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Beløp i mill. kroner
1. kvartal 2000 1. kvartal 1999       1. kvartal 1998                           1999

VIRKSOMHETS- Resultat Resultat Resultat Resultat
OMRÅDER Omsetning før skatt Omsetning før skatt Omsetning før skatt Omsetning før skatt
Bygg 774,0 18,6 595,7 13,4 543,5 18,4 2.950,6 119,6
Anlegg 332,2 -5,9 543,0 13,5 445,6 11,4 1.952,3 86,3
Industri 358,9 -10,5 182,6 -7,1 100,0 -8,2 1.563,5 61,2
Eiendom 29,3 9,1 79,9 12,6 27,2 17,2 327,6 29,7
Annet -58,3 0,5 -65,6 1,0 -43,0 -2,9 -307,2 -1,5
Sum 1.436,1 11,8 1.335,6 33,4 1.073,3 35,9 6.486,8 295,3
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Rapport for 1. kvartal 2000
Beløp i mill. kroner

HOVEDTALL 1. kvartal 2000 1. kvartal 1999 1999
Driftsinntekter 1.436,1 1.335,6 6.486,8
Driftsresultat 24,9 37,9 328,3
Resultat før skatt 11,8 33,4 295,3
Resultat pr. aksje (kroner)* 0,43 1,03 8,58
*Resultat pr. aksje er justert for aksjesplitt pr. mars 2000

Hovedtrekk
Veidekke hadde i 1. kvartal en omsetning på 1.436 mill.
kroner (1.336 mill. kroner). Resultat før skatt var 11,8 mill.
kroner (33,4 mill. kroner). Resultat pr. aksje var kr. 0,43 
(kr. 1,03).

Divisjon Bygg viser resultatfremgang, mens Divisjon Anlegg
hadde et svakt resultat. Dette på grunn av et fallende an-
leggsmarked i Norge, men også fordi det er foretatt en av-
setning på 10 mill. kroner i forbindelse med omstrukturering
av datterselskapet Nor-Icil i Afrika. Resultatet i Divisjon
Industri er påvirket av økte goodwill- og rentekostnader i for-
bindelse med kjøpet av Stavdal ASA, og i Divisjon Eiendom
er resultatet på samme nivå som i fjor.

Konsernets driftsresultat var 24,9 mill. kroner (37,9 mill. kro-
ner). I driftsresultatet er det tatt hensyn til goodwill-avskriv-
ninger på 9,8 mill. kroner (5,1 mill. kroner). Netto finansresul-
tat var -13,1 mill. kroner (-4,5 mill. kroner). Økte goodwill- og
finanskostnader skyldes de betydelige selskapsoppkjøpene
som ble foretatt i løpet av 1999 og i 1. kvartal i år.

Omsetningen økte i 1. kvartal med 7% i forhold til fjoråret, og
selskapet har tatt nye markedsandeler innenfor alle forret-
ningsområdene. I tillegg har selskapet en sterk ordrereser-
ve. Ved utgangen av kvartalet var ordrereserven 3.406 mill.
kroner, sammenlignet med 3.210 kroner ved årsskiftet og
2.833 mill kroner pr. 31. mars 1999. Ordrereserven i Divisjon
Bygg har økt, mens den er opprettholdt i Divisjon Anlegg.
Utover dette har selskapet et stort potensial i tomtereserver
for produksjon av bolig- og næringsprosjekter i egen regi på
4 milliarder kroner over en femårs periode, samt en utbyg-
gingsavtale med Steen & Strøm ASA på 2,4 milliarder kro-
ner over en periode på inntil fem år.

Veidekkes mål om å styrke markedsposisjonen ytterligere
gjennom bedriftserverv, er videreført også i 1. kvartal 2000.
Utover kjøpene av Stavdal ASA, Bøhler Vedlikehold A/S og
virksomheten til Bøhler Entreprenør, har selskapet ved
Divisjon Bygg ervervet 70% av aksjene både i Valdresbygg
AS og i UNI Bygg AS i Troms for å styrke den regionale akti-
viteten i disse områdene. I mars overtok Divisjon Anlegg
70% av aksjene i Trafikk og Anlegg AS og har dermed styr-
ket markedsposisjonen blant annet i Vestfold, Buskerud og
Telemark. Alle selskapene er overtatt med regnskapsmessig
virkning fra 1. januar 2000.

Divisjon Eiendom har i 1. kvartal solgt 50% av aksjene i
Økern Næringspark i Oslo med en gevinst på 12 mill. kroner.
Salget bidrar til å redusere risikoen i næringsmarkedet.

Veidekke gjennomførte i april 2000 en fortrinnsrettsemisjon 
i forholdet 1:6 for totalt 197 mill. kroner. Emisjonen ble full-
tegnet. Innbetaling av beløpet vil skje 9. mai 2000. Formålet
med fortrinnsrettsemisjonen er å styrke selskapets finansi-
elle kapasitet for en fortsatt lønnsom ekspansjon.

Sykefraværet for timelønnede var 6,8% ved utgangen av 1.
kvartal, som er på samme nivå som ved årsskiftet. For samt-
lige ansatte var fraværet i overkant av 5%. Når det gjelder
fraværsskader, økte skadefrekvensen, H-verdien, til 11,6
ved utgangen av 1. kvartal fra 9,4 ved årsskiftet. Dette er
skjedd etter at Veidekke i flere år har kunnet registrere en
kontinuerlig forbedring innen området. Det er for tidlig etter
kun et kvartal å hevde at dette er en negativ endring i en 
hittil positiv utvikling, men det er et signal om å legge enda
mer innsats i den allerede intensiverte innsatsen for å få
skadetallet ned, bl.a. gjennom holdningsskapende arbeid.
Det langsiktige målet om et skadefritt Veidekke ligger fast.

Divisjon Bygg
Divisjon Bygg hadde en omsetning i 1. kvartal på 774 mill.
kroner (595 mill. kroner). Av omsetningsveksten på 30%
kommer 12% fra oppkjøpte selskaper i 2000, mens 18% 
kan tilskrives organisk vekst. Resultatet ble 18,6 mill. kroner
(13,4 mill. kroner). Oppkjøp av nye virksomheter har ført til 
at goodwill- og finanskostnadene har økt med 5 mill. kroner 
i forhold til året før. Resultatmarginen ble 2,4%, som er en
forbedring på 0,2 prosentpoeng fra samme periode i fjor.
Arbeidet med å integrere de nye selskapene i Veidekke går
som planlagt.

Gjennom ervervet av Bøhlerselskapene er Veidekke blitt le-
dende på vedlikeholdsmarkedet i Norge og har styrket kom-
petanse- og ressursgrunnlaget for større og mellomstore
prosjekter i Oslo-området. Kjøpet av UNI Bygg betyr en ve-
sentlig styrket markedsposisjon i Troms.

Byggvirksomhetens ordrereserve var på 2.447 mill. kroner
mot 1.689 mill. kroner på samme tid i fjor og 2.272 mill. kro-
ner ved årsskiftet. 51% av ordrereserven er prosjekter som
er utviklet i samarbeid med kunden.
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Divisjon Anleg g
Divisjon Anlegg hadde en omsetning i 1. kvartal på 332 mill.
kroner (543 mill. kroner). Resultatet ble -5,9 mill. kroner
(13,5 mill. kroner).

Det var ventet at svikten i anleggsmarkedet i Norge ville gi
nedgang både i omsetning og resultat. Som følge av ned-
gangen i anleggsmarkedet, fortsetter Divisjon Anlegg sitt 
arbeid med kapasitetstilpasninger og kostnadsreduksjoner
for å møte endrede markedsforhold.

Divisjonens svake resultat i perioden er imidlertid også en
følge av en avsetning på 10 mill. kroner i forbindelse med
Veidekkes virksomhet i Øst-Afrika gjennom datterselskapet
Nor-Icil, et selskap som forestår bygging av kraftoverførings-
linjer. Selskapet har hatt en negativ utvikling i 1999 og hittil i
2000. Veidekke har derfor besluttet å omstrukturere virksom-
heten, og avsetningen er gjort for å dekke kostnader i forbin-
delse med dette arbeidet. Resultatet for Veidekkes øvrige
virksomhet i Afrika gjennom datterselskapet Noremco er 
positivt.

Veidekkes datterselskap i Sverige, Vecon, utvikler seg som
planlagt og hadde en omsetning på 16 mill. kroner i 1. kvar-
tal. Vecon er i dag blant de ledende entreprenørselskapene 
i Gøteborg-området.

Ved utgangen av 1. kvartal hadde Divisjon Anlegg en ordre-
reserve på 959 mill. kroner, sammenlignet med 1.144 mill.
kroner på samme tid i fjor og 938 mill. kroner ved årsskiftet.
Det ventes at anleggsmarkedet vil bedre seg noe utover
høsten og inn i neste år i forbindelse med planlagt oppstart
av en rekke større prosjekter. I tillegg arbeider Veidekke med
prosjekter utenfor Norge.

Overtakelsen av Trafikk og Anlegg AS, som omsetter for nær
150 mill kroner i året, har styrket Veidekkes posisjon i
Vestfold, Telemark og Buskerud. Gjennom samspillet med
Veidekkes øvrige organisasjon, herunder også byggvirksom-
heten i disse fylkene, forventes økt omsetning til tilfredsstil-
lende marginer.

Divisjon Industri 
Divisjon Industri omfatter nå fem virksomhetsområder:
Asfalt, pukk og grus, ferdigbetong, gjenvinning og maskin-
utleie. Maskinutleie, som består av virksomheten til Bautas
og Stavdal, har tidligere vært rapportert i henholdsvis
Divisjon Bygg og Divisjon Anlegg. Historiske tall er korrigert
for sammenligningens skyld. Etter overtakelsen av Stavdal
venter Divisjon Industri å oppnå en omsetning i år på 2 - 2,2
milliarder kroner. Som normalt er divisjonen i 1. kvartal pre-
get av meget lav omsetning innen produksjon og utlegging
av asfalt. Sesongen begynner i april/mai, og 1. kvartal er
derfor preget av forberedelser til driftssesongen.

Divisjon Industris omsetning i 1. kvartal var 359 mill. kroner
(183 mill. kroner). Økningen skyldes primært kjøpet av
Stavdal. Driftsresultat før goodwill-avskrivninger og finans-
kostnader ble 16,8 mill. kroner (7,4 mill. kroner). Goodwill-
avskrivninger utgjorde 7,4 mill. kroner (2,5 mill. kroner) og 
finanskostnadene -19,9 mill. kroner (-12,0 mill. kroner).
Resultatet ble -10,5 mill. kroner (-7,1 mill. kroner).

Utfallet av årets asfaltanbud for Statens vegvesen er på linje
med fjoråret. Totalt utgjør disse anbudene om lag 30% av et-
terspørselen etter asfalt. Utfallet av disse anbudene er derfor
viktig for kapasitetsutnyttelsen på det enkelte asfaltverk.

For å bedre både lønnsomheten og konkurransekraften in-
nen Asfalt er det gjennomført betydelige reduksjoner av sel-
skapets vinterkostnader. Kostnadene aktiveres og utgifts-
føres over produksjonsmånedene fra mai til september.
Effekten av kostnadsreduksjonene vil derfor først frem-
komme regnskapsmessig i 2. og 3. kvartal.

Maskinutleievirksomheten hadde en omsetning i 1. kvartal
på 171 mill. kroner (70 mill. kroner), og er etter kjøpet av
Stavdal blitt et betydelig forretningsområde. Integrasjonen
mellom Bautas og Stavdal går som planlagt. Resultatet for
Bautas er på linje med fjoråret, mens Stavdal har snudd fjor-
årets negative resultat til pluss (før goodwill og renter). Dette
er særlig positivt tatt i betraktning den integrasjonsprosess
som samtidig har pågått mellom selskapene. Den nye en-
heten fremstår som det nest største maskinutleieselskapet i
Norden. Enheten har både et produktspekter og et geogra-
fisk nedslagsfelt gjennom sine avdelinger som gir et betyde-
lig vekstpotensial i det nordiske markedet. Et interessant
marked innen utleie er værbeskyttelse, det vil si klima-
avskjerming for bygg og anlegg under oppføring. Veidekke
har slik virksomhet i Sverige, Finland og Danmark. Markedet
for værbeskyttelse er i vekst, som følge både av krav fra
byggherrer om tørt, rent bygg, og økt fokus fra entreprenø-
rene på bedre arbeidsmiljø for de ansatte.

Gjenvinning av tyngre byggavfall er til dels også påvirket av
en generelt lavere vinteraktivitet innen bygg- og anlegg.
Omsetningen var på 40 mill. kroner.

Divisjon Eiendom
Eiendomvirksomheten omfatter utvikling av bolig- og næ-
ringsprosjekter i egenregi.

Divisjon Eiendom hadde i 1. kvartal en omsetning på 29,3
mill. kroner (79,9 mill. kroner). Av dette er 11,1 mill. kroner
(11,2 mill. kroner) leieinntekter og forvaltningshonorarer.
Resten av omsetningen skriver seg fra gevinster ved salg av
bolig- og næringseiendommer. Resultatet ble 9,1 mill. kroner
(12,6 mill. kroner) og kan primært føres tilbake til salget av
50% av Veidekkes eierandel i Økern Næringstorg. Økern
Næringstorg har et utbyggingspotensial på 31.000 kvadrat-
meter, og det forventes en gradvis utbygging med oppstart i
2001.

Divisjon Eiendom besitter en betydelig prosjektportefølje på
3.500 boliger. Av disse er 1.500 boliger i Oslo-området.
Divisjonen har også over 300.000 kvadratmeter til nærings-
formål. Divisjon Eiendom søker å finne medinvestorer til ut-
vikling av næringsprosjekter, dels for å oppnå risikospred-
ning i porteføljen, dels for å knytte til seg samarbeidspartne-
re som kan tilføre selskapet komplementær kompetanse.

I 1999 ble Veidekke Publico AS dannet for å tilby offentlig
sektor utvikling og utleie av eiendomsprosjekter. Gjennom
dette selskapet skal Veidekke kunne dekke hele verdikjeden
fra idé til eierskap og drift av bygg, avhengig av det offentli-
ges prioriteringer. For tiden er Larvik Brannstasjon under
bygging, og det er inngått avtale med Drammen kommune
om bygging og leie av et bo- og servicesenter. I tillegg arbei-
des det med flere prosjekter som bekrefter interesse og be-
hov hos offentlige brukere.

Finansielle f orhold
Bruttoinvesteringer i 1. kvartal var 712 mill. kroner (125 mill.
kroner). Økningen skyldes i det alt vesentligste oppkjøp av
nye selskaper. Salg av maskiner og utstyr utgjorde 3 mill.
kroner (8 mill. kroner).
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Konsernets totale eiendeler var 4.221 mill. kroner (3.242
mill. kroner). Økningen skyldes først og fremst kjøpet av
Stavdal og Bøhler-selskapene. Egenkapitalandelen var
25,1% (29,8%).

Netto rentebærende gjeld var 1.157 mill. kroner (260 mill.
kroner). Endringen kan relateres til kjøp av selskaper i 1999
og 1. kvartal 2000, både til kjøpesum for det enkelte selskap
og selskapenes netto rentebærende gjeld.

Veidekke har ved utgangen av kvartalet kommitterte låne-
rammer på 345 mill. kroner. Videre vil selskapet bli tilført om
lag 190 mill. kroner i ny egenkapital gjennom fortrinnsretts-
emisjonen som ble iverksatt i april 2000.

På den ekstraordinære generalforsamlingen den 24. mars
2000 ble det vedtatt å splitte Veidekke-aksjen i forholdet 1:2.
Aksjen ble notert etter splitt den 27. mars, og pr. 31. mars
var kursen kr. 61,-. I alt har det har vært omsatt 2,9 millioner
Veidekke-aksjer over børs i år (2,0 millioner). De største ak-
sjonærene er Storebrand Livsforsikring (12,5%) og

Folketrygdfondet (12,3%). I alt 1.627 ansatte eier aksjer i
selskapet med en samlet eierandel på 16,5%.

Utsikter 
For bygg- og anleggsmarkedet er det ventet en nedgang i
aktiviteten på om lag 2% fra 1999 til 2000, med et gradvis
økende aktivitetsnivå fra slutten av inneværende år og inn i
2001. Innen byggmarkedet ventes aktiviteten å bli tilnærmet
opprettholdt, med størst aktivitet i områdene nær de store
byene. Innen anleggsmarkedet ventes en fortsatt aktivitets-
nedgang, men med mulighet for utflatning, eventuelt også
bedring mot slutten av året.

Til tross for et svakere bygg- og anleggsmarked i Norge, har
Veidekke et godt utgangspunkt i en sterk ordrereserve og i
tomteporteføljen for utvikling av bolig- og næringsprosjekter.

Veidekke skal fortsatt ha en aktiv rolle i strukturutviklingen
og videreutvikle allianser i Norge, Sverige og Danmark in-
nenfor selskapets hovedsatsingsområder

Beløp i mill. kroner
RESULTATREGNSKAP 1. kvartal 2000 1999 1. kvartal 1999       1998 1. kvartal 1998        1997
Driftsinntekter 1.436,1 6.486,8 1.335,6 5.645,0 1.073,3 4.960,8
Driftskostnader -1.325,5 -5.910,2 -1.260,9 -5.158,8 -1.018,1 -4.567,3
Avskrivninger -85,7 -248,3 -36,8 -198,4 -20,9 -144,9
Driftsresultat 24,9 328,3 37,9 287,8 34,3 248,6
Netto finansresultat -13,1 -33,0 -4,5 -5,5 1,6 21,8
Resultat før skattekostnad 11,8 295,3 33,4 282,3 35,9 270,4
Skattekostnad -3,7 -92,0 -10,4 -80,9 -10,2 -76,9
Minoritetsandel 1,5 -7,9 0,5 -13,2 0,4 -9,7
Årsoverskudd 9,6 195,4 23,5 188,2 26,1 183,8

Resultat pr. aksje (kroner) * 0,43 8,58 1,03 8,26 1,15 8,07

Beløp i mill. kroner
RESULTATREGNSKAP
for 1. kvartal 2000                                Byg g            Anleg g Industri         Eiendom             Annet Sum
Driftsinntekter 774,0 332,2 358,9 29,3 -58,3 1.436,1
Driftskostnader -764,1 -340,1 -349,5 -16,3 58,8 -1.411,2
Driftsresultat 9,9 -7,9 9,4 13,0 0,5 24,9
Netto finansresultat 8,7 2,0 -19,9 -3,9 0,0 -13,1
Resultat før skattekostnad 18,6 -5,9 -10,5 9,1 0,5 11,8

Beløp i mill. kroner
BALANSE 31.3.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997
Anleggsmidler 2.206,6 1.471,2 1.234,9 797,7
Andre omløpsmidler 1.843,1 1.815,8 1.609,4 1.296,9
Likvide midler 171,1 278,4 369,1 400,4
Sum eiendeler 4.220,8 3.565,5 3.213,4 2.495,0

Egenkapital inkl. minoritet 1.058,1 1.050,0 944,0 798,2
Langsiktig gjeld 1.266,7 517,6 197,7 191,9
Kortsiktig gjeld 1.896,0 1.997,9 2.071,7 1.504,9
Sum gjeld og egenkapital 4.220,8 3.565,5 3.213,4 2.495,0

ØVRIGE HOVEDTALL 31.3.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997
Ordrereserve Bygg og Anlegg (mill. kr.) 3.406 3.210 2.682 2.710
Egenkapitalandel (%) 25,1 29,4 29,3 31,9
Netto rentebærende posisjon (mill. kr.) -1.157,0 -206,8 -32,4 232
Antall ansatte 4.326 4.175 4.047 3.176

Oslo, 3. mai 2000 
VEIDEKKE ASA

Styret

* Resultat pr. aksje er justert for aksjesplitt pr. mars 2000
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Group de velopments
Veidekke achieved a turnover for the first quarter of NOK
1,436 million (NOK 1,336 million), giving a pre-tax profit of
NOK 11.8 million (NOK 33.4 million). Earnings per share
were NOK 0.43 (NOK 1.03).

The Building Division shows growth in profits, while the figu-
res for the Heavy Construction Division were weak. This was
partly due to the falling heavy construction market in Norway
and partly because provision amounting to NOK 10 million
has been made for the restructuring of Veidekke’s subsidiary
Nor-Icil in Africa. The profit for the Industry Division was af-
fected by the rise in goodwill and interest expenses resulting
from the acquisition of Stavdal ASA. The figures for the
Property Division are on a par with last year’s.

The operating profit for the Group, after depreciation of 
goodwill by NOK 9.8 million (NOK 5.1 million), was NOK
24.9 million (NOK 37.9 million). Net financial items were
NOK -13.1 million (NOK -4.5 million). The increase in good-
will and financial expenses is related to the substantial 
acquisitions that were made in 1999 and in the first quarter
of this year.

Turnover rose by 7 per cent in the first quarter of this year
compared with last year. Veidekke has increased its market
shares in all of its business areas. Order books are very 
healthy: orders-on-hand stood at NOK 3,406 million at the
end of the first quarter, compared with NOK 3,210 million at
the end of last year and NOK 2,833 million at 31 March
1999. While the Building Division has increased its orders-
on-hand, the Heavy Construction Division has remained 
stable. In addition to this, there is considerable potential in
building sites that Veidekke has on hand for residential and
non-residential projects for its own account worth NOK 4 bil-
lion over a five-year period and in a property development
agreement with Steen & Strøm ASA worth NOK 2.4 billion
over a period up to five years.

Veidekke continued to pursue its goal of consolidating its
market position through company acquisitions in the first 
quarter of 2000. In addition to its purchases of Stavdal ASA,
Bøhler Vedlikehold A/S and the operations of Bøhler
Entreprenør, Veidekke has taken over 70 per cent of the sha-
res in Valdresbygg AS in central Norway and in UNI Bygg
AS in the north, with a view to strengthening its regional acti-
vities in these areas. In March, the Heavy Construction
Division took over 70 per cent of the shares in Trafikk og
Anlegg AS, thus strengthening its market position in the
counties of Vestfold, Buskerud and Telemark. These acquisi-
tions take effect in the accounts from 1 January 2000.

In the first quarter of 2000, the Property Division sold 50 per
cent of its shares in Økern Business Park in Oslo, making a
profit of NOK 12 million. This sale helps to reduce Veidekke’s
exposure to risk in the non-residential market.

In April 2000 Veidekke effected a one-for-six rights issue for
a total of NOK 197 million. This issue was fully subscribed
and payment is due on 9 May 2000. The purpose of the
rights issue was to strengthen Veidekke’s financial ability to
continue its profitable expansion.

At the end of the first quarter, absence due to illness for
hourly paid employees was 6.8 per cent, the same as at the
end of last year, while the figure for all employees was just
above 5 per cent. Veidekke’s lost-time injury rate rose from
9.4 at the end of 1999 to 11.6 at the end of the first quarter.
Veidekke has been registering continuous improvement in
this area for several years. After only one quarter, it is too
early to call this a reversal of a previously positive trend, but
it does indicate that even more thrust should be put into al-
ready intensified efforts to bring injury figures down, inclu-
ding attitude-forming efforts. Veidekke still stands firm on its
long-term target of zero injuries.

Building
The Building Division had a turnover in the first quarter of
NOK 774 million (NOK 595 million). Of this 30 per cent in-
crease, 12 per cent comes from companies acquired in
2000 and 18 per cent from organic growth. The profit for this
Division was NOK 18.6 million (NOK 13.4 million).
Acquisitions of new operations have pushed goodwill and fi-
nancial expenses up by NOK 5 million. The profit margin for
the first quarter was 2.4 per cent, which is an improvement
of 0.2 percentage points on the same period last year. The
work of integrating the new companies is going as planned.

The acquisition of the Bøhler companies has put Veidekke at
the leading edge of the maintenance market in Norway and
given it a stronger resource base for large and medium-
sized projects in the Oslo area. The purchase of UNI Bygg
gives Veidekke a far stronger market position in Troms in
northern Norway.

The Building Division’s order books showed a total of NOK
2,447 million at the end of the first quarter, as against NOK
1,689 million at the same time last year and NOK 2,272 mil-
lion at the end of 1999. 51 per cent of orders-on-hand are
projects developed in partnership with the customers.

Repor t for the Fir st Quar ter of 2000
Figures in NOK million

First quar ter 2000 First quar ter 1999 1999
Turnover 1,436.1 1,335.6 6,486.8
Operating profit 24.9 37.9 328.3
Profit before taxation 11.8 33.4 295.3
Earnings per share (NOK)* 0.43 1.03 8.58
* Earnings per share have been adjusted for the share split in March 2000

Figures in NOK million
First quar ter 2000          First quar ter 1999           Fir st quar ter 1998                        1998

Pre-tax Pre-tax Pre-tax Pre-tax
Areas of activity Turno ver Profit Turno ver Profit Turno ver Profit Turno ver Profit
Building 774.0 18.6 595.7 13.4 543.5 18.4 2,950.6 119.6
Heavy Constr. 332.2 -5.9 543.0 13.5 445.6 11.4 1,952.3 86.3
Industry 358.9 -10.5 182.6 -7.1 100.0 -8.2 1,563.5 61.2
Property 29.3 9.1 79.9 12.6 27.2 17.2 327.6 29.7
Other -58.3 0.5 -65.6 1.0 -43.0 -2.9 -307.2 -1.5
Total 1,436.1 11.8 1,335.6 33.4 1,073.3 35.9 6,486.8 295.3
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Heavy Construction
The Heavy Construction Division showed a turnover for the
first quarter of NOK 332 million (NOK 543 million) and a loss
of NOK 5.9 million (NOK +13.5 million).

It was anticipated that the decline in the heavy construction
market in Norway would result in a fall in turnover and profit
for the Heavy Construction Division. The Division is continu-
ing its efforts to adjust capacity and reduce costs in order to
meet the changes in market conditions.

The weak figure for Heavy Construction for this period is,
however, also partly due to an allocation of NOK 10 million
relating to Veidekke’s operations in East Africa through its
subsidiary Nor-Icil, a company erecting power transmission
lines. In view of the negative trend for this company in 1999
and so far in 2000, Veidekke has decided to restructure the-
se operations and the above sum has been set aside to co-
ver costs in this connection. Noremco, Veidekke’s other ope-
rations in Africa, achieved positive results.

Veidekke’s Swedish subsidiary, Vecon, is progressing as
planned, and achieved a turnover of NOK 16 million for the
first quarter. Vecon is now one of the leading contracting
companies in the Gothenburg area.

At the end of the first quarter, the order books for the Heavy
Construction Division showed a total of NOK 959 million,
compared with NOK 1,144 million at the same time last year
and NOK 938 million at the end of 1999. The heavy con-
struction market in Norway is expected to show some impro-
vement towards the end of the year and continuing into next
year, as a number of major, scheduled projects get under-
way. Veidekke is also working on projects outside Norway.

With its takeover of Trafikk og Anlegg AS, which has an an-
nual turnover of almost NOK 150 million, Veidekke has
strengthened its position in Vestfold, Telemark and Buskerud
in the southern parts of Norway. The interaction of this com-
pany with the rest of the Veidekke organisation, including its
building operations in these counties, is expected to increa-
se turnover and give satisfactory margins.

Industr y
This Division now comprises five business areas: asphalt,
crushed stone and gravel, ready-mix concrete, recycling and
plant hire. Its plant hire operations, consisting of Bautas and
Stavdal, were previously reported under the Building and
Heavy Construction Divisions and historical figures have
therefore been corrected for the sake of comparison.
Following the takeover of Stavdal ASA, the Industry Division
expects to achieve a turnover for the year of NOK 2 - 2.2 bil-
lion. As usual, however, turnover from the production and
laying of asphalt was very low in the first quarter, as this 
period is characterised by preparation for the start of the
operating season in April/May.

Turnover for the first quarter totalled NOK 359 million (NOK
183 million). The growth in turnover was due primarily to the
purchase of Stavdal. The operating profit before depreciation
of goodwill and financial expenses was NOK 16.8 million
(NOK 7.4 million). Goodwill depreciation amounted to NOK
7.4 million (NOK 2.5 million) and financial expenses to NOK
–19.9 million (NOK –12.0 million), giving a loss of NOK 10.5
million (NOK –7.1 million).

The outcome of this year’s asphalt tenders for the Public
Roads Administration was on a par with last year. As these
tenders constitute about 30 per cent of the demand for 
asphalt, the results of the tenders are important for capacity
utilisation at the individual asphalt plants.

With a view to improving profitability and competitive
strength in asphalt operations, substantial cuts have been

made in the company’s winter costs. Costs are capitalised
and charged against income during the production months
from May to September. The effect of these cost reductions
will therefore not be visible in the accounts until the second
and third quarters.

Plant hire operations achieved a turnover for the first quarter
of NOK 171 million (NOK 70 million) and, following the pur-
chase of Stavdal, have become a significant business area.
The integration of Stavdal and Bautas is progressing as
planned. The profit posted by Bautas is on a par with last
year, while Stavdal has turned last year’s loss into a profit
(before goodwill and interests). This is particularly encour-
aging in view of the ongoing integration process between
Bautas and Stavdal. The new entity is the second largest
company of its kind in the Nordic countries. It has a product
range and geographical impact area, which offer prospects
of substantial growth in the Nordic market. An interesting
segment is weather protection, i.e. shelters for buildings and
installations under construction. Veidekke is engaged in
such activities in Sweden, Finland and Denmark. The 
market for weather protection is growing, as a result of the
clients’ demand for dry, clean buildings and more focus by
contractors on a better working environment for their em-
ployees.

The generally lower level of activity during the winter in the
building and construction industry, also affects the market for
recycling of heavy construction waste. For this business
area turnover was NOK 40 million.

Proper ty
The Property Division is responsible for the development of
residential and non-residential projects for Veidekke’s own
account.

This Division showed a turnover for the first quarter of NOK
29.3 million (NOK 79.9 million). Of this figure, NOK 11.1 mil-
lion (NOK 11.2 million) represents rental revenues and ma-
nagement fees. The remainder derives from gains on sales
of residential and non-residential properties. This gave a
profit of NOK 9.1 million (NOK 12.6 million), which can pri-
marily be ascribed to the sale of 50 per cent of Veidekke’s
share of Økern Business Park in Oslo. This property has a
development potential of 31,000 square metres and gradual
development is planned, starting in 2001.

The Property Division has a substantial portfolio of residen-
tial projects totalling 3,500 dwellings. Of these, 1,500 dwel-
lings are located in the Oslo area. The Division also has
more than 300,000 square metres for non-residential purpo-
ses. It endeavours to find co-investors for the development
of non-residential projects, partly to spread risks in its port-
folio and partly to enlist the help of partners which can pro-
vide complementary skills.

Veidekke Publico AS was formed in 1999, so that Veidekke
could offer the public sector development and leasing of pro-
perty projects. This company will enable Veidekke to cover
the whole value chain from drawing board to ownership and
management of buildings, depending on the public sector’s
priorities. Veidekke Publico is presently engaged in the buil-
ding of Larvik fire station and it has also signed an agree-
ment with the Drammen local authorities to build and lease a
residential care service centre. It is moreover working on a
number of other projects, which confirm the interest and de-
mand among public users in this area.

Financial status
In the first quarter 2000, gross investments amounted to
NOK 712 million (NOK 125 million). The increase is primarily
due to the acquisition of new companies. Sales of machine-
ry and equipment earned NOK 3 million (NOK 8 million).
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The Group’s total assets were NOK 4,221 million (NOK
3,242 million). The increase is due primarily to the purchase
of Stavdal and Bøhler companies. The equity ratio was 25.1
per cent (29.8 per cent) at the end of the first quarter.

Net interest-bearing liabilities stand at NOK 1,157 million
(NOK 260 million). This change can be ascribed to the ac-
quisition of companies in 1999 and in the first quarter of
2000 - both to the purchasing prices for the individual com-
panies and to the companies’ net interest-bearing liabilities.

At the end of the quarter, Veidekke had committed borrow-
ing facilities amounting to NOK 345 million. Veidekke will
also increase its equity capital by about NOK 190 million 
raised through the rights issue in April 2000.

It was resolved by the extraordinary general meeting on 24
March 2000 to subdivide each Veidekke share into two new
shares. The shares were quoted after the split on 27 March,
and as of 31 March the share price was NOK 61. A total of
2.9 million shares have been traded on the stock exchange
so far this year (2.0 million). Veidekke’s largest shareholders 

are Storebrand Livsforsikring (12.5 per cent) and
Folketrygdfondet (12.3 per cent). A total of 1,627 employees
hold shares in the company and represent a total ownership
share of 16.5 per cent.

Prospects
The level of activity in the building and heavy construction
market is expected to fall by about 2% from 1999 to 2000. A
gradual improvement is anticipated from the end of this year,
continuing into 2001. The level of activity in the building mar-
ket is expected to remain virtually unchanged, with most ac-
tivity in areas closest to the big cities. A continued decline is
expected in the heavy construction market, but with a possi-
ble levelling off or even upswing towards the end of the year.

In spite of a weaker building and construction market in
Norway, Veidekke has a sound basis for future operations in
its healthy order books and in its portfolio of sites for resi-
dential and non-residential development projects.
Veidekke will continue to play an active role in the restructu-
ring of the industry and to develop its alliances in Norway,
Sweden and Denmark in its main business areas.

Figures in NOK million
PROFIT AND LOSS ACCOUNT Heavy Other
for the Fir st Quar ter 2000 Building Constr . Industr y Proper ty activities Total
Turnover 774.0 332.2 358.9 29.3 -58.3 1,436.1
Operating costs -764.1 -340.1 -349.5 -16.3 58.8 -1,411.2
Operating profit 9.9 -7.9 9.4 13.0 0.5 24.9
Financial income/expenses 8.7 2.0 -19.9 -3.9 0.0 -13.1
Profit before taxation 18.6 -5.9 -10.5 9.1 0.5 11.8

Figures in NOK million
BALANCE SHEET 31.3.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997
Fixed assets 2,206.6 1,471.2 1,234.9 797.7
Other assets 1,843.1 1,815.8 1,609.4 1,296.9
Liquid assets 171.1 278.4 369.1 400.4
Total assets 4,220.8 3,565.5 3,213.4 2,495.0
Shareholders’ equity including minority interests’ share 1,058.1 1,050.0 944.0 798.2

Long-term liabilities 1,266.7 517.6 197.7 191.9
Current liabilities 1,896.0 1,997.9 2,071.7 1,504.9
Total shareholders’ equity and liabilities 4,220.8 3,565.5 3,213.4 2,495.0

OTHER KEY FIGURES 31.3.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997
Order Book, 
Building and Heavy Constr. (NOK mill.) 3,406 3,210 2,682 2,710
Equity ratio (%) 25.1 29.4 29.3 31.9
Net interest-bearing liabilities -1,157.0 -206.8 -32.4 232
Number of employees (Nordic countries) 4,326 4,175 4,047 3,176

Oslo, 3 May 2000
VEIDEKKE ASA

The Board of Directors

Figures in NOK million
PROFIT AND LOSS  First quar ter  First quar ter First quar ter
ACCOUNT 2000 1999 1999 1998 1998 1997
Turnover 1,436.1 6,486.8 1,335.6 5,645.0 1,073.3 4,960.8
Operating costs -1,325.5 -5,910.2 -1,260.9 -5,158.8 -1,018.1 -4,567.3
Depreciation -85.7 -248.3 -36.8 -198.4 -20.9 -144.9
Operating profit 24.9 328.3 37.9 287.8 34.3 248.6
Financial income/expenses -13.1 -33.0 -4.5 -5.5 1.6 21.8
Profit before taxation 11.8 295.3 33.4 282.3 35.9 270.4
Taxation -3.7 -92.0 -10.4 -80.9 -10.2 -76.9
Minority interests’ share 1.5 -7.9 0.5 -13.2 0.4 -9.7
Ordinary profit for the year 9.6 195.4 23.5 188.2 26.1 183.8

Earnings per share (NOK) * 0.43 8.58 1.03 8.26 1.15 8.07

* Earnings per share have been adjusted for the share split in March 2000



Veidekke ASA
Postboks 505 Skøyen, 0214 Oslo

Telefon 21 05 50 00   Telefaks 21 05 50 01
E-post: firmapost@veidekke.no

Internett: www.veidekke.no
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