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Netto driftsmargin (i %) 1,7% 5,5% 5,3%
Brutto driftsmargin (i %) 4,8% 8,5% 8,3%
Rentabilitet på sysselsatt kapital - årsbasis (i %) 4,6% 16,5% 17,0%
Resultat per aksje (i NOK) *) 0,06 0,45 1,85
Investeringer i produksjonsmidler (NOK mill.) 18,0 42,0 104,0
Egenkapitalandel (i %) 31,8% 27,7% 33,6%
Samlet omsetning utenfor Norge (NOK mill.) 425,0 490,0 1.355,0
Antall ansatte 1.811 1.640 1.759
Antall aksjonærer 4.297 3.945 4.013

Nøkkeltall
             1. tertial Hele

1998 1997 1997

0,0 0,0 0,0 Ekstern omsetning 786,0 763,7 2.336,7
21,1 7,3 8,6 Andre driftsinntekter 15,3 12,1 40,8
21,1 7,3 8,6 Sum driftsinntekter 801,3 775,8 2.377,5
25,0 9,3 9,8 Diverse driftskostnader 763,1 709,8 2.180,4
3,6 1,2 1,2 Ordinære avskrivninger 24,9 23,2 71,7

28,6 10,5 11,0 Sum driftskostnader 788,0 733,0 2.252,1
-7,5 -3,2 -2,4 Driftsresultat 13,3 42,8 125,4
47,8 0,1 -0,2 Andel resultat i tilknyttede selskaper                       2,9 -0,2 44,8
-3,6 -2,3 -1,0 Finansielle poster -12,1 -11,0 -32,4
36,7 -5,4 -3,6 Resultat før skattekostnad 4,1 31,6 137.8
0,0 0,0 0,0 Skatter 0,0 0,0 -6,6

36,7 -5,4 -3,6 Resultat etter skattekostnad 4,1 31,6 131,2

Resultatregnskap
  Moelven Industrier ASA        Konsernet
    Hele           1. tertial                                                                                        1. tertial Hele

1997 1997 1998 (Beløp i NOK mill.) 1998 1997 1997

*) Som grunnlag for resultat per aksje er benyttet 72.395.352 aksjer inkl. rettet emisjon for erverv av de siste 21% av aksjene i Moelven Hako AS.

33,9 5,7 39,1 Omløpsmidler 771,3 659,8 654,5
483,3 452,4 457,2 Finansielle anleggsmidler 115,1 112,2 108,5
31,1 31,6 30,2 Varige driftsmidler 430,6 417,6 438,2

548,3 489,7 526,5 Sum eiendeler 1.317,0 1.189,6 1.201,2
40,8 75,3 22,6 Kortsiktig gjeld 371,5 436,3 425,0

106,0 100,0 106,0 Langsiktig gjeld 526,9 424,3 372,3
146,8 175,3 128,6 Sum gjeld 898,4 860,6 797,3
356,7 352,7 356,7 Aksjekapital (71.344.569 aksjer- à kr. 5,00) 356,7 352,7 356,7
44,8   -38,3    41,2 Annen egenkapital 61,9 -23,7 47,2

401,5 314,4 397,9 Sum egenkapital 418,6 329,0 403,9
548,3 489,7 526,5 Sum gjeld og egenkapital 1.317,0 1.189,6 1.201,2
112,0 140,0 113,0 Netto rentebærende gjeld 514,0 515,0 380,0
513,5 454,4 510,9 Sysselsatt kapital 932,6 844,0 783,9

31.12. 31.04. 31.04. 31.12.
1997 1997 1998 1998 1997 1997

Balanse
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Driftsinntekter 1998 1997 1997 1996 1995
Treindustri 389,4 431,2 1.253,0 335,8 390,3
Innredninger 153,3 136,0 417,7 120,1 127,9
Limtre 117,4 128,6 421,9 92,4 115,3
Bygg og Prosjekt 160,3 96,7 343,5 93,1 106,9
Øvrige inkl. morselskap 14,7 15,6 39,7 9,4 9,9
- interne driftsinntekter -33,8 -32,3 -98,3 -26,8 -27,8

Sum konsernet 801,3 775,8 2.377,5 624,0 722,5
Driftsresultat
Treindustri 8,7 30,8 77,8 2,7 42,6
Innredninger 10,7 9,0 37,2 3,7 6,7
Limtre -5,8 0,2 5,3 -3,5 2,3
Bygg og Prosjekt 4,5 9,4 22,9 1,2 7,8
Øvrige inkl. morselskap -4,8 -6,6 -17,8 -6,1 -14,8
Sum konsernet 13,3 42,8 125,4 -2,0 44,6
Resultat før skattekostnad
Treindustri 5,7 27,5 68,7 -0,3 41,1
Innredninger 13,7 12,1 46,2 7,2 8,3
Limtre -8,0 -0,9 0,6 -3,5 1,8
Bygg og Prosjekt 2,7 9,3 20,4 1,3 8,1
Øvrige inkl. morselskap -10,0 -16,4 1,9 -14,2 -31,6
Sum konsernet 4,1 31,6 137,8 -9,5 27,7

Styrets rapport

DRIFTSINNTEKTER OG RESULTAT
� KONSERN

Konsernets resultatutvikling i første tertial er noe bedre
enn forventet sett i lys av vinterens svake prissituasjon
internasjonalt for tre og limtre.

Konsernets samlede driftsinntekter ble NOK 801,3 mill.
mot NOK 775,8 mill. i samme periode foregående år. Økte
driftsinntekter innen Bygg og Prosjekt og Innredningsgruppen
kompenserer for lavere priser på trevarer og limtre.
Volumutviklingen i konsernets datterselskaper er positiv.

Driftsresultatet ble NOK 13,3 mill. mot NOK 42,8 mill. i
1997. Ordinære avskrivninger var NOK 24,5 mill.

Netto finansielle poster var minus NOK 12,1 mill. mot
minus NOK 11,0 mill. foregående går.

Resultatet etter finansielle poster og før skatt ble NOK
4,1 mill. mot NOK 31,6 mill. foregående år. Cashflow fra
driften i første tertial ble cirka NOK 30 mill.

Sammenlignet med første tertial 1997 har lavere priser
og høye råstoffkostnader gitt en forventet tilbakegang for
Treindustrigruppen både i driftsinntektene og resultatet.
Dette er likevel bedre enn forventet i 1998 med et
driftsresultat på nær NOK 9 mill.

Resultatet i Innredningsgruppen er i positiv utvikling og
driftsresultat for tertialet var NOK 10,7 mill.

Limtregruppens resultat første tertial ble minus NOK 5,8
mill. Resultat er belastet med omstillingskostnader i
Danmark, hvor det er gjennomført en sammenslutning av
dansk limtreindustri med virkning fra 01.04.1998. Moelven
eier 40% av det nye selskapet.

I forretningsområdet Bygg og Prosjekt er det
gjennomført driftsomstillinger i de nye selskapene, Westwood
Byggsystem AB og Westwood Byggsystem AS (nå Moelven
Byggsystem AS og AB), som belaster resultatet første halvår.
Driftsresultatet ble positivt med NOK 4,5 mill.

FINANSIELLE FORHOLD
Konsernets totalkapital var ved utgangen av første tertial

NOK 1317,0 mill. mot NOK 1189,6 mill. foregående år.
Økningen på cirka NOK 125 mill. tilskrives i hovedsak kjøpet
av selskapene Westwood Byggsystem AS og Westwood
Byggsystem AB og økt driftskapitalbinding. Konsernets netto
rentebærende gjeld er NOK 513,6 og på samme nivå som
fjoråret.

Styrets
rapport
per 1. tertial
1998

Konsernets forretningsområder
1. tertial Hele(Beløp i NOK mill.) 1. tertial
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Konsernets egenkapital utgjør cirka NOK 420 mill. etter
utbetalt utbytte. Dette tilsvarer en egenkapitalandel på 31,8
prosent, mot 27,7 prosent på samme tid i 1997.

Sysselsatt kapital er ved utgangen av første tertial på
NOK 845,9 mill.

På bakgrunn av den gode finansielle situasjonen, har
konsernet i løpet av første tertial inngått nye låneavtaler på
bedre betingelser og med økte likviditetsreserver.
Konsernets finansielle stilling er derfor styrket, og
likviditeten er god.

FORRETNINGSOMRÅDENE

Treindustri
Driftsinntektene ble NOK 389,4 mill. mot NOK 431,2

mill. foregående år. Prisene på trelast er 10 - 15 prosent
lavere enn i første tertial 1997, og prisnedgangen er ikke
kompensert med tilsvarende nedgang i råstoffprisene.
Driftsresultatet ble derfor redusert til NOK 8,7 mill. mot
NOK 30,8 mill. foregående år. Tilsvarende driftsresultat for
første tertial 1996 var NOK 2,7 mill. Tilgangen på råstoff har
vært god ved alle sagbrukene og produksjonen har vært
høyere enn tidligere år.

Inntjeningen ved gruppens videreforedlingsbedrifter er
positiv og bedret på grunn av lavere priser på råstoff og noe
økte priser på ferdigvarer i Norge.

Volumutviklingen på eksportmarkedene er stabil, med
unntak av Japan. Selskapene har ikke avsetningsvansker i
1998.

Det er konstatert prisoppgang på trelast av gran, mens
prisene på furu fortsatt viser svakt nedadgående tendens. Det
knytter seg fortsatt noe usikkerhet til både tidspunktet for og
styrken i den forventede prisoppgangen på trelast.

Innredninger
Forretningsområdets gode resultatutvikling fortsatte i

første tertial. Driftsinntektene ble NOK 153,3 mill. mot NOK
136,0 mill. foregående år. Driftsresultatet ble NOK 10,7 mill.
mot NOK 9,0 mill. i første tertial 1997.

I tillegg til ordinært driftsresultat kommer finansinntekter
på NOK 3,0 mill. som er en følge av driftsformen i
innredningsselskapene.

Markedet for gruppens norske selskap, Nordia AS, viser
fortsatt positiv utvikling i 1998. Utsiktene for året er gode
med stabil byggeaktivitet, og selskapet har økt sine
ordrereserver.

I Sverige lar en forventet oppgang i byggeaktiviteten
vente på seg. Så langt i 1998 har utviklingen vært svært
parallell med foregående år. Eurowand AB har fortsatt god
styring på kostnadene, og har oppnådd god lønnsomhet på
samme aktivitetsnivå som foregående år.

Selskapenes markedsandeler er gode. Det foregår
restrukturering av og mellom aktørene i bransjen. Dette er
en utvikling som Moelven tar aktiv del i for å sikret langsiktig
utvikling av forretningsområdet.

(Beløp i NOK mill.)                   1. tertial Hele
1998 1997 1997

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -108,6 -76,6 98,9
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -23,3 -48,6 -110,7
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 134,5 61,6 -54,3
Endring i likviditet i perioden 2,6 -63,6 -66,1
Likviditetsbeholdning 15,2 15,1 12,6
Ubenyttede trekkmuligheter 160,0 130,0 150,0
Disponibel likviditet 175,2 145,1 162,6

Kontantstrømoppstilling for konsernet
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Limtre
Limtregruppens resultat for første tertial er som

forventet svakt.
Gruppens driftsinntekter ble NOK 117,4 mill. mot NOK

128,9 mill. i første tertial foregående år. Nedgangen i
driftsinntektene skyldes hovedsakelig priser. Av
sesongmessige årsaker er resultatet i Limtregruppen normalt
svakt i første tertial.

Driftsresultatet ble minus NOK 5,8 mill. mot NOK 0,2
mill. foregående år.

Resultatnedgangen skyldes at datterselskapet Moelven
Töreboda Limträ AB i første tertial 1997 hadde et godt
resultat fra limtresalget i Japan.

Det japanske marked har fra og med andre tertial 1997 falt
sterkt både i volum og priser.

Prisene er nå presset både i Japan og Tyskland, gruppens
to viktigste eksportmarkeder. På kort tid ventes ingen
vesentlig endring i dette bildet.

Limtregruppen forsterker derfor innsatsen i
hjemmemarkedet Skandinavia, og i enkelte mindre markeder
i Europa.

Som en konsekvens av dette er gruppens to danske
selskaper, Moelven Øresø Limtræ AS og Moelven LNJ
Limtræ AS, med virkning fra 01.04.1998 slått sammen med
den største konkurrenten i Danmark, Lillehæden AS. I det
nye selskapet, Limtræ Danmark AS, eier Moelven 40 prosent
og det danske selskapet ITH AS 60 prosent. Med bakgrunn i
Moelvens innflytelse i selskapet, gjennom blant annet to
styrerepresentanter, er selskapet konsolidert etter
bruttometoden fra 01.04.1998.

Sammenslåingen betyr effektivisering av organisasjonen
og gradvis reduserte kostnader i løpet av 1998, foruten
koordinert salgsinnsats og salgsarbeid primært i Danmark,
men også i det tyske markedet.

Det norske markedet er stabilt. Det forventes bedret
inntjening for det norske datterselskapet Moelven Limtre AS
som gradvis også får positive effekter av de foretatte
investeringer i 1997.

Det svenske markedet har et potensiale, og Moelven
Töreboda Limträ AB vil forsterke innsatsen på
hjemmemarkedet.

Det danske markedet forventes å være uendret i volum i
1998, og gjennomførte strukturendringer vil gi bedre styring
av prisutviklingen og reduserte kostnader.

Den svake inntjeningen i bransjen medfører sanering av
aktører. Moelven vil følge denne utviklingen nøye.

Resultatet for 1998 forventes å bli beskjedent.

Bygg og Prosjekt
Gruppens driftsinntekter ble NOK 160,3 mill. mot NOK

96,7 mill. foregående år.
Økningen skyldes oppkjøp av Westwood Byggsystem AS

og Westwood Byggsystem AB samt økt aktivitetsnivå ved
datterselskapet Moelven Engineering AS.

Driftsresultatet ble NOK 4,5 mill. mot NOK 9,4 mill.
foregående år. Driftsresultatet er belastet med kostnader i
forbindelse med omlegging av produksjonen ved

datterselskapet Westwood Byggsystem AB (nå Moelven
Byggsysten AB) i Säffle og gjennomføring av tidligere
inngåtte ordre med svake priser i de oppkjøpte selskaper.

Gruppens modulvirksomhet er etter gjennomførte
oppkjøp godt posisjonert i Norge og Sverige.

Resultatutviklingen er positiv ved Moelven Engineering
AS, og selskapet har vekst på flere områder.

Gruppens ordrereserver er gjennomgående meget gode.
Aktivitetsnivået vil være høyt ut 1998, men det gjenstår noe
eldre ordremasse i de nye selskapene.

Øvrig virksomhet
Konsernets øvrige aktiviteter inklusive felleskostnader,

FoU-aktiviteter, etc., utgjør samlet i første tertial en netto
kostnad på NOK 4,8 mill. mot NOK 6,6 mill. første tertial
1997. Kapitalbindingen innenfor dette området utgjør cirka
NOK 30 mill., som tilsvarer markedsverdi.

Kjøp av virksomhet
Med virkning fra 01.05.98 har Moelven overtatt

selskapene Notnäs AB og Westwood AB. Finansieringen av
kjøpet skjer ved overtakelse av gjeld på cirka NOK 285 mill.
og utstedelse av cirka 20,3 mill. aksjer i Moelven Industrier
ASA med bakgrunn i styrefullmakt på 21,5 mill. aksjer, vedtatt
på generalforsamlingen 25. mars 1998.

Etter dette vil Moelven være Europas sjette største aktør
innen treindustri, nummer to i Skandinavia etter ASSI Domän
og Europas største innen videreforedling av trevarer.

Konsernets årsomsetning vil etter dette være på cirka
NOK 3300 mill., og totalbalansen på cirka NOK 1800 mill.
Konsernets egenkapital vil være vel NOK 600 mill. og
egenkapitalandelen vil være i overkant av 30 prosent.

Gjennomføringen av disse transaksjonene vil være
sluttført i månedsskiftet mai/juni for Notnäs AB og primo juli
for Westwood AB�s del. Tilbud om overtakelse av aksjene i
Westwood AB sendes aksjeeierne primo juni. Det foreligger
forhåndsaksept fra de største aksjonærene i Westwood AB,
som representerer over 70 prosent av aksjene.

BEREDSKAP FOR TUSENÅRSSKIFTET
Moelvens beredskap for tusenårsskiftet er ivaretatt av en

sentral IT-gruppe. Denne sørger for at alle systemer
identifiseres, gjennomgås og risikovurderes.

Systemer som vurderes som kritiske vil bli endret eller
skiftet innen 1.7.99.

På dette tidspunkt vurderes risikoen for vesentlige
problemer til å være begrenset.

UTSIKTER
For Treindustri ventes fortsatt jevn prisoppgang for

trelast av gran, samtidig som den negative prisutviklingen for
furu vil flate ut. Sammen med en viss nedgang i
råstoffkostnadene, vil resultatutviklingen for sagbrukene
gradvis bli bedre utover i 1998. Ved foredlingsvirksomhetene
forventes jevn resultatutvikling over året.

Resultatene ved Notnäs AB og Westwood AB er ved
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overtakelsen ikke tilfredsstillende. Med dette utgangspunkt,
og på grunn av nødvendig omstillings- og restrukturerings-
tiltak i 1998, vil disse selskapene ikke gi bidrag til konsernets
resultater inneværende år. Effekten av omorganisering og
samordning vil gradvis inntre mot slutten av 1998.

Inntjeningen i Innredningsgruppen forventes å være stabil
og på et godt nivå for hele 1998.

For Limtregruppen vil resultatene være svake. Effekten

av forbedringstiltak, både av operasjonell og strukturell art,
gir forutsetninger for bedre resultater tredje tertial.

Ordresituasjonen for Bygg og Prosjekt er god og skal gi
resultater på nivå med fjorårets. Omstrukturering av de nye
selskapene vil gi resultater mot slutten av 1998.

Oslo, 2. juni 1998
Styret i Moelven Industrier ASA
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