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Rapport for perioden 1. januar - 30. september 1997
Beløp i mill. kroner

HOVEDTALL 1.1-30.09.1997 1.1-30.09.1996 1996
Driftsinntekter 3.720,9 3.019,1 4.058,0
Driftsresultat 209,0 86,7   105,4
Resultat før skatt 225,8 92,4 121,2
Resultat pr. aksje (kr.) 26,70 10,40 13,83

Beløp i mill. kroner
1.1-30.9.1997             1.1.-30.9.1996           3. kvartal 1997          3. kvartal 1996               1996

VIRKSOMHETS- Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat 
OMRÅDER Oms. før skatt Oms. før skatt Oms. før skatt Oms. før skatt Oms. før skatt
Bygg 1.616,6 63,5 1.356,8 35,1 543,0 28,4 416,4 14,8 1.823,2 53,6
Anlegg 1.286,5 36,2 996,0 17,6 478,5 12,1 402,0 10,2 1.389,4 27,4
Asfalt 711,8 38,2 694,4 38,7 434,0 40,2 438,5 38,1 868,6 35,4
Eiendom 117,3 91,2 37,3 2,0 12,3 1,5 11,0 1,0 62,6 6,1
Annet -11,3 -3,3 -65,4 -1,0 -5,7 -2,7 -27,3 0,2 -85,8 -1,3
Sum 3.720,9 225,8 3.019,1 92,4 1.462,1 79,5 1.240,6 64,3 4.058,0 121,2

Hovedtrekk 
Aktiviteten i bygg- og anleggsmarkedet har hittil i år 
utviklet seg positivt. Igangsatt areal til boliger og yrkesbygg
vil ende omtrent 10 prosent høyere i 1997 enn i 1996.
Boligbyggingen har utviklet seg som forventet på landsbasis,
men noe svakere i Oslo-området. Det er stor pågang av 
prosjekter innen næringsbygg, og trenden i igangsettingen er
svakt oppadgående. Anleggsmarkedet har i 1997 utviklet
seg mer positivt enn på forhånd antatt, spesielt hva angår
samferdselsprosjekter. Asfaltmarkedet har utviklet seg 
svakere enn forventet, og samlet markedsvolum, eksklusive
Gardermoen, er redusert i forhold til 1996.

Veidekkes samlede omsetning for de tre første kvartalene
var 3.721 mill. kroner (3.019 mill. kroner). Resultat før
skatt ble 225,8 mill. kroner (92,4 mill. kroner). Resultatet
for tredje kvartal er 79,5 mill. kroner som er 15,2 mill. 
kroner bedre enn tilsvarende periode i fjor. Marginutvik-
lingen hittil i år er positiv for Bygg og Anlegg, mens den er
stabil for Asfalt. Resultat pr. aksje hittil i år er kr. 26,70
sammenlignet med kr. 10,40 i tilsvarende periode i fjor.

Omsetningsveksten hittil i år er primært kommet innen
virksomhetsområdene Bygg og Anlegg. Det er fremdeles
sterk fokus på å være selektiv i markedet med hensyn til
både produkter og kunder, samt å ha tilstrekkelig kapasitet
til god oppfølging av inngåtte kontrakter. Asfalt viser en
omsetning på nivå med fjoråret. Det er imidlertid lavere 
etterspørsel fra Statens vegvesen, noe som blant annet 
skyldes reduserte offentlige bevilgninger og at Statens 
vegvesen utfører flere arbeider i egen regi. Omsetnings-
svikten er blitt kompensert av asfaltkontrakten på Oslo
Hovedflyplass. I Eiendom er både omsetning og resultat 
påvirket av salget av eiendomsprosjektet Sjølyst Allé på
Skøyen i Oslo, som ble foretatt i januar i år.

Samlet ordrereserve for bygg- og anleggsvirksomheten var
på 2.610 mill. kroner ved utgangen av tredje kvartal, 
sammenlignet med 2.191 mill. kroner på samme tid i fjor 
og 2.261 mill. kroner ved årsskiftet.

Utleieselskapet BAUTAS utvikler seg positivt. Resultatet på
2,6 mill. kroner, som i hovedsak refererer seg til ekstern 
utleievirksomhet, rapporteres innenfor virksomhets- 
områdene Bygg og Anlegg. 

Antall fraværsskader hittil i år er 50 (60) for selskapet som
helhet. Dette gir en H-verdi for de tre første kvartaler på
12,8 (16,3). Fraværet for de timelønnede i selskapet viste
mot slutten av fjoråret og i begynnelsen av inneværende år
en stigende tendens. De to siste kvartaler har imidlertid 
fraværsprosenten stabilisert seg. Nivået, 5,8% hittil i år, er
likevel for høyt, sett i forhold til vår målsetting om 5%.

Avansert bruk av moderne IT-teknologi er viktig i bransjen,
og som et ledd i selskapets kompetanseutvikling, har
Veidekke besluttet å tilby alle ansatte hjemme-PC, enten i
form av hjemlån i tre år eller kjøp ved hjelp av et rentefritt
lån. De som tar imot tilbudet om å låne en hjemme-PC, 
forplikter seg til på fritiden å gjennomføre et interaktivt
selvstudium, bestående av fem kurs. Hjemme-PC prosjektet
innebærer en investering for selskapet på om lag 15 mill.
kroner.

Bygg
Byggdivisjonen hadde en omsetning i de tre første 
kvartalene på 1.617 mill. kroner (1.357 mill. kroner).
Resultatet er 63,5 mill. kroner, som er en økning på 28,4
mill. kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.
Resultatmarginen hittil i år er på 3,9%, en forbedring på
1,3 prosentpoeng fra samme periode i fjor. Resultatet for
tredje kvartal ble 28,4 mill. kroner (14,8 mill. kroner), 
tilsvarende en resultatmargin på 5,2% (3,6%). Ordre-
reserven var på 1.156 mill. kroner, sammenlignet med 1.094
mill. kroner på samme tid i fjor og 1.125 mill. kroner ved
årsskiftet.

Veidekke har i tredje kvartal ervervet et tomteområde på
Bekkestua i Bærum, som skal utvikles med om lag 90 
boenheter av høy standard og prisklasse. I alt har Veidekke
nå tomteområder for boligbygging, som ferdig utviklet har
en antatt salgsverdi på 1,2 milliarder kroner. Det dreier seg
om nærmere 1.000 boligenheter, hvorav tre fjerdedeler er i
Oslo og Akershus. Disse prosjektene kommer til utførelse
og salg primært i 1998 og 1999, og inngår ikke i ordre-
reserven. Med de boligutviklingsprosjektene som Veidekke
ervervet i år, har selskapet nær doblet sitt engasjement i 
boligbygging i egen regi. Ved utgangen av tredje kvartal var
128 boliger (101) i produksjon i egenregi fordelt på 4 (3)
prosjekter.
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Blant de største igangværende kontraktene kan nevnes 
utbyggingen av kjøpesenteret Strømmen Park for Olav
Thon, utvidelsen av Sandvika Storsenter for Olav Thon
Eiendomsselskap, to forretningsbygg i Sjølyst Allé på
Skøyen for Samvirke forsikring og Halden Storsenter for
Profier-gruppen. 

Anlegg
Anleggsdivisjonen hadde en omsetning i de tre første 
kvartalene på 1.287 mill. kroner (996 mill. kroner). Resul-
tatet var 36,2 mill. kroner (17,6 mill. kroner). Resultat-
marginen er bedret fra 1,8% i fjor til 2,8% inneværende år.
Resultatet for tredje kvartal ble 12,1 mill. kroner (10,2 mill.
kroner). I resultatet for tredje kvartal er det foretatt en 
avsetning for usikkerhet på et fjellprosjekt i Italia i regi av
NOCON. Det er her tvist med oppdragsgiver om størrelsen
på godtgjørelse for økte kostnader i forbindelse med 
vanskelige fjellforhold. 

VS-Gruppens prosjekt på Vestre Bane for OSL på
Gardermoen (50-50 Veidekke/Selmer) har ikke utviklet seg
som opprinnelig forventet. Avsetning for den usikkerhet
som knytter seg til prosjektet, er foretatt tidligere.

Det har for øvrig vært høy produksjon innen Anlegg også i
tredje kvartal. Av andre større, igangværende prosjekter kan
nevnes Nordkapptunnelen, parkeringshus på Oslo S for
Gardermobanen, samt veiparsellene Løkenåsen-Saueråsen
på E18 og Smørbekk-Hølen på E6. 

Ordrereserven har i løpet av tredje kvartal utviklet seg 
positivt og utgjør 1.404 mill. kroner, sammenlignet med
1.097 mill. kroner på samme tid i fjor og 1.136 mill. kroner
ved årsskiftet. Av større kontrakter som er inngått i tredje
kvartal, nevnes veistrekningen Måna-Vassum på den nye
Oslofjord-forbindelsen, Rotsethorn tunnel i Møre og
Romsdal, veistrekningen Konnestad-Temse i Aust-Agder,
parkeringshus i fjell i Arendal sentrum, Coca Colas nye 
produksjonsanlegg i Lørenskog og bygging av nytt 
kraftverk i Sunnfjord.

Den internasjonale virksomheten, det vil i første rekke si
virksomheten i Noremco og NOCON, hadde en omsetning
på 240 mill. kroner (165 mill. kroner). Resultatene er 
svakere enn forventet. 

Asfalt 
Asfaltdivisjonen har hittil i år hatt en omsetning på 712
mill. kroner (694 mill. kroner). Resultatet ble 38,2 mill.
kroner (38,7 mill. kroner). Resultatet for tredje kvartal ble
40,2 mill. kroner (38,1 mill. kroner).

De private asfaltentreprenørenes oppdragsmengde for
Statens vegvesen er redusert. Dette skyldes bl.a. ekstra-
ordinære kostnader i forbindelse med vintervedlikehold og
en viss reduksjon i bevilgningene. I tillegg har etterspørselen
fra både kommunene og privatmarkedet vært noe svakere
enn forventet. For Veidekkes del har imidlertid asfalt-
kontrakten på Gardermoen Hovedflyplass oppveid for 
reduksjonen i markedet.

Veidekke har inngått en tre-års kontrakt med Oslo 
kommune for vintervedlikehold og vårrengjøring for deler
av det kommunale veinettet. Kontrakten ble vunnet i 
anbudskonkurranse og medfører bedre kapasitetsutnyttelse
i vintersesongen.

Gjennom en rettet emisjon har Veidekke gått inn med en
eierandel på 34% i ferdigbetongselskapet HF-Gruppen.
Veidekke innbetaler 42 mill. kroner i forbindelse med 
emisjonen. HF-Gruppen er en av landets største produsenter
av ferdigbetong. Ferdigbetong er en strategisk viktig 
innsatsfaktor for Veidekke, og gjennom ervervet vil vi 
oppnå synergi mot vår egen pukk- og grusvirksomhet samt
mot bygg- og anleggsvirksomheten. HF-Gruppen har en
markedsandel på 12% i Østlandsområdet og forventer en
omsetning inneværende år på ca. 110 mill. kroner.

Aktiviteten innen pukk og grus har utviklet seg positivt
gjennom året, både hva angår volum og resultater.

Eiendom
Samlede leieinntekter var hittil i år 27,3 mill. kroner (37,3
mill. kroner). Reduksjonen i leieinntekter skyldes salg av
ferdigutviklede eiendommer. De totale driftsinntekter ble på
117 mill. kroner, som inkluderer salget av Sjølyst Allé i 
første kvartal med et resultat på 90 mill. kroner. Resultatet
for virksomheten ble 91,2 mill. kroner (2,0 mill. kroner).

Veidekke har i oktober inngått avtale om kjøp av 50% 
eierandel i et næringsområde ved Østre Aker vei i Oslo.
Området består av 10.000 kvadratmeter eksisterende 
næringslokaler og har et utbyggingspotensial på 37.000
kvadratmeter. Reguleringsplanene ventes å bli godkjent 
medio 1998. Utbyggingen vil skje trinnvis, og første 
byggetrinn ventes igangsatt ved årsskiftet 1998/1999.
Eiendomsdivisjonen har i tillegg flere utviklingsprosjekter
under bearbeiding i Oslo og nærliggende områder.

Oppføringen av et næringsbygg i egenregi på Lysaker går
som forutsatt. Bygget er på 5.400 kvadratmeter og skal stå
ferdig i 1998. Bygget er nå fullt utleid. Eiendommen Olav
Brunborgs vei 4 og 6 i Asker ble, som beskrevet i halvårs-
meldingen, ervervet pr. 1. juli 1997. 

Finansielle forhold
Bruttoinvesteringer i maskiner og utstyr har hittil i år vært
138 mill. kroner (114 mill. kroner). Salg av maskiner og 
utstyr utgjør 23 mill. kroner (5 mill. kroner). Konsernets 
totale eiendeler pr. 30. september var 2.530 mill. kroner
(2.133 mill. kroner). Egenkapitalandelen var 32,5%
(31,2%).

Netto rentebærende posisjon, det vil si selskapets likvide
midler og rentebærende fordringer fratrukket rentebærende
gjeld, var positiv med 55 mill. kroner sammenlignet med 
-9 mill. kroner i samme periode i fjor. Selskapet har ubenyt-
tede trekkrettigheter på 301 mill. kroner (307 mill. kroner)
av en totalramme på 351 mill. kroner (372 mill. kroner).

Aksjonærforhold
Som ledd i Veidekkes målsetting om at ansatte skal være 
engasjert på eiersiden i selskapet, er det for sjette år på rad
gjennomført salg av aksjer til samtlige ansatte. De ansatte
kunne tegne mellom 10 og 200 aksjer med 20% rabatt på
børskurs. I alt tegnet 773 ansatte til sammen 98.345 aksjer,
hvorav 320 som tidligere ikke hadde aksjer i selskapet. Det
var avsatt 100.000 aksjer til formålet. Etter årets aksjesalg
har de ansatte en eierandel på om lag 11% fordelt på 1.244
ansatte. Kostnadene på 3 mill. kroner forbundet med 
aksjesalget inngår i tallene for “Annet”.
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Det er hittil i år omsatt 2,3 millioner Veidekkeaksjer ved
Oslo Børs. I løpet av perioden har det ikke vært noen større
endringer på selskapets eierside. Pr. 30. september var 
kursen kr. 285,-. Veidekkeaksjen har steget med 41,8% 
siden årsskiftet, mens totalindeksen har steget med 37,9%.

Utsikter
Bygg- og anleggsmarkedet forventes fortsatt å ha et høyt 
aktivitetsnivå, selv om veksten i markedet antas å avta noe i
løpet av 1998. Veidekkes gode ordrereserve, kombinert med
et utstrakt forbedringsarbeid i selskapet, innebærer dermed
at vi ligger an til å nå selskapets resultatmål.

Beløp i mill. kroner
3. kvartal 1.1-30.9. 1.1-30.9.

RESULTATREGNSKAP * 1997 1997 1996 1996 1995
Driftsinntekter 1.462,1 3.720,9 4.058,0 3.019,1 3.964,7
Driftskostnader -1.338,1 -3.413,7 -3.827,7 -2.843,7 -3.785,3 
Avskrivninger -49,4 -98,2 -124,9 -88,7 -107,1
Driftsresultat  74,6 209,0 105,4 86,7 72,3
Netto finansresultat 4,9 16,8 15,8 5,7 6,1
Resultat før skattekostnad 79,5 225,8 121,2 92,4 78,4
Skattekostnad -23,4 -65,5 -34,8 -26,5 -20,5
Minoritetsandel -4,7 -8,0 -8,7 -7,5 -7,2
Årsoverskudd 51,4 152,3 77,7 58,4 50,7

Resultat pr. aksje (kroner) 8,99 26,70 13,83 10,40 9,13

* Regnskapsprinsippet for periodisering av kostnader for reparasjon/vedlikehold og avskrivninger på 
maskinparken innen virksomhetsområdet Asfalt er endret, og tidligere års periodetall er omarbeidet.

Beløp i mill. kroner
RESULTATREGNSKAP 
1.1.-30.9.1997 Bygg Anlegg Asfalt Eiendom Annet Sum
Driftsinntekter 1.616,6 1.286,5 711,8 117,3 -11,3 3.720,9
Driftskostnader -1.569,8 -1.264,3 -666,2 -19,6 8,0 -3.511,9
Driftsresultat 46,8 22,2 45,6 97,7 -3,3 209,0
Netto finansresultat 16,7 14,0 -7,4 -6,5 0,0 16,8
Resultat før skattekostnad 63,5 36,2 38,2 91,2 -3,3 225,8

Beløp i mill. kroner
BALANSE 30.9.1997 31.12.1996 30.9.1996
Likvide midler 177,6 309,9 198,0
Andre omløpsmidler 1.371,4 770,7 1.064,9
Anleggsmidler 980,8 883,6 870,0
Sum eiendeler 2.529,8 1.964,2 2.132,9

Kortsiktig gjeld 1.376,2 1.017,9 1.124,3
Langsiktig gjeld 331,5 284,5 342,5
Egenkapital inkl. minoritet 822,1 661,8 666,1
Sum gjeld og egenkapital 2.529,8 1.964,2 2.132,9

ØVRIGE HOVEDTALL 30.9.1997 31.12.1996 30.9.1996 31.12.1995
Ordrereserve ekskl. asfalt (mill. kroner) 2.610 2.261 2.191 1.944
Egenkapitalandel (%) 32,5 33,7 31,2 29,2
Netto rentebærende posisjon (mill. kroner) 55 185 -9 105
Antall ansatte 3.391 3.111 3.263 2.888

Billingstad, 29. oktober 1997
Veidekke ASA

Styret
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Group Developments
Activity on the building and construction market has shown
a positive trend so far this year. The total area started on for
dwellings and non-residential buildings will be about ten
per cent higher in 1997 than in 1996. In housebuilding, 
developments have been much as expected for the country
as a whole, but slightly weaker in the Oslo area. Non-
residential building projects are plentiful and there is a
slightly rising trend in the commencement of new buildings.
Developments on the heavy construction market have been
more positive in 1997 than anticipated, particularly as 
regards transport and communications projects. The asphalt
market has developed more weakly than expected and the
total market volume, excluding Gardermoen, is lower than
in 1996.

Veidekke’s total turnover for the first three quarters was
NOK 3,721 million (NOK 3,019 million), giving a pre-tax
profit of NOK 225.8 million (NOK 92.4 million). The 
profit for the third quarter was NOK 79.5 million, which is
NOK 15.2 million higher than for the same period last year.
So far this year, the profit margin has shown an upward
trend for Building and Heavy Construction, while it has 
remained stable for Asphalt. Earnings per share so far this
year are NOK 26.70, compared with NOK 10.40 for the
same period last year.

The growth in turnover so far this year can mainly be seen
in the Building and Heavy Construction Divisions.
Emphasis is still being given to selectivity in the market as
regards both products and customers and to having 
sufficient capacity to ensure the proper follow-up of 
contracts after they have been signed. Asphalt shows a 
turnover on par with last year. However, the demand from
the Public Roads Administration has fallen off, due among
other things to cuts in public grants and to the fact that the
Public Roads Administration is doing more work for its
own account. The fall in turnover has been offset by the 
asphalt contract at the Gardermoen Airport. In the case of
Property, both turnover and profit have been boosted by the
sale of the Sjølyst Allé project at Skøyen in Oslo, which was
effected in January this year.

Orders-on-hand for Building and Heavy Construction 
totalled NOK 2,610 million at the end of the third quarter,
compared with NOK 2,191 million at the same time last
year and NOK 2,261 million at the beginning of the year.

The BAUTAS hire company is progressing well. Its profit of
NOK 2.6 million, which refers mainly to external hire 
activities, has been posted under the Building and Heavy
Construction Divisions.

The number of lost-time injuries so far this year is 50 (60)
for the whole Group. This gives an injury rate of 12.8
(16.3) for the first three quarters of the year. Absence
among the Group’s hourly-paid employees showed a rising
tendency towards the end of last year and at the beginning
of this year. The absence rate has become more stable 
during the past two quarters, but at 5.8% so far this year it
is still too high in relation to our target of 5%.

The advanced use of modern information technology is 
essential in the building and construction industry, and as
part of the Group’s skills-upgrading process, Veidekke has
decided to offer its employees the chance to have a PC at
home, either on loan for a period of three years or pur-
chased with the help of an interest-free loan. Employees
who accept the offer to borrow a computer must undertake
to complete an interactive course consisting of five modules
in their free time. The home computer project requires an
investment of about NOK 15 million on Veidekke’s part.

Building
The Building Division showed a turnover for the first three
quarters of NOK 1,617 million (NOK 1,357 million). This
gave a profit of NOK 63.5 million, which is an increase of
NOK 28.4 million compared with the same period last year.
The profit margin so far this year is 3.9%, or 1.3 percent-
age points better than the same period last year. The profit
for the third quarter was NOK 28.4 million (NOK 14.8
million), corresponding to a profit margin of 5.2% (3.6%).
Orders-on-hand stood at NOK 1,156 million at the end of
the third quarter, compared with NOK 1,094 million at the
same time last year and NOK 1,125 million at the 
beginning of the year.

During the third quarter, Veidekke purchased a site at
Bekkestua in Bærum, where it will build about 90 high-
standard, high-price residential units. All in all, Veidekke
now owns building sites for almost 1,000 residential units
which, when completed, will have an estimated sales value
of NOK 1.2 billion. Three quarters of these are in Oslo and
Akershus. These projects will be realised and sold mainly in
1998 and 1999 and are not included in orders-on-hand.
With this year’s acquisitions of housing development 
projects, Veidekke has now practically doubled its invest-
ment in house-building for its own account. At the end of
the third quarter, 128 dwellings (101), spread over 4 (3)
projects, were in progress for Veidekke’s own account.

Veidekke’s largest ongoing contracts include the develop-
ment of the Strømmen Park Shopping Centre for Olav
Thon, the extension of the Sandvika Shopping Centre for

Report for the period 1 January to 30 September 1997

Figures in NOK million
1.1.-30.9.1997           1.1.-30.9.1996          3rd quarter 1997      3rd quarter 1996          1996

AREAS OF Turn- Pretax Turn- Pretax Turn-  Pretax Turn-  Pretax Turn-  Pretax
ACTIVITY over profit  over profit over profit  over profit over profit
Building 1,616.6 63.5 1,356.8 35.1 543.0 28.4 416.4 14.8 1,823.2 53.6
Heavy Constr. 1,286.5 36.2 996.0 17.6 478.5 12.1 402.0 10.2 1,389.4 27.4
Asphalt 711.8 38.2 694.4 38.7 434.0 40.2 438.5 38.1 868.6 35.4
Property 117.3 91.2 37.3 2.0 12.3 1.5 11.0 1.0 62.6 6.1
Other -11.3 -3.3 -65.4 -1.0 -5.7 -2.7 -27.3 0.2 -85.8 -1.3
Total 3,720.9 225.8 3,019.1 92.4 1,462.1 79.5 1,240.6 64.3 4,058.0 121.2

Figures in NOK million
KEY FIGURES 1.1.-30.9. 1997 1.1.-30.9.  1996 1996
Turnover 3,720.9 3,019.1 4,058.0
Operating profit 209.0 86.7 105.4
Profit before taxation 225.8 92.4 121.2
Earnings per share (NOK) 26.70 10.40 13.83
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Olav Thon Eiendomsselskap, two office buildings in Sjølyst
Allé at Skøyen for Samvirke Forsikring, and the Halden
Shopping Centre for the Profier Group.

Heavy Construction
The Heavy Construction Division achieved a turnover for
the first three quarters of NOK 1,287 million (NOK 996
million) and a profit of NOK 36.2 million (NOK 17.6 
million), thus improving the profit margin from 1.8% last
year to 2.8% this year. The profit for the third quarter was
NOK 12.1 million (NOK 10.2 million). In the profit and
loss account for the third quarter, provision has been made
for the uncertainty of a tunnelling project in Italy under
NOCON’s direction. A dispute has arisen here with the 
client regarding the amount of compensation for an increase
in costs resulting from difficult rock conditions.

The VS Group’s project on the western runway for the new
airport at Gardermoen (50-50 Veidekke and Selmer) has
not progressed as originally anticipated. Provision for the
uncertainty relating to this project has already been made.

Otherwise, Heavy Construction maintained a high level of
production in the third quarter. Other major ongoing 
projects include the North Cape Tunnel, the multi-storey
car park at the Oslo Central Station for the Gardermoen
Line, and the stretches of road between Løkenåsen and
Saueråsen on the E 18 and between Smørbekk and Hølen
on the E 6. 

Orders-on-hand showed an upward trend in the third 
quarter and stand at NOK 1,404 million, compared with
NOK 1,097 million at the same time last year and NOK
1,136 at the beginning of the year. Among the major 
contracts signed during the third quarter, we can mention
the stretch of road between Måna and Vassum on the new
Oslo Fjord connection, the Rotsethorn Tunnel in Møre and
Romsdal, the road between Konnestad and Temse in Aust-
Agder, a multi-storey car park built into the hillside in the
centre of Arendal, Coca Cola’s new production plant in
Lørenskog and the building of a new power plant in
Sunnfjord.

Veidekke’s international operations, first and foremost those
of Noremco and NOCON, achieved a turnover of NOK 240
million (NOK 165 million). The profit figures are weaker
than expected. 

Asphalt
The turnover so far this year for the Asphalt Division was
NOK 712 million (NOK 694 million), giving a profit of
NOK 38.2 million (NOK 38.7 million). The profit for the
third quarter was NOK 40.2 million (NOK 38.1 million).

There has been a reduction in the volume of work carried
out by private asphalt contractors for the Public Roads
Administration. This is partly due to extraordinary costs in
connection with winter maintenance and a certain cut-back
in grants. Moreover, the demand from local authorities and
from the private market has been somewhat weaker than
expected. In the case of Veidekke, however, the asphalt 
contract at Gardermoen Airport has compensated for the
reduction in the market.

Veidekke has signed a three-year contract with the
Municipality of Oslo for winter maintenance and spring-
cleaning of parts of the municipal road network. This 
contract was won in competition with other tenderers and
will ensure better utilisation of capacity during the winter
season.

Through a private placing, Veidekke has taken over 34% of
HF-Gruppen, a ready-mix concrete company. Veidekke will
pay NOK 42 million in connection with the share issue.
HF-Gruppen is one of Norway’s largest producers of ready-
mix concrete. Ready-mix concrete is a strategically 
important input factor for Veidekke and through this 
acquisition Veidekke will achieve synergy effects in relation
to its own crushed stone and gravel operations and in 
relation to its building and construction operations. HF-
Gruppen holds a 12% share of the market in the East of
Norway and expects a turnover for this year of about 
NOK 110 million.

Crushed stone and gravel activities have shown positive 
results throughout the year, as regards both volume and
profits.

Property
Total rental revenues so far this year are NOK 27.3 million
(NOK 37.3 million). The fall in rental revenues is a result of
the sales of completed properties. Total operating revenues
amounted to NOK 117 million, which includes a gain of
NOK 90 million on the sale of Sjølyst Allé in the first 
quarter and gives the Property Division a profit of NOK 91.2
million (NOK 2.0 million).

In October, Veidekke signed an agreement to purchase a
50% share of a development area in Oslo. This area 
contains business premises totalling 10,000 sq.m. and it has
a development potential of 37,000 sq.m. Approval of the
area development plan is expected in the middle of 1998.
Development will take place in stages and the first building
phase is expected to start at the end of 1998 or beginning of
1999. The Property Division also has a number of develop-
ment projects on hand in Oslo and surrounding areas.

The erection of a commercial building at Lysaker for
Veidekke’s own account is progressing as planned. This 
building has a total area of 5,400 sq.m. and will be 
completed in 1998. The building is now fully let. The 
property at Olav Brunborgs vei 4 and 6 in Asker was, as
described in the report for the first six months of the year,
purchased on 1 July 1997. 

Financial Standing
Gross investments in machinery and equipment so far this
year totalled NOK 138 million (NOK 114 million). Sales of
machinery and equipment amount to NOK 23 million
(NOK 5 million). The Group’s total assets at 30 September
were NOK 2,530 million (NOK 2,133 million), giving an
equity ratio of 32.5% (31.2%).

Veidekke’s net interest-bearing position, i.e. liquid assets
and interest-bearing receivables less interest-bearing 
liabilities, was NOK 55 million, compared with NOK -9
million for the same period last year. Veidekke has unused
credit facilities amounting to NOK 301 million (NOK 307
million) of a total limit of NOK 351 million (NOK 372 
million).

Shareholders
For the sixth year running, Veidekke has sold shares to its
employees, as part of its policy of involving the employees
in the ownership of the company. The employees were given
the opportunity to subscribe for between 10 and 200 shares
at 20% discount on the market price. A total of 773 
employers purchased altogether 98,345 shares. 320 of these
did not already hold shares in the company. A total of
100,000 shares were set aside for this purpose. Following
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this year’s issue, about 11% of the shares are now held by
1,244 employees. NOK 3 million in costs relating to the
sale of shares is included in the figures for “Other 
activities”.

So far this year, 2.3 million Veidekke shares have been 
traded over the Oslo Stock Exchange. There have been no
major changes in ownership during the period covered by
this report. At 30 September, the share price was NOK
285.-. The price for a Veidekke share has risen by 41.8%

since the beginning of the year, while the all-share index has
risen by 37.9%.

Prospects
The level of activity on the building and construction 
market is expected to remain high, but growth in the 
market will probably fall off slightly in 1998. Veidekke’s 
satisfactory order situation, combined with extensive 
improvement measures within the company, thus means
that we are well-positioned to achieve our profit target. 

Figures in NOK million
PROFIT AND LOSS ACCOUNT*  3rd quarter First nine  First nine

1997 months 1997 1996 months 1996 1995
Turnover 1,462.1 3,720.9 4,058.0 3,019.1 3,964.7
Operating costs -1,338.1 -3,413.7 -3,827.7 -2,843.7 -3,785.3
Ordinary depreciation -49.4 -98.2 -124.9 -88.7 -107.1
Operating profit  74.6 209.0 105.4 86.7 72.3
Net financial income 4.9 16.8 15.8 5.7 6.1
Profit before taxation 79.5 225.8 121.2 92.4 78.4
Taxation -23.4 -65.5 -34.8 -26.5 -20.5
Minority share -4.7 -8.0 -8.7 -7.5 -7.2
Profit for the year 51.4 152.3 77.7 58.4 50.7

Earnings per share (NOK)  8.99 26.70 13.83 10.40 9.13

* The accounting principles for the accrual of costs of repairs and maintenance and for machinery in the Asphalt
Division have been changed. and figures for the quarters of 1996 and 1995 have been reclassified.

Figures in NOK million
PROFIT AND LOSS ACCOUNT Heavy Other
First nine months 1997 Building Constr. Asphalt Property activities Total
Turnover 1,616.6 1,286.5 711.8 117.3 -11.3 3,720.9
Operating costs -1,569.8 -1,264.3 -666.2 -19.6 8.0 -3,511.9
Operating profit 46.8 22.2 45.6 97.7 -3.3 209.0
Net financial income 16.7 14.0 -7.4 -6.5 0.0 16.8
Profit before taxation 63.5 36.2 38.2 91.2 -3.3 225.8

Figures in NOK million
BALANCE SHEET 30 Sept. 1997 31 Dec.1996 30 Sept. 1996
Liquid assets 177.6 309.9 198.0
Other assets 1,371.4 770.7 1,064.9
Fixed current assets 980.8 883.6 870.0
Total assets 2,529.8 1,964.2 2,132.9

Current liabilities 1,376.2 1,017.9 1,124.3
Long-term liabilities 331.5 284.5 342.5
Shareholders’ equity incl. minority interests 822.1 661.8 666.1
Total liabilities and shareholders’ equity 2,529.8 1,964.2 2,132.9

OTHER KEY FIGURES 30 Sept. 1997 31. Dec. 1996 30 Sept. 1996 31 Dec. 1995
Orders-on-hand. excl. Asphalt operations (NOK million) 2,610 2,261 2,191 1 ,944
Equity ratio (%) 32.5 33.7 31.2 29.2
Net interest-bearing position (NOK million) 74 185 -9 105
Number of employees 3,391 3,111 3,263 2,888

Billingstad, 29 October 1997
Veidekke ASA

Board of Directors
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