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Billingstad, 27. februar 1997

VEIDEKKE I FREMGANG

• • Bedret resultat
• • Styrket finansiell stilling
• • Øket ordrereserve
• • Utbyttet foreslås økt fra kr. 3,00 til kr. 5,50 pr. aksje

Veidekkes omsetning i 1996 var 4.058 mill. kroner mot 3.965 mill. kroner i 1995. Resultat før
skatt ble betydelig bedre enn året før, og økte til 121,2 mill. kroner fra 78,4 mill. kroner. Det
var en markant resultatforbedring innen både Bygg og Anlegg.
Ordrereserven for Bygg og Anlegg ved utgangen av året var 2.261 mill. kroner mot 1.944
mill. kroner på sammet tid året før. Asfalt har i tillegg en langsiktig ordrereserve på 170 mill.
kroner. Selskapets egenkapital er styrket og andelen økte fra 29,2 % i 1995 til 33,7 %.
Resultat pr. aksje ble kr. 13,83, sammenlignet med kr 9,13 i 1995. Selskapets styre vil overfor
generalforsamlingen foreslå et utbytte på kr. 5,50 pr. aksje.

Beløp i mill. kroner

1996 1995 4. kvartal 1996 4. kvartal 1995
Virksomhets-
områder Omsetn.

Resultat
før skatt Omsetn.

Resultat
før skatt Omsetn.

Resultat
før skatt Omsetn.

Resultat
før skatt

Bygg 1.823,2 53,6 1.951,8 34,5 466,4 18,5 543,9 10,5
Anlegg 1.389,4 27,4 1.172,0 2,9 393,4 9,8 332,0 2,1
Asfalt 868,8 35,4 812,2 42,4 174,2 13,7 189,1 13,5
Eiendom 62,6 6,1 63,5 0,8 25,3 4,1 22,2 0,8
Annet -85,8 -1,3 -34,8 -2,2 - 20,4 -0,3 -10,1 1,4
SUM 4.058,0 121,2 3.964,7 78,4 1.038,9 45,8 1.077,1 28,3

Bygg
Ved utgangen av 1996 viste Veidekkes byggvirksomhet klar resultatfremgang og styrket
ordrereserve. Omsetningen ble 1.823 mill. kroner (1.952 mill. kroner). Resultat før skatt var 53,6
mill. kroner, betydelig bedre enn året før (34,5 mill. kroner). Utviklingen er derfor i tråd med
virksomhetens strategi om å fokusere på lønnsomhet og være selektiv ved valg av prosjekter.
Ordrereserven utviklet seg også positivt. Ved årsskiftet var den 1.125 mill. kroner (1.024 mill.
kroner).

I 1996 ble selskapet Moderne Bygg A/S innlemmet i Veidekkes byggvirksomhet, og med
virkning fra 1. januar 1997 ble 70% av aksjene i entreprenørselskapet Seby A/S ervervet.
Moderne Bygg er et selskap med lange tradisjoner som boligbygger i Oslo-området. Seby har
virksomhet i området fra Oslo til Romerike. I løpet av året ble det igangsatt bygging av 114
boliger i egenregi (101). Ved årsskiftet var 121 boliger i produksjon i egenregi fordelt på fire
prosjekter. Antall usolgte boliger var 43 (33). Av disse var 4 ferdigstilt (9).
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Anlegg
Omsetningen for 1996 ble 1.389 mill. kroner (1.172 mill. kroner). Resultat før skatt ble 27,4 mill.
kroner (2,9 mill. kroner). Resultatbedringen er betydelig til tross for at Nordkapptunnelen har
vært belastende for virksomheten også i 1996. På dette anlegget er fjellforholdene meget
dårlige, og arbeidene ligger ett år etter fremdriftsplanen. Som følge av dette, har Veidekke tatt ut
stevning mot Statens vegvesen for å få dekket merkostnadene. Saken er berammet til 10. juni
1997. I regnskapet er det tatt hensyn til den usikkerhet som knytter seg til prosjektet.

Anleggsvirksomhetens ordrereserve økte fra 920 til 1.136 mill. kroner og er tilfredsstillende.

Veidekkes utenlandsvirksomhet foregår hovedsakelig gjennom det heleide datterselskapet,
Noremco Construction, og gjennom Norwegian Construction Group, Nocon, som eies 50/50
av Veidekke og Selmer. Utenlandsomsetningen utgjorde totalt 207 mill. kroner (290 mill.
kroner) av anleggsvirksomhetens omsetning.

Asfalt
Veidekkes asfaltvirksomhet hadde en omsetning på 869 mill. kroner (812 mill. kroner).
Økningen skyldes ervervet av selskapene Molde Asfalt og Topp-Dekke. Resultatet var 35,4 mill.
kroner (42,4 mill. kroner). Justert for salgsgevinster på 11 mill. kroner i 1995, er også
asfaltvirksomhetens resultatet bedre enn året før. Med virkning fra 1. januar 1997 har Veidekke
overtatt Førde Asfalt i Sunnfjord.

Ved utgangen av året hadde Asfalt en ordrereserve på 170 mill. kroner. Den består hovedsakelig
av asfaltkontrakter på rullebanene på Gardermoen, samt bygging av asfaltkjerne på Svartisen og
i Dam Urar i Setesdal.

Utviklingen innen pukk og grus har også vært positiv. I alt produserte Veidekke ca. 2,5 mill.
tonn pukk- og grusmaterialer for salg, omtrent det samme som året før. I tillegg er det produsert
store volum knuste steinmaterialer til prosjektene Oslo Hovedflyplass og Gardermobanen. I
1996 ervervet Veidekke for øvrig aksjene i Storsand Sandtak i Hurum.

Eiendom
Samlede leieinntekter gikk ned fra 55,8 mill. kroner i 1995 til 45,8 mill. kroner. Av dette var 31,1
mill. kroner eksterne leieinntekter (43,0 mill. kroner). Nedgangen i leieinntektene skyldes salg av
eiendommer. Resultat for eiendomsvirksomheten før skatt ble 6,1 mill. kroner (0,8 mill. kroner).
I tillegg til leieinntektene består omsetningen av realiserte salgsgevinster på 16,8 mill. kroner. Av
dette beløpet er 14,1 mill. kroner benyttet til nedskrivning på andre eiendommer. Inkludert i
resultatet er det utgiftsført renter og prosjektkostnader på eiendom under utvikling på 5,3 mill.
kroner (6,9 mill. kroner).

Veidekkes største utviklingsprosjekt i egenregi, Sjølyst Allé på Skøyen, ble solgt til Samvirke
forsikring med virkning fra 1. januar 1997. Salgsgevinsten på 90 mill. kroner vil bli reflektert i
tallene for 1. kvartal i 1997. Veidekke skal ferdigstille prosjektet som totalentreprenør, og det
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gjenstår arbeider for om lag 250 mill. kroner. Veidekke har også inngått avtale om drift og
forvaltning av byggene etter hvert som de ferdigstilles.

Finansielle forhold
Ved årsskiftet var likviditeten 310 mill. kroner (388 mill. kroner). Reduksjonen skyldes bl.a.
oppkjøp av bedrifter og netto investeringer i maskiner og utstyr. Selskapet har ubenyttede
trekkrettigheter på 351 mill. kroner (372 mill. kroner) av en totalramme på 373 mill. kroner (372
mill. kroner). Konsernets netto rentebærende posisjon var positiv med 185 mill. kroner ved
utgangen av året (105 mill. kroner).

Totale investeringer utgjorde 204 mill. kroner (193 mill. kroner). Innen maskiner og utstyr var
bruttoinvesteringene 171 mill. kroner (166 mill. kroner), hvorav de største investeringene fant
sted innen asfaltvirksomheten med i alt 96 mill. kroner (76 mill. kroner). Aktiva ervervet
gjennom overtakelse av virksomhet er inkludert i investeringstallene med 53 mill. kroner, herav
goodwill investeringer på 24 mill. kroner. Det er investert 9 mill. kroner i bygninger og tomter
(25 mill. kroner). Salg av varige driftsmidler utgjør 238 mill. kroner (67 mill. kroner), hvorav 224
mill. kroner i bygninger og tomter.

Konsernets totale eiendeler var ved årsskiftet 1.964 mill. kroner (2.059 mill. kroner). Egenkapi-
talen økte til 662 mill. kroner (600 mill. kroner), og egenkapitalandelen var 33,7 % (29,2 %).

Aksjonær- og børsforhold
Ved årsskiftet hadde Veidekke 2.430 aksjonærer. De største var Folketrygdfondet (10,2%) og
Avansefondene (9,7 %). Utenlandsandelen var 11 %. Veidekke-ansatte hadde til sammen en
eierandel på 11,4 %. I alt ble det omsatt 3,0 millioner Veidekke-aksjer over Oslo Børs i 1996.

Utsikter
"Bygg- og anleggsmarkedet ventes å holde seg på et høyt nivå i tiden fremover. Veidekkes
resultat utviklet seg positivt i 1996, og selskapet er på god vei mot å nå de mål som er satt for
lønnsomhet, samt skade- og fraværsutvikling," sier adm. direktør Terje R. Venold. "Vår
markedsstrategi og den interne forbedringsprosessen har allerede gitt målbare resultater, og
intensivert arbeid i tiden fremover vil bidra til ytterligere å styrke Veidekkes konkurransekraft,"
sier Venold.

For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:

Adm. direktør Terje R. Venold tlf. 66 98 54 05 eller 905 82 323 (mobil)
Finansdirektør Jørgen G. Michelet tlf. 66 98 54 40 eller 906 91 117 (mobil)
Økonomidirektør Dag Andresen tlf. 66 98 54 38 eller 31 28 75 48 (privat)

Billingstad, 27. februar 1997
VEIDEKKE ASA



Veidekke ASA, Informasjonsavdelingen, Postboks 3, 1361 Billingstad, tlf. 66 98 53 00
side 4

Beløp i mill. kroner

RESULTATREGNSKAP 1996 1995 1994
Driftsinntekter 4.058,0 3.964,7 3.161,5
Driftskostnader -3.827,7 -3.785,3 -3.058,4
Avskrivninger -124,9 -107,1 -95,3
Driftsresultat 105,4 72,3 7,8
Resultat tilknyttede selskaper 4,1 1,3 -5,9
Netto finansresultat 11,7 4,8 3,3
Resultat før skattekostnad 121,2 78,4 5,2
Skattekostnad -34,8 -20,5 -6,0
Minoritetsandel -8,7 -7,2 -6,1
Årsoverskudd 77,7 50,7 -6,9

Beløp i mill. kroner

RESULTATREGNSKAP Bygg Anlegg Asfalt Eiendom Annet Sum
Driftsinntekter 1.823,2 1.389,4 868,6 62,6 -85,8 4.058,0
Driftskostnader -1.777,7 -1.337,4 -764,9 -25,3 77,6 -3.827,7
Avskrivninger -17,2 -31,6 -57,1 -19,0 - -124,9
Driftsresultat 28,3 20,4 46,6 18,3 -8,2 105,4
Resultat tilknyttede selskaper - - - - 4,1 4,1
Netto finansresultat 25,3 7,0 -11,2 -12,2 2,8 11,7
Resultat før skattekostnad 53,6 27,4 35,4 6,1 -1,3 121,2

      Beløp i mill. kroner

BALANSE 31.12.96 31.12.95
Omløpsmidler 1.080,6 1.087,0
Anleggsmidler 883,6 971,9
Sum eiendeler 1.964,2 2.058,9

Kortsiktig gjeld 1.017,9 1.086,9
Langsiktig gjeld 284,5 371,8
Minoritetsinteresser 62,8 54,9
Egenkapital 599,0 545,3
Sum gjeld og egenkapital 1.964,2 2.058,9

HOVEDTALL 1996 1995 1994 1993 1992
Driftsinntekter (mill. kr.) 4.058 3.965 3.162 3.137 3.665
Resultat før skattekostnad (mill. kr.) 121,2 78,4 5,2 75,2 81,2
Ordrereserve ekskl. asfalt (mill. kr.) 2.261 1.944 1.731 1.358 1.205
Egenkapitalandel (%) 33,7 29,2 28,7 31,5 28,6
Resultat pr. aksje 13,83 9,13 -1,25 8,84 8,70
Utbytte pr. aksje (justert) 5,50 3,00 2,00 2,75 2,25
Antall ansatte pr. 31. desember 3.111 2.888 2.785 2.694 2.869


