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Oslo, 18. februar 1999

Sterke tall fra Veidekke:
GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble
nådd også i 1998. Resultatmarginen ble 5 % og egenkapitalrentabiliteten 23,1 %.
Omsetningen økte med 14 % til 5.645 mill. kroner, og resultatet før skatt ble 282,3 mill.
kroner.

"Årets resultat er en inspirasjon for oss alle", sier konsernsjef Terje R. Venold. "Bransjen står
foran store utfordringer i tiden fremover. Behovet for fortsatt strukturendring er klart til stede,
og vi i Veidekke ønsker å spille en aktiv rolle", sier Venold. Den økte konkurransen fra
utenlandske aktører stiller nye krav til oss, og vi i Veidekke vil også være med i kampen om en
sterk posisjon i et fremtidig nordisk entreprenørmarked. Dette krever finansiell styrke, og vi må
kontinuerlig sikre at vi også har rom for fortsatt utvikling av eksisterende organisasjon. Vi sa
allerede i 1995 at et resultat på nivå 5 % vil gi oss disse mulighetene, så det er et offensivt
Veidekke som ser frem mot et nytt årtusen", legger Venold til.

Veidekke har i 1998 hatt fokus bl.a. på å øke porteføljen av utviklingseiendommer innen bolig
og næring. Selskapet Veidekke Construction AB, Vecon, i Sverige er etablert.
Industridivisjonens kjernevirksomhet, asfalt, pukk og grus, er styrket og selskapet har bygget
opp en ledende posisjon på ferdigbetongmarkedet. Selskapet Veidekke Gjenvinning er etablert,
og Bautas er videreutviklet til å bli et av de ledende utleieselskapene innen bygg og
anleggsutstyr.

"De nye satsingsområdene har ført til større engasjement i verdikjeden relatert til bygg og an-
legg, og gir oss muligheter for å utnytte kompetanse- og driftsmessige synergier med konsernets
øvrige virksomhet. De gir også selskapet økt bredde og nye vekstmuligheter og dermed mulig-
heter for å utjevne markedssvingninger," mener Venold.

Resultatutvikling
Veidekke hadde i 1998 en omsetning på 5.645 mill. kroner (4.961 mill. kroner). Resultat før
skatt ble 282,3 mill. kroner (270,4 mill. kroner) og resultatmarginen 5,0 % (5,5 %). Til sammen
hadde divisjonene Bygg, Anlegg og Industri et resultat på 249,7 mill. kroner og en
gjennomsnittlig resultatmargin på 4,5 %. Dette er en vesentlig forbedring i forhold til året før
med et resultatet på 181,6 mill. kroner og en margin på 3,7 %. Divisjon Eiendom hadde et
resultat på 37,3 mill. kroner (90,5 mill. kroner).
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Konsernets driftsresultat var 287,8 mill. kroner (248,6 mill. kroner). Finansresultatet var -5,5
mill. kroner (21,8 mill. kroner). Ordrereserven for bygg- og anleggsvirksomheten er god, både i
kvalitet og kvantitet. Ved utgangen av året var den på 2.682 mill. kroner (2.710 mill. kroner).

Resultat pr. aksje var 16,52 kroner (16,13 kroner) og egenkapitalrentabiliteten var 23,1 %
(26,5 %). På generalforsamlingen i april vil styret foreslå et utbytte på kr. 5,00 pr. aksje for
1998 (kr. 4,75).

For nærmere opplysninger vennligst kontakt:

Konsernsjef Terje R. Venold, tlf. 23 27 77 01 / 905 82 323
Konserndir. Økonomi/finans Dag Andresen, tlf. 23 27 77 20 / 915 51 410
Konserndir. Kommunikasjon Kai Krüger Henriksen, tlf. 23 27 77 04 / 905 19 360

VEIDEKKE ASA
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RESULTATTALL OG VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

Beløp i mill. kroner

1998 1997 4. kvartal 1998 4. kvartal 1997
Virksomhets-
områder

Omset-
ning

Resultat
før skatt

Omset-
ning

Resultat
før skatt

Omset-
ning

Resultat
før skatt

Omset-
ning

Resultat
før skatt

Bygg 2.345,0 109,6 2.230,3 98,3 608,2 32,0 613,7 34,8
Anlegg 2.223,9 88,1 1.716,7 46,3 691,8 25,5 430,2 10,1
Industri 1.031,7 52,0 910,5 37,0 269,0 3,1 198,7 -1,2
Eiendom 84,7 37,3 126,2 90,5 8,5 -1,9 8,9 -0,7
Annet -40,3 -4,7 -22,9 -1,7 -7,1 0,2 -11,6 1,6
SUM 5.645,0 282,3 4.960,8 270,4 1.570,4 58,9 1.239,9 44,6

Divisjon Bygg
Divisjon Bygg prioriterte i hele 1998 gjennomføringsevne og lønnsomhet fremfor vekst. Om-
setningen økte med 5 % i forhold til 1997, fra 2.230 mill. kroner til 2.345 mill. kroner. Resultat
før skattekostnader ble 109,6 mill. kroner, mot 98,3 mill. kroner året før. Det gir en resultat-
margin på 4,7 % sammenlignet med 4,4 % i 1997.

Ordrereserven ved årsskiftet var 1.497 mill. kroner, som er 24 % høyere enn ved forrige års-
skifte. Sett i lys av den svakere markedsutviklingen i annet halvår 1998, vurderes
ordresituasjonen som meget positiv.

Divisjon Anlegg
Divisjon Anlegg viste en markant resultatforbedring i 1998. Omsetningen ble 2.224 mill.
kroner (1.717 mill. kroner), som tilsvarer en omsetningsvekst på 30 %. Resultatet ble 88,1
mill. kroner mot 46,3 mill. kroner i 1997.

Ordrereserven ved årsskiftet var 1.185 mill. kroner, mot 1.507 mill. kroner ved forrige års-
skifte.

Vecon har inngått kontrakter på til sammen ca. 150 mill. kroner siden etableringen i februar i
fjor. Den totale ordrereserven i Sverige for Divisjon Anlegg og Vecon er på 200 mill. kroner.
Utenlandsvirksomheten utenom Norden utviklet seg positivt, og hadde en omsetning på 449
mill kroner og et resultat på 10,8 mill. kroner.

Divisjon Industri
Divisjon Industri har i 1998 styrket markedsposisjonen innen asfalt, pukk/grus og ferdigbetong
gjennom oppkjøp og systematisk arbeid rettet mot kunder og produkter. Gjennom oppkjøp av
bedrifter innenfor forretningsområdet gjenvinning, er Veidekke tilført betydelig kompetanse,
kapasitet og markedstilgang knyttet til riving av bygg, samt transport, sortering og gjenvinning
av bygg- og anleggsavfall.

Omsetningen for 1998 ble 1.032 mill. kroner (911 mill. kroner). 80 % av omsetningen skriver
seg fra produksjon og utlegging av asfalt. Resultatet ble 52,0 mill. kroner (37,0 mill. kroner),
og resultatmarginen er forbedret fra 4,1 % til 5,0 %.
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Bautas
Siden etableringen i juni 1997 har utleieselskapet Bautas hatt en meget positiv utvikling. De
eksterne leieinntektene økte fra 14 mill. kroner i 1997 til 90 mill. kroner i 1998. Driftsresultatet
for 1998 ble 27,2 mill. kroner (7,1 mill. kroner), og resultat før skatt ble 18,5 mill. kroner (5,8
mill. kroner). Omsetning og resultat er fordelt på Divisjonene Bygg og Anlegg.

Divisjon Eiendom
Virksomhetsområdet omfatter utvikling av nærings- og boligprosjekter i egenregi. Omsetningen
i 1998 ble 85 mill. kroner (126 mill. kroner). Resultatet ble 37,3 mill. kroner, mot 90,5 mill.
kroner i 1997 da resultatet var preget av salgsgevinster fra Skøyenprosjektet.

Divisjonen har solgt ut all ferdigutviklet eiendom, og i 1998 investerte divisjonen for 305 mill.
kroner i eiendommer. Samtidig har selskapet utviklet og solgt eiendommer for 162 mill. kroner.

I løpet av året ble det igangsatt bygging av 249 boliger i egenregi. Dette omfatter også boliger
for utleie. Ved årsskiftet hadde selskapet 47 usolgte boliger. De usolgte boligene er fordelt på
en rekke prosjekter, og risikoeksponeringen er lav.

Kapitalforhold
Totale investeringer i 1998 var 871 mill. kroner (475 mill. kroner). Økningen skyldes
investeringer i ny virksomhet på 282 mill. kroner, herav utleieselskapet Bautas med 90 mill.
kroner, reinvesteringer i maskiner med 258 mill. kroner og kjøp av eiendommer for 305 mill.
kroner.

Salg av varige driftsmidler utgjorde 188 mill. kroner hvorav 162 mill. kroner i bygninger og
tomter. Konsernets totale eiendeler ved årsskiftet var 3.220 mill. kroner (2.501 mill. kroner).
Samlet egenkapital økte fra 798 mill. kroner til 944 mill. kroner.

Helse, miljø og sikkerhet
Arbeidet med å gjøre produksjon og produkter miljøvennlige og å skape en god og sikker ar-
beidsplass har høy prioritet. Veidekke har i flere år hatt en bedring i skadetallene. H-verdien,
dvs. antall skader med fravær pr. millioner arbeidstimer, gikk ned fra 12,5 i 1997 til 11,6 i
1998. Til sammenligning kan nevnes at H-verdien for bransjen ligger på 25. Fraværet for
timelønnede var 6,1 % (6,0 %). Fraværet er fremdeles for høyt i forhold til målsetningen på 5
%.

Aksjonær- og børsforhold
Ved årsskiftet var antall aksjonærer 2.960 (2.592). De største aksjonærene er Storebrand med
en eierandel på 13 % og Folketrygdfondet med 10,2 %. Utenlansandelen ble redusert fra 9,7 %
til 1,5 % i løpet av året. Ansattes eierandel ved årsskiftet var 14 %, fordelt på 1.550 ansatte. I
alt ble omsatt 4,4 millioner Veidekke-aksjer over Oslo Børs. Veidekke-aksjen ble splittet i
forholdet 1:2 pr. 29. april 1998.
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Beløp i mill. kroner

RESULTATREGNSKAP 1998 1997
4. kvartal

1998
4. kvartal

1997
Driftsinntekter 5.645,0 4.960,8 1.570,4 1.239,9
Driftskostnader -5.158,8 -4.567,3 -1.439,5 -1.153,6
Avskrivninger -198,4 -144,9 -65,0 -46,7
Driftsresultat 287,8 248,6 65,9 39,6
Netto finansresultat -5,5 21,8 -7,0 5,0
Resultat før skattekostnad 282,3 270,4 58,9 44,6
Skattekostnad -80,9 -76,9 -17,2 -11,4
Minoritetsandel -13,2 -9,7 -3,8 -1,7
Årsoverskudd 188,2 183,8 37,9 31,5

Resultat pr. aksje (kroner) * 16,52 16,13 3,33 2,78
* Resultat pr. aksje er justert for aksjesplitt 1:2 gjennomført pr. 29. april 1998

Beløp i mill. kroner

RESULTATREGNSKAP 1998 Bygg Anlegg Industri Eiendom Annet Sum
Driftsinntekter 2.345,0 2.223,9 1.031,7 84,7 -40,3 5.645,0
Driftskostnader -2.251,0 -2.141,0 -963,0 -33,7 31,5 -5.357,2
Driftsresultat 94,0 82,9 68,7 51,0 -8,8 287,8
Netto finansresultat 15,6 5,2 -16,7 -13,7 4,1 -5,5
Resultat før skattekostnad 109,6 88,1 52,0 37,3 -4,7 282,3

Beløp i mill. kroner

BALANSE 31.12.199
8

31.12.199
7

31.12.199
6

Likvide midler 369,1 400,4 324,0
Andre omløpsmidler 1.240,9 1.037,5 789,3
Anleggsmidler 1.610,0 1.062,9 1.031,4
Sum eiendeler 3.220,0 2.500,8 2.144,7

Kortsiktig gjeld 1.847,0 1.349,2 1.048,9
Langsiktig gjeld 428,9 353,4 434,0
Egenkapital inkl. minoritet 944,1 798,2 661,8
Sum gjeld og egenkapital 3.220,0 2.500,8 2.144,7

ØVRIGE HOVEDTALL 31.12.1998 31.12.1997 31.12.1996

Kontantstrøm pr. aksje (kr.) 34,21 31,02 20,78
Utbytte pr. aksje (kr.) 5,00 4,75 2,75
Ordrereserve bygg og anlegg (mill. kr.) 2.682 2.710 2.261
Egenkapitalandel (%) 29,3 31,9 30,9
Netto rentebærende posisjon (mill. kr.) -32 232 64
Antall ansatte 3.794 3.176 3.111


