
Oslo, 28. april 1999

Veidekkes utsikter for 1999 peker mot fortsatt vekst:
Veidekkes første kvartal 1999 viser solid økning av omsetning og
ordrereserve.

De mest pessimistiske spådommer for bygg- og anleggsmarkedet synes ikke å slå til. Veidekkes
konsernsjef Terje R. Venold, kunne på selskapets generalforsamling onsdag 28. april presentere
en fortsatt positive utvikling for konsernet. "Vi ser en økning i såvel omsetning som ordre-
reserve," sier Venold, "og gjennom en samling av hele vår asfalt-, pukk- og grusvirksomhet,
samt ferdigbetong, gjenvinning og utleievirksomheten til Bautas i en divisjon, har denne
enheten fått styrket sin konkurransekraft. Totalt forventer vi at Divisjon Industri vil omsette for
ca. 1,6 milliarder kroner i 1999," legger Venold til.

Veidekkes omsetning i første kvartal var 1.336 mill. kroner, som er en økning på 24% fra samme
periode i fjor. Resultat før skatt var 33,4 mill. kroner. Resultat pr. aksje var kr. 2,06 (kr. 2,29).
Veidekke hadde god ordretilgang i første kvartal til tross for nedgang i markedet, og ordrereserven
for bygg- og anleggsvirksomheten økte fra 2.682 mill. kroner ved årsskiftet til 2.833 mill. kroner
ved utgangen av kvartalet.

I første kvartal har Veidekke kjøpt Norske Stålbygg i Sandefjord, og fra 1. mai vil konsernet også
overta virksomheten til Block Berge Bygg A/S på Klepp på Jæren. Norske Stålbygg A/S designer
og bygger forretnings- og næringsbygg med stål som basis i konstruksjonen, mens Veidekke
gjennom kjøpet av Block Berge Bygg A/S både får en ledende posisjon som lokal entreprenør i
Rogalandsregionen, og en moderne produksjonsbedrift av betongelementer med hele landet som
sitt marked. "Disse to oppkjøpene vil gi positiv synergieffekt både mot vår eksisterende bygg- og
anleggsvirksomhet, og til hverandre innen design, produksjon og markedsføring av elementer i stål
og betong," sier Venold videre. "Totalt vil disse to bedriftene tilføre konsernet en omsetning på
over 400 mill. kroner, og vi får tilgang til en region i Norge hvor vi tidligere ikke hadde en
posisjon."

Nedgangstendensene i byggmarkedet, som begynte i annet halvår i fjor, har fortsatt inn i 1999.
Igangsettingen av boliger og yrkesbygg var lavere i første kvartal enn i samme periode i fjor. "For
bygg- og anleggsbransjen er aktivitetsnedgangen anslått til om lag 8% fra 1998 til 1999, men det
er store regionale forskjeller og nedgangen har hittil vært mest merkbar i Oslo og Akershus. Hvor
mye bygg- og anleggsmarkedet vil gå ned og hvor lenge nedgangen vil vare, avhenger i stor grad
av renteutviklingen," sier Terje R. Venold, "men vi skal huske at vi etter nedgangen fortsatt ligger
på et høyt nivå."



"Det er positivt at Veidekke har økt sin ordrereserve, samtidig som vi har opprettholdt kravene til
inntjening. Selv om markedsutsiktene fortsatt er usikre, peker ordrereserven i retning av et høyt
aktivitetsnivå for Veidekke også i år. Dette underbygges ytterligere av bredden i vår virksomhet,
sier Venold. Veidekke har virksomhet i alle landets fylker og dermed kan regionale forskjeller i
bygg- og anleggsaktivitet utjevnes, og vår industrivirksomhet bidrar til både stabilitet og vekst.
Men vi opprettholder samtidig en høy beredskap for endringer i markedsbildet, og arbeider
kontinuerlig med kostnadsreduksjoner, legger han til.

For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:

Konsernsjef Terje R. Venold, tlf. 23 27 77 01 eller mobil 905 82 323
Konserndirektør informasjon, Kai Krüger Henriksen, tlf. 23 27 77 04 eller mobil 905 19 360
Finansdirektør Jørgen G. Michelet, tlf. 23 27 77 22 eller mobil 9917 43 856
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RESULTATTALL OG VIRKS OMHETSBESKRIVELSE

Beløp i mill. kroner

1. kvartal 1999 1. kvartal 1998 1. kvartal 1997 1998
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før skatt

Bygg 608,4 15,3 551,7 18,8 488,7 15,2 2.345,0 109,6
Anlegg 554,9 15,3 452,3 11,8 315,5 6,2 2.223,9 88,1
Industri 112,5 -10,8 46,6 -9,0 30,3 -11,4 1.031,7 52,0
Eiendom 79,9 12,6 27,2 17,2 98,5 89,7 84,7 37,3
Annet -20,1 1,0 -4,5 -2,9 -3,0 0,6 -40,3 -4,7
SUM 1.335,6 33,4 1.073,3 35,9 930,0 100,3 5.645,0 282,3

Bygg
Divisjon Bygg hadde en omsetning i første kvartal på 608 mill. kroner (552 mill. kroner), og et
resultat på 15,3 mill. kroner (18,8 mill. kroner). Resultatnedgangen skyldes hovedsakelig et noe
svakere Oslo-marked og oppstart på flere nye prosjekter med forsiktig resultatrapportering.
Ordresituasjonen har hatt en positiv utvikling. Pr. 31. mars hadde Divisjon Bygg en ordrereserve
på 1.689 mill. kroner mot 1.594 mill. kroner på samme tid i fjor og 1.497 mill. kroner ved
årsskiftet.

Divisjon Bygg har styrket sin posisjon i markedet gjennom kjøp av selskaper som utfyller virk-
somheten både geografisk og produktmessig. I mars kjøpte Veidekke samtlige aksjer i Norske
Stålbygg A/S, som har betydelig kompetanse innen design og bygging av forretnings- og nærings-
bygg med stål som hovedbasis i konstruksjonen. Overtakelsen får regnskapsmessig effekt fra og
med 1. kvartal 1999. Det er også inngått avtale om å overta virksomheten til Block Berge Bygg
A/S på Klepp pr. 1. mai 1999. Block Berge Bygg er lokalentreprenør i Rogaland og er en lands-
dekkende produsent av betongelementer.

Anlegg
Divisjon Anlegg hadde en omsetning i første kvartal på 555 mill. kroner (452 mill. kroner).
Resultatet ble 15,3 mill. kroner (11,8 mill. kroner). Ordrereserven var 1.144 mill. kroner, mot
1.571 mill. kroner på samme tid i fjor og 1.185 ved årsskiftet. Ordrereserven er opprettholdt til
tross for meget høy produksjon på de store prosjektene på Kårstø og Sture, som ferdigstilles i
løpet av første halvår 1999. I første kvartal er divisjonen blitt tildelt en rekke større kontrakter,
bl.a. en parsell av Folgefonntunnelen til 82 mill. kroner.

Den internasjonale virksomheten, det vil i første rekke si Noremco, hadde en omsetning på 117
mill. kroner (98 mill. kroner). Resultatet utviklet seg positivt sammenlignet med første kvartal i
fjor. Veidekkes svenske datterselskap, Veidekke Construction AB, Vecon, viser omsetning og
resultat som forventet, og har en total ordrereserve på 200 mill. kroner. Av denne ordrereserven
vil 80 mill kroner av produksjonen i Sverige bli utført i samarbeid med Divisjon Anlegg.

Bautas
Utleieselskapet Bautas fortsetter sin meget positive utvikling. Omsetningen i første kvartal ble 25
mill. kroner (15 mill. kroner), mens resultatet før skatt ble 3,7 mill. kroner (0,8 mill. kroner). Det
tilsvarer en resultatmargin på 15% (5,4%). Omsetning og resultat er fordelt på Divisjonene Bygg
og Anlegg.



Industri
Divisjon Industri omfatter nå selskapets virksomhet innenfor asfalt, pukk og grus, samt ferdig-
betong og gjenvinning, og utleieselskapet Bautas. Totalt forventes det at en samlet Divisjon
Industri vil omsette for ca. 1,6 mrd. kroner i 1999. I første kvartal er denne virksomheten preget
av forberedelser til driftssesongen, som begynner i april/mai.

Omsetningen i første kvartal var 113 mill. kroner (47 mill. kroner). Veksten skyldes selskapene
som ble overtatt i 1998. Resultatet ble -10,8 mill. kroner (-9,0 mill. kroner). Utfallet av årets
asfaltanbud for Statens vegvesen er for Veidekke noe bedre enn i 1998, og det skulle ligge an til
en noe økt oppdragsmengde for selskapet i år i forhold til i fjor.

Eiendom
Virksomhetsområdet omfatter utvikling av nærings- og boligprosjekter i egenregi, og divisjonen
hadde i første kvartal en omsetning på 80 mill. kroner (27 mill. kroner), hvorav 11,2 mill. kroner
(12,2 mill. kroner) skriver seg fra leieinntekter. Øvrig omsetning relateres til kontrakter Veidekke
har på forvaltning, drift og vedlikehold av næringsbygg for andre eiendomsbesittere, bolig-
utvikling og salgsgevinster ved salg av næringsbygg og boliger. Resultatet ble 12,6 mill. kroner.

Det er ikke skjedd vesentlige endringer i eiendomsporteføljen eller i prosjekter under bygging.
Veidekke har 223 boliger under produksjon, hvorav 96 er usolgte. Risikoeksponeringen vurderes
som beskjeden.

Finansielle forhold
Bruttoinvesteringer i maskiner og utstyr i første kvartal var 68,5 mill. kroner (68 mill. kroner).
Salg av maskiner og utstyr utgjorde 7,9 mill. kroner (8 mill. kroner). Konsernets totale eiendeler
var 3.242 mill. kroner (2.466 mill. kroner). Egenkapitalandelen var 29,8% (33,4%). Netto
rentebærende posisjon, dvs. selskapets likvide midler og rentebærende fordringer fratrukket
rentebærende gjeld, var - 260 mill. kroner (138 mill. kroner). Endringen kan relateres til de
betydelige investeringene som ble foretatt i løpet av 1998.

Aksjonær- og børsforhold
I første kvartal ble det omsatt 1 millioner Veidekkeaksjer over børs (0,8 millioner). De største
aksjonærene er Storebrand (13,6%) og Folketrygdfondet (11.5%). 1.535 ansatte eier aksjer i
selskapet, og ansattes eierandel utgjør 14,7%.

Helse, miljø og sikkerhet
Ved utgangen av første kvartal var H-verdien (antall skader med fravær pr. million arbeidede
timer) 10,8 mot 11,8 på samme tid i fjor. Selv om det er en positiv trend, har selskapet de siste
månedene hatt to tragiske ulykker på sine arbeidsplasser, som understreker viktigheten av å holde
fokus på HMS-arbeidet. Fraværet for timelønnede har økt til 6,3% mot 5,8% ved utgangen av
første kvartal i fjor.



      Beløp i mill. kroner

RESULTATREGNSKAP
1. kvartal

1999 1998
1. kvartal

1998 1997
1. kvartal

1997 1996
Driftsinntekter 1.335,6 5.645,0 1.073,3 4.960,8 930,0 4.129,4
Driftskostnader -1.260,9 -5.158,8 -1.018,1 -4.567,3 -818,7 -3.886,5
Avskrivninger -36,8 -198,4 -20,9 -144,9 -14,5 -129,3
Driftsresultat 37,9 287,8 34,3 248,6 96,8 113,6
Netto finansresultat -4,5 -5,5 1,6 21,8 3,5 9,4
Resultat før skattekostnad 33,4 282,3 35,9 270,4 100,3 123,0
Skattekostnad -10,4 -80,9 -10,2 -76,9 -29,1 -36,6
Minoritetsandel 0,5 -13,2 0,4 -9,7 -0,4 -8,7
Årsoverskudd 23,5 188,2 26,1 183,8 70,8 77,7

Resultat pr. aksje (kroner) * 2,06 16,52 2,29 16,13 6,26 6,92

 * Resultat pr. aksje er justert for aksjesplitt pr. 29. april 1998.

     Beløp i mill. kroner

RESULTATREGNSKAP
for første kvartal 1999 Bygg Anlegg Industri Eiendom Annet Sum
Driftsinntekter 608,4 554,9 112,5 79,9 -20,1 1.335,6
Driftskostnader -596,5 -541,7 -117,8 -62,8 21,1 -1.297,7
Driftsresultat 11,9 13,2 -5,3 17,1 1,0 37,9
Netto finansresultat 3,4 2,1 -5,5 -4,5 0,0 -4,5
Resultat før skattekostnad 15,3 15,3 -10,8 12,6 1,0 33,4

Beløp i mill. kroner

BALANSE 31.3.1999 31.3.1998 31.12.1998 31.12.1997 31.3.1997
Anleggsmidler 1.666,3 1.093,2 1.610,0 1.062,9 873,9
Andre omløpsmidler 1.297,7 1.137,6 1.240,9 1.037,5 868,3
Likvide midler 277,7 235,5 369,1 400,4 304,6
Sum eiendeler 3.241,7 2.466,3 3.220,0 2.500,8 2.046,8

Egenkapital inkl. minoritet 967,1 823,9 944,0 798,2 733,0
Langsiktig gjeld 401,6 320,2 428,9 353,4 275,8
Kortsiktig gjeld 1.873,0 1.322,2 1.847,1 1.349,2 1.038,0
Sum egenkapital og gjeld 3.241,7 2.466,3 3.220,0 2.500,8 2.046,8

ØVRIGE HOVEDTALL 31.3.1999 31.3.1998 31.12.1998 31.12.1997 31.3.1997
Ordrereserve Bygg og Anlegg (mill. kr.) 2.833 3.165 2.682 2.710 2.583
Egenkapitalandel (%) 29,8 33,4 29,3 31,9 35,8
Netto rentebærende posisjon (mill. kr.) -259,7 137,8 -32,4 232 250
Antall ansatte 3.793 3.198 3.794 3.176 3.039


