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Beløp i mill. kroner
3. kvartal 1998 3. kvartal 1997 1.1 - 30.09 1998 1.1 - 30.09 1997 1997

VIRKSOMHETS- Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat
OMRÅDER Oms. før skatt Oms. før skatt Oms. før skatt Oms. før skatt Oms. før skatt
Bygg 532,4 27,7 543,0 28,4 1.736,8 77,6 1.616,6 63,5 2.230,3 98,3
Anlegg 543,0 29,6 478,5 12,1 1.532,1 62,6 1.286,5 36,2 1.716,7 46,3
Industri 433,0 45,4 434,0 40,2 762,7 48,9 711,8 38,2 910,5 37,0
Eiendom 16,1 -0,2 12,3 1,5 76,2 39,2 117,3 91,2 126,2 90,5
Annet -18,3 -1,7 -5,7 -2,7 -33,2 -4,9 -11,3 -3,3 -22,9 -1,7
Sum 1.506.2 100,8 1.462,1 79,5 4.074,6 223,4 3.720,9 225,8 4.960,8 270,4
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Rapport for perioden 1. januar - 30. september 1998
Beløp i mill. kroner

HOVEDTALL 3. kvartal 1998 3. kvartal 1997 1997
Driftsinntekter 1.506,2   1.462,1   4.960,8
Driftsresultat 104,4   74,6   248,6
Resultat før skatt 100,8   79,5   270,4
Resultat pr. aksje (kr.) 5,81   4,50   16,13

Hovedtrekk
Aktivitetsnivået i bygg- og anleggsbransjen er fortsatt høyt, men
igangsettingen av boliger og yrkesbygg viser en nedadgående ten-
dens. Allerede ved inngangen til året var det ventet at igangsetting-
en av yrkesbygg ville gå ned, ikke minst i Oslo og Akershus etter
fullføringen av flere store prosjekter som Gardermoen og Riks-
hospitalet. Ved utgangen av september var det satt igang 11 % 
færre kvadratmeter yrkesbygg enn i samme periode i fjor. For 
boliger var det ventet økt igangsetting, men det høye rentenivået 
og usikkerheten om den videre utvikling bidrar nå til en synkende
igangsetting også i denne sektor. I de tre første kvartaler er det satt i
gang 13.670 boliger, 10 % færre enn i fjor. Selv om det er en gene-
rell nedgang i igangsettingen av både boliger og yrkesbygg, er det
betydelige regionale forskjeller. For anleggsbransjen har aktiviteten
hittil i år vært noe høyere enn forutsatt.

Veidekke hadde i 3. kvartal en omsetning på 1.506 mill. kroner
(1.462 mill. kroner). Resultat før skatt ble 100,8 mill. kroner, som
er en sterk forbedring i forhold til 3. kvartal i fjor, da resultatet ble
79,5 mill. kroner. Omsetningen for årets første ni måneder var
4.075 mill. kroner (3.721 mill. kroner) med et resultat før skatt på
223,4 mill. kroner (225,8 mill. kroner). Resultatet i år er på nivå
med fjoråret til tross for at selskapet hadde store salgsgevinster i
1997.

Utviklingen av resultatmarginen er positiv både for året som helhet
og for 3. kvartal isolert sett. Virksomhetsområdene Bygg og Anlegg
viser begge resultatmarginer over 5 % i 3. kvartal. Industri har også
hatt en sterk marginforbedring og har et resultat hittil i år som er
10,7 mill. kroner bedre enn på samme tid i fjor. Innen Eiendom på-
virkes både omsetning og resultat av salg av utviklingsprosjekter av
bolig og næringsbygg. Eiendom viser dermed et resultat på 39,2
mill. kroner, som primært kan relateres til salg av næringseiendom-
mer i 1. halvår 1998. Veidekkes driftsresultat hittil i år er på 221,9
mill. kroner mot 209,0 mill. kroner i fjor. I driftsresultatet er det
tatt hensyn til goodwillavskrivninger på 10,6 mill. kroner (8,7 mill.
kroner). Netto finansresultat er på 1,5 mill. kroner.

Resultat pr. aksje for 3. kvartal er 5,81 (kr. 4,50), og for perioden
hittil i år kr. 13,19 (kr. 13,35).

Omsetningen har økt med 9,5 % i forhold til i fjor. Veksten er ho-
vedsakelig innen Anlegg, som har hatt en omsetningsvekst på nes-
ten 20 %. Bygg viser en omsetningsvekst på 7,5 % i forhold til i
fjor, og en omsetning for 3. kvartal isolert sett på linje med fjoråret.

Samlet ordrereserve for bygg- og anleggsvirksomheten var 2.838
mill. kroner ved utgangen av 3. kvartal, sammenlignet med 2.610
mill. kroner på samme tid i fjor og 2.710 mill. kroner ved årsskif-
tet. Ordrereserven er på et tilfredsstillende nivå.

Veidekke har hittil i år foretatt maskin- og utstyrsinvesteringer i ut-
leieselskapet Bautas for 106 mill. kroner. Av Bautas’ omsetning er
om lag 35 % ekstern utleie til bedrifter innen bygg- og anleggsbran-
sjen samt til industrien for øvrig. Resultatet hittil i år er 12,5 mill.
kroner, som i hovedsak refererer seg til den eksterne utleievirksom-
heten, som er på 59 mill. kroner hittil i år. Resultatet er i regnska-
pet fordelt på virksomhetsområdene Bygg og Anlegg i forhold til
omsetning.

Veidekke har i løpet av 3. kvartal gjennomført ytterligere stra-
tegiske oppkjøp og investeringer. Industridivisjonen har satset innen
miljø og gjenvinning. Riving, mottak og gjenvinning av prosjekt-
avfall fra bygg- og anleggsbransjen er et sterkt voksende marked.
Gjennom kjøp av betydelige eierandeler i tre sentrale aktører i dette
markedet, kombinert med Veidekkes eksisterende pukk- og grus-
lokaliseringer, er 20 mottaks- og gjenvinningsanlegg etablert. 
I Vestfold er pukk- og grusselskapet A/S Aasmund Berg ervervet.
Det kan også nevnes at anleggsdivisjonen har inngått et strategisk
samarbeid med Møller Energi for prosjektutvikling og bygging av
små og mellomstore kraftverk i det skandinaviske markedet.

I oktober samlet Veidekke ledelsen for alle divisjonene i nye lokaler
i Karenslyst allé 24 på Skøyen i Oslo. Selskapets overordnede stra-
tegiske fokus på verdiskapende samspill har fått et løft gjennom
dette, og den fysiske nærheten mellom divisjonene har allerede gitt
seg utslag i et mye tettere faglig og sosialt samspill. Samlingen i ett
bygg gir Veidekke også nye muligheter i samspillet med konsernets
kunder og leverandører.

Bygg
Byggvirksomheten hadde en omsetning i de tre første kvartalene på
1.737 mill. kroner (1.617 mill. kroner. Resultatet er 77,6 mill. kro-
ner (63,5 mill. kroner). Resultatmarginen ble 4,5 %, som er en for-
bedring på 0,6 prosentpoeng fra samme periode i fjor. For 3. kvar-
tal isolert ble resultatmarginen 5,2 % som er på linje med fjoråret.

Byggvirksomhetens ordrereserve er 1.504 mill. kroner sammenlig-
net med 1.206 mill. kroner på samme tid i fjor og 1.203 mill. kro-
ner ved årsskiftet. Til tross for usikkerhet i byggmarkedet har Bygg
inngått en rekke større kontrakter i perioden, og ordresituasjonen
vurderes som tilfredsstillende. 

Byggvirksomhetens fokus på gjennomføringsevne og samarbeid
med kunder er et viktig konkurransefortrinn, som har ført til at sel-
skapet har vunnet flere kontrakter. Av nye oppdrag kan nevnes et
større lager- og kontorbygg til 113 mill. kroner for NKL på Ski.
Videre har Veidekke fått en kontrakt på rehabilitering av Hotel
Bristol for Olav Thon Gruppen på vel 60 mill. kroner.
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Anlegg
Anlegg hadde en omsetning i de tre første kvartalene på 1.532 mill.
kroner (1.287 mill. kroner). Resultatet var 62,6 mill. kroner (36,2
mill. kroner). Resultatmarginen er betydelig bedret fra i fjor, fra 
2,8 % til 4,1 %. For 3. kvartal isolert sett ble resultatmarginen 
5,5 % (2,5 %). Resultatforbedringene kan tilskrives generelt gode
prosjektbidrag fra de 60 prosjektene som anleggsvirksomheten har
under arbeid.

Ordrereserven var 1.334 mill. kroner ved utgangen av september
måned, sammenlignet med 1.404 mill. kroner på samme tid i fjor
og 1.507 mill. kroner ved årsskiftet. Ordrereserven er fortsatt på et
tilfredsstillende nivå. Av større, nye oppdrag kan nevnes to kon-
trakter på E18 i Nordre Vestfold: Helland Bruer til 140 mill. kroner
og Stuåstunnelen til 35 mill. kroner. Videre er det inngått kontrak-
ter med Elkem på Tana Kvartsitt brudd og Vatnet Kvarts for vel 
80 mill. kroner. Begge disse kontraktene gjelder uttak av kvarts i
dagbrudd.

Anleggsmarkedet i Vest-Sverige er i sterk vekst, og Veidekke er her
godt posisjonert gjennom sitt datterselskap Vecon. Gjennom koor-
dinering av ressursene til Vecon og Veidekke i Norge, forventes en
økende aktivitet i Vest-Sverige.

I Anlegg er det stor aktiviteten på en rekke prosjekter. Anleggs-
kontrakten på Kårstø for Statoil har høy produksjon og driften går
i henhold til planen. Arbeidene vil i hovedsak være ferdig i løpet av
våren 1999. Også arbeidene på Sture-anleggene for Norsk Hydro
følger fremdriftsplanen. Ferdigstillelse er fastsatt til høsten 1999. 
I september var det gjennomslag i Rosethorn tunnel i Møre og
Romsdal, som skal overleveres i desember i år.

Utenlandsvirksomheten som hovedsakelig omfatter Noremco og
samarbeidsprosjekter med Selmer har hittil i år en omsetning på
291 mill. kroner og et resultat på 6,0 mill. kroner.

Industri
Industri omfatter selskapets virksomhet innenfor asfalt, pukk og
grus, ferdigbetong samt miljø og gjenvinning. Produksjon og utleg-
ging av asfalt utgjør rundt 80 % av virksomheten. 

Industri har hittil i år en omsetning på 763 mill. kroner (712 mill.
kroner) og et resultat på 48,9 mill. kroner (38,2 mill. kroner).
Isolert viser 3. kvartal en omsetning på 433 mill. kroner, som er på
nivå med fjoråret, og et resultat på 45,4 mill. kroner (40,2 mill.
kroner). Resultatmarginen i kvartalet var 10,5 % som er en økning
på 1,2 prosentpoeng i forhold til fjoråret.

De store asfaltarbeidene på Gardermoen Hovedflyplass ble over-
levert i løpet av perioden med tilfredsstillende resultat. Alle kon-
traktene på bygging av dammer med asfaltkjerner er fullført med
gode resultater, og det arbeides nå med markedsføring av denne løs-
ningen i tilknytning til flere interessante prosjekter i inn- og utland. 

Industrivirksomheten har i år gjennomført et kostnadsreduksjons-
program for å styrke sin konkurranseevne ytterligere. Regnskaps-
messig blir deler av kostnadene aktivert gjennom vinteren og 
utgiftsført i produksjonsmånedene om sommeren. Kostnads-
reduksjonsprogrammet og høy aktivitet generelt har bidratt til 
resultatforbedringer til tross for at de store asfaltarbeidene på
Gardermoen i år har hatt redusert omfang. 

Industrivirksomheten har i 3. kvartal ytterligere styrket sin posisjon
innen asfalt, pukk og grus og ferdigbetong, gjennom oppkjøpet av
virksomheten til Hans Gaarder A/S i Larvik, som ble overtatt pr. 1.
august. Virksomheten drives nå under firmanavnene HG Betong og
HG Asfalt. Veidekke har også ervervet resterende 50 % eierinter–
essene i A/S Kongsvinger Asfalt. Det er videre inngått avtale om å
kjøpe pukkverksbedriften A/S Aasmund Berg i Sandefjord. Kjøpet

av dette selskapet er en naturlig forlengelse av den satsing som ble
gjort i og med kjøpet av virksomheten til Hans Gaarder A/S.
Resultatutviklingen innen de ervervede selskapene innen ferdigbe-
tong, grus og pukk er noe bedre enn ved kjøpstidspunktet.

Innen miljø og gjenvinning er det inngått en avtale om å overta 
60 % av aksjene i Dokken & Østdal A/S. Bedriften er den største
aktøren innen miljøvennlig riving og er medeier i flere gjenvinnings-
anlegg for tyngre byggavfall i Norge, bl. a. på Grønnmo i Oslo. 
Dokken & Østdal har en omsetning på ca. 70 mill. kroner. Videre
har Veidekke kjøpt 70 % av Arog A/S i Asker, som er et mindre 
selskap for mottak, sortering og gjenvinning av avfall. I samarbeid
med Norsk Hydro har Veidekke startet selskapet Veidekke Bio-
brensel A/S med en eierandel på 70%. Formålet med denne virk-
somheten er produksjon og salg av biobrensel basert på avfalls-
trevirke.

Eiendom
Samlede leieinntekter er 22,0 mill. kroner (27,3 mill. kroner) hittil 
i år. De største utleieeiendommene er Skårersletta i Lørenskog,
Økern Næringspark i Oslo og Fosskvartalet i Lier. De to først-
nevnte eiendommene har et betydelig utviklingspotensial i tillegg 
til den bygningsmasse som allerede er på eiendommene.

Totale driftsinntekter i Eiendom var 76,2 mill. kroner (117,3 mill.
kroner). Resultatet fra virksomheten ble 39,2 mill. kroner (91,2
mill. kroner), som i hovedsak skriver seg fra gevinstene ved salg av
to næringseiendommer i 1. halvår.

Det er ikke skjedd vesentlige endringer i eiendomsporteføljen eller 
i prosjekter under bygging. Innen boligutvikling er flere prosjekter
forsinket grunnet sen offentlig behandling. Selskapet har 214 boli-
ger under produksjon i egenregi, hvorav 50 er usolgt. I tillegg er et
prosjekt for bygging av 118 utleieboliger under oppføring. Risiko-
eksponeringen vurderes som beskjeden. Innen utvikling av nærings-
bygg foregår et løpende arbeid med utvikling av prosjekter innen
Veidekkes ulike satsingsområder.

HMS
Veidekkes sterke fokus på skadeforebyggende arbeid fortsetter. Ved
utgangen av 3. kvartal var H-verdien (antallet fraværsskader pr.
million arbeidede timer) 11,0 mot 13,8 på samme tid i fjor.
Fraværet for timelønnede var 6,1% (5,9%). 

Finansielle forhold
Bruttoinvesteringene i maskiner og utstyr har hittil i år vært på 224
mill. kroner (138 mill. kroner). Salg av maskiner og utstyr utgjorde
28 mill. kroner (23 mill. kroner).

Konsernets totale eiendeler var på 3.187 mill. kroner (2.530 mill.
kroner). Egenkapitalen var 30,1 % (31,9 %). Netto rentebærende
gjeld var 179 mill. kroner (+55 mill. kroner). Endringen i rente-
bærende posisjon kan tilskrives betydelige investeringer i maskiner
og utstyr, samt strategiske oppkjøp innen industrivirksomheten.

Aksjonærforhold
Som et ledd i Veidekkes målsetning om at ansatte skal være enga-
sjert på eiersiden i selskapet, vil det for syvende år på rad bli gjen-
nomført salg av aksjer til samtlige ansatte. De ansatte vil kunne 
tegne mellom 20 og 500 aksjer med 20 % rabatt på børskurs. Det
er avsatt 150.000 aksjer til formålet. Aksjene er hovedsakelig erver-
vet gjennom kjøp i markedet i september måned gjennom Stiftelsen
Veidekkeansattes aksjekjøp. Kostnadene er beregnet til 3 mill. kro-
ner og vil bli belastet regnskapet i 4. kvartal. Ansattes eierandel pr.
30. september er ca. 12 %.

Det er hittil i år omsatt 3,8 millioner Veidekkeaksjer ved Oslo Børs.
I løpet av perioden er utenlandsk eierandel blitt redusert fra 8,3 %
til 1,9 %. Det har ikke skjedd andre vesentlige endringer på selska-
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pets eierside. Pr. 30. september var kursen kr. 88,-. Veidekkeaksjen
har falt med vel 30 % siden årsskiftet, som er på linje med fallet i
totalindeksen.

Utsikter
Usikkerhet knyttet til den økonomiske utvikling internasjonalt og i
Norge, og i særlig grad utviklingen av rentenivået, preger utsiktene
for bygg- og anleggsmarkedet. Trenden i igangsetting av boliger og
yrkesbygg er nedadgående, og det er grunn til å vente lavere aktivi-
tet innen disse områdene neste år. Det samme gjelder anleggsinves-
teringene, mens det bare ventes mindre endringer i markedet for re-
parasjon og vedlikehold. Utviklingen vil også avhenge av utfallet av
Stortingets behandling av statsbudsjettet for neste år. En eventuell
innføring av konjunkturavgiften vil ytterligere forverre situasjonen 
i yrkesbyggmarkedet og markedet for private anlegg. På den annen
side vil den foreslåtte utvidelse av Husbankrammene være positivt
for boligbyggingen.

For Veidekke vil det være viktig å ta hensyn til usikkerheten i mar-
kedssituasjonen i vurderingen av nye prosjekter og investeringsmu-
ligheter. Erfaringer fra tidligere nedgangsperioder tilsier at fleksibili-
tet og tilpasningsevene vil være særlig viktig i denne situasjonen.

Men i nedgangstider dukker det også opp muligheter for selskap
med finansiell styrke. Strukturen i den norske bygg- og anleggs-
sektoren vil bli påvirket av endringene i rammebetingelsene, og for
Veidekke gir dette muligheter til å styrke selskapet gjennom strate-
giske oppkjøp og bygging av nye allianser. Dette kan gi økte mar-
kedsandeler både innen utvalgte markedsområder og geografiske
områder hvor Veidekke har et potensial. For Veidekke er det også
en styrke at vi har en landsomfattende virksomhet og dermed 
mulighet for å utjevne de til dels betydelige regionale forskjeller i
aktivitetsnivå. 

Lønnsomhet vil bli prioritert fremfor volum også i tiden fremover,
med særlig fokus på risiko, både ved inngåelse av kontrakter og ved
kontrahering av leverandører og underentreprenører. Med den 
styrke Veidekke har i egen organisasjon, vel utviklede samarbeids-
relasjoner til kunder og leverandører og en god ordrereserve har
selskapet gode forutsetninger for å møte den nye markedssituasjo-
nen. Målet om å opprettholde en egenkapitalrentabilitet på 20 %
tilsvarende en resultatmargin på nivå 5% ligger fast.

Beløp i mill. kroner
RESULTATREGNSKAP 3. kvartal 1998  1.1.-30.9 1998 1997 1.1.-30.9 1997 1996
Driftsinntekter 1.506,2  4.074,6  4.960,8  3.720,9  4.129,4
Driftskostnader -1.334,6 -3.719,3 -4.567,3 -3.413,7 -3.886,5
Avskrivninger  -67,2  -133,4  -144,9  -98,2  -129,3
Driftsresultat   104,4  221,9  248,6  209,0  113,6
Netto finansresultat -3,6 1,5 21,8 16,8 9,4
Resultat før skattekostnad 100,8  223,4  270,4  225,8  123,0
Skattekostnad  -28,8  -63,7  -76,9  -65,5  -36,6
Minoritetsandel  -5,8  -9,4  -9,7  -8,0  -8,7
Årsoverskudd  66,2  150,3  183,8  152,3  77,7

Resultat pr. aksje (kroner) *  5,81  13,19  16,13  13,35  6,92

Beløp i mill. kroner
RESULTATREGNSKAP
30.9. 1998 Bygg Anlegg Industri Eiendom Annet Sum
Driftsinntekter  1.736,8  1.532,1  762,7  76,2  -33,2  4.074,6
Driftskostnader  -1.671,4  -1.473,6  -704,6  -28,8  25,7  -3.852,7
Driftsresultat  65,4  58,5  58,1  47,4  -7,5  221,9
Netto finansresultat  12,2  4,1  -9,2  -8,2  2,6  1,5
Resultat før skattekostnad  77,6  62,6  48,9  39,2  -4,9  223,4

Beløp i mill. kroner
BALANSE 30.9.1998 31.12.1997 30.9.1997 31.12.1996
Likvide midler 245,3 400,4 177,6 324,0
Andre omløpsmidler 1.570,3 1.037,5 1.371,4 789,3
Anleggsmidler 1.371,3 1.062,9 980,8 1.031,4
Sum eiendeler 3.186,9 2.500,8 2.529,8 2.144,7

Kortsiktig gjeld 1.876,8 1.349,2 1.376,2 1.048,9
Langsiktig gjeld 352,2 353,4 331,5 434,0
Egenkapital inkl. minoritet 957,9 798,2 822,1 661,8
Sum gjeld og egenkapital 3.186,9 2.500,8 2.529,8 2.144,7

ØVRIGE HOVEDTALL 30.9.1998 31.12.1997 30.9.1997 31.12.1996
Ordrereserve ekskl. asfalt (mill. kr.) 2.838 2.710 2.610 2.261
Egenkapitalandel (%) 30,1 31,9 32,5 30,9
Netto rentebærende posisjon (mill. kr.) -179,3 232 55 64
Antall ansatte 3.811 3.176 3.391 3.111

Oslo 28. oktober 1998
VEIDEKKE ASA 

Styret

* Resultat pr. aksje er justert for aksjesplitt 1:2 gjennomført pr. 29. april 1998
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Group developments
The level of activity in the building and heavy construction market
is still high, but there has been a downturn in the commencement
of new dwellings and non-residential buildings. Even at the begin-
ning of the year, a decline was anticipated in non-residential buil-
ding, particularly in Oslo and Akershus after the completion of ma-
jor projects such as the new international airport at Gardermoen
and the new National Hospital. The floorage of non-residential 
building commenced on by the end of September was 11% lower
than for the same period last year. An increase was expected in new
residential building, but the high interest rates and the uncertainty
of future developments are now pushing the level of activity down
in this sector too. During the first three quarters of the year, 13,670
dwellings were started on. This is 10% fewer than last year.
Although there is a general decline in the commencement of both
residential and non-residential building, there are considerable regi-
onal variations. The level of activity in heavy construction has been
somewhat higher than expected so far this year.

Veidekke had a turnover for the third quarter of NOK 1,506 milli-
on (NOK 1,462 million) and a pre-tax profit of NOK 100.8 milli-
on, which is a marked improvement on the third quarter last year
when the profit was NOK 79.5 million. Turnover for the first nine
months of the year was NOK 4,075 million (NOK 3,721 million),
giving a pre-tax profit of NOK 223.4 million (NOK 225.8 million).
This year’s profit figure is on a par with last year’s, in spite of the
large gains on sales made by the company in 1997.

The profit margin shows a positive trend, both for the year as a
whole and for the third quarter alone. The Building and Heavy
Construction Divisions both achieved profit margins of more than
5% for the third quarter. The Industry Division shows a noticeable
improvement in profit margin and its profit so far this year is NOK
10.7 million higher than for the same time last year. Both the turn-
over and profit in the Property Division reflect the sales of residen-
tial and non-residential development projects and the profit of
NOK 39.2 million can primarily be ascribed to sales of commercial
properties during the first half of 1998. Veidekke’s operating profit
so far this year is NOK 221.9 million as against NOK 209.0 milli-
on last year. Depreciation of goodwill at NOK 10.6 million (NOK
8.7 million) has been taken into account in the operating profit.
Net financial items stand at NOK 1.5 million.

Earnings per share were NOK 5.81 (NOK 4.50) for the third quar-
ter and NOK 13.19 (NOK 13.35) for the whole period.

Turnover rose by 9.5% compared with last year. Most of this
growth is to be found in Heavy Construction, which saw an increa-
se in turnover of almost 20%. Building shows an increase in turn-
over of 7.5% compared with last year and its turnover for the third
quarter alone is comparable with last year’s.

The order books for the Building and Heavy Construction
Divisions show a total of NOK 2,838 million at the end of the third
quarter, compared with NOK 2,610 million at the same time last
year and NOK 2,710 million at the end of last year. Orders-on-
hand show a slight decline in the third quarter. Orders-on-hand are
satisfactory and Veidekke is presently working on a number of po-
tential new contracts.

So far this year, Veidekke has invested just over NOK 106 million
in machinery and equipment for the Bautas plant hire company.
Approximately 35% of Bautas’ turnover derives from external hire
to enterprises in the building and heavy construction industry and
to industry in general. Its profit for the first three quarters is NOK
12.5 million, which mainly refers to external hire activities, which
have brought in NOK 59 million so far this year. In the accounts
this profit is split between the Building and Heavy Construction
Division in proportion to turnover.

Veidekke made further strategic acquisitions and investments 
during the third quarter. The Industry Division has focused its work
on Environment and Recycling. Demolition, receiving and recycling
of waste from building and heavy construction projects is a fast-
growing market. By acquiring substantial ownership shares in three
major players in this market, combined with its existing crushed
stone and gravel locations, Veidekke has established twenty recei-
ving and recycling plants. In the county of Vestfold, Veidekke has
acquired the crushed stone and gravel company, A/S Aasmund
Berg. It is also worth mentioning that the Heavy Construction
Division has entered into a strategic agreement to cooperate with
Møller Energi on project development and construction of small
and medium-sized power plants in the Scandinavian market.

In October, Veidekke gathered together the managements of all its
divisions under one roof in new premises in Oslo. This gave a boost
to the company’s overall strategic focus on the creation of values
through interaction, and the physical togetherness of the divisions
is already reflected in a much closer professional and social interac-
tion. This gathering together under one roof also gives Veidekke
new possibilities in its interaction with the Group’s customers and
suppliers.

Building
The Building Division had a turnover for the first three quarters of
NOK 1,737 million (NOK 1,617 million) and a profit of NOK
77.6 million (NOK 63.5 million). The resulting profit margin of
4.5% is an improvement of 0.6 percentage points compared with
the same period last year. The profit margin for the third quarter
alone was 5.2%, which is on a par with last year.

The Building Division’s order books show a total of NOK 1,504
million compared with NOK 1,206 million last year and NOK
1,203 million at the end of last year. In spite of the uncertainty in

Report for the period 1 January to 30 September 1998
Figures in NOK million

KEY FIGURES 3rd quarter 1998 3rd quarter  1997 1997
Turnover  1,506.2  1,462.1  4,960.8
Operating costs  104.4  74.6  248.6
Profit/loss before taxation  100.8  79.5  270.4
Earnings per share (NOK)  5.81  4.50  16.13

Figures in NOK million
3rd quarter                  3rd quarter                    1.1-30.9.                    1.1.-30.9.

1998 1997                          1998                           1997                           1997
AREAS OF Turn- Pre-tax Turn- Pre-tax Turn- Pre-tax Turn- Pre-tax Turn- Pre-tax
ACTIVITY over profit/loss over profit/loss over profit/loss over profit/loss over profit/loss
Building  532.4  27.7 543.0  28.4  1,736.8  77.6  1,616.6  63.5  2,230.3  98.3
Heavy Constr.  543.0  29.6  478.5  12.1  1,532.1  62.6  1,286.5  36.2  1,716.7  46.3
Industry  433.0  45.4  434.0  40.2  762.7  48.9  711.8  38.2  910.5  37.0
Property  16.1 -0.2  12.3  1.5  76.2  39.2  117.3  91.2 126.2  90.5
Other  -18.3  -1.7  -5.7  -2.7 -33.2  -4.9  -11.3 -3.3  -22.9 -1.7
Total  1,506.2  100.8 1,462.1 79.5  4,074.6 223.4 3,720.9 225.8  4,960.8  270.4
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the building market, this Division was awarded a number of major
contracts during the period and its order situation is regarded as 
satisfactory.

The Building Division’s focus on feasibility and cooperation with its
customers gives it a valuable competitive edge. This has resulted in
several new contracts. New contracts include a large warehouse
and office building to the value of NOK 110 million and a contract
worth just over NOK 60 million for the renovation of an hotel in
Oslo.

Heavy Construction
Heavy Construction had a turnover for the first three quarters of
NOK 1,532 million (NOK 1,287 million), while the profit for the
period was NOK 62.6 million (NOK 36.2 million). The profit mar-
gin has improved considerably since last year, from 2.8% to 4.1%.
For the third quarter alone, the profit margin was 5.5% (2.5%).
This improvement in profits can be ascribed to generally good con-
tributions from the Division’s 60 ongoing projects.

The order books show a total of NOK 1,334 million at the end of
September, compared with NOK 1,404 million at the same time
last year and NOK 1,507 million at the end of last year. The 
volume of orders-on-hand remains satisfactory. Major, new projects 
include two contracts on the E18 highway in north Vestfold: the
Helland bridges worth NOK 140 million and the Stuås tunnel
worth NOK 35 million. The Division has also signed contracts for
just over NOK 80 million with Elkem for the extraction of quartz
from two open-cast mines.

The heavy construction market in Western Sweden is growing fast
and Veidekke is well-positioned there through its subsidiary, Vecon.
The coordination of Vecon’s resources with those of Veidekke in
Norway is expected to lead to greater activity in Western Sweden.

The Heavy Construction Division maintains a high level of activity
in a number of projects. One of these is the contract at Kårstø for
Statoil, where operations are progressing according to plan. The
bulk of this work will be completed during the spring of 1999. The
Sture contract for Norsk Hydro is also running to plan. Comple-
tion is scheduled for autumn 1999. Breakthrough was achieved in
the Rosethorn tunnel in the county of Møre and Romsdal in
September. This tunnel is due to be handed over in December this
year.

So far this year, the international operations which mainly comprise
Veidekke’s operations in Tanzania, through subsidiary Noremco
Construction, and joint-ventures with Selmer have achieved a turn-
over of NOK 291 million and a result of NOK 6.0 million .

Industry
The Industry Division includes Veidekke’s asphalt, crushed stone
and gravel, ready-mix concrete and environment and recycling 
operations. The production and laying of asphalt constitutes about
80% of these activities.

So far this year, this Division has achieved a turnover of NOK 763
million (NOK 712 million) and a profit of NOK 48.9 million
(NOK 38.2 million). Seen in isolation, the third quarter shows a
turnover of NOK 433 million, which is on a par with last year, and
a profit of NOK 45.4 million (NOK 40.2 million). The profit mar-
gin for the third quarter was 10.5%, which is an increase of 1.2%
percentage points compared with last year.

The major asphalt paving contracts at the new Gardermoen inter-
national airport were completed during the period with a satisfac-
tory result. The Division’s contracts for dams with asphaltic cores
have all been completed with good results, and work is now being
done to market this type of dam in connection with a number of 
interesting projects at home and abroad.

The Industry Division has implemented a cost-cutting programme
this year with a view to increasing its competitive strength. Some of
the costs were capitalised in the accounts throughout the winter
and charged to income during the productive summer months. The
cost-cutting programme and the generally high level of activity have
helped to improve profits, in spite of the reduced scope of the 
paving work at Gardermoen this year.

In the third quarter, the Industry Division reinforced its position in
asphalt, crushed stone and gravel, and ready-mix concrete, through
the acquisition and take-over in August of Hans Gaarder A/S. This
company is now being operated under the names of HG Betong
(concrete) and HG Asfalt (asphalt). Veidekke has also acquired the
remaining 50% of the shares in A/S Kongsvinger Asfalt and it has
entered into an agreement to purchase the crushed stone operations
of A/S Aasmund Berg in Sandefjord. The latter purchase is a natu-
ral extension of Veidekke’s investment in Hans Gaarder A/S. The 
financial results of the acquired companies are developing as plan-
ned at the time of the purchase.

An agreement has been made by the Environment and Recycling
segment to take over 60% of the shares in Dokken & Østdal A/S.
This company is the most important player in Norway in the field
of environment-friendly demolition and it is the co-owner of a
number of recycling plants for heavy building waste. Dokken &
Østdal has a turnover of about NOK 70 million. Veidekke has also
purchased 70% of Arog A/S, a small company involved in the recei-
ving, separation and recycling of waste. Veidekke has joined forces
with Norsk Hydro in starting a company called Veidekke Bio-
brensel A/S, of which it owns 70%. The object of this company is
to produce and sell biofuels based on wooden waste.

Property
Total rental revenues for the period were NOK 22.0 million (NOK
27.3 million). Veidekke’s largest properties for rent are Skårersletta
in Lørenskog, Økern Business Park in Oslo and Fosskvartalet in
Lier. The first two properties have considerable development 
potential.

Total operating revenues for the Property Division were NOK 76.2
million (NOK 117.3 million), giving a profit of NOK 39.2 million
(NOK 91.2 million) which mainly derives from the gain on the 
sales of two properties during the first half of the year.

There have been no significant changes in the property portfolio or
in projects under construction. Several residential development pro-
jects have been delayed by slow processing on the part of the aut-
horities. Veidekke has 214 dwellings under construction for its own
account. Of these, 50 properties are unsold. Veidekke also has a
project consisting of 118 flats under construction. These flats will
be let. The risk involved is deemed to be small. As regards non-
residential property development, work is being done continuously
on the development of projects in Veidekke’s various business 
areas.

Health, safety and environment
Veidekke continues to focus strongly on injury prevention. At the
end of the third quarter the injury rate (number of lost-time acci-
dents per million hours worked) was 11.0 as against 13.8 at the
same time last year. The absence rate for hourly paid employees
was 6.1% (5.9%).

Financial situation
Gross investments in machinery and equipment during the period
totalled NOK 224 million (NOK 138 million). Sales of machinery
and equipment amounted to NOK 28 million (NOK 23 million).

The Group’s total assets were NOK 3,187 million (NOK 2,530 mil-
lion). The equity ratio was 30.1% (31.9.0%). Net interest-bearing
liabilities were NOK 179 million (NOK +55 million). The change
in the Group’s net interest-bearing position is due to substantial in-
vestments in machinery and equipment and to strategic acquisitions
in the Industry Division.

Shareholders
For the seventh year running, Veidekke will sell shares to its em-
ployees as part of its policy of involving them in the ownership of
the company. Employees will be able to subscribe for between 20
and 500 shares at 20% discount on the market prices. A total of
150,000 shares have been set aside for this purpose. The shares
have mainly been acquired through purchases in the market in
September. The estimated costs of NOK 3 million will be charged
to the accounts in the fourth quarter. At 30 September the 
employees held about 12% of the shares.



7

A total of 3.8 million Veidekke shares have been traded on the Oslo
Stock Exchange so far this year. During the period, shares held by
foreign investors fell from 8.3% to 1.9%. There have been no other
significant changes in ownership. At 30 September the price of a
Veidekke share was NOK 88.-. The price has fallen by just over
30% since the beginning of the year, in line with the fall in the all-
shares index.

Prospects
The uncertainty in the economic situation both internationally and
in Norway, and particularly as regards future interest rates, is 
reflected in the prospects in the building and construction market.
There is a downward trend in the commencement of new residen-
tial and non-residential buildings and there is reason to expect a 
lower level of activity in these segments next year. The same applies
to investments in heavy construction, while only minor changes are
anticipated in the market for repair work and maintenance. Future
developments will also depend on the outcome of the Storting 
debate on the government budget for next year. The introduction of
a business cycle investment tax would further aggravate the situa-
tion in the commercial building market and the market for private
heavy construction. However, the proposed increase in the limits
for loans from the State Housing Bank will have a positive effect on
house-building.

Veidekke deems it important to take the market situation into con-
sideration when evaluating new projects and investment oppor-
tunities. Previous recessions have taught us that flexibility and
adaptability are particularly important in such a situation.
However, opportunities also arise during recessions for companies
with financial strength. The structure of the Norwegian building
and construction sector will be affected by changes in the frame-
work conditions, and this will give Veidekke the chance to streng-
then the company through strategic acquisitions and the creation 
of new alliances. This can lead to larger market shares in selected
market areas and in geographic areas where Veidekke has potential.
It is an advantage for Veidekke to be a nation-wide enterprise and
to have the possibility of equalising the sometimes considerable 
regional differences in level of activity. 

Veidekke will continue to put profitability before volume in the
time to come and give particular attention to risks when signing
contracts both with clients and with suppliers and sub-contractors.
With the strength it has in its own organisation, in its well-develo-
ped relationships with customers and suppliers and in its satisfacto-
ry order books, Veidekke is well prepared to meet the new market
situation. Veidekke’s target to maintain return on equity on a level
equivalent to a 5% profit margin stands firm

Figures in NOK million
PROFIT AND LOSS ACCOUNT Heavy
for the first nine months 1998 Building Constr. Industry Property Other Total
Operating income  1,736.8  1,532.1 762.7 76.2  -33.2  4,074.6
Operating costs  -1,671.4  -1,473.6  -704.6  -28.8  25.7  -3,852.7
Operating profit/loss  65.4  58.5  58.1  47.4 -7.5  221.9
Net financial income  12.2  4.1 -9.2  -8.2  2.6 1.5
Pre-tax profit/loss  77.6  62.6 48.9 39.2  -4.9  223.4

Figures in NOK million
BALANCE SHEET 30.9.1998 31.12.1997 30.9.1997 31.12.1996
Liquid assets 245.3 400.4 177.6 324.0
Other current assets 1,570.3 1,037.5 1,371.4 789.3
Capital assets 1,371.3 1,062.9 980.8 1,031.4
Total assets 3,186.9 2,500.8 2,529.8 2,144.7

Current liabilities 1,876.8 1,349.2 1,376.2 1,048.9
Long-term liabilities 352.2 353.4 331.5 434.0
Equity including minority shareholders' interests 957.9 798.2 822.1 661.8
Total liabilities and equity 3,186.9 2,500.8 2,529.8 2,144.7

OTHER KEY FIGURES 30.9.1998 31.12.1997 30.9.1997 31.12.1996
Order books (NOK million), Building and Heavy Construction 2,838 2,710 2,610 2,261
Equity ratio (%) 30.1 31.9 32.5 30.9
Net interest-bearing position (NOK million) -179.3 232 55 64
Number of employees 3,811 3,176 3,391 3,111

Oslo, 28 October 1998
VEIDEKKE ASA

Board of Directors

Figures in NOK million
PROFIT AND LOSS 3rd quarter 1.1-30.9 1.1-30.9 
ACCOUNT 1998 1998 1997 1997 1996
Turnover 1,506.2  4,074.6  4,960.8  3,720.9  4,129.4
Operating costs  -1,334.6  -3,719.3  -4,567.3  -3,413.7  -3,886.5
Depreciation  -67.2  -133.4  -144.9 -98.2 -129.3
Operating profit/loss  104.4 221.9  248.6  209.0  113.6
Net financial income  -3.6  1.5 21.8  16.8 9.4
Pre-tax profit/loss 100.8  223.4 270.4 225.8 123.0
Tax on current income -28.8 -63.7 -76.9 -65.5 -36.6
Minority interests -5.8 -9.4 -9.7 -8.0 -8.7
Profit for the year 66.2 150.3 183,8 152.3 77.7

Earnings per share (NOK) * 5.81 13.19 16.13 13.35 6.92

* Earnings per share have been adjusted for the share split (1:2) on 29 April 1998



Veidekke ASA, Postboks 1455, Vika 0116 Oslo, tlf. 23 27 50 00
E-post: firmapost@veidekke.no - Internett: http://www.veidekke.no

Finansiell informasjon om Veidekke finnes på http://huginonline.no/VEI
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