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RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2000

Beløp i mill. kroner

2. kvartal 2000 2. kvartal 1999 1999
Driftsinntekter 1.840,8 1.673,2 6.486,8
Driftsresultat 98,4 81,9 328,3
Resultat før skatt 80,0 74,0 295,3
Resultat per aksje (kroner) 2,07 2,16 8,41

Beløp i mill. kroner

2. kvartal 2000 2. kvartal 1999 1. halvår 2000 1. halvår 1999 1999
Virksomhets-
områder

Oms. Resultat
før skatt

Oms. Resultat
før skatt

Oms. Resultat
før skatt

Oms. Resultat
før skatt

Oms. Resultat
før skatt

Bygg * 803,3 34,3 742,4 34,1 1.577,3 52,9 1.337,2 47,3 2.950,6 119,6
Anlegg * 417,4 9,5 533,7 25,4 749,6 3,6 1.077,6 39,1 1.952,3 86,3
Industri * 599,2 29,4 472,6 15,9 958,1 18,9 654,5 8,8 1.563,5 61,2
Eiendom 65,4 7,1 46,7 -0,7 94,7 16,2 126,6 11,9 327,6 29,7
Annet -44,5 -0,3 -122,2 -0,7 -102,8 0,2 -187,1 0,3 -307,2 -1,5
Sum* 1.840,8 80,0 1.673,2 74,0 3.276,9 91,8 3.008,8 107,4 6.486,8 295,3

* Historiske tall er omarbeidet som følge av at virksomhetsområdet Maskinutleie nå rapporteres i Divisjon Industri

Hovedtrekk
Veidekkes omsetning i 2. kvartal 2000 var 1.841 mill. kroner (1.673 mill. kroner). Resultat før
skatt var 80,0 mill. kroner (74,0 mill. kroner). Entreprenørvirksomheten, dvs. Divisjon Bygg og
Divisjon Anlegg, hadde et resultat på 43,8 mill. kroner (59,5 mill. kroner). Divisjon Industri
hadde et resultat i kvartalet på 29,4 mill. kroner (15,9 mill. kroner). Resultatet for Divisjon
Eiendom var 7,1 mill. kroner (-0,7 mill. kroner).

For første halvår var omsetningen 3.277 mill. kroner som er en økning på 9% i forhold til i fjor
(3.008,8 mill. kroner). Resultat før skatt var 91,8 mill. kroner (107,4 mill. kroner).

Resultatmarginen for 2. kvartal ble 4,4% (4,4%) og for 1. halvår 2,8% (3,6%). Den relativt sett
svake marginen i 1. halvår i forhold til året før, skyldes primært tilbakegang i omsetning innen
anleggsvirksomheten. Videre har streiken i forbindelse med lønnsoppgjøret hatt en negativ
resultateffekt på 10 mill. kroner i 2. kvartal.

Konsernets driftsresultat i 1. halvår var 123,3 mill. kroner (119,8 mill. kroner). I driftsresultatet
er det tatt hensyn til goodwillavskrivninger på 28 mill. kroner (13,1 mill. kroner). Netto
finansresultat var –31,5 mill. kroner (–12,4 mill. kroner). Økningen i goodwill- og
finanskostnader skyldes de betydelige selskapsoppkjøpene som ble foretatt i løpet av 1999 og i
begynnelsen av inneværende år.

Resultat per aksje var kr. 2,07 (kr 2,16) for 2. kvartal og kr. 2,58 (kr. 3,19) for første halvår.

Konsernets ordrereserve har økt betydelig og er meget tilfredsstillende. Ved utgangen av 2.
kvartal var ordrereserven 4.102 mill. kroner, sammenlignet med 3.210 mill. kroner ved
årsskiftet og 3.197 mill. kroner på samme tid i fjor.



RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2000 – VEIDEKKE ASA 2

Viktige hendelser
Veidekke har som mål å styrke posisjonen som den ledende aktør i Norge så vel geografisk
som innen utvalgte fagområder. Selskapet har kjøpt 80% av fundamenteringsvirksomheten til
Bj. Kynningsrud AS i Fredrikstad for 69 mill. kroner. Kynningsrud er ledende i
fundamenteringsmarkedet i Norge og har også virksomhet i Sverige. Gjennom dette oppkjøpet
har anleggsvirksomheten utvidet sitt virksomhetsområde og fått tilført betydelig kompetanse
og gjennomføringsevne. Fundamentering er et område som antas å bli et stadig viktigere
element i den type kontrakter som kommer til utførelse i tiden fremover.

Divisjon Bygg har befestet sin posisjon på Sørlandet gjennom å kjøpe Br. Reme AS i
Kristiansand, den største entreprenørbedriften i Agder-fylkene. Veidekke overtar 85% av
aksjene, som er verdsatt til 106 mill. kroner.

Både i Kynningsrud Fundamentering og i Br. Reme fortsetter minoritetseierne i
lederposisjoner i selskapene, noe som er en styrke med henblikk på å opprettholde en fortsatt
høy lønnsomhet og for den videre utvikling av bedriftene.

Det forventes nå at den videre vekst innen entreprenørvirksomheten primært vil skje i
Skandinavia.

For å bygge opp en sterkere markedsposisjon i sentrale områder i Sverige, er Veidekke nå i
ferd med å etablere virksomhet i Stockholm i tillegg til virksomheten i Gøteborg. Markedet for
byggevirksomhet og eiendomsutvikling, samt mindre og mellomstore anleggsprosjekter i
denne regionen vurderes som meget interessant.

Bygg
Divisjon Bygg hadde en omsetning i 2. kvartal på 803 mill. kroner (742 mill. kroner). Resultat
før skatt var 34,3 mill. kroner (34,1 mill. kroner). For 1. halvår var omsetningen 1.577 mill.
kroner (1.337 mill. kroner), som tilsvarer en vekst på 18%. Resultatet var 52,9 mill. kroner (47,3
mill. kroner). Streiken i forbindelse med lønnsoppgjøret har påvirket divisjonens resultat
negativt med 5 mill. kroner. Resultatmarginen for 2. kvartal ble 4,3%.

Gjennom overtakelsen av 85% av aksjene i Br. Reme AS vil Veidekke få en langt sterkere
posisjon i Agder-fylkene, der flere større byggeprosjekter skal realiseres i nær fremtid. Reme
antas å omsette for drøyt 300 mill. kroner i år og har hittil fremvist gode resultatmarginer.
Regnskapsmessig overtakelse skjer per 1. juli i år.

Etter årets seks første måneder hadde byggvirksomheten en ordrereserve på 2.817 mill. kroner,
sammenlignet med 2.170 mill. kroner på samme tid i fjor og 2.272 mill. kroner ved årsskiftet.
56% av ordrereserven er prosjekter som er utviklet i samarbeid med kunden.

Anlegg
Divisjon Anlegg økte sin omsetning i 2. kvartal til 417 mill. kroner fra 332 mill. kroner i 1.
kvartal. Til tross for denne positive utviklingen ble omsetningen i 1. halvår bare 750 mill.
kroner mot 1.078 mill. kroner i samme periode i 1999, dvs. en nedgang på 30%. Resultatet for
2. kvartal ble 9,5 mill. kroner (25,4 mill. kroner). For 1. halvår ble resultatet 3,6 mill. kroner
(39,1 mill. kroner).
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På bakgrunn av det sviktende anleggsmarkedet i Norge var det ventet at Divisjon Anlegg ville
få nedgang i omsetning og resultat. Marginene er presset som følge av lavt volum og hard
konkurranse om oppdragene. Divisjon Anlegg kan likevel vise bedret margin fra 1. til 2.
kvartal. Isolert sett ga 2. kvartal en resultatmargin på 2,3% mot –1,8% i 1. kvartal. Dette er
oppnådd til tross for at det har vært lagt vekt på å opprettholde tilstrekkelig kapasitet og
kompetanse gjennom nedgangsperioden for å kunne møte en forventet oppgang i markedet.
Resultatforbedringen er en følge av de tiltak som har vært iverksatt for å redusere kostnadene
og øke effektiviteten. Streiken i forbindelse med lønnsoppgjøret har påvirket kvartalsresultatet
negativt med 2 mill. kroner.

Resultatet for 1. halvår er i stor grad påvirket av avsetningen på 10 mill. kroner som ble foretatt
i 1. kvartal i forbindelse med omstruktureringen av Nor-Icil, et arbeid som ventes å være
avsluttet i løpet av året. Avsetningen vurderes som tilstrekkelig. For øvrig viser
utenlandsvirksomheten positive resultater i 2. kvartal.

Det har vært nedgang i anleggsmarkedet helt fra 2. halvår 1998. Nedgangen flatet imidlertid ut i
løpet av 1. halvår i år, og det ventes at markedet vil ta seg opp igjen mot slutten av året da en
rekke større prosjekter etter hvert vil komme ut på anbud. Bedringen i markedet vil imidlertid
først få effekt helt på slutten av året og inn i neste år. Fortjenestemarginen for annet halvår
forventes derfor å ligge på samme nivå som for 2. kvartal, dvs. på nivå 2%, men med et noe
høyere volum.

Divisjon Anlegg har klart å øke sin markedsandel i det svake anleggsmarkedet i Norge
gjennom sterk prioritering i valg av prosjekter og ved å kunne tilby alternative løsningsforslag
til kundene. I løpet av 2. kvartal er ordrereserven styrket med 326 mill. kroner. Etter første
halvår har anleggsvirksomheten en samlet ordrereserve på 1.285 mill. kroner, sammenlignet
med 1.027 mill. kroner på samme tid i fjor og 938 mill. kroner ved årsskiftet. I løpet av
kvartalet har Divisjon Anlegg vunnet flere viktige kontrakter, bl.a. to nye vannkraftverk, ett i
Valdres og ett i Sogn og Fjordane, grunnarbeider for Telenor på Fornebu, samt T-baneringen
fra Ullevål til Nydalen i Oslo.

Divisjon Anlegg overtok i august fundamenteringsvirksomheten til firmaet Bj. Kynningsrud
AS, med regnskapsmessig virkning fra 2. halvår. Selv om Kynningsrud Fundamentering AS
skal drives videre som et selvstendig og uavhengig selskap, vil oppkjøpet bidra til økt
konkurranseevne både i det norske og det svenske markedet. En rekke av de prosjektene som
nå kommer ut på anbud, vil innebære betydelige fundamenteringsarbeider. Det å sikre
kompetanse og gjennomføringsevne innen dette fagområdet vurderes derfor som strategisk
viktig.

Industri
Divisjon Industri omfatter nå fire virksomhetsområder etter at virksomhetsområdet
Ferdigbetong ble solgt i 2. kvartal. De fire virksomhetsområdene er Asfalt/Råvarer,
Gjenvinning, Maskinutleie og Værbeskyttelse. Området Maskinutleie har til og med 1999 vært
rapportert i henholdsvis Divisjon Bygg og Divisjon Anlegg. Historiske tall er korrigert for
sammenligningens skyld. Etter overtakelsen av Stavdal ventes Divisjon Industri å oppnå en
omsetning på om lag 2 milliarder kroner i år.
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Divisjon Industri hadde i første halvår en omsetning på 958 mill. kroner (655 mill. kroner).
Resultatet var 18,9 mill. kroner (8,8 mill. kroner). For 2. kvartal var omsetningen 599 mill.
kroner (473 mill. kroner) og resultatet 29,4 mill. kroner (15,9 mill. kroner). Driftsresultat før
finans, goodwill og salgsgevinst er betydelig styrket i forhold til fjoråret og utgjør 60,1 mill.
kroner mot 35,8 mill. kroner i fjor. Økningen i finans- og goodwillkostnader henger sammen
med de betydelige investeringene som er foretatt de senere år, hvorav Stavdal er den
vesentligste. Streiken i forbindelse med lønnsoppgjøret har påvirket divisjonens resultat
negativt med 3 mill. kroner. Resultatmarginen i 2. kvartal var 4,9%.

Veidekke avviklet i 2. kvartal sitt engasjement i produksjon av ferdigbetong. Dette var et
område som Veidekke gikk inn i i 1998, dels for å være med i den strukturendring som man
antok ville skje i bransjen, dels for å sikre konkurransemessige vilkår for levering av
ferdigbetong til entreprenørvirksomheten. Siden da er ferdigbetongbransjens struktur blitt
endret ved at flere sementprodusenter nå er inne på eiersiden. Derfor har Veidekke valgt å
trekke seg ut og har solgt sin ferdigbetongvirksomhet til et dansk selskap, Unicon Beton, for
108 mill. kroner. Salget ga en gevinst på 20 mill. kroner, som er tatt med i tallene for 2. kvartal.

Området Asfalt/Råvarer hadde i årets første seks måneder en omsetning på 336 mill. kroner
(380 mill. kroner). Produsert asfaltvolum i perioden er betydelig lavere enn året før, en
reduksjon på ca. 25%. Selv med denne reduksjonen har Veidekke opprettholdt sine
markedsandeler. Volumreduksjonen har blant annet sammenheng med at produksjonen kom
sent i gang enkelte steder i landet, og at det var meget ugunstige værforhold i mai og juni.
Hovedårsaken er dog at det har vært betydelig lavere etterspørsel etter asfalt fra Statens
vegvesen. Det ventes imidlertid noe bedring i etterspørselen utover høsten. Til tross for den
sterke konkurransen i markedet har enkelte produsenter bygd opp ytterligere kapasitet, hvilket
igjen forsterker priskonkurransen.

Veidekkes virksomhet innen produksjon av råvarer (pukk og grus) er på nivå med fjoråret. For
øvrig har tiltakene som har vært gjennomført for å redusere divisjonens vinterkostnader,
bidratt positivt til områdets lønnsomhet i 2. kvartal.

Veidekke Gjenvinning hadde en omsetning ved utgangen av 1. halvår på 94 mill. kroner (78
mill. kroner). Til tross for omsetningsøkningen har aktiviteten vært lavere enn forutsatt i årets
første seks måneder. Nye kontrakter innen riving av bygg og jordrensing vil bidra til å øke
omsetningen i 2. halvår. Bransjen er fortsatt preget av høy fragmentering, og det forventes en
videre restrukturering av bransjen i tiden fremover.

Maskinutleie hadde en omsetning i årets seks første måneder på 340 mill. kroner (149 mill.
kroner). Området består av virksomhetene til selskapene Bautas og Stavdal. Bautas viser
fortsatt gode tall med et resultat etter 1. halvår på 6,8 mill. kroner. Stavdals virksomhet i Norge
viser en kraftig forbedring fra i fjor, men er fremdeles svak. Virksomheten i Sverige går bra.
Samlet viser Stavdal et negativt resultat etter goodwill og finans på –8 mill. kroner for 1. halvår.
Resultatet er påvirket av ekstraordinære IT-kostnader på 2 mill. kroner. Området
Værbeskyttelse, som drives av Stavdals datterselskap Jonsered, hadde en omsetning i 1. halvår
på 128 mill. kroner og utvikler seg positivt.
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Eiendom
Virksomheten omfatter utvikling av bolig- og næringseiendommer samt forvaltning og drift av
næringseiendommer. Forvaltning av næringseiendommer er primært relatert til fremtidige
utviklingseiendommer med allerede eksisterende bebyggelse som leies ut.

Divisjon Eiendom hadde i første halvår en omsetning på 95 mill. kroner (127 mill. kroner).
Resultatet for 1. halvår er 16,2 mill. kroner (11,9 mill. kroner). For 2. kvartal er omsetningen 65
mill. kroner (47 mill. kroner) og resultatet 7,1 mill. kroner (-0,7 mill. kroner). Resultatet for 2.
kvartal kan primært knyttes til salg av et ferdig utviklet næringsbygg.

I 1. halvår er det igangsatt produksjon av 180 boliger, fordelt på fem prosjekter. Det største er
et prosjekt i Haugesund på 58 leiligheter. I juli ble et stort boligprosjekt i Trondheim på totalt
130 boligenheter lagt ut for salg. Responsen i markedet har vært positiv. Bygging blir igangsatt
så snart et tilstrekkelig antall boliger er forhåndssolgt, og prosjektet antas å være ferdigstilt i
desember 2002.

Selskapets risikoeksponering innen bolig og næringsbygg vurderes som beskjeden. Divisjon
Eiendom har bundet 565 mill. kroner i utviklingsprosjekter, fordelt på 262 mill. kroner innen
boligutvikling og 303 mill. kroner innen næringsutvikling. Sistnevnte eiendommer genererer
brutto leieinntekter på årlig basis på om lag 35 mill. kroner.

HMS
Ved utgangen av 2. kvartal var H-verdien (antall fraværsskader per million arbeidstimer) 11,0
sammenlignet med 11,6 ved utgangen av 1. kvartal og 9,4 ved årsskiftet. Det langsiktige målet
er å oppnå et skadefritt Veidekke. På de enkelte bygg- og anleggsplassene arbeides det derfor
med bevisstgjøring i forhold til skaderisiko og med tilhørende skadeforebyggende tiltak.
Divisjon Anlegg oppnådde denne gang et helt skadefritt kvartal, og totalt i konsernet var det i
2. kvartal kun ni skader med fravær mot 25 i 1. kvartal i år.

Sykefraværet for timelønnede er fortsatt økende og var 7,0% ved utgangen av kvartalet mot
6,8% ved årsskiftet.

Finansielle forhold
Bruttoinvesteringer i 1. halvår var 896 mill. kroner (126 mill. kroner). Økningen skyldes
hovedsakelig kjøpet av Stavdal og Bøhler-selskapene i 1. kvartal i år. Salg av maskiner og
utstyr utgjorde 110 mill. kroner (22 mill. kroner).

Konsernets totale eiendeler var 4.886 mill. kroner (3.702 mill. kroner). Balansen har i løpet av
2. kvartal økt med 665 mill. kroner, noe som først og fremst skyldes økt sesongmessig
aktivitet. Egenkapitalandelen var 26,7% (27,5%).

Netto rentebærende gjeld var 1.141 mill. kroner (515 mill. kroner). Endringen kan relateres til
bedriftskjøp i 1999 og i 1. kvartal 2000, både til kjøpesum for det enkelte selskap og
selskapenes netto rentebærende gjeld. I forhold til utgangen av 1. kvartal er netto rentebærende
gjeld omtrent uendret.
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Veidekke har ved utgangen av 2. kvartal ubenyttede, kommiterte lånerammer på 120 mill.
kroner.

Aksjer og aksjonærforhold
Den fortrinnsrettede emisjonen som ble gjennomført i april/mai, økte selskapets egenkapital
med 191,6 mill. kroner. Formålet med emisjonen var å styrke selskapets finansielle stilling for
fremtidig vekst i Norge og Skandinavia. Selskapets største aksjonærer per 30. juni er
Storebrand (13,5%) og Folketrygdfondet (12,6%).

Utsikter
Ut fra sysselsettingstallene ser det ut til at aktiviteten i bygg- og anleggsnæringen er
opprettholdt på et høyere nivå enn den svake tendensen mot slutten av 1999 kunne tyde på.
Tilgjengelige tall viser at bransjens ordrereserve etter 1. kvartal i år var i overkant av
forventningene. Det er imidlertid betydelig forskyvning mellom de ulike segmentene. For
boliger er det fortsatt vekst, mens anleggsmarkedet som ventet utvikler seg svakt.
Ordresituasjonen for yrkesbygg var positiv i 1. kvartal, men utviklingen for resten av året ser ut
til å bli flatere. Her vil den videre renteutviklingen være av stor betydning.

På bakgrunn av selskapets gode resultater i 2. kvartal og den sterke ordrereserven forventes
såvel økt omsetning som resultatforbedring i 2. halvår.

Veidekke har en solid posisjon i Norge innen de fleste forretningsområdene og ytterligere
selskapsoppkjøp vil være begrenset. Strukturendringene på nordisk basis fortsetter, og
konsernet forventer en videre utvikling i Skandinavia innenfor hovedsatsingsområdene
gjennom oppkjøp og utvikling av allianser.

Oslo, 16. august 2000
VEIDEKKE ASA
Styret
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Beløp i mill. kroner

RESULTATREGNSKAP
2. kvartal

2000
2. kvartal

1999
1. halvår

2000
1. halvår

1999 1999 1998
Driftsinntekter 1.840,8 1.673,2 3.276,9 3.008,8 6.486,8 5.645,0
Driftskostnader -1.668,6 -1.550,6 -2.994,1 -2.811,5 -5.910,2 -

5.158,8
Avskrivninger -73,8 -40,7 -159,5 -77,5 -248,3 -198,4
Driftsresultat 98,4 81,9 123,3 119,8 328,3 287,8
Netto finansresultat -18,4 -7,9 -31,5 -12,4 -33,0 -5,5
Resultat før skattekostnad 80,0 74,0 91,8 107,4 295,3 282,3
Skattekostnad -24,8 -22,9 -28,5 -33,3 -92,0 -80,9
Minoritetsandel -2,7 -1,9 -1,2 -1,4 -7,9 -13,2
Årsoverskudd 52,5 49,2 62,1 72,7 195,4 188,2

Resultat per aksje (kroner) * 2,07 2,16 2,58 3,19 8,41 8,10
Resultat per aksje er justert for aksjesplitt per mars 2000 og fortrinnsrettsemisjon per mai 2000

Beløp i mill. kroner
RESULTATREGNSKAP
2. kvartal 2000

Bygg Anlegg Industri Eiendom Annet Sum

Driftsinntekter 803,3 417,4 599,2 65,4 -44,5 1.840,8
Driftskostnader -778,3 -406,9 -547,5 -53,7 44,0 -1.742,4
Driftsresultat 25,0 10,5 51,7 11,7 -0,5 98,4
Netto finansresultat 9,3 -1,0 -22,3 -4,6 0,2 -18,4
Resultat før skattekostnad 34,3 9,5 29,4 7,1 -0,3 80,0

Beløp i mill. kroner
BALANSE 30.6.2000 31.12.1999 31.12.199

8
Anleggsmidler 2.158,1 1.471,3 1.234,9
Andre omløpsmidler 2.335,8 1.815,8 1.609,4
Likvide midler 391,6 278,4 369,1
Sum eiendeler 4.885,5 3.565,5 3.213,4

Egenkapital inkl. minoritet 1.304,9 1.050,0 944,0
Langsiktig gjeld 1.504,1 517,6 197,7
Kortsiktig gjeld 2.076,5 1.997,9 2.071,7
Sum gjeld og egenkapital 4.885,5 3.565,5 3.213,4

ØVRIGE HOVEDTALL 30.6.200
0

30.6.199
9

31.12.199
9

31.12.1998

Ordrereserve Bygg og Anlegg (mill. kr.) 4.102 3.197 3.210 2.682
Egenkapitalandel (%) 26,7 27,5 29,4 29,3
Netto rentebærende gjeld (mill. kr.) 1.140,7 514,8 206,8 32,4
Antall ansatte 4.513 4.205 4.175 4.047


