
Veidekke ASA, Informasjonsavdelingen, Postboks 505 Skøyen, 0214 Oslo, tlf. 21 05 50 00
E-post: firmapost@veidekke.no - Internett: http://www.veidekke.no

Finansiell informasjon om Veidekke finnes på http://www.huginonline.no/VEI
Pressemelding, side 1

Oslo, 12. august 1999

Veidekke etter første halvår:
Sterke resultater og historisk høy ordrereserve

Veidekke har i annet kvartal ytterligere styrket sin markedsposisjon med økt omsetning og økte
markedsandeler innenfor alle virksomhetsområder sammenlignet med fjoråret. Resultatene er
også bedret i entreprenør- og industrivirksomheten. "Markedsutviklingen har vært bedre enn
ventet, særlig innen byggsektoren. Tilgangen på nye oppdrag har vært god, og ordrereserven
er nå høyere enn noen gang før," sier konsernsjef Terje R. Venold.

"Utsiktene for norsk økonomi og markedsutviklingen hittil i år kan tyde på at nedgangen i bygg-
og anleggsproduksjonen blir mindre i 1999 enn det som tidligere har vært lagt til grunn," sier
Terje R. Venold. "Byggmarkedet har vært bedre enn ventet i første halvår, mens anlegg har hatt
en nedgang, i samsvar med prognosene. Det er imidlertid utsikter til at anleggsmarkedet vil bli
noe bedre i annet halvår," hevder Venold.

Veidekkes omsetning i første halvår var 3.009 mill. kr., som er en vekst på 17% i forhold til i fjor.
8% av økningen kommer fra oppkjøpte bedrifter og 9% gjennom organisk vekst. Resultat før
skatt var 107,4 mill. kr. (122,6 mill. kr.). Nedgangen skyldes mindre eiendomsgevinster enn i fjor.
For kvartalet var Veidekkes omsetning 1.673 mill. kr. (1.495 mill. kr.) og resultatet før skatt var
74,0 mill. kr. (86,7 mill. kr.). Entreprenørvirksomheten, dvs. Bygg og Anlegg, hadde et resultat på
62,6 mill. kr., som er en økning på 10,3 mill. kr. i forhold til annet kvartal i fjor, mens Industri
hadde et tilnærmet uendret resultat, 12,8 mill. kr. (12,5 mill. kr.). Resultatet for Eiendom var -0,7
mill. kroner (22,2 mill. kroner).

Tilgangen på nye oppdrag i annet kvartal var på 1.634 mill. kr. Ordrereserven ved utgangen av
kvartalet var 3.197 mill. kr., sammenlignet med 2.682 mill. kr. ved årsskiftet og 3.011 mill. kr. på
samme tid i fjor.

"Med utgangspunkt i våre resultater for første halvår, vår sterke markedsposisjon og vår solide
ordrereserve, har Veidekke de beste forutsetninger for å realisere sine økonomiske mål også for
inneværende år. En god finansiell posisjon gir oss også styrke til å videreføre de forretnings-
messige satsingene innen hvert virksomhetsområde," sier konsernsjef Terje R. Venold.

For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:

Konsernsjef Terje R. Venold, tlf. 21 05 77 01 eller mobil 905 82 323
Finansdirektør Jørgen G. Michelet, tlf. 21 05 77 22 eller mobil 917 43 856
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RESULTATTALL OG VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

Beløp i mill. kroner
1. halvår 1999 1. halvår 1998 2. kvartal 1999 2. kvartal 1998 1998

Virksomhets-
områder

Oms. Resultat
før skatt

Oms. Resultat
før skatt

Oms. Resultat
før skatt

Oms. Resultat
før skatt

Oms. Resultat
før skatt

Bygg 1.369,9 51,1 1.204,4 49,9 761,5 35,8 652,7 31,1 2.345,0 109,6
Anlegg 1.104,3 42,1 989,1 33,0 549,4 26,8 536,8 21,2 2.223,9 88,1
Industri 505,3 2,0 329,7 3,5 392,8 12,8 283,1 12,5 1.031,7 52,0
Eiendom 126,6 11,9 60,1 39,4 46,7 -0,7 32,9 22,2 84,7 37,3
Annet -97,3 0,3 -14,9 -3,2 -77,2 -0,7 -10,4 -0,3 -40,3 -4,7
Sum 3.008,8 107,4 2,568,4 122,6 1.673,2 74,0 1.495,1 86,7 5.645,0 282,3

Bygg
Divisjon Bygg hadde en omsetning i første halvår på 1.370 mill. kr. (1.204 mill. kr.), som tilsvarer
en vekst på 14%. Resultatet var 51,1 mill. kr. (49,9 mill. kr.). I annet kvartal var omsetningen 762
mill. kr. (653 mill. kr.) og resultatet før skatt 35,8 mill. kr. (31,1 mill. kr.). Resultatmarginen har
dermed økt fra 2,5% i 1. kvartal til 4,7% i annet kvartal.

Ved utgangen av juni hadde Divisjon Bygg en ordrereserve på 2.170 mill. kr., mot 1.629 mill. kr.
på samme tid i fjor og 1.497 mill. kr. ved årsskiftet. Av nye oppdrag kan nevnes kontrakten på det
nye hotellet i Bjørvika i Oslo for Olav Thon Gruppen. Kontrakten er på 245 mill. kr.

Anlegg
Divisjon Anleggs omsetning i første halvår var 1.104 mill. kr. (989 mill. kr.), med et resultat på
42,1 mill. kr. (33,0 mill. kr.). For annet kvartal isolert var omsetningen 549 mill. kr. (537 mill. kr.)
og resultatet 26,8 mill. kr. (21,2 mill. kr.). Resultatmarginen har økt fra 2,8% i første kvartal til
4,9% i annet kvartal.

Sett under ett, har det vært stor aktivitet i divisjonen de første seks månedene. Divisjon Anlegg
hadde ved utgangen av juni en ordrereserve på 1.027 mill. kr., sammenlignet med 1.382 mill. kr.
på samme tid i fjor og 1.185 mill. kr. ved årsskiftet. I løpet av kvartalet er Divisjon Anlegg blitt
tildelt flere større prosjekter, bl.a. Folgefonntunnelen (83 mill. kr.) og grunn- og betongarbeider
ved Haukeland sykehus (93 mill. kr.). I begynnelsen av august fikk Veidekke kontrakten på
Tunnelpakke 2 i Vestfold til 114 mill. kr.

Den internasjonale virksomheten, det vil primært si Noremcos virksomhet i Øst-Afrika, hadde en
omsetning på 194 mill. kr. (198 mill. kr.) med positivt resultat. Virksomheten i Sverige gjennom
Vecon utvikler seg også positivt, og ordrereserven er opprettholdt.

Industri
Divisjon Industri omfatter selskapets virksomhet innenfor asfalt, pukk og grus, ferdigbetong og
gjenvinning. Dessuten er Bautas, Veidekkes selskap for utleie av maskiner og utstyr, fra og med
annet kvartal organisatorisk underlagt Divisjon Industri, mens resultatene som tidligere
rapporteres fordelt på Bygg og Anlegg.
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Omsetningen i Divisjon Industri i første halvår var 505 mill. kr. (330 mill. kr.) og resultatet var 2,0
mill. kr. (3,5 mill. kr.). For annet kvartal var omsetningen 393 mill. kr. (283 mill. kr.) og resultatet
12,8 mill. kr. (12,5 mill. kr.). Driftsresultatet før finans og goodwill er betydelig styrket og utgjør
27,8 mill. kr. mot 11,9 mill. kr. i fjor. Industrivirksomhetens økte finans- og goodwillkostnader
henger sammen med selskapets betydelige satsinger, spesielt innen gjenvinning og ferdigbetong.

Asfalt- og pukk- og grusvirksomheten, som nå drives gjennom selskapet Kolo Veidekke a.s,
hadde i første halvår en omsetning på 395 mill. kr., som er 74 mill. kr. høyere enn i tilsvarende
periode i fjor. Omsetningsøkningen kommer av at selskapet i 3. kvartal i fjor overtok
virksomheten til Hans Gaarder A/S i Larvik og de resterende 50% av A/S Kongsvinger Asfalt.

Ferdigbetongvirksomheten utvikler seg positivt. HF-Gruppen, som er 43% eid av Veidekke, har
under etablering et ferdigbetongverk i Trondheim, som skal settes i drift i løpet av august.

Veidekke Gjenvinning er nå landets ledende bedrift innen riving, mottak og gjenvinning av tyngre
byggavfall. I annet kvartal har Veidekke og det nederlandske entreprenørfirmaet Mourik Groot
Ammers B.V. dannet selskapet Veidekke Mourik Jordrens AS, et selskap som spesialiserer seg i
rensing av forurenset grunn.

Bautas' positive utvikling fortsetter. Omsetningen i første halvår var 59 mill. kr. (33 mill. kr.) og
resultatet var 6,8 mill. kr. (3,7 mill. kr.). I annet kvartal var omsetning og resultat henholdsvis 34
mill. kr. (18,2 mill. kr.) og 3,1 mill. kr. (2,9 mill. kr.).

Eiendom
Virksomheten omfatter utvikling av nærings- og boligprosjekter, og divisjonen hadde i første
halvår en omsetning på 127 mill. kr. (60 mill. kr.), hvorav 23 mill. kr. (13 mill. kr.) skriver seg fra
leieinntekter. Øvrig omsetning relateres til de kontrakter Veidekke har på forvaltning, drift og
vedlikehold av næringsbygg for andre eiendomsbesittere, samt boligutvikling og gevinster ved
salg av næringseiendommer og boliger. Resultatet for første halvår var 11,9 mill. kr. (39,4 mill.
kr.). I annet kvartal var omsetningen 47 mill. kr. (33 mill. kr.) og  resultatet -0,7 mill. kr. (22,2 mill.
kr.). Resultatet skyldes rentekostnader og utgiftsføring av kostnader i forbindelse med
prosjektering og utvikling av tomteområder, og at det ikke ble realisert noen eiendomsgevinster i
annet kvartal.

Det er ikke skjedd vesentlige endringer i eiendomsporteføljen eller i prosjekter under bygging.
Veidekke har nå 250 boliger under produksjon, hvorav 88 er usolgte. Risikoeksponeringen
vurderes som beskjeden. For øvrig vil reguleringsplanene for en rekke av selskapets
boligprosjekter være ferdige i løpet av et års tid, og Veidekke planlegger å bygge ca. 350 boliger i
egenregiprosjekter til neste år.
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Finansielle forhold
Bruttoinvesteringer i maskiner og utstyr i første halvår var 126 mill. kr. (151 mill. kr.).
Investeringer i ny virksomhet utgjorde 156 mill. kr. Salg av maskiner og utstyr beløp seg til 22
mill. kr. (15 mill. kr.). Konsernets totale eiendeler var 3.702 mill. kr. (2.773 mill. kr.).
Egenkapitalandelen var 27,5% (32%). Netto rentebærende posisjon var - 514 mill. kr. (11 mill.
kr.). Endringen i rentebærende posisjon relateres til de betydelige ekspansjonsinvesteringene som
er blitt foretatt i løpet av de siste 12 måneder.

Aksjonær- og børsforhold
I første halvår er det omsatt 2,5 millioner Veidekke-aksjer over børs (2,7 millioner). De største
aksjonærene er Folketrygdfondet (12,3%) og Storebrand (10,4%). De ansattes eierandel utgjør
15,8% og i alt eier 1.525 ansatte aksjer i selskapet.

Helse, miljø og sikkerhet
Veidekke hadde ved utgangen av annet kvartal en H-verdi (antall fraværsskader pr. million
arbeidstimer) på 10,2 mot 10,8 ved utgangen av første kvartal og 11,9 ved årsskiftet. Utviklingen
har vært spesielt positiv i Divisjon Anlegg, som ikke har hatt noen fraværsskader i annet kvartal.
Selv om skadetallene er på vei nedover, har vi i de siste 12 månedene hatt noen meget alvorlige
arbeidsulykker på våre byggeplasser. Innsatsen innen helse, miljø og sikkerhet er derfor satt
ytterligere i fokus. Sykefraværet for timelønnede har hatt en svakt ugunstig utvikling og var 6,4%
etter første halvår, mot 6,1% ved årsskiftet.
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Beløp i mill. kroner

RESULTATREGNSKAP
2. kvartal

1999
1. halvår

1999 1998
2. kvartal

1998
1. halvår

1998 1997
Driftsinntekter 1.673,2 3.008,8 5.645,0 1.495,1 2.568,4 4.960,8
Driftskostnader -1.550,6 -2.811,5 -5.158,8 -1.366,6 -2.384,7 -

4.567,3
Avskrivninger -40,7 -77,5 -198,4 -45,3 -66,2 -144,9
Driftsresultat 81,9 119,8 287,8 83,2 117,5 248,6
Netto finansresultat -7,9 -12,4 -5,5 3,5 5,1 21,8
Resultat før skattekostnad 74,0 107,4 282,3 86,7 122,6 270,4
Skattekostnad -22,9 -33,3 -80,9 -24,7 -34,9 -76,9
Minoritetsandel -1,9 -1,4 -13,2 -4,0 -3,6 -9,7
Årsoverskudd 49,2 72,7 188,2 58,0 84,1 183,8

Resultat pr. aksje (kroner) * 4,32 6,38 16,52 5,09 7,38 16,13
* Resultat pr. aksje er justert for aksjesplitt 1:2 gjennomført pr. 29. april 1998

Beløp i mill. kroner

RESULTATREGNSKAP
1. halvår 1999

Bygg Anlegg Industri Eiendom Annet Sum

Driftsinntekter 1.369,9 1.104,3 505,3 126,6 -97,3 3.008,8
Driftskostnader -1.329,3 -1.068,5 -485,2 -101,7 95,7 -2.889,0
Driftsresultat 40,6 35,8 20,1 24,9 -1,6 119,8
Netto finansresultat 10,5 6,3 -18,1 -13,0 1,9 -12,4
Resultat før skattekostnad 51,1 42,1 2,0 11,9 0,3 107,4

Beløp i mill. kroner

BALANSE 30.6.1999 30.6.1998 31.12.1998 31.12.199
7

31.12.1996

Anleggsmidler 1.813,4 1.026,7 1.610,0 1.062,9 1.031,4
Andre omløpsmidler 1.488,9 1.504,9 1.240,9 1.037,5 789,3
Likvide midler 399,4 241,5 369,1 400,4 324.0
Sum eiendeler 3.701,7 2.773,1 3.220,0 2.500,8 2.144,7

Egenkapital inkl. minoritet 1.018,1 885,9 944,0 798,2 661,8
Langsiktig gjeld 685,9 258,2 428,9 353,4 434,0
Kortsiktig gjeld 1.997,7 1.629,0 1.847,1 1.349,2 1.048,9
Sum gjeld og egenkapital 3.701,7 2.773,1 3.220,0 2.500,8 2.144,7

ØVRIGE HOVEDTALL 30.6.199
9

30.6.199
8

31.12.199
8

31.12.1997 31.12.1996

Ordrereserve Bygg og Anlegg (mill. kr.) 3.197 3.011 2.682 2.710 2.261
Egenkapitalandel (%) 27,5 32,0 29,3 31,9 30,9
Netto rentebærende posisjon (mill. kr.) -514 11 -32,4 232 64
Antall ansatte 4.205 3.778 3.794 3.176 3.111


