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Rapport for 1. halvår 1997
Beløp i mill. kroner

HOVEDTALL 1. halvår 1997 1. halvår  1996 1996
Driftsinntekter 2.258,8 1.778,5 4.058,0
Driftsresultat 134,4 25,3 105,4
Resultat før skatt 146,3 28,1 121,2
Resultat pr. aksje (kr.) 17,71 3,01 13,83

Beløp i mill kroner
1. halvår 1997             1. halvår 1996           2. kvartal 1997          2. 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 1.073,6 35,1 940,4 20,3 584,9 19,9 458,2 10,2 1.823.2 53,6
Anlegg 808,0 24,1 594,0 7,4 492,5 17,9 314,0 5,0 1.389,4 27,4
Asfalt 277,8 -2,0 255,9 0,6 247,5 9,4 233,4 9,6 868,6 35,4
Eiendom 105,0 89,7 26,3 1,0 6,5 0,0 14,3 0,8 62,6 6,1
Annet -5,6 -0,6 -38,1 -1,2 -2,6 -1,2 -23,9 -1,1 -85,8 -1,3
Sum 2.258,8 146,3 1.778,5 28,1 1.328,8 46,0 996,0 24,5 4.058,0 121,2

Hovedtrekk
Det samlede bygg- og anleggsmarked har i første halvår i år
utviklet seg som forventet, med en svakere vekst enn i de siste
årene. Imidlertid har utviklingen innen de ulike virksomhets-
områdene vært noe forskjellig. Boligbyggingen, som i 1996
endte på ca. 18.500 igangsatte enheter, tok seg opp i første
halvår og vil trolig komme opp i over 20.000 enheter for året.
For yrkesbygg har veksten avtatt og flater ut på et relativt
høyt nivå. I 1996 økte de statlige og kommunale byggherrer
igangsettingen av yrkesbygg med 33 %, mens de private bygg-
herrer økte igangsettingen med 8 %. Anleggsaktiviteten vil
etter en lang periode med vekst gå svakt ned i 1997, noe som
har sammenheng med at flere store prosjekter, herunder
Gardemoutbyggingen, nå fases ut.

Veidekke hadde en omsetning i første halvår på 2.259 mill.
kroner mot 1.779 mill. kroner i samme periode i fjor.
Resultatet før skatt ble 146,3 mill. kroner sammenlignet med
28,1 mill. kroner for første halvår 1996. Resultat pr. aksje
var kr. 17,71 mot kr. 3,01 for samme periode i fjor.

Selskapets samlede omsetning er betydelig høyere enn på
samme tid i fjor. Veksten kan tilskrives god etterspørsel etter
selskapets produkter, samt erverv av nye selskaper. Innen
Asfalt skyldes omsetningsøkningen asfaltkontrakten på
Gardermoen Hovedflyplass. Når det gjelder Eiendom, er
både omsetning og resultat påvirket av salget av eiendoms-
prosjektet Sjølyst Allé på Skøyen i Oslo, som ble foretatt i
januar i år.

Resultatet viser en forbedring på 118,2 mill. kroner i forhold
til fjoråret. Forbedringen er i stor grad påvirket av salget av
eiendomsprosjektet Sjølyst Allé, som ga et resultat på 90
mill. kroner. For Bygg og Anlegg er både resultat og resultat-
margin vesentlig forbedret sammenlignet med fjoråret.
Asfalt, som er preget av ordinære, sesongmessige variasjoner,
viser et noe svakere resultat enn på samme tid i fjor.

Samlet ordrereserve for bygg- og anleggsvirksomheten var
på 2.411 mill. kroner ved utgangen av første halvår, sam-
menlignet med 2.251 mill. kroner på samme tid i fjor og
2.261 mill. kroner ved årsskiftet. 

Etableringen av Bautas, som ble omtalt i forrige kvartalsrap-
port, skjedde 1. juni. Utviklingen går som planlagt, og det
ventes økt aktivitetsnivå i annet halvår.

Nedgangen i antall skader med fravær fortsatte i annet kvar-
tal, og antall fraværsskader pr. million arbeidede timer
(H-verdien) er nå 14,2 mot 16,3 ved årsskiftet og 15,1 ved
utgangen av forrige kvartal. Sykefraværet er 5,8%, det sam-
me som ved utgangen av forrige kvartal.

Ved utgangen av annet kvartal var antall funksjonærer 1.087
og timelønnede 2.361. Tilsvarende tall på samme tidspunkt i
fjor var 1.009 og 2.311. Det satses fortsatt sterkt på lærlinge-
ordningen, og ved utgangen av juni hadde selskapet om lag
100 lærlinger.

Bygg
Bygg hadde i første halvår en omsetning på 1.074 mill. kro-
ner (940 mill. kroner). Resultatet økte fra 20,3 mill. kroner
første halvår 1996 til 35,1 mill. kroner første halvår i år.
Resultatmarginen for første halvår ble 3,3 %, som er en for-
bedring på 1,1 prosentpoeng fra første halvår i fjor. Ordre-
reserven var på 1.255 mill. kroner sammenlignet med 983
mill kroner på samme tid i fjor og 1.125 mill. kroner ved års-
skiftet.

Blant virksomhetens mange igangværende prosjekter kan
nevnes Skøyen-utbyggingen samt utvidelsen av Strømmen
Storsenter og Sandvika Storsenter for Thon-gruppen. Av nye,
større prosjekter i annet kvartal kan nevnes Halden
Storsenter, boligprosjektet Nedre Elvehavn i Trondheim, bio-
proteinanlegg på Tjeldbergodden og rehabiliteringsoppdrag
på Håkonsvern i Bergen.

Veidekke har gjennom sitt datterselskap Moderne Bygg er-
vervet et 35 mål stort tomteområde på Bogstad i Oslo.
Området skal utbygges med om lag 60 boenheter med høy
standard og prisklasse. Salg og byggestart er planlagt våren
1998 med ferdigstillelse frem mot år 2000. 

Ved utgangen av første halvår var 128 boliger i produksjon i
egenregi fordelt på fire prosjekter. Tilsvarende tall i fjor var
136 boliger, også fordelt på fire prosjekter.
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Anlegg
Anlegg hadde en omsetning første halvår på 808 mill. kroner
(594 mill. kroner). Resultatet var på 24,1 mill. kroner (7,4
mill. kroner). Resultatmarginen er bedret fra 1,2 % i fjor til
3,0 % inneværende år. I resultatet for annet kvartal inngår 8
mill. kroner etter avgjørelse i en tvistesak i forbindelse med
en bro på Vestlandet. 

Det har vært stor aktivitet og høy produksjonen innen
Anlegg i annet kvartal. Av større igangværende prosjekter
med høy produksjon i sommerhalvåret nevnes spesielt
Veidekkes prosjekter på Gardermoen (VS-Gruppen), NSB-
parsellen Såstad - Haug i Østfold og parkeringshuset for
Gardermobanen på Oslo S.

Veidekke har inngått forlik med Statens vegvesen Finnmark
om økonomisk oppgjør knyttet til de vanskelige og uforut-
sette fjellforholdene ved byggingen av Nordkapptunnelen.
Forliket innebærer at Veidekke får en kompensasjon på 79
mill. kroner, hvorav 12 mill. kroner er bonus for rettidig fer-
digstillelse innen 1. juni 1999. Prosjektet går driftsmessig et-
ter de reviderte fremdriftsplanene. Det forventes at prosjek-
tet vil vise lønnsomhet på den gjenværende produksjonen.

Ordrereserven har inneværende år vært stabil og var ved ut-
gangen av juni måned 1.156 mill. kroner, sammenlignet med
1.268 mill. kroner på samme tid i fjor og 1.136 mill. kroner
ved årsskiftet. Av større kontrakter som er inngått i annet
kvartal kan nevnes veiparsell på E18, Løkenåsen - Saueråsen
for Statens vegvesen Vestfold, tankanlegg, utomhusarbeider
og sandsilo for OSL på Gardermoen (VS-Gruppen), samt
parkeringshus for Holmenkollen Park Hotell.

I den internasjonale virksomheten, det vil i første rekke si
Noremco og Nocon, var omsetningen i første halvår 151
mill. kroner (138 mill. kroner). Resultatene ligger under sel-
skapets krav til inntjening.

Asfalt
Asfalt hadde i første halvår en omsetning på 278 mill. kroner
(256 mill. kroner). I annet kvartal var det betydelig produk-
sjon på arbeidene med asfaltering av østre banesystem på
Gardermoen. Virksomheten er ellers preget av sen sesong-
oppstart, særlig fra Trøndelagsfylkene og nordover.

Konkurransesituasjonen er preget av flere nye aktører i en-
kelte geografiske områder. Dette har medført ytterligere pris-
press. Videre ser det ut til at det i år blir reduksjon i den ton-
nasje som Statens vegvesen gir i oppdrag til de private asfalt-
entreprenørene.

Som det ble redegjort for i rapporten for første kvartal, har
selskapet endret prinsippene for periodisering av kostnader
til reparasjon og vedlikehold samt avskrivninger på maskin-
parken, for på den måten å kunne gi et riktigere bilde av as-
faltvirksomheten gjennom året. Resultatet for første halvår
ble -2,0 mill. kroner (0,6 mill. kroner etter endret regnskaps-
prinsipp). 

Veidekke venter et høyt aktivitetsnivå i annet halvår både i
forbindelse med kontrakten på vestre bane på Gardermoen
og innen de ulike geografiske områder. Aktiviteten innen
pukk og grus er en del høyere enn på samme tidspunkt i fjor
med en positiv resultatutvikling i tråd med forventningene.

Eiendom
Samlede leieinntekter var 15 mill. kroner i første halvår 
(26 mill. kroner). Reduksjonen i leieinntekter skyldes salg av
ferdigutviklede eiendommer. De totale driftsinntekter på 105
mill. kroner inkluderer også resultatet på 90 mill. kroner
knyttet til salget av Sjølyst Allé på Skøyen. Resultatet for
virksomheten ble 89,7 mill. kroner (1,0 mill. kroner).

I tillegg til Sjølyst Allé har Veidekke hittil i år solgt tre fer-
digutviklede eiendommer for totalt 66 mill. kroner. Salgene
har gitt en samlet gevinst på 9 mill. kroner som er benyttet til
nedskrivning på øvrige næringseiendommer. Selskapet har
pr. 30. juni næringseiendommer for ekstern utleie til bokført
verdi 95 mill. kroner.

Veidekke har i flere faser frem til 1991 utviklet næringseien-
dommene Olav Brunborgs vei 4 og 6 i Asker på til sammen
15.700 kvadratmeter gjennom erverv av tomt, utbygging og
etablering av utleieforhold. I 1992 solgte Veidekke eiendom-
mene med et resultat på 25 mill. kroner. Ved salget fikk
Veidekke opsjon på tilbakekjøp av lokalene til en fast pris på
ca. 150 mill. kroner. Veidekke har valgt å gjøre opsjonen
gjeldende med virkning fra 1. juli 1997. En vesentlig del av
næringsarealet er utleid til firmaet Ericsson frem til år 2001.
Eiendommen har et ytterligere utviklingspotensial på 7.000
kvadratmeter, som nå er under bearbeiding. 

Veidekke har igangsatt bygging av et næringsbygg i egenregi
på Lysaker. Bygget er på 5.400 kvadratmeter og skal står fer-
dig våren 1998. To tredjedeler av lokalene er allerede utleid. 
Eiendomsdivisjonen bearbeider flere utviklingsprosjekter i
Oslo og nærliggende områder. Markedet er imidlertid preget
av høye tomtekostnader, slik at kravet til gode løsninger for-
sterkes for å få tilfredsstillende lønnsomhet i prosjektene. 

Finansielle forhold
Bruttoinvesteringer i maskiner og utstyr har hittil i år vært
82 mill. kroner, hvorav 38 mill. kroner innen Asfalt. Salg av
maskiner og utstyr utgjør 11 mill. kroner.

Konsernets totale eiendeler pr. 30. juni var 2.328 mill. kro-
ner (2.003 mill. kroner). Egenkapitalandelen var 32,8 %
(30,8 %). 

Netto rentebærende posisjon, det vil si selskapets likvide
midler og rentebærende fordringer fratrukket rentebærende
gjeld, var positiv med 42 mill. kroner (-72 mill. kroner).
Selskapet har ubenyttede trekkrettigheter på 301 mill. kro-
ner (272 mill. kroner) av en totalramme på 351 mill. kroner
(372 mill. kroner).

Aksjonærforhold
I løpet av første halvår er det omsatt 1,8 millioner
Veidekkeaksjer ved Oslo Børs. I løpet av perioden har det
ikke vært noen større endringer på selskapets eierside. Pr. 30.
juni var kursen kr. 258,- . Veidekkeaksjen har steget med 29 %
fra årsskiftet, mens totalindeksen har steget med 23,3 %.

Veidekke ønsker å stimulere til et aktivt og bredt eierengasje-
ment blant selskapets medarbeidere, og planlegger også i år i
løpet av tredje kvartal å gi samtlige ansatte tilbud om å kjøpe
Veidekkeaksjer som er ervervet i markedet. Den enkelte vil
kunne tegne seg for opptil 200 aksjer og får 20 % rabatt i
forhold til børskursen.
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Utsikter
Aktiviteten innen bygg- og anleggsmarkedet forventes fort-
satt å være på et høyt nivå, men veksten i markedet antas å
avta i løpet av året. Selskapets ordrereserve kombinert med

fortsatt høy aktivitet i markedet, samt vårt pågående for-
bedringsarbeid vil gi grunnlag for ytterligere bedring av re-
sultatmarginene innen virksomhetsområdene Bygg, Anlegg
og Asfalt.

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

RESULTATREGNSKAP * 1997 1997 1996 1996 1995
Driftsinntekter 1.328,8 2.258,8 4.058,0 1.778,5 3.964,7
Driftskostnader -1.256,9 -2.075,6 -3.827,7 -1.708,7 -3.785,3
Avskrivninger - 34,4 - 48,8 -124,9 - 44,5 -107,1
Driftsresultat  37,6 134,4 105,4 25,3     72,3
Netto finansresultat 8,4 11,9 15,8 2,8 6,1
Resultat før skattekostnad 46,0 146,3 121,2 28,1 78,4
Skattekostnad -13,0 -42,1 -34,8 -8,2  -20,5
Minoritetsandel -2,9 -3,3 -8,7 -3,0    -7,2
Årsoverskudd 30,1 100,9 77,7 16,9 50,7

Resultat pr. aksje (kroner) 5,28 17,71 13,83 3,01 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. halvår Bygg Anlegg Asfalt Eiendom Annet Sum
Driftsinntekter 1.073,6 808,0 277,8 105,0 -5,6 2.258,8
Driftskostnader -1.049,8 -794,3 -275,1 -10,2 5,0 -2.124,4
Driftsresultat 23,8 13,7 2,7 94,8 -0,6 134,4
Netto finansresultat 11,3 10,4 -4,7 -5,1 0,0 11,9
Resultat før skattekostnad 35,1 24,1 -2,0 89,7 -0,6 146,3

Beløp i mill. kroner
BALANSE 30.6.1997 31.12.1996 30.6.1996
Likvide midler 150,5 309,9 208,3
Andre omløpsmidler 1.270,9 770,7 874,9
Anleggsmidler 906,8 883,6 919,3
Sum eiendeler 2.328,2 1.964,2 2.002,5

Kortsiktig gjeld 1.241,0 1.017,9 1.004,1
Langsiktig gjeld 324,5 284,5 381,3
Egenkapital inkl. minoritet 762,7 661,8 617,1
Sum gjeld og egenkapital 2.328,2 1.964,2 2.002,5

ØVRIGE HOVEDTALL 30.6.1997 31.12.1996 30.6.1996 31.12.1995
Ordrereserve ekskl. asfalt (mill. kr.) 2.411 2.261 2.251 1.944
Egenkapitalandel (%) 32,8 33,7 30,8 29,2
Netto rentebærende posisjon (mill. kr.) 42 185 -72 105
Antall ansatte 3.448 3.111 3.320 2.888

Billingstad, 13. august 1997
Veidekke ASA

Styret
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Group Developments
Seen as a whole, the building and construction market devel-
oped as anticipated during the first six months of the year,
showing a weaker growth than in past years. There was,
however, some variation in developments in Veidekke’s dif-
ferent business areas. Housebuilding, which ended up at ap-
prox. 18,500 commenced units in 1996, picked up during
the first six months and will probably exceed 20,000 units
this year. Growth in non-residential building decreased and
levelled out at a relatively high level. In 1996, there was an
increase of 33% in the non-residential building commenced
by central and municipal authorities, while building com-
menced by private clients increased by 8%. After a long peri-
od of growth, heavy construction activity will show a slight
decline in 1997 as a result of the phasing out of several ma-
jor projects, including the Gardermoen development.

Veidekke achieved a turnover for the first six months of
1997 of NOK 2,259 million, as against NOK 1,779 million
for the same period last year. Its pre-tax profits amounted to
NOK 146.3 million compared with NOK 28.1 million for
the first six months of 1996. Earnings per share were NOK
17.71, as against NOK 3.01 for the same period last year.

Veidekke’s total turnover is considerably higher than for the
same time last year. This growth can be ascribed to the good
demand for the Group’s products and to the acquisition of
new companies. The increase in turnover for the Asphalt
Division is due to the paving contract for the new main air-
port at Gardermoen. In the case of the Property Division,
both turnover and profit have been influenced by the sale of
the property development project in Sjølyst Allé at Skøyen in
Oslo in January this year.

Profits show an improvement of NOK 118.2 million on last
year’s figure. This improvement is largely the result of the
sale of the Sjølyst Allé project which gave a net profit of
NOK 90 million. Both the profits and the profit margins for
Building and Heavy Construction are considerably higher
than last year’s. Asphalt, which is affected by ordinary, sea-
sonal variations, showed a slightly weaker outcome than for
the same period last year.

Total orders-on-hand for Building and Heavy Construction
stood at NOK 2,411 million at the end of the first six
months, compared with NOK 2,251 million at the same time
last year and NOK 2,261 million at the end of 1996.

The company Bautas, which was mentioned in the report for
the first quarter, was established on 1 June 1997. Activities
develop as planned, and the activity level is expected to in-
crease during the second half of the year.

The injury rate continued to decline in the second quarter
and the number of lost-time injuries per million hours
worked is now 14.2, as against 16.3 at the end of last year
and 15.1 at the end of the first quarter. Absence due to sick-
ness was 5.8% and remained unchanged from the end of the
first quarter.

At the end of the second quarter, the number of salaried em-
ployees was 1,087 and of hourly-paid employees 2,361. The
corresponding figures for the same time last year were 1,009
and 2,311. Veidekke continues to attach considerable impor-
tance to its apprenticeship scheme and had approximately
100 apprentices at the end of June.

Building
The Building Division showed a turnover for the first six
months of NOK 1,074 million (NOK 940 million). Profits
rose from NOK 20.3 million for the first half of 1996 to
NOK 35.1 million for the first half of this year. The profit
margin for the first six months was 3.3%, which is an im-
provement of 1.1 percentage points on the first six months
last year. Orders-on-hand were NOK 1,255 million com-
pared with NOK 983 million at the same time last year and
NOK 1,125 million at the end of last year.

The Division’s many ongoing projects include the Skøyen de-
velopment and the extension of the Strømmen and Sandvika
Shopping Centres for the Thon Group. Several new con-
tracts were signed during the second quarter, such as the
Halden Shopping Centre, a housing project in Trondheim, a
bioprotein plant at Tjeldbergodden and renovation work at
the Håkonsvern naval base in Bergen.

Through its subsidiary, Moderne Bygg, Veidekke has ac-
quired a 3.5 hectare site at Bogstad in Oslo and plans to
build about 60 high-standard, high-priced residential units
on this site. Sales and construction are scheduled to start in
spring 1998, with completion by the year 2000. 

At the end of the first six months, Veidekke had 128 (136)
dwellings spread over four projects (four) under construc-
tion for its own account. 

Report for the period 1 January to 30 June 1997

Figures in NOK million
First six months         First six months        2nd quarter 1997       2nd quarter 1996              1996

1997                          1996  
AREAS OF Turn- Pre-tax Turn- Pre-tax Turn-  Pre-tax Turn-  Pre-tax Turn-  Pre-tax
ACTIVITY over profit  over profit over profit  over profit over profit
Building 1,073.6 35.1 940.4 20.3 584.9 19.9 458.2 10.2 1,823.2 53.6
Heavy Constr. 808.0 24.1 594.0 7.4 492.5 17.9 314.0 5.0 1,389.4 27.4
Asphalt 277.8 -2.0 255.9 0.6 247.5 9.4 233.4 9.6 868.6 35.4
Property 105.0 89.7 26.3 1.0 6.5 0.0 14.3 0.8 62.6 6.1
Other activities -5.6 -0.6 -38.1 -1.2 -2.6 -1.2 -23.9 -1.1 -85.8 -1.3
TOTAL 2,258.8 146.3 1,778.5 28.1 1.328.8 46.0 996.0 24.5 4,058.0 121.2

Figures in NOK million
KEY FIGURES First six months 1997 First six months  1996 1996
Turnover 2,258.8 1,778.5 4,058.0
Operating profit 134.4 25.3 105.4
Profit before taxation 146.3 28.1 121.2
Earnings per share (NOK) 17.71 3.01 13.83
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Heavy Construction
The Heavy Construction Division had a turnover for the first
six months of NOK 808 million (NOK 594 million). This
gave a profit of NOK 24.1 million (NOK 7.4 million). The
profit margin has improved from 1.2% last year to 3.0%
this year. The profit for the second quarter includes NOK 8
million following the settlement of a dispute over a bridge
project in the West of Norway.

The level of activity and production was high in the second
quarter. Worth particular mention among Veidekke’s major
projects with a high level of production during the summer
months are the projects at Gardermoen (the VS-Group), the
stretch of railway from Såstad to Haug in Østfold and the
multi-storey car park for the Gardermoen railway line at the
Oslo Central Station.

Veidekke has reached a compromise with the Public Roads
Administration in Finnmark regarding compensation for the
difficult, unforeseen rock conditions encountered during the
construction of the North Cape Tunnel. Under this settle-
ment, Veidekke will receive compensation amounting to
NOK 79 million, of which NOK 12 million is a bonus for
punctual completion by 1 June 1999. The project is now
progressing in accordance with the revised work schedules.
The project is expected to show a profit on the remaining
work.

Orders-on-hand have remained stable this year and stood at
NOK 1,156 million at the end of June, compared with NOK
1,268 million at the same time last year and NOK 1,136 mil-
lion at the end of last year. Major contracts signed during the
second quarter include roadwork on the E18 highway from
Løkenåsen to Saueråsen for the Public Roads Administration
in Vestfold, tank installation, exterior work and a sand silo
at Gardermoen (the VS-Group) and a multi-storey car park
for the Holmenkollen Park Hotel.

International operations, first and foremost those of
Noremco and Nocon, showed a turnover of NOK 151 mil-
lion for the first six months (NOK 138 million). Results
from operations are below the company’s goals for profit
margins. 

Asphalt 
The Asphalt Division showed a turnover for the first six
months of NOK 278 million (NOK 256 million). In the sec-
ond quarter, there was considerable production of asphalt
for the paving of the eastern runway system at Gardermoen.
Activities were otherwise affected by a late start to the sea-
son, particularly in Trøndelag and counties further north.

The competitive situation was characterised by several new
operators in certain geographical areas. This has resulted in
greater pressure on prices. It also looks as if there will be a
reduction this year in the volume of work contracted out by
the Public Roads Administration to private asphalt contrac-
tors.

As stated in the report for the first quarter, Veidekke has
changed its accounting principles for the accrual of costs for
repair and maintenance and depreciation of machinery,
thereby achieving a more correct picture of asphalt opera-
tions throughout the year. The financial result for the first six
months was NOK -2.0 million (NOK 0.6 million after
changed accounting principles).

Veidekke anticipates a high level of activity during the sec-
ond half of the year, both in connection with the contract for
the western runway at Gardermoen and in the various geo-
graphical areas. There is a slightly higher level of activity in
gravel and crushed stone than at the same time last year,
with a positive profit trend in line with expectations.

Property
Total rental revenues for the first six months amounted to
NOK 15 million (NOK 26 million). The fall in rental reve-
nues is due to sales of completed properties. The total turn-
over of NOK 105 million includes a gain of NOK 90 million
on the sale of Sjølyst Allé at Skøyen, giving the Property
Division a profit of NOK 89.7 million (NOK 1.0 million). 

In addition to Skøyen, Veidekke has sold three completed
properties for a total of NOK 66 million so far this year.
These sales gave a total gain of NOK 9 million and this was
used to write down the value of other commercial properties.
As of 30 June, properties on lease to external tenants had a
book value of NOK 95 million.

The commercial properties at Olav Brunborgsvei 4 and 6 in
Asker were previously developed by Veidekke in several
stages to reach a total of 15,700 square metres, by acquiring
the site, developing it and finding tenants. In 1992 the prop-
erties were sold for a profit of NOK 25 million. At that time,
Veidekke was given the option to repurchase the premises at
a fixed price of approximately NOK 150 million. Veidekke
has decided to exercise this option with effect from 1 July
1997. A considerable part of the premises has been leased to
the Ericsson company until the year 2001. The property has
a further development potential of 7,000 square metres,
which is now under evaluation.

Veidekke has initiated the building of a commercial property
for its own account at Lysaker. This 5,400 square metre
building will be completed in spring 1998. Two thirds of the
premises have already been let. The Property Division is pro-
cessing several development projects in Oslo and neighbour-
ing areas. However, the market is affected by high site costs,
thus increasing the need for good solutions to ensure satis-
factory profitability.

Financial Standing
Gross investments in machinery and equipment so far this
year total NOK 82 million, of which NOK 38 million refers
to the Asphalt Division. Sales of machinery and equipment
amount to NOK 11 million.

The Veidekke Group’s total assets at 30 June were NOK
2,328 million (NOK 2,003 million), giving an equity ratio of
32.8% (30.8%).

The Group’s net interest-bearing position, i.e. liquid assets
plus interest-bearing receivables less interest-bearing liabil-
ities, was NOK 42 million (NOK -72 million). Veidekke has
unused credit facilities amounting to NOK 301 million
(NOK 272 million) of a total limit of NOK 351 million
(NOK 372 million).

Shareholders
During the first six months of 1997, 1.8 million Veidekke
shares were traded over the Oslo Stock Exchange. There
were no major changes in ownership during the period. At
30 June, Veidekke shares were selling at NOK 258 each. The 
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price of a Veidekke share has risen by 29% since the end of
last year, while the all-share index has risen by 23.3%.

Veidekke wishes to encourage active, broad employee parti-
cipation in the company and is planning again this year to
offer Veidekke shares acquired on the market to all the em-
ployees in the Group. Each employee will be able to sub-
scribe for up to 200 shares at a discount of 20% on the mar-
ket price.

Prospects
The level of activity in the building and construction market
is expected to remain high, but the growth in the market is
expected to decline in the course of the year. Veidekke’s or-
ders-on-hand, combined with the continuing high level of ac-
tivity on the market, and our ongoing improvement work
will provide a basis for further improvement in profit mar-
gins in the Building, Heavy Construction and Asphalt
Divisions.

Figures in NOK million
PROFIT AND LOSS  2nd quarter First six  First six
ACCOUNT * 1997 months 1997 1996 months 1996 1995
Turnover 1,328.8 2,258.8 4,058.0 1,778.5 3,964.7
Operating costs -1,256.9 -2.075,6 -3,827.7 -1,708.7 -3,785.3
Ordinary depreciation -34.3 -48.8 -124.9 -44.5 -107.1
Operating profit  37.6 134.4 105.4 25.3 72.3
Net financial income 8.4 11.9 15.8 2.8 6.1
Profit before taxation 46.0 146.3 121.2 28.1 78.4
Taxation -13.0 -42.1 -34.8 -8.2 -20.5
Minority share -2.9 -3.3 -8.7 -3.0 -7.2
Profit for the year 30.1 100.9 77.7 16.9 50.7

Earnings per share (NOK)  5.28 17.71 13.83 3.01 9.13

* The accounting principles for the accrual of costs of repairs and maintenance and for depreciation of 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 six months 1997 Building Constr. Asphalt Property activities Total
Turnover 1,073.6 808.0 277.8 105.0 -5.6 2,258.8
Operating costs -1,049.8 -794.3 -275.1 -10.2 5.0 -2,124.4
Operating profit 23.8 13.7 2.7 94.8 -0.6 134.4
Net financial income 11.3 10.4 -4.7 -5.1 0.0    11.9
Profit before taxation 35.1 24.1 -2.0 89.7 -0.6 146.3

Figures in NOK million
BALANCE SHEET 30 June 1997 31 Dec.1996 30 June 1996
Liquid assets 150.5 309.9 208.3
Other assets 1,270.9 770.7 874.9
Fixed current assets 906.8 883.6 919.3
Total assets 2,328.2 1,964.2 2,002.5

Current liabilities 1,241.0 1,017.9 1,004.1
Long-term liabilities 324.5 284.5 381.3
Shareholders’ equity incl. minority interests 762.7 661.8 617.1
Total liabilities and shareholders’ equity 2,328.2 1,964.2 2,002.5

OTHER KEY FIGURES 30 June 1997 31. Dec. 1996 30 June 1996 31 Dec. 1995
Orders-on-hand. excl. Asphalt operations (NOK million) 2,411 2,261 2,251 1,944
Equity ratio (%) 32.8 33.7 30.8 29.2
Net interest-bearing position (NOK million) 42 185 -72  105
Number of employees 3,448 3,111 3,320 2,888

Billingstad, 13 August 1997
Veidekke ASA

Board of Directors
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