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Billingstad, 13. august 1998

NÆR DOBLING AV RESULTATET FOR 2. KVARTAL I VEIDEKKE

Omsetningen i 2. kvartal ble 1.495 mill. kroner mot 1.329 mill. kroner i samme periode i fjor.
Resultatet ble 86,7 mill. kroner, som er en sterk forbedring i forhold til fjoråret, da kvartals-
resultatet var 46,0 mill. kroner.

"Dette resultatet styrker vår posisjon for videre vekst og utvikling", sier adm. direktør Terje R.
Venold. "Vi har et godt utgangspunkt i en kvalitativ og kvantitativ solid ordrereserve og i den
tomte- og eiendomsporteføljen vi har for utvikling av boliger og næringsbygg. Vi har en
organisasjon som er meget godt tilpasset og motivert for videre innsats, og vi har nye
forretningsområder under utvikling som vil bidra til selskapets vekst fremover. Resultatet etter
første halvår viser at vi er i rute i forhold til de mål som er satt for virksomheten", sier adm.
direktør Terje R. Venold.

Veidekke har kjøpt asfalt- og ferdigbetongvirksomheten til Hans Gaarder A.S i Vestfold, samt de
resterende 50% av A/S Kongsvinger Asfalt. "Disse satsingene, sammen med andre gjennomførte
og planlagte investeringer, gjør at vi i dag har en industridivisjon med meget spennende
utviklingsmuligheter", legger Venold til. "Det å øke vår andel av verdikjeden innen bygg- og
anleggsvirksomheten er en viktig del av vår strategi. Vår satsing på verdiskapende samspill bygger
på verdikjedetenking, og samspill både med interne og eksterne leverandører er gode eksempler
på at denne satsingen gir utslag på vårt resultat", sier en optimistisk Venold.

Omsetningen i 1. halvår var 2.568 mill. kroner sammenlignet med 2.259 mill. kroner på samme tid
i fjor. Resultat før skatt ble 122,6 mill. kroner, mot 146,3 mill. kroner i fjor. Grunnen til at
halvårsresulatet er lavere i 1998 enn i 1997, er at Veidekke i 1997 fikk en betydelig gevinst i
forbindelse med salget av et større eiendomsutviklingsprosjekt.

Resultat pr. aksje for 2. kvartal var kr. 5,09 (kr. 2,64) og for 1. halvår kr. 7,38 (kr. 8,85).

Ordrereserven for bygg- og anleggsvirksomheten er meget tilfredsstillende. Den er på 3.011 mill.
kroner ved utgangen av 1. halvår, sammenlignet med 2.710 mill. kroner ved årsskiftet og 2.411
mill. kroner på samme tid i fjor.

For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:

Adm. direktør Terje R. Venold tlf. 66 98 54 05, mobil 905 82 323
Økonomidirektør Dag Andresen tlf. 66 98 54 38, mobil 915 51 410
Informasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen tlf. 66 98 53 90, mobil 905 19 360

VEIDEKKE ASA
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Resultattall og virksomhetsbeskrivelse
Beløp i mill. kroner

2. kvartal 1998 2.kvartal 1997 1. halvår 1998 1. halvår 1997 1997
Virksomhets-
områder

Oms. Resultat
før skatt

Oms. Resultat
før skatt

Oms. Resultat
før skatt

Oms. Resultat
før skatt

Oms. Resultat
før skatt

Bygg 652,7 31,1 584,9 19,9 1.204,4 49,9 1.073,6 35,1 2.230,3 98,3
Anlegg 536,8 21,2 492,5 17,9 989,1 33,0 808,0 24,1 1.716,7 46,3
Industri 283,1 12,5 247,5 9,4 329,7 3,5 277,8 -2,0 910,5 37,0
Eiendom 32,9 22,2 6,5 0,0 60,1 39,4 105,0 89,7 126,2 90,5
Annet -10,4 -0,3 -2,6 -1,2 -14,9 -3,2 -5,6 -0,6 -22,9 -1,7
Sum 1.495,1 86,7 1.328,8 46,0 2.568,4 122,6 2.258,8 146,3 4.960,8 270,4

Bygg
Byggvirksomheten hadde en omsetning i 1. halvår på 1.204 mill. kroner (1.074 mill. kroner), og et
resultatet på 49,9 mill. kroner (35,1 mill. kroner). For 2. kvartal var omsetningen 653 mill. kroner
(585 mill. kroner) og resultatet 31,1 mill kroner (19,9 mill. kroner).

Det har vært høy byggeaktivitet i alle regionene, og tilgangen på nye byggeoppdrag har vært
meget god. Etter årets seks første måneder har byggvirksomheten en ordrereserve på 1.629 mill.
kroner, som er den høyeste noen sinne. Den er 374 mill. kroner høyere enn på samme tid i fjor,
og 426 høyere enn ved årsskiftet (1.203 mill. kroner)

I perioden har Veidekke styrket sin kompetanse på området tekniske anlegg i bygg gjennom å gå
inn på eiersiden i rådgiverbedriften Itech.

Anlegg
Anleggsvirksomhetens omsetning i 1. halvår var 989 mill. kroner (808 mill. kroner). Resultatet var
33,0 mill. kroner (24,1 mill. kroner). For 2. kvartal var omsetningen 537 mill. kroner (493 mill.
kroner) og resultatet 21,2 mill. kroner (17,9 mill. kroner). Ordrereserven er på et tilfredsstillende
nivå, og var 1.382 mill. kroner ved utgangen av juni, mot 1.156 mill. kroner på samme tid i fjor og
1.507 mill. kroner ved årsskiftet.

Arbeidene med bygnings- og anleggtekniske arbeider på Kårstø for Statoil er kommet godt i
gang, og aktiviteten vil være stor utover høsten. Arbeidene skal avsluttes forsommeren 1999.
Anleggsarbeidene i forbindelse med oppgraderingen av Sture-anleggene for Norsk Hydro går
også etter planen, og på Nordkapptunnelen var det gjennomslag 13. mai. Arbeidene som gjenstår
dreier seg om oppbygging og ferdiggjøring av kjørebanen, og overlevering vil trolig kunne skje i
god tid før fristen, 1. juni 1999.

Veidekkes internasjonale virksomhet foregår i hovedsak gjennom datterselskapet Noremco
Construction og Norwegian Construction Group, Nocon. I Sverige har det nyopprettede
selskapet, Vecon, inngått kontrakter for 25 mill. kroner. Ressurser fra Vecon benyttes også i
forbindelse med anleggsutbyggingen på Kårstø.

Totalt var utenlandsomsetningen i første halvår 203 mill. kroner (151 mill. kroner).
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Industri
Foruten asfalt-, pukk- og grusvirksomhet omfatter industrivirksomheten også de nye forretnings-
områdene "Ferdigbetong" og "Miljø og Gjenvinning". Omsetningen i 1. halvår ble 330 mill.
kroner (278 mill. kroner). Resultatet utviklet seg positivt og endte på 3,5 mill. kroner, sammen-
lignet med -2,0 mill. kroner på samme tid i fjor. Kvartalstallene ble 283 mill. kroner i omsetning
(248 mill. kroner) og 12,5 mill. kroner i resultat (9,4 mill. kroner).

Produksjon og utlegging av asfalt utgjør hoveddelen av virksomheten. Disse arbeidene kommer
normalt først i gang i april/mai, og oppstarten i år har gått etter planen. Særlig har
asfalteringsarbeidene på Gardermoen satt sitt preg på virksomheten i 2. kvartal. Veidekke har
styrket sin posisjon innen ferdigbetong ytterligere gjennom overtakelsen av virksomheten til
Hans Gaarder A.S i Larvik. Veidekkes ferdigbetong omsetning er nå på 26 mill. kroner.

Eiendom
I 1. halvår var leieinntektene 13 mill. kroner mot 15 mill. kroner på samme tid i fjor. Totale
driftsinntekter var 60 mill. kroner (105 mill. kroner). Resultatet ble 39,4 mill. kroner (89,7 mill.
kroner). Endringen i forhold til i fjoråret skyldes at man da hadde med resultatet fra salget av
utviklingsprosjektet Sjølyst allé på Skøyen. I 2. kvartal var driftsinntektene 33 mill. kroner og
resultatet 22,2 mill kroner.

I 1. halvår solgte Veidekke to eiendomsutviklingsprosjekter for i alt 240 mill. kroner med en
salgsgevinst på 39 mill. kroner. Dessuten har Veidekke kjøpt en andel på 40% av et område på
Skårer i Akershus. Området har et utviklingspotensial på over 100.000 m2 nærings- og boligbygg.
Eksisterende bebyggelse (40.400 m2) gir løpende avkastning til dekning av rentekostnadene.

All egenregivirksomhet innen bolig er nå samlet under Divisjon Eiendom i et nyopprettet selskap,
Veidekke Bolig AS. Pr. 30. juni har Veidekke 157 boliger under produksjon, fordelt på 7
prosjekter. Av disse er 99 solgt. Dessuten har selskapet et prosjekt på 118 utleieboliger under
oppføring.

Finansielle forhold
Bruttoinvesteringer i maskiner og utstyr i 1. halvår var 151 mill. kroner (82 mill. kroner).
Økningen er en følge av både utviklingen i utleieselskapet Bautas og et større internt behov på
grunn av høyere omsetning. Salg av maskiner og utstyr utgjorde 15 mill. kroner (11 mill. kroner).

Konsernets totale eiendeler pr. 30 juni var 2.773 mill. kroner (2.328 mill. kroner). Egenkapital-
andelen var 32,0 % (32,8 %). Netto rentebærende posisjon var 11 mill. kroner (42 mill. kroner).
Reduksjonen må sees i sammenheng med investeringene i maskiner og utstyr, eiendomsutvikling
og kjøpet av HF-Gruppen.

Aksjonærforhold
Pr. 29. april 1998 gjennomførte Veidekke en splitt av aksjen i forholdet 1:2, og pr. 30. juni var
aksjekursen kr. 130,-. I løpet av 1. halvår er det omsatt 2,7 millioner Veidekke-aksjer ved Oslo
Børs. Det har for øvrig ikke vært noen større endringer på selskapets eierside.
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Veidekke ønsker å stimulere til et aktivt og bredt eierengasjement blant selskapets medarbeidere. I
juni kjøpte 118 nøkkelmedarbeidere 196.000 aksjer i selskapet. Ved utgangen av 2. kvartal eier
1.200 ansatte 12,2 % av aksjene i selskapet.

Beløp i mill. kroner

RESULTATREGNSKAP
2. kvartal

1998
1. halvår

1998 1997
1. halvår

1997 1996
Driftsinntekter 1.495,1 2.568,4 4.960,8 2.258,8 4.129,4
Driftskostnader -1.366,6 -2.384,7 -4.567,3 -2.075,6 -3.886,5
Avskrivninger -45,3 -66,2 -144,9 -48,8 -129,3
Driftsresultat 83,2 117,5 248,6 134,4 113,6
Netto finansresultat 3,5 5,1 21,8 11,9 9,4
Resultat før skattekostnad 86,7 122,6 270,4 146,3 123,0
Skattekostnad -24,7 -34,9 -76,9 -42,1 -36,6
Minoritetsandel -4,0 -3,6 -9,7 -3,3 -8,7
Årsoverskudd 58,0 84,1 183,8 100,9 77,7

Resultat pr. aksje (kroner) * 5,09 7,38 16,13 8,85 6,92
* Resultat pr. aksje er justert for aksjesplitt 1:2 gjennomført pr. 29. april 1998

Beløp i mill. kroner

RESULTATREGNSKAP
1. halvår 1998

Bygg Anlegg Industri Eiendom Annet Sum

Driftsinntekter 1.204,4 989,1 329,7 60,1 -14,9 2.568,4
Driftskostnader -1.163,1 -959,4 -321,4 -16,1 9,1 -2.450,9
Driftsresultat 41,3 29,7 8,3 44,0 -5,8 117,5
Netto finansresultat 8,6 3,3 -4,8 -4,6 2,6 5,1
Resultat før skattekostnad 49,9 33,0 3,5 39,4 -3,2 122,6

Beløp i mill. kroner

BALANSE 30.6.1998 31.12.199
7

30.6.1997 31.12.96

Likvide midler 241,5 400,4 150,5 324,0
Andre omløpsmidler 1.504,9 1.037,5 1.270,9 789,3
Anleggsmidler 1.026,7 1.062,9 906,8 1.031,4
Sum eiendeler 2.773,1 2.500,8 2.328,2 2.144,7

Kortsiktig gjeld 1.629,0 1.349,2 1.241,0 1.048,9
Langsiktig gjeld 258,2 353,4 324,5 434,0
Egenkapital inkl. minoritet 885,9 798,2 762,7 661,8
Sum gjeld og egenkapital 2.773,1 2.500,8 2.328,2 2.144,7

ØVRIGE HOVEDTALL 30.6.1998 31.12.1997 30.6.1997 31.12.1996
Ordrereserve ekskl. asfalt (mill. kr.) 3.011 2.710 2.411 2.261
Egenkapitalandel (%) 32,0 31,9 32,8 30,9
Netto rentebærende posisjon (mill. kr.) 11 232 42 64
Antall ansatte 3.778 3.176 3.448 3.111


