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Rapport for 1. kvartal 1996

Beløp i mill. kroner
1. kvartal 1996 1. kvartal 1995 1995

Resultat   Resultat  Resultat 
Virksomhetsområder Omsetning før skatt Omsetning før skatt  Omsetning før skatt
Bygg 482,2  10,1  453,9  3,4  1.951,8  34,5
Anlegg  280,0  2,4  215,9  -2,4  1.172,0  2,9
Asfalt  22,5  -50,5  37,9  -37,3 812,2  42,4
Eiendom  12,0  0,2  15,5  0,5  63,5  0,8
Annet -14,2 -0,1  -5,9 -0,4 -34,8  -2,2
Sum  782,5 -37,9 717,3 -36,2 3.964,7  78,4

Aktiviteten i bygg- og anleggsmarkedet har i første kvartal

1996 utviklet seg omtrent som forutsatt. De siste månedene

har det vært nedgang i antall igangsatte boliger sammenlig-

net med samme periode året før. Dette har sammenheng

med tilgangen på tilgjengelige og attraktive tomter. Spesielt i

Østlandsområdet er høye tomtepriser en begrensende faktor

på boligbyggingen. Utviklingen innen næringsbygg var mer

positiv de to første månedene enn hva vi tidligere antok.

Utviklingen innen anleggssektoren er også i tråd med for-

ventningene, noe som tilsier fortsatt høyt aktivitetsnivå.

Veidekkes utvikling i første kvartal viser en styrking av re-

sultatene innen både Bygg og Anlegg. Bygg hadde et resultat

på 10,1 mill. kroner (3,4 mill kroner), og Anlegg hadde et

resultat på 2,4 mill. kroner (-2,4 mill. kroner). Resultat-

marginene viser en positiv utvikling for begge virksomhets-

områdene. Asfaltvirksomheten hadde et resultat på -50,5

mill. kroner (-37,3 mill. kroner). Resultatet er på linje med

fjoråret, når en ser bort fra realisasjonsgevinster på 11 mill.

kroner i første kvartal i fjor. For Eiendomsvirksomheten ble

resultatet 0,2 mill. kroner (0,5 mill. kroner). Det er ikke

realisert vesentlige gevinster ved salg innen noen av virk-

somhetsområdene. Samlet sett ble resultatet på nivå med

fjoråret.

Selskapets samlede omsetning er noe høyere enn i samme

periode i fjor. Økningen var størst innen Anlegg, og gjen-

speiler den økningen i ordrereserven som fant sted i løpet av

fjoråret.

Den samlede ordrereserven (eksklusive Asfalt) er på 1.852

mill. kroner mot 1.944 mill. kroner ved inngangen av året.

Ordrereserven er i perioden blitt redusert noe, men er fort-

satt på et høyt nivå. Det ventes avgjørelse på flere store opp-

drag innen alle virksomhetsområder i løpet av neste kvartal.

Bygg

Bygg hadde i første kvartal en omsetning på 482,2 mill. kro-

ner, som er en svak økning sammenlignet med samme perio-

de i fjor. Resultatet viser en positiv utvikling og økte fra 3,4

mill. kroner i første kvartal 1995 til 10,1 mill. kroner i før-

ste kvartal i år. Resultatmarginen viser også en positiv ut-

vikling. Ordrereserven er på 992 mill. kroner mot 1.024

mill. kroner ved inngangen av året.

Kjøpet av Moderne Bygg A/S er et ledd i å styrke Veidekkes

kapasitet og kompetanse innen boligbygging i Oslo-områ-

det. Den gjennomgang som på basis av intensjonsavtalen er

blitt gjort av Moderne Bygg, avdekket ingen vesentlige for-

hold, og selskapet er overtatt med regnskapsmessig virkning

fra 1. januar 1996. Omsetningen for Moderne Bygg var 40

mill. kroner i første kvartal 1996, og selskapet viser et posi-

tivt resultat.

Utviklingen av de store igangværende prosjektene har vært

som forutsatt. Vinterbro kjøpesenter for Steen & Strøm

Invest ble overlevert etter planen 14. mars. Amanda kjøpe-

senter i Haugesund og Norsk Bransjesenter på Skøyen ble

begge igangsatt i oktober/november i fjor og går etter pla-

nen. I første kvartal er det forhandlet frem kontrakt om

bygging av Scandic Hotel på Skøyen. Kontraktssummen er

på 75 mill. kroner, og hotellet skal være ferdig i februar

1997. Veidekke har 50 % eierandel i prosjektet.

Ved utgangen av første kvartal var det 163 boliger i produk-

sjon i egen regi fordelt på syv prosjekter. Tilsvarende tall på
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samme tid i fjor var 99 boliger fordelt på syv prosjekter.

Antallet usolgte boliger er 28 (36). Økningen i egenregipro-

duksjonen skyldes kjøpet av Moderne Bygg.

Anlegg

Anleggsvirksomheten hadde en omsetning i første kvartal

på 280 mill. kroner (216 mill. kroner). Omsetnings-

økningen gjenspeiler den oppgang i ordrereserven som fant

sted i løpet av fjoråret. 

Resultatutviklingen er som forventet, og resultatet ble 2,4

mill. kroner i perioden (-2,4 mill. kroner).

Fremdriften på prosjektene knyttet til Gardermo-

utbyggingen er som planlagt. Det gjelder både jernbanefor-

bindelsen, selve flyplassen og oppdragene for Forsvaret på

Rena. På Nordkapptunnelen er det fortsatt vanskeligere

fjellforhold enn antatt. Det er tatt hensyn til den usikkerhet

som knytter seg til prosjektet i resultatrapporteringen.

Av nye oppdrag som Veidekke har fått, kan særlig nevnes

kontrakten med Statens vegvesen om bygging av en parsell

på E6 nord for Oslo og med Norsk Hydro om grunn-, be-

tong- og bygningsmessige arbeider for utvidelse av elektro-

lysehall C ved Årdal Metallverk. Ordrereserven var på 860

mill. kroner mot 920 mill. kroner ved inngangen av året.

VS-Gruppen, et arbeidsfellesskap mellom Veidekke og

Selmer (50/50), ble i slutten av april i år tildelt kontrakten

på bygging av vestre banesystem for Oslo Hovedflyplass.

Kontrakten er på ca. 500 mill. kroner. Arbeidene starter i

begynnelsen av mai og avsluttes høsten 1998. 

I den internasjonale virksomheten, dvs. i første rekke

Noremco og NOCON, var omsetningen i første kvartal 72

mill. kroner (42 mill. kroner).

Asfalt

Omsetnings- og resultattallene for første kvartal er preget av

at asfaltsesongen ikke begynner før april/mai. En viss om-

setning er det imidlertid også i de tre første månedene, hvor

den største delen skriver seg fra salg av pukk og grus.

Resultatet for første kvartal er på -50,5 mill. kroner mot 

-37,3 mill. kroner i første kvartal i fjor. Resultatnedgangen

skyldes primært realisasjonsgevinster oppnådd i første kvar-

tal i fjor på 11 mill. kroner. Det er ikke realisert gevinster

ved salg av maskiner og utstyr i år.

Resultatet av den årlige anbudsrunden for Statens vegvesen

viser ingen vesentlige endringer i konkurransesituasjonen

mellom asfaltentreprenørene. Prisnivået er i gjennomsnitt

på linje med fjoråret. Asfaltvirksomheten står nå foran se-

songstart. Den flerårige kontrakten på bygging av asfalt-

kjernedammer for Statkraft skal videreføres, og arbeidene

med asfaltering av østre rullebane på Gardermoen starter

opp i år.

Eiendom

Leieinntektene ble redusert fra 15,5 mill. kroner i første

kvartal i fjor til 12 mill. kroner i første kvartal 1996.

Reduksjonen i leieinntekter skyldes salg av ferdigutviklede

eiendommer. Resultatet for virksomheten ble 0,2 mill. kro-

ner (0,5 mill. kroner).

Eiendom har i løpet av 1996 solgt fem eiendommer for to-

talt 75 mill. kroner, hvorav den største var Fornebuveien

11-13 på Lysaker. Salgene har gitt en netto gevinst på 8 mill.

kroner, som er utlignet mot mindreverdier på andre eien-

dommer.

Veidekkes største utviklingsprosjekt i egen regi, er deler av

det tidligere NEBB-området på Skøyen i Oslo. I samarbeid

med partnere har Veidekke mulighet til å bygge ut ca.

75.000 kvadratmeter fordelt på fem bygg og parkeringskjel-

ler. To av byggene med et samlet areal på 42.000 kvadrat-

meter er igangsatt - ett bygg for Norsk Bransjesenter og ett

bygg for Scandic Hotel. Utsiktene til å sikre den opprinneli-

ge målsetning om kontinuerlig utbygging av prosjektene

vurderes som gode.

Finansielle forhold, aksjonærforhold og børsforhold

Likviditeten, dvs. selskapets betalingsmidler i kasse og bank,

samt plasseringer i kortsiktige verdipapirer, var ved utgangen

av første kvartal 230 mill. kroner (310 mill. kroner).
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Reduksjonen skyldes nedbetaling av gjeld. I tillegg kommer

ubenyttede trekkrettigheter på 322 mill. kroner (402 mill.

kroner) av en totalramme på 372 mill. kroner (452 mill.

kroner). 

Netto rentebærende gjeld var 52 mill. kroner (6 mill. kro-

ner). Dette har sammenheng med økt satsing på egenregi-

prosjekter. Pr. 31. mars hadde Veidekke et utestående sertifi-

katlån på 50 mill. kroner.

I løpet av første kvartal ble det omsatt i alt 1,2 mill.

Veidekke-aksjer over børs (0,7 mill.). Det har i løpet av peri-

oden ikke vært noen større endringer på selskapets eierside.

Utsikter

Begynnelsen på året har vært som forutsatt, både markeds-

messig og hva angår Veidekkes utvikling. De bedrede

markedsforhold, sammen med interne forbedrings- og

utviklingstiltak som gjennomføres i bedriften, ventes å bidra

til ytterligere resultatforbedring i løpet av året, sammen-

lignet med 1995.

Billingstad, 25. april 1996

VEIDEKKE ASA

Styret

Beløp i mill. kroner
1. kvartal 1996  1. kvartal 1995

Driftsinntekter 782,5  717,3
Driftskostnader  -794,9  -730,9
Ordinære avskrivninger  -27,1  -23,5
Driftsresultat  -39,5  -37,1
Netto finansresultat  1,6  0,9
Resultat før skattekostnad  -37,9  -36,2

Beløp i mill. kroner
31. 3.1996  31.12.1995

Omløpsmidler  987,9  1.087,0
Anleggsmidler 923,6  971,9
Sum eiendeler  1.911,5  2.058,9

Kortsiktig gjeld  985,2 1.086,9
Langsiktig gjeld 364,0 371,8
Minoritetsinteresser 54,9 54,9
Egenkapital 545,3 545,3
Resultat -37,9 -
Sum gjeld og egenkapital 1.911,5 2.058,9

Resultatregnskap

Balanse



Report for the first quarter of 1996

Figures in NOK million
First quarter 1996 First quarter 1995 1995

Profit   Profit  Profit 
Areas of activity Turnover before tax Turnover before tax  Turnover before tax
Building 482.2  10.1  453.9  3.4  1,951.8  34.5
Heavy Construction  280.0  2.4  215.9  -2.4  1,172.0  2.9
Asphalt  22.5  -50.5  37.9  -37.3 812.2  42.4
Property  12.0  0.2  15.5  0.5  63.5  0.8
Other activities -14.2 -0.1  -5.9 -0.4 -34.8  -2.2
Total  782.5 -37.9 717.3 -36.2 3,964.7  78.4

The level of activity in the building and construction market

was much as anticipated in the first quarter of 1996. There

was a decline in the number of dwellings commenced on,

compared with the same period last year, and this is linked

up with the supply of available, attractive sites. The high

prices of sites, especially in the East of Norway, have had a

limiting effect on housebuilding. Commercial building

showed a more favourable trend than had been assumed

earlier, and heavy construction also lived up to expecta-

tions, which indicates that the high level of activity will con-

tinue.

Veidekke’s figures for the first quarter showed an increase in

profits for both Building and Heavy Construction. Building

achieved a profit of NOK 10.1 million (NOK 3.4 million),

while the profit for Heavy Construction was NOK 2.4 mil-

lion (NOK -2.4 million). Both divisions show a positive

trend in profit margins. Asphalt posted a loss of NOK 50.5

million (NOK -37.5 million). The result is on line with last

year, disregarding gains of NOK 11 million realised during

the first quarter of last year. The Property Division showed

a profit of NOK 0.2 million (NOK 0.5 million). No sub-

stantial gains were made on sales in any of the divisions.

The overall profit was on a par with the same period last

year.

Veidekke’s total turnover for the first quarter was somewhat

higher than for the same period last year and was most no-

ticeable in Heavy Construction as a result of the increase in

orders-in-hand during 1995.

Total orders-on-hand (excluding Asphalt) stood at NOK

1,852 million, as against NOK 1,944 million at the begin-

ning of the year. In spite of a slight fall during the period, or-

ders-on-hand still remain high. A number of major con-

tracts, covering all the divisions, will be awarded in the

course of the next three months. 

Building 

Building achieved a turnover for the first quarter of NOK

482.2 million, which is slightly higher than the same period

last year. Profit shows an upward trend, rising from NOK

3.4 million in the first quarter of 1995 to NOK 10.1 million

in the first quarter this year. The profit margin also shows a

favourable trend. Orders-on-hand stand at NOK 992 mil-

lion, compared with NOK 1.024 million at the beginning of

the year.

The acquisition of Moderne Bygg A/S is part of Veidekke’s

strategy to expand its capacity and build up its expertise in

housebuilding in the Oslo area. A study that was made of

Moderne Bygg after signing the agreement of intention re-

vealed nothing of importance, and Veidekke has now taken

over the company with effect from 1 January 1996.

Moderne Bygg had a turnover of NOK 40 million for the

first quarter of 1996 and the company is showing a profit.

Veidekke’s largest ongoing building projects are progressing

as anticipated. The Vinterbro Shopping Centre for Steen &

Strøm Invest was handed over as agreed on 14 March.

Work started on the Amanda Shopping Centre in

Haugesund and the Textile and Fashion Centre at Skøyen in

Oslo in October-November last year and is progressing ac-

cording to plan. A contract was negotiated during the first

quarter for the building of the Scandic Hotel at Skøyen.

This contract is worth NOK 75 million and the completion

date is February 1997. Veidekke has a 50% share of this

project.
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At the end of the first quarter, Veidekke had 163 dwellings,

spread over seven projects, under construction for its own

account. The corresponding figures at the same time last

year were 99 houses covering seven projects. The number of

unsold dwellings is 28 (36). The increase in the volume of

Veidekke’s building for its own account can be ascribed to

the purchase of Moderne Bygg.

Heavy Construction

Heavy Construction achieved a turnover for the first quar-

ter of 1996 of NOK 280 million (NOK 216 million). This

rise in turnover is a reflection of last year’s growth in orders-

on-hand.

The development in Heavy Construction conforms with ex-

pectations and show a profit of NOK 2.4 (NOK -2.4 mil-

lion) for the period.

The projects evolving from the Gardermoen development

are progressing as planned. These include the railway con-

nection, the airport itself and the contracts for the Armed

Forces at Rena. The tunnelling conditions at the site of the

North Cape Tunnel are still more difficult than expected.

An allowance has been made in the reported profit for the

uncertainty involved here. 

Two of Veidekke’s new contracts that are worth special

mention are the construction of a stretch of the E6 highway

north of Oslo for the Public Roads Administration and the

groundwork, cementing and structural work on the exten-

sion to a factory at Årdal for Norsk Hydro. Orders-on-hand

stood at about NOK 860 million, as against NOK 920 mil-

lion at the beginning of the year. 

In April, a joint venture of Veidekke and Selmer (50/50) was

awarded a major contract for the construction of the wes-

tern part of the runway system at the new main airport at

Gardermoen. The contract totals NOK 500 million. The

work will start in May and will be completed in 1998.

Turnover for the first quarter from international operations,

primarily from Noremco and NOCON, was NOK 70 mil-

lion (NOK 42 million).

Asphalt

The turnover and profit figures for the first quarter show

clearly that the asphalt season does not begin until April-

May. However, there is always some turnover in the 

first three months and most of this comes from the sales of

crushed stone and gravel.

The accounts for the first quarter show a loss of NOK 50.5

million, as against a loss of NOK 37.3 million for the first

quarter last year. The lower figure is due mainly to gains on

sales amounting to NOK 11 million in the first quarter last

year. No gains have been realised on sales of machinery or

equipment so far this year.

The outcome of the annual round of tenders for the Public

Roads Administration has revealed no noticeable changes in

the competitive situation between asphalt contractors. The

general price level is the same as last year. The long-term

contract for the construction of asphalt cores for rock-fill

dams for Statkraft will continue, and the work of asphalting

the east runway at Gardermoen will also be started this

year.

Property

Rental revenues fell from NOK 15.5 million in the first

quarter last year to NOK 12 million in the first quarter of

1996. This shortfall in rental revenues follows from the sale

of fully developed properties. The profit for the Property

Division was NOK 0.2 million (NOK 0.5 million).

Five properties have been sold so far this year for a total of

NOK 75 million, most of which derived from Fornebuveien

11-13 at Lysaker in Oslo. A net gain of NOK 8 million was

realised on these sales and this has been offset against lower

values of other properties.

Veidekke’s largest current development project for its own

account is its share of a property at Skøyen in Oslo. In part-

nership with other companies, Veidekke has the option of

developing five buildings and basement car parks totalling

75,000 m2. Two of the buildings, totalling 42,000 m2, have

been started. One is for the Textile and Fashion Centre and

the other for Scandic Hotels. The prospects of achieving the
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original objective of successive development of the projects

seem to be good.

Financial standing

Shareholders and the stock market

At the end of the first quarter, liquid assets stood at NOK

230 million at the end of the first quarter (NOK 310 mil-

lion). This year’s lower figure is a result of the repayment of

debts. Unused overdraft facilities amounted to NOK 322

million (NOK 402 million) of a total limit of NOK 372 mil-

lion (NOK 452 million).

Net interest-bearing liabilities were NOK 52 million (NOK

6 million). This must be seen in conjunction with greater

investment in projects for the company’s own account.

Veidekke had one short-term bond loan for NOK 50 mil-

lion outstanding at 31 March.

Veidekke shares were traded over the stock exchange for a

total of NOK 1.2 million (NOK 0.7 million). There have

been no major changes in ownership during the period

under review.

Prospects 

The first three months of the year progressed as expected

with regard to both the market and Veidekke’s develop-

ments. Along with internal improvements and measures

implemented, the growth in the market is expected to 

contribute to a further increase in Veidekke’s profits in the

course of the year, compared with 1995.

Billingstad, 25 April 1996

VEIDEKKE ASA

The Board of Directors

Figures in NOK million
First quarter 1996 First quarter 1995

Turnover  782.5  717.3
Operating costs -794.9  -730.9
Ordinary depreciation -27.1  -23.5
Operating profit/loss -39.5  -37.1
Net financial income/expenses  1.6  0.9
Profit/loss before taxation -37.9  -36.2

Figures in NOK million
31 March 1996 31 Dec. 1995

Current assets 987.9  1,087.0
Fixed assets 923.6  971.9
Total assets  1,911.5  2,058.9

Current liabilities 985.2  1,086.9
Long-term liabilities 364.0  371.8
Minority interests  54.9 54.9
Shareholders’ equity 545.3  545.3
Profit/loss -37.9 -
Total liabilities and shareholders’ equity 1,911.5  2,058.9

Profit and loss account

Balance sheet
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