiko forbundet med å eie 

driftsmiddelet. Finansielt leasede driftsmidler aktiveres 

og avskrives som ordinære anleggsmidler, mens leasing-

avtalens betalingsforpliktelser behandles som langsiktige 

rentebærende lån. Operasjonell leasing regnskapsføres 

som ordinær driftskostnad.

Immaterielle eiendeler

Balanseføring av immaterielle eiendeler foretas i den 

grad det kan identifiseres en framtidig økonomisk fordel 

knyttet til eiendelen. Resultatføring skjer i henhold til en 

vurdering av økonomisk levetid. Ordinære avskrivninger 

beregnes og regnskapsføres lineært over den økonomiske 

levetiden med utgangspunkt i historisk kost. 

Usikre forpliktelser

Usikre forpliktelser blir regnskapsført dersom det er 

sannsynlighetsovervekt for at de kommer til oppg jør og 

verdien kan estimeres pålitelig. Beste estimat benyttes 

ved beregning av oppg jørsverdi. 

Pensjoner

Mesta er pliktig til å ha en pensjonsordning for ansatte 

iht. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Mesta har per 

31.12.12 en lukket ytelsesbasert ordning (for ansatte eldre 

enn 52 år per 31.03.12) og en innskuddsbasert ordning (for 

ansatte yngre enn 52 år per 31.03.12 og nyansatte etter 

dette tidspunkt). Den ytelsesbaserte ordningen ble lukket 

31.03.12 for ansatte eldre enn 52 år på dette tidspunktet, 

de øvrige ansatte ble overført til en innskuddsbasert ord-

ning i Storebrand. Enkelte ansatte har i tillegg pensjons-

ordninger utover kollektiv pensjon. Ansatte som har innvil-

get delvis uførepensjon fra Statens Pensjonskasse (SPK) 

er ikke overført til ny ordning da de fortsatt er medlem i 

SPK.

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes 

etter lineær opptjening basert på forutsetninger om dis-

konteringsrente, framtidig regulering av lønn, pensjoner og 

ytelser fra folketrygden, framtidig avkastning på pensjons-

midler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, 

frivillig avgang, osv. Netto pensjonskostnad klassifiseres 

som ordinær driftskostnad sammen med lønnskostnad 

m.m. Pensjonsmidler er fratrukket brutto pensjonsfor-

pliktelser i balansen. I 2011 endret Mesta regnskaps-

prinsipp og regnskapsførte pensjoner i henhold til reglene 

i IAS 19 hvor estimatavvik føres mot annen egenkapital. 

Regnskapsprinsippet ble endret for bedre å synligg jøre 

forpliktelser og vise en reell egenkapital. Regnskapsmessig 

effekt av prinsippovergangen ble bokført direkte mot 

egenkapitalen.

Avtalefestet pensjon 

Selskapet deltar i den private AFP-ordningen som 

innebærer at de ansatte får et tillegg til sin pensjon som 

en livsvarig ytelse. Ytelsen kan tas ut fra og med fylte 62 

år også ved siden av å stå i jobb. AFP-ordningen er en 

ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning som organi-

seres g jennom et felleskontor og finansieres g jennom 

premier som fastsettes som en prosent av lønn. Det fore-

ligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse 

og midler i ordningen og derfor blir ordningen i tråd med 

regnskapsreglene behandlet som en innskuddsbasert ord-

ning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende. 

Beregnet AFP-forpliktelse utg jør restforpliktelse på 

gammel AFP-ordning og forpliktelse for ansatte som ikke 

tilfredsstiller krav til opptjening i ny AFP-ordning hvor 

Mesta har garantert for pensjonsutbetalingene.



Noter til  
regnskapet

57 Mesta Årsrapport 2012

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både 

periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. 

Utsatt skatt er beregnet med 28 prosent på grunnlag 

av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom 

regnskapsmessige og skattemessige verdier ved ut-

gangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skatte-

reduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller 

kan reversere i samme periode, er utlignet. Netto utsatt 

skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig 

at denne kan bli nytteg jort. Årets skattekostnad består 

av endringer i utsatt skattefordel og betalbar skatt for 

inntektsåret.

Forskning og utvikling

Kostnader knyttet til forskning og utvikling utgiftsføres 

når de påløper. Det søkes om refusjon ved SkatteFUNN 

dersom prosjektene tilfredsstiller kravene til ordningen.

Finansielle instrumenter

Mesta er forbruker av elektrisk kraft og foretar kun 

finansielle handler for å sikre framtidig eksponering. 

Disse finansielle avtalene er g jenstand for sikrings-

vurdering og innebærer at driftskostnadene i de fram-

tidige perioder vil tilsvare prisen i kjøpsavtalene og ikke 

markedsprisen på kjøpstidspunktet.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er beregnet etter den  

indirekte metoden. Kontanter og bankinnskudd om- 

fatter bankinnskudd, fordring på konsernkontosystem 

og andre kortsiktige plasseringer som umiddelbart kan 

konverteres til kjente kontantbeløp.

Andre poster

I den grad det er nødvendig er det inntatt utdypende 

kommentarer i den enkelte note. Det vises noter både 

for konsolidert regnskap og morselskap der det er  

relevant.    
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Note 2  Segmentinformasjon

2012 Drifts- Drifts- Resultat   Netto 

Per selskap inntekter resultat før skatt Eiendeler Egenkapital kontantstrøm

Mesta AS  3 465,6   207,4   191,6   2 044,9   1 000,1   -322,8 

Mesta Eiendom konsern  219,9   155,2   160,9   339,0   269,1   -182,5 

Mesta Verksted AS  168,2   13,9   13,9   57,5   26,0   4,5 

Mesta Sverige AB  12,2   -6,1   -6,1   24,3   4,2   -5,0 

       

Ikke videreført virksomhet       

Mesta Entreprenør AS  616,0   -205,3   -210,0   427,2   20,7   0,0 

 

2011 Drifts- Drifts- Resultat   Netto

Per selskap inntekter resultat før skatt Eiendeler Egenkapital kontantstrøm

Mesta Drift AS  3 115,5   83,0   90,0   1 573,7   620,9   -85,5 

Mesta Eiendom konsern  489,7   381,8   388,2   583,5   100,9   319,6 

Mesta Elektro AS  222,0   19,8   20,3   113,8   35,7   -26,0 

Mesta Verksted AS  162,7   3,4   3,3   64,6   16,7   6,1 

      

Ikke videreført virksomhet      

Mesta Entreprenør AS  1 277,6   -186,0   -192,2   651,7   161,4   -80,7  

 

Segmenter er presentert for videreført virksomhet. Segmentinformasjonen er basert på de juridiske selskapenes finans-

regnskap og inkluderer konserninterne poster. Alt salg skjer i Norge og i Sverige der Mesta Sverige AB har sitt salg.  

Mesta Drift AS og Mesta Elektro AS er innfusjonert i morselskapet Mesta AS med regnskapsmessig virkning fra 01.01.2012. 

Tallene for 2012 og 2011 er således ikke direkte sammenlignbare.       

   

Note 3  Anleggskontrakter

     2012 2011

Inntektsført på igangværende prosjekter      241,0   504,3 

Kostnader opptjent inntekt og tapsavsetninger      203,1   473,0 

Netto resultatført igangværende prosjekter      37,9   31,3 

      

Opptjente, ikke fakturerte inntekter igangværende prosjekter, inkludert i kundefordringer  10,0  137,8 

Forskuddsfakturert produksjon     17,4  35,8 

Estimert g jenværende produksjon tapskontrakter    11,2  7,4 

Innestående fra byggherre, inkludert i kundefordringer    6,0  98,0 

Innestående fra underentreprenør, inkludert i leverandørg jeld    0,0   19,3
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Anleggskontrakter g jelder Mesta AS. Med igangværende prosjekter defineres prosjekter som ikke er overlevert byggherre per 

balansedagen. Det er g jort avsetninger for garantiansvar og tapskontrakter under annen kortsiktig g jeld. Resultatføringen er 

presentert som annen driftskostnad.   

Note 4  Varer

Konsern (beløp i NOK)     2012 2011

Lager av varer     81,5 79,3

Lager av varer for videresalg til tilvirkningskost     1,0 1,7

Avsetning for ukurante varer     -3,0 -1,4

Sum     79,6 79,6

Mesta AS (beløp i NOK)

Lager av varer     74,9 70,0

Lager av varer for videresalg til tilvirkningskost     1,0 0,0

Avsetning for ukurante varer     -1,0 -1,3

Sum     74,9 68,7

Note 5  Lønnskostnader, antall ansatte, godtg jørelser, lån til ansatte m.m. 

Lønnskostnader       

Konsern     2012 2011

Lønninger m.m.     794,8  706,5 

Arbeidsgiveravgift     94,4 95,9

Pensjonskostnader inkl. arbeidsgiveravgift, se note 6    46,7 76,6

Pensjonskostnader inkl. arbeidsgiveravgift tilknyttet innskuddsordningen   13,4 0,0

Andre ytelser m.m.     5,8 -1,0

Sum     955,1 878,0

Mesta AS     2012 2011

Lønninger m.m.      725,3   54,4 

Arbeidsgiveravgift     86,2  8,5 

Pensjonskostnader inkl. arbeidsgiveravgift, se note 6    40,9  9,4 

Pensjonskostnader inkl. arbeidsgiveravgift tilknyttet innskuddsordningen   10,6  0,0 

Andre ytelser m.m.     6,6  0,3 

Sum     869,5  72,5 
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I g jennomsnitt har det i Mesta AS i 2012 vært 1 338 ansatte (2011: 72) og 1 366 årsverk. Per 31.12.2012 er det 1 421 ansatte 

(2011: 65). Per 31.12.2012 er det 1 366 årsverk (2011: 61). 

Ytelser til ledende personer (i hele NOK)     Adm. dir. Styret

Lønn     2 697 300 1 871 267

Pensjonsutgifter     1 480 594 

Annen godtg jørelse     213 870 

Sum     4 391 764 1 871 267

Administrerende direktør har avtale om seks måneders oppsigelsestid og 12 måneders etterlønn med motregning. 

Administrerende direktør gikk over til innskuddspensjon i 2012 tilsvarende andre ansatte under 52 år. Administrerende 

direktør har avtalefestet rett til å fratre ved fylte 65 år. Administrerende direktør har i tillegg til fastlønn, firmabil samt 

resultatlønnsavtale. Det ble ikke utbetalt bonus til adm. dir. i 2012.

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Det er ingen lån/ 

sikkerhetsstillelser til medlemmer av styret og aksjeeier. 

      

REVISOR

Konsern

Revisjonshonoraret for konsernet er kr 2 094 000,-. I tillegg har revisor fakturert andre attestasjonsoppgaver med  

kr 120 270,-, skatterådgivning med kr 199 607,- og andre tjenester med kr 161 095,- (ekskl. mva). 

Mesta AS

Revisjonshonoraret er foreslått for generalforsamlingen med kr 1 190 000,-. I tillegg har revisor fakturert andre 

attestasjonsoppgaver med kr 86 286,- skatterådgivning med kr 192 357,- og andre tjenester med kr 161 095,-  

(ekskl. mva). 

       

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtg jørelse til ledende ansatte.

Mesta følger Eierskapsmeldingen ved fastsettelse av kompensasjon til ledende ansatte i Mesta konsernet. I henhold 

til selskapets vedtekter skal styret utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtg jørelse til ledende 

ansatte. Erklæringen skal ha innhold som angitt i Allmennaksjelovens § 6-16a og behandles på tilsvarende vis på  

selskapets ordinære generalforsamling. 

Selskapets lederlønnspolitikk bygger på de retningslinjer og rammer som er gitt i St Meld 13 (2010-2011). 

Hovedmålsettingen for selskapets lederlønnspolitikk er at lederlønningene i selskapet skal være konkurranse- 

dyktige og samtidig bidra til moderasjon ved ikke å være lønnsledende sammenlignet med tilsvarende selskaper. 

Erklæringen omhandler kun kompensasjonselementer som benyttes i selskapets ledelse.

Hovedelementet for avlønningen for selskapets ledende ansatte er den faste grunnlønnen. Variable lønnskompensa-

sjoner som kommer i tillegg er basert på objektive, målbare og tidsbegrensede kriterier. Det er klare sammenhenger  

mellom de mål som ligger til grunn for den variable lønnen og selskapets mål.

Styret i selskapet har etablert et eget kompensasjonsutvalg som møtes minimum tre ganger i året og har følgende 

mandat: 
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«Kompensasjonsutvalget skal være et organ for styret i å fastsette rammer og struktur for kompensasjon av konsern-

sjef og konsernledergruppe. Kompensasjonsutvalget foreslår i tillegg den årlige lønnsregulering for konsernsjef».

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtg jørelse til ledende ansatte har vært behandlet av kompensasjons-

utvalget og styret. Selskapene Mesta Drift AS og Mesta Elektro AS ble i 4. kvartal 2012 fusjonert med morselskapet 

Mesta AS. Som følge av fusjonen er 12 ledende ansatte omfattet av selskapets lederlønnserklæring, mot 8 ledende 

ansatte før fusjonen.

Det utbetales ikke godtg jørelse for styreverv i andre selskaper i samme konsern. 

Lønnsregulering i 2012 har vært 3,9 prosent, som er på linje med Hovedoppg jøret.

Som ledende personell i selskapet er de som er listet i tabellen under og som rapporterer til selskapets administ-

rerende direktør Harald Rafdal.      

  Navn Stilling Lønn Fri bil Top Hat Maks bonus  Pensj. alder

  Harald Rafdal Adm. dir. 2 697 300 Ja Alt IP. Utover 12G 30% 25% EBIT selskap 65 år

  Leif L. Ludvigsen Dir. forretningsstøtte 1 323 000 Ja YTP  25% EBIT selskap 62 år

  Kristian Just Øk- og finans dir. 1 654 000 - YTP  25% EBIT selskap 62 år

  Stig Ingar Evje Adm. dir. Entreprenør 1 650 000 Ja Alt IP. Utover 12G 30% Ingen 67 år

  Per Lorentsson Dagl. led. Mesta Sverige SEK 840 000 - Ingen 25% EBIT Region  67 år

  Bjørn Aage Innstrand Regiondirektør Øst 1 430 000 Ja Alt IP. Utover 12G 30% 25% EBIT Region  67 år

  Irene Uldal Kåsa Regiondirektør Sør 1 366 000 - Alt IP. Utover 12G 30% 25% EBIT Region  67 år

  Kjell A. Næss Regiondirektør Vest 1 400 000 Ja YTP 64% av 12G+ 30% IP 25% EBIT Region  67 år

  Arne Årsbog Regiondirektør Midt 1 366 000 - Alt IP. Utover 12G 30% 25% EBIT Region  67 år

  Arne Roald Larssen Regiondirektør Nord 1 520 000 - Alt IP. Utover 12G 30% 25% EBIT Region  67 år

  Terje Dengerud Divisjonsdir. Elektro 1 351 000 Ja Alt IP. Utover 12G 30% 25 % EBIT Elektro 67 år

  Svein Huse Adm. dir. Verksted 1 189 000 - Ingen 25% EBIT Verksted 67 år

Firmabil eller transportgodtg jørelse

Selskapet er i ferd med å endre kompensasjon for firmabil eller fast transportgodtg jørelse til en fast økning i lønn på 

kr 150 000,-. For de som i dag har firmabil vil dette g jøres etter hvert som leasingavtalene på firmabilene utgår. For de 

øvrige skjer overgangen per 1. januar 2013 og er inkludert i lønnstabellen over.

 

Resultatlønn

Insentivordningene er bundet opp i konsernets eller datterselskapenes/regionenes/divisjonenes driftsresultat (EBIT). 

Hvis budsjettert resultat oppnås, utbetales halvparten av bonus tilsvarende 12,5 prosent av lønn. Maksimum bonus kan 

utg jøre inntil 25 prosent av lønn og forutsetter et driftsresultat som er bedre enn budsjettert. Hvis budsjettert drifts-

resultat ikke oppnås, utbetales ingen bonus.

 

Etterlønnsavtale

Det utbetales fra 6-12 måneders etterlønn motregnet mot eventuell annen inntekt i etterlønnsperioden.
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Note 6  Pensjoner 

Mesta er pliktig til å ha en pensjonsordning for ansatte iht. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Mesta har per 31.12.12 

en lukket ytelsesbasert ordning (for ansatte eldre enn 52 år per 31.03.12) og en innskuddsbasert ordning (for ansatte 

yngre enn 52 år per 31.03.12 og nyansatte etter dette tidspunkt). Den ytelsesbaserte ordningen ble lukket 31.03.12 for 

ansatte eldre enn 52 år på dette tidspunktet, de øvrige ansatte ble overført til en innskuddsbasert ordning i Storebrand. 

Planendringen er inntektsført med MNOK 190,0 i de respektive selskapene, hvorav MNOK 54,5 g jelder ikke videreført virk-

somhet og MNOK 135,5 videreført virksomhet som er ført på egen resultatlinje. Den ytelsesbaserte ordningen har fram 

til 30.09.12 vært organisert i Mesta Pensjonskasse. Fra dette tidspunktet, ble ordningen overført til Storebrand som har 

overtatt risiko per 01.10.12. Mesta Pensjonskasse vil som en følge av dette avvikles og etter Finanstilsynets godkjenning, 

vil egenkapital tilbakeføres til Mesta AS i 2013.

I ytelsesordningen i Storebrand tilbys ytelsesbasert alderspensjon, uførepensjon og barnepensjon. Pensjonsnivå  

følger av egne avtaler det enkelte selskap har inngått med forsikringsselskapet. 

For ansatte i innskuddsordningen, er det etablert en pensjonsordning der innskuddene utg jør 5 prosent av lønn  

mellom 1-6G og 8 prosent av lønn mellom 6-12G. Innskuddsordningen er også organisert i Storebrand. For disse ansatte 

tilbys det en forsikret uføredekning hos Storebrand med tilsvarende dekning som ytelsesordningen. 

Selskapet deltar i den private AFP-ordningen som innebærer at de ansatte får et tillegg til sin pensjon som en livs-

varig ytelse. Ytelsen kan tas ut fra og med fylte 62 år også ved siden av å stå i jobb. AFP-ordningen er en ytelsesbasert 

flerforetakspensjonsordning som organiseres g jennom et felleskontor og finansieres g jennom premier som fastsettes 

som en prosent av lønn. Det foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen og derfor 

blir ordningen i tråd med regnskapsreglene behandlet som en innskuddsbasert ordning hvor premiebetalinger kostnads-

føres løpende. 

Beregnet AFP-forpliktelse utg jør restforpliktelse på gammel AFP-ordning og forpliktelse for ansatte som ikke til-

fredsstiller krav til opptjening i ny AFP-ordning hvor Mesta har garantert for pensjonsutbetalingene. Avtaler knyttet til 

ytelsesbaserte kollektive ordninger over 12G ble avviklet i 2011 med unntak av noen g jenværende avtaler for toppledere. 

Det er etablert nye innskuddsbaserte avtaler for lønn over 12G for administrerende direktører. 

Per 31.12.2012 er det g jenstående fire aktive medlemmer i SPK. Dette er personer som er innvilget delvis uføre-

pensjon og som først vil bli overført Mesta pensjonsordning dersom de blir friskmeldte. 

Per 31.12.2012 er det benyttet forutsetninger som anbefalt fra Norsk Regnskapsstiftelse per januar 2013  

i henhold til IAS 19. Beregningene er basert på prinsippet om at pensjonene skal opptjenes over ansettelsestiden. 

Pensjonsordninger

Administrerende direktør har en innskuddsbasert pensjonsordning som for inntil 12G er lik som de øvrige i selskapet, utover 

12G ytes et innskudd tilsvarende 30 prosent. Tilsvarende ordning har divisjonsdirektør Elektro, adm. dir. Entreprenør og 

regionsdirektørene med unntak av regionsdirektør Vest som har en ordning med ytelsespensjon på 64 prosent av 12G, 

samt en IP utover 12G med innskudd på 30 prosent. Økonomi- og finansdirektør og direktør for Forretningsstøtte har 

en ytelsespensjon som er 60 prosent av lønnen ved pensjonstidspunktet. Pensjonsalder er 62 år. Adm. dir. for Mesta 

Verksted har en ytelsespensjon som er 64 prosent av 12G. Pensjonsalder 67 år.

 

Det finnes ingen andre variable godtg jørelser enn det som er nevnt over.
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Overgangsvirkningen av endret regnskapsprinsipp fra NRS til IFRS ble fullt ut tatt i innføringsåret. 

Det ble bokført direkte mot egenkapitalen MNOK 271,9 i forbindelse med prinsippendringen i 2011. Estimatavvik  

g jennom året er bokført mot egenkapitalen med MNOK 73,1. Totalt bokført mot egenkapital utg jør MNOK 345.  

Faktisk avkastning og prosentvis fordeling av pensjonsmidlene på investeringskategorier for Konsernet:

    2012* 2011

Faktisk avkastning på pensjonsmidlene     6,7 %   5,8 % 

Andel aksjer    0 % 28,7 %

Andel obligasjoner    57 % 71,1 %

Andel bankinnskudd    43 % 0,2 %

Sum    100 % 100 %

      

*Ytelsesordningen er overført fra Mesta Pensjonskasse til Storebrand Livsforsikring per 01.10.12. Avkastningen fra Mesta 

Pensjonskasse g jelder perioden 01.01.-30.09      

 

Økonomiske forutsetninger:    

    2012 2011

Diskonteringsrente    3,9 % 2,6 %

Forventet lønnsregulering    3,5 % 3,5 %

Forventet G-regulering    3,25 % 3,25 %

Forventet avkastning på fondsmidler    4,0 % 4,1 %

AFP uttakstilbøyelighet                 0% ved 62år,  100% ved 67 år

Dødelighet    K 2005 justert

Uførhet    K 1963 styrket

Diskonteringsrenten er satt til OMF-renten iht. NRSs åpning for dette i 2012.    

  

 Mesta Pensj.kasse Statens AFP-ordn. Pensjoner  

  Storebrand Livsfors.   Pensj.kasse  LO/NHO   over 12G  2012 2011

Nåverdi av årets pensjonsopptjening  36,3 0,5 0,0 3,1 39,9 80,5

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen  7,0 0,7 0,6 0,0 8,3 19,9

Avkastning på pensjonsmidler  -8,3 -0,6 0,0 0,0 -8,9 -13,1

Resultatføring av estimatavvik  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4

Administrasjonskostnad  0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0

Arbeidsgiveravgift  4,4 0,1 1,4 0,1 5,9 10,5

Netto pensjonskostnad  39,4 0,7 2,0 3,3 45,3 97,5

       

Premie Ny AFP-ordning (inklusiv arbeidsgiveravgift)      12,1 9,5

Pensjonskostnad ikke videreført virksomhet  -9,9 0,0 -0,4 -0,6 -10,8 -30,4

Sum pensjonskostnad  29,5 0,7 1,6 2,7 46,7 76,6

Effekt planendring  -135,5 
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 Mesta Pensj.kasse Statens AFP-ordn. Pensjoner  

  Storebrand Livsfors.   Pensj.kasse  LO/NHO   over 12G  2012 2011

Beregnede pensjonsforpliktelser per 31.12 189,9 18,9 34,3 12,1 255,2 561,0

Pensjonsmidler og fiktivt fond per 31.12 -195,2 -15,2 0,0 -8,6 -219,0 -261,2

Arbeidsgiveravgift 0,0 0,5 4,3 0,8 5,5 37,5

Pensjonsmidler ikke videreført virksomhet 9,1 0,0 -7,0 0,0 2,1 0,0

Netto pensjonsforpliktelse (negativt fortegn midler) 3,8  4,2  31,6  4,2  43,6  337,2 

Antall medlemmer i ordningen:      

Aktive 31.12 732 4 1 699 4 

Pensjonister 31.12 110 10 193 0 

I 2012 er det kostnadsført MNOK 18,5 tilknyttet nyopprettet innskuddsordning. 

 Mesta Pensj.kasse Statens AFP-ordn. Pensjoner  

Mesta AS Storebrand Livsfors.   Pensj.kasse  LO/NHO   over 12G  2012 2011

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 24,8 0,5 0,0 2,7 28,0 8,2

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 4,7 0,7 0,4 0,0 5,8 1,6

Avkastning på pensjonsmidler -5,5 -0,6 0,0 0,0 -6,1 -1,5

Administrasjonskostnad 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Arbeidsgiveravgift 3,0 0,1 1,1 0,0 4,2 0,7

Netto pensjonskostnad 27,0 0,7 1,5 2,7 31,9 9,0

      

 

Premie ny AFP-ordning (inklusiv arbeidsgiveravgift)     9,1 0,4

Sum pensjonskostnad 27,0 0,7 1,5 2,7 40,9 9,4

Effekt planendring -119,3

Beregnede pensjonsforpliktelser per 31.12 137,6 18,9 25,6 12,1 194,2 47,7

Pensjonsmidler og fiktivt fond per 31.12 -132,7 -15,2 0,0 -8,6 -156,5 -29,6

Arbeidsgiveravgift 1,0 0,5 3,2 0,8 5,5 2,4

Netto pensjonsforpliktelse 5,9 4,2 28,8 4,3 43,2 20,5

       

Antall medlemmer i ordningen:       

Aktive 593 4 1 421 4 

Pensjonister 72 10 151 0   
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Note 7  Varige driftsmidler 
       

Konsern  EDB- Maskiner og Tomter/

Varige driftsmidler  maskinvare  utstyr m.m. bygninger 2012 2011

Anskaffelseskost per 01.01.12    1 558,4   237,4   1 795,8   1 974,6 

Anskaffelseskost tilført ved oppkjøp  8,2   7,1    15,3  

Korrigert IB 01.01.12  8,2   1 565,5   237,4   1 811,1  

Tilgang kjøpte driftsmidler   117,0   4,3   121,3   101,9 

Anskaffelskost overført til ikke videreført virksomhet   -292,6    -292,6  

Avgang solgte driftsmidler    -2,8   -48,2   -51,0   -272,5 

Anskaffelseskost 31.12  8,2   1 387,1   193,5   1 588,9   1 804,0  

      

Akkumulerte avskrivninger 31.12   8,2   892,3   72,0   972,5   955,8 

Akkumulerte avskrivninger tilført ved oppkjøp   0,0   3,7    3,7  

Akkumulerte avskrivninger overført  

til ikke videreført virksomhet   -140,6    -140,6  

Akkumulerte nedskrivninger 31.12    17,7   0,0   17,7   17,7 

Balanseført verdi per 31.12   0,0   614,0   121,5   735,5   830,5 

Årets avskrivninger   0,0   125,0   0,6   125,6   149,9 

Årets nedskrivninger    0,0   0,0   0,0   0,0 

Sum   0,0   125,0   0,6   125,6   149,9 

Avskrivning og nedskrivning immaterielle eiendeler jf. note 8   8,1    8,1   7,7 

Sum årets av- og nedskrivninger   0,0   133,1   0,6   133,7   157,6 

Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til:

- EDB-maskinvare m.m. 1-5 år

- Bygninger og annen fast eiendom 20-50 år

- Maskiner og utstyr 3-15 år

- Tomter avskrives ikke

- Fritidseiendom avskrives ikke

Det er i 2012 solgt driftsmidler til en verdi av MNOK 181,6 (2011: MNOK 511,5) med en netto gevinst på MNOK 147,6  

(2011: MNOK 389,9). 

Det er i 2012 kostnadsført MNOK 41,5 for leie av lokaler (2011: MNOK 48,5) og MNOK 1,5 for leie av kontormaskiner og 

EDB-utstyr (2011: MNOK 3,2). 

All leie av lokaler er kostnader til drifts- og kontorlokaler for hele Mestas virksomhet i Norge. Leieavtalene varierer 

fra 1-7 år, herunder enkelte opsjoner på forlengelse av leieavtalen.
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Mesta AS   EDB- Maskiner og 

Varige driftsmidler   maskinvare  utstyr m.m. 2012

Anskaffelseskost per 01.01     0,0   0,0 

Anskaffelseskost tilført ved fusjon    8,2   1 188,0   1 196,2 

Korrigert IB 01.01.12    8,2   1 188,0   1 196,2 

Tilgang kjøpte driftsmidler    0,0   158,7   158,7 

Avgang solgte driftsmidler     -1,0   -1,0 

Anskaffelseskost 31.12    8,2   1 345,7   1 353,9 

Akkumulerte avskrivninger 31.12    0,0   0,0   0,0 

Akkumulerte avskrivninger tilført ved fusjon per 31.12.   8,2   730,0   738,2 

Akkumulerte nedskrivninger 31.12    0,0   14,5   14,5 

Balanseført verdi per 31.12    0,0   601,2   601,2

Årets avskrivninger     112,7   112,7 

Årets nedskrivninger     0,0   0,0 

Sum    0,0   112,7   112,7 

Avskrivning og nedskrivning immaterielle eiendeler jf. note 8    8,1   8,1  

Sum årets av- og nedskrivninger    0,0   120,8   120,8 

- EDB-maskinvare m.m. 1-5 år

- Bygninger og annen fast eiendom 20-50 år

- Maskiner og utstyr 3-15 år

Note 8  Immaterielle eiendeler 
       

    Egenutviklede

Konsern   Goodwill systemer 2012 2011

Anskaffelseskost per 01.01   0,0 60,1 60,1 90,8

Tilgang kjøpte immaterielle eiendeler   22,6 36,3 58,9 26,3

Avgang solgte/utrangerte immaterielle eiendeler  0,0 -35,0 -35,0 -57,0

Anskaffelseskost per 31.12   22,6 61,4 84,0 60,1

Akkumulerte avskrivninger 31.12   2,6 15,8  18,4 9,6

Akkumulerte nedskrivninger 31.12   0,0 0,0  0,0 0,0

      

Balanseført verdi per 31.12   20,0  45,6  65,6 50,5

 

Årets avskrivninger   2,6 8,1  10,7 7,7

Årets nedskrivninger   0,0 0,0  0,0 0,0
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     Egenutviklede

Mesta AS   Goodwill systemer 2012 2011

Balanseført verdi per 31.12.   0,0  45,1  45,1 49,7

Goodwill ble etablert i forbindelse med merverdi ved oppkjøp av Baneteknikk AS.

Det ble i 2011 implementert nytt ERP-system for flere av konsernselskapene. Egenutviklede systemer vedrører  

aktivering av kostnader for utvikling av EDB-programvare for systemdesign, programmering og installasjon av egen-

utviklede og spesialtilpassede systemer. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til 3-8 år. Forskjell  

mellom balanseførte egenutviklede systemer i Mesta AS og Mesta Konsern utg jør aktivering i datterselskap. 

Note 9  Bankinnskudd 

Morselskapet Mesta AS har bankgaranti for konsernets skattetrekksforpliktelse. Konsernselskapene deltar i et felles 

konsernkontosystem der deltakerne er solidarisk ansvarlige som selvskyldnerkausjonist for riktig oppfyllelse av alle  

forpliktelser de pådrar seg i konsernkontoavtalen konsernet har med DNB.

MNOK 16,4 av konsernets bankinnskudd utg jør midler som står på bundet bankkonto.

Mesta AS har per 31.12.2012 en trekkfasilitet på MNOK 600 uten at det er trukket på den per 31.12.2012. Det er 

knyttet betingelser til låneavtalen (covenants) med bank, særskilt knyttet til resultat og soliditet. Konsernet overholder 

alle lånebetingelser.

Note 10  Skatt 

Konsern       

Årets skattekostnad fordeler seg på:     2012 2011

Betalbar skatt     0,0 0,0

For lite avsatt skatt tidligere år     0,0 0,0

Endring i utsatt skatt     0,0 0,0

Sum skattekostnad     0,0 0,0

       

Betalbar skatt i balansen:       

Betalbar skatt     0,0 0,0

Betalbar skatt i balansen     0,0 0,0
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Beregning av årets skattegrunnlag:     2012 2011

Resultat før skattekostnad     368,7 441,5

Permanente forskjeller     -180,6 -382,2

Endring i midlertidige forskjeller og konsernforhold    -109,9 25,4

Ikke videreført virksomhet     -210,0 -209,8

Årets skattegrunnlag     -131,8 -125,1

       

Oversikt over midlertidige forskjeller:       

Langsiktige poster      -1 275,5   -1 256,8 

Kortsiktige poster      -88,6   -73,5 

Sum      -1 364,1   -1 330,3 

       

Beregnet 28 prosent utsatt skattefordel     -382,0 -372,5

Balanseført utsatt skattefordel     0,0 0,0

Ut fra forsiktighet balanseføres ikke utsatt skattefordel. Fremførbart udekket underskudd utg jør MNOK 911 (1 165.)  

Mesta AS       

Årets skattekostnad fordeler seg på:     2012 2011

Betalbar skatt     0 0,0

Endring i utsatt skatt     0 0,0

Sum skattekostnad     0,0 0,0

       

Betalbar skatt i balansen:       

Betalbar skatt     0,0 0,0

Betalbar skatt i balansen     0,0 0,0

       

Selskapet har mottatt konsernbidrag utg jørende MNOK 117, herav MNOK 76,7 skattefritt.       

       

Beregning av årets skattegrunnlag:       

Resultat før skattekostnad     191,6 -6,1

Permanente forskjeller     148,3 -68,0

Endring i midlertidige forskjeller     -43,2 -13,1

Mottatt skattemessig konsernbidrag     83,2 21,1

Endring fremførbart underskudd     -379,9 66,1

Årets skattegrunnlag     0,0 0,0
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Oversikt over midlertidige forskjeller:     2012 2011      

Langsiktige poster     -258,1  -156,2 

Kortsiktige poster     2,2  -3,6 

Sum      -255,9   -159,8 

       

Beregnet 28 prosent utsatt skattefordel     -71,7 -44,7

Balanseført utsatt skattefordel     2,6 0,0 

Fremførbart udekket underskudd utg jør MNOK 283 (592). 

Note 11  Egenkapital/aksjekapital og aksjonærinformasjon 

Konsern    2012 2011

Egenkapital per 01.01.     1 051,6   1 310,0 

Overgang til regnskapsprinsipp iht. IFRS vedrørende pensjoner, se note 6     -219,0 

Tilført ved estimatavvik pensjoner ført direkte mot EK     74,3  

Tilbakebetaling av kapital      -120,0 

Årsresultat     158,6  231,7 

Ekstraordinært utbytte for 2011, utbetalt i 2012    -   -12,1 

Avsetning til utbytte    -234,9   -139,0 

Egenkapital per 31.12         1 049,8        1 051,6 

     

 Aksje- Overkurs- Annen innskutt Annen 

Mesta AS kapital fond egenkapital egenkapital 2012 2011

Egenkapital per 01.01.  1 000,1  0,0   0,0   20,9   1 021,0   1 311,6 

Overgang til regnskapsprinsipp iht. IFRS  

vedrørende pensjoner, se note 6      0,0   -13,4 

Estimatavvik ført direkte mot egenkapital    47,8   47,8  

Tilført ved fusjon    550,0   -575,4   -25,4  

Tilbakebetaling av kapital      0,0   -120,0 

Ekstraordinært utbytte for 2011, utbetalt i 2012      0,0   -12,1 

Avsetning til utbytte    -234,9    -234,9   -139,0 

Overføring til annen egenkapital    -315,1   315,1   

Årsresultat      191,6   191,6   -6,1 

Egenkapital per 31.12.  1 000,1   0,0   0,0   0,0   1 000,1   1 021,0  
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Fri egenkapital    2012 2011

Annen egenkapital per 31.12.2011     20,9   85,8 

Overgang til regnskapsprinsipp iht. IFRS vedrørende pensjoner, se note 6    0,0   -13,4 

Estimatavvik ført direkte mot egenkapital     47,8  

Tilført ved fusjon     -25,4  

Konvertering overkursfond     0,0   225,7 

Ekstraordinært utbytte for 2011, utbetalt i 2012     0,0   -12,1 

Tilbakebetaling av kapital      -120,0 

Avsetning til utbytte     -234,9  

Overføring til annen egenkapital     0,0   -139,0 

Årsresultat     191,6   -6,1 

Sum annen egenkapital     0,0  20,9 

 

Aksjekapital og aksjonærinformasjon      

Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende i NOK Balanseført i MNOK

Aksjer  1 000 100  1 000  1 000,1 

      

Samtlige aksjer er eid av Nærings- og handelsdepartementet med full stemmerett. 

Note 12  Pantstillelser og garantiansvar 

    2012 2011

Garantiansvar     1 164,2   1 240,9 

Det er inngått en avtale med DNB om en garantiramme begrenset oppad til MNOK 1 400. Som sikkerhet for denne rammen er 

det avtalt en negativ pantsettelseserklæring på samme beløp.

Note 13  Offentlig tilskudd til restrukturering 

Mesta har restruktureringsforpliktelser som vedrører restruktureringsbehov identifisert under selskapsetableringen.  

Disse kostnadene dekkes delvis av staten over statsbudsjettet jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2002-2003) og over selskapets drift. 

For detaljer om omstillingskostnader over egen drift henvises det til note 14.
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I St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2002-2003) ble det beregnet at Mesta har en neddiskontert restruktureringsforpliktelse på MNOK 

1 468. Selskapet har fra etableringen 1. januar 2003 stått overfor betydelige restruktureringsoppgaver for å tilpasse seg 

markedsmessige vilkår. Restruktureringstiltakene omfatter tidligpensjonering, tjenestepensjonsordning Statens Pensjonskasse 

og opprettholdelse av særaldersgrense. I tillegg skal noe av midlene anvendes til administrasjon av nedbemanningen samt 

diverse kostnader (flyttekostnader, sanering maskiner, etc.). Grunnlaget for beregningene er i hovedsak avtaler inngått mellom 

Samferdselsdepartementet og de ansattes organisasjoner. Restruktureringsforpliktelsenes sammensetning er eksplisitt  

definert i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2002-2003) og det henvises til denne for ytterligere detaljer. 

Mesta har per 31.12.2012 mottatt totalt MNOK 993,6 utbetalt til selskapet i årene 2003, 2004 og 2005 iht. vedtak  

i Statsbudsjettene. Selskapet vil ikke motta ytterligere restruktureringsmidler fra Staten. 2012 er siste regnskapsår  

Mesta er forpliktet til å dekke disse restruktureringskostnadene.

     

Offentlige tilskudd iht. St.prp. nr.1 Tillegg nr.1 (2002-2003)     

Vedtatt ramme for restrukturering (2003-kroner)      1 468,0 

Mottatt tilskudd 2003-2005      993,6

Differanse bevilgning og mottatt tilskudd     474,4

 

Regnskapsmessig behandling av mottatt tilskudd og påløpte kostnader for 2012. Restruktureringsmidlene balanseføres på  

tidspunktet for innbetaling fra Staten. Mottatte midler avregnes løpende sammenstilt med pådratte kostnader i henhold til 

forutsetningene i St.prp.       

 

Regnskapsmessig status per 31.12.2012 er som følger:      

Tildelte restruktureringsmidler av Staten      993,6 

Totalt avsatt i konsernet for udekket forpliktelse       127,2 

Totalt estimert forpliktelse 31.12.2012     1 120,8 

Anvendte midler per 31.12.2011      1 110,8 

Utbetalt i 2012      10,0 

Anvendte midler per 31.12.2012      1 120,8 

Netto udekket forpliktelse per 31.12.2012      0,0 

Estimert framtidig forpliktelse knytter seg til inngåtte kontrakter om tidligpensjonering og opprettholdelse 

av pensjonsrettigheter iht. rammer gitt i St.prp. 1 Tillegg nr. 1 (2002-2003).

Neddiskontert verdi av netto udekket forpliktelse er presentert under andre avsetninger for forpliktelser.
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Note 14  Avsetning for omstilling over driften 
       

Avsetningen skal omfatte kostnader til tiltak som sluttpakker, AFP med gavepensjon, ventelønn, vartpenger og administrasjon 

av ordningene. Per 31.12.2012 var det 66 (86) aktive mottakere av ventelønn og vartpenger. 

Restavsetning viser beste estimat på de ulike kontrakter. Ny avsetning per 31.12.2012 er MNOK 47,6.

   Avsetning Utbetalt Endring Avsetning

   31.12.2011  2012 avsetning 31.12.2012

Sluttpakker/AFP med gavepensjon   0,6 -0,2 0,0 0,4

Ventelønn/Vartpenger   71,3 -24,2 0,0 47,1

Administrasjon o.a.   0,2 -0,1 0,0 0,1

Sum   72,1 -24,5 0,0 47,6

Note 15  Usikkerhet og betingede utfall 
       

Løpende inntektsføring av prosjekter innebærer usikkerhet da man baserer seg på estimater og vurderinger. For igangværende 

prosjekter er det usikkerhet når det g jelder framdrift, sluttprognose, tvister, garantiarbeid og lignende. Det endelige resultatet 

for et prosjekt kan derfor avvike fra den forventede sluttprognose. Det forekommer også tvister som avg jøres ved voldgift 

eller rettssak for avsluttede prosjekter. 

Det er g jort avsetninger for tvister mv. under annen kortsiktig g jeld. Resultatføringen er presentert som annen driftskostnad.

   Avsetning Utbetalt Endring Avsetning

Oversikt over avsetning til framtidige miljø- og garantiforpliktelser 31.12.2011  2012 avsetning 31.12.2012

Garantiavsetning (annen kortsiktig g jeld)   39,1 -0,1 -22,5 16,5

Miljøavsetning (andre avsetninger for forpliktelser)  30,3 0,0 -13,6 16,7

Note 16  Investering i foretak i samme konsern 

  Forretnings- Eier-/ Egenkapital Årsresultat Bokført verdi 

Mesta AS eier følgende:  kontor stemmeandel per 31.12.2012 2012 per 31.12.2012

Mesta Eiendom AS  Bærum 100 % 109,8 151,2  103,4 

Mesta Entreprenør AS  Bærum 100 % 20,7 -210,1  20,7 

Mesta Verksted AS  Bærum 100 % 26,0 13,9  16,7 

Mesta Sverige AB  Jönköping 100 % 4,2 -6,1  10,3 

Investering i datterselskapene er i morselskapet Mesta AS nedskrevet med MNOK 138,9 (2011: MNOK 139,7).
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  Forretnings- Eier-/ Egenkapital Årsresultat Bokført verdi 

Andre investeringer:  kontor stemmeandel per 31.12.2012 2012 per 31.12.2012

Vete Signaltjenester AS  Lillestrøm 7,5 % 3,8 3,4 0,5

Brødrene Bjugstad AS  Ringsaker  0,0 0,0  0,1 

Ikke videreført virksomhet        

Segment som selges presenteres som ikke videreført virksomhet.       

Mesta Entreprenør AS sin virksomhet består av produksjon av større veiprosjekter. Selskapets aktiviteter opphører  

ved avslutningen av eksisterende prosjekter og er fra 2012 presentert som ikke videreført virksomhet.        

I 2011 er også Mesta Industri AS inkludert som ikke videreført virksomhet.       

       

Resultat, balanse og kontantstrøm for ikke videreført virksomhet   2012 2011       

Driftsinntekter      616,0   1 227,8 

Driftskostnader      821,4   1 459,7 

Driftsresultat      -205,4   -231,9 

Netto finanskostnader      -4,7   -5,7 

Resultat før skatt      -210,1   -238,4 

Gevinst/tap ved salg      0,0   28,6 

       

Resultat ikke videreført virksomhet      -210,1   -209,8 

       

Anleggsmidler      37,4  

Omløpsmidler      342,6  

Sum eiendeler ikke videreført virksomhet      380,0  

       

Langsiktig g jeld      0,9  

Kortsiktig g jeld      251,3  

Sum g jeld ikke videreført virksomhet      252,2  

              

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter     -228,4  -227,2

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter     0,0  14,0

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter     228,4  213,1

Bankinnskudd, fordring på konsernkontosystem per 31. desember    0,0   0,0 
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Note 17  Lån til/fra foretak i samme konsern 

    Lån til foretak i samme konsern                        Lån fra foretak i samme konsern

Mesta AS  2012 2011  2012 2011

Mesta Drift AS   0,0   0,0    0,0   427,2 

Mesta Eiendom AS   119,0   0,0    2,4   152,9 

Mesta Elektro AS  0,0   0,0    0,0   9,9 

Mesta Entreprenør AS  14,3   87,2    10,8   0,0 

Mesta Verksted AS   1,9   0,0    0,1   6,3 

Mesta Sverige AB   8,5   0,0    0,0  0,0

Sum   143,7   87,2    13,3   596,3 

Tallene inkluderer både kundefordringer, leverandørg jeld, mellomværende og periodiseringer. Ingen poster forfaller 

senere enn ett år etter regnskapsårets slutt.  Lån fra selskap i samme konsern inkluderer i tillegg netto g jeld knyttet  

til konsernkontosystem med MNOK 78,8    

Note 18  Transaksjoner med nærstående parter 

Det er en omfattende handel mellom selskapene i Mesta konsernet. Disse transaksjoner utføres til alminnelige kontraktsvilkår,  

i konkurranse og med armlengdes avstand. Mesta AS leverer fellestjenester til alle datterselskapene innen it, regnskap, lønn og 

administrative funksjoner, som totalt utg jør MNOK 75,8 i 2012. 

Note 19  Finansiell markedsrisiko 

Kraft

Det er inngått avtale med Bergen Energi AS om kjøp og sikring av elektrisk kraft på Mestas vegne. Fysisk kraft kjøpes spot 

på Nord Pool. Bergen Energi AS har i tillegg fullmakt til å inngå finansielle sikringskontrakter. Løpende priser for spotkjøp og 

sikringskontrakter er kvotert i EURO. Fysisk kraftkjøp avregnes og bokføres løpende i NOK. Finansielle kontrakter avregnes 

og bokføres i NOK ved levering. Markedsverdi finansielle kontrakter per 31.12.2012 er på MNOK -0,7, (2011: MNOK -0,7).

Innkjøp

Mesta g jør det vesentligste av sine innkjøp basert på priser i NOK. Større innkjøp i valuta blir løpende vurdert valutasikret.

Likvider

Plasseringer av likvide midler g jøres med en kort tidshorisont med banker.
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Note 20  Fusjon 

Mesta AS har i 2012 g jennomført to fusjonsprosesser hvor først de heleide datterselskapene Baneteknikk AS og Sande Maskin 

og Transport Molde AS, ble innfusjonert i Mesta Drift AS.  Hvor så det fusjonerte Mesta Drift AS og Mesta Elektro AS ble inn-

fusjonert i Mesta AS som overtakende selskap. Overdragende selskaper oppløses ved fusjonen.  Fusjonene er regnskapsmessig 

behandlet etter kontinuitetsmetoden (selskapskontinuitet) i samsvar med Norsk Regnskapsstandard om fusjon av heleide døtre 

med effekt fra 1. januar 2012. Skattemessig kontinuitet er benyttet for begge fusjoner. Elimineringer er foretatt for aksjer og 

internt mellomværende.
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