
P
re

ss
em

el
di

ng
Foreløpig resultat for 1998 viser

Vekst og framgang i tredje tertial

Resultatutviklingen i tredje tertial viser igjen en positiv trend, og er for
store deler av Moelvens virksomheter på samme nivå som tredje tertial i
1997. Konsernets driftsinntekter for tredje tertial 1998 var NOK 1138
mill. I 1997 var driftsinntektene for samme periode NOK 850 mill. Av
veksten på NOK 288 mill. utgjør driftsinntekter i de nye selskapene i
Sverige NOK 230 mill.  Innredningsgruppen og Bygg og Prosjekt hadde
en samlet inntektsøkning på NOK 45 mill.

I utdrag fra styrets rapport per tredje tertial og foreløpig resultat for 1998, heter det
videre:

”Tredje tertial:
Driftsresultatet i perioden ble NOK 27 mill., mot NOK 44 mill. i 1997.  Resultatet
etter finansielle poster i tredje tertial ble NOK 20 mill. og sammenlignbart resultat i
1997 var NOK 36 mill. Ordinære avskrivninger for konsernet samlet for tredje tertial
var NOK 36 mill., som er 10 mill. høyere enn året før.

Året 1998 – foreløpig rapport
Konsernets omsetning i 1998 ble NOK 3.027 mill., mot NOK 2.377 mill. i 1997. Av
økningen på NOK 650 mill. kommer NOK 440 mill. fra Westwood-konsernet AB og
Notnäs AB, som ble ervervet 01.05.1998. Den øvrige veksten i driftsinntekter er i
hovedsak i Innredningsgruppen og Bygg og Prosjekt.  Av økningen i Bygg og
Prosjekt, kommer NOK 100 mill. fra Byggsystem AB og Byggsystem AS, som ble
ervervet ved utgangen av forrige år.

Driftsresultatet etter avskrivninger for året samlet, ble NOK 53 mill., mot NOK 125
mill. i 1997.  Ordinære avskrivninger var NOK 93 mill., en økning på cirka NOK 20
mill. fra 1997.  Netto finansielle poster var minus NOK 39 mill., og resultatet før
skatt ble et årsoverskudd på NOK 17 mill.  Resultat før skatt i 1997, unntatt netto
salgsgevinst på NOK 45 mill., var NOK 93 mill.  Betalbar skatt er anslått til NOK 1,2
mill.

Moelvens nye selskaper i Sverige har vist en positiv resultatutvikling mot slutten av
året, med en nivåforbedring på årsbasis på cirka NOK 30 mill. Selskapene har
belastet konsernresultatet i 1998 med NOK 19 mill. Omstruktureringsarbeidet har
gått i henhold til planen, men den generelle bransjemessige utviklingen for
treindustri har ikke vært som forventet etter en viss positiv prisutvikling ved inngang
til  siste halvår. Dette skyldes et markert misforhold mellom råvarekostnader og
markedspris for ferdigvarer. En stadig reduksjon i priser på sagbrukenes
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biprodukter, i hovedsak flis til celluloseindustrien, er en vesentlig faktor i denne
sammenheng. Fire av konsernets sagbruk hadde dessuten noe begrenset
tømmertilgang høstmånedene 1998, som hemmet produksjonsnivået.
Foredlingsselskapene har hatt gjennomgående noe bedre marginer enn
sagbrukene i 1998.

Limtregruppens resultater i 1998 har som i 1997 vært preget av stor overkapasitet
i Europa og et fortsatt lavt forbruk i Japan. Lite tilfredsstillende resultater har gjort
det nødvendig å se på en total bransjestrukturering i våre hjemmemarkeder. Fra
om med april 1998 ble Moelvens to danske selskaper, Moelven Øresø Limtræ AS
og Moelven LNJ Limtræ AS fusjonert med Limtræ Lillehæden AS.  Moelven eier nå
40 prosent av det danske selskapet Limtræ Danmark AS, og ITH AS de resterende
60 prosent.  Det nye selskapet har drevet med overskudd i annet halvår 1998, og
bidrar positivt til konsernresultatet. Fra årsskiftet 1998/99, er Moelvens øvrige
limtreselskaper slått sammen med de to norske limtreprodusentene Splitkon AS og
Agder Limtre AS.
Det nye selskapet, Mocon AS, representerer mer enn 70 prosent av den norske
produksjonen, og det er lagt vekt på å samordne produkter og kapasiteter i de
forskjellige selskaper for å øke konkurransekraften både på hjemmemarkedet og
på eksport. Strukturendringen forventes å være et bidrag til forbedret lønnsomhet
også for disse selskapene.

Innredningsgruppen har hatt et godt år også i 1998, med en omsetningsvekst på
14 prosent i den norske delen av forretningsområdet.  I Sverige er
omsetningsnivået fortsatt lavt, men virksomheten har gode resultater.  Det
forventes ingen vesentlige endringer totalmarkedet, men gruppen samlet vil
utvikle nye produkter og fortsette en positiv utvikling.

Bygg og Prosjekt har tilfredsstillende resultater i Norge, både for Moelven Hako AS
og Moelven Engineering AS.  Aktiviteten har vært jevnt god gjennom året, og
selskapene går inn i 1999 med gode ordrereserver.

Finansielle forhold
Konsernets balanse var per 31.12.1998 NOK 1.892 mill., og er økt med cirka NOK
700 mill. fra 1997.  Konsernets nye selskaper i Sverige har en balanse på cirka
NOK 500 mill., og den øvrige økning på NOK 200 mill. har sammenheng med noe
økt aktivitet i Bygg og Prosjekt og Innredninger, og noe høyere kapitalbinding i
Treindustrigruppen generelt.  Denne kapital reduseres suksessivt gjennom første
halvår.  Konsernets likviditet er god.
Netto rentebærende gjeld er cirka NOK 690 mill., som er i henhold til det nivå som
var anslått i prospekt for oppkjøp.  Netto rentebærende gjeld utgjør med dette
cirka 20 prosent av driftsinntekter, som er en viss økning fra 1997.  Netto
rentebærende gjeld forventes å bli redusert i 1999.   Samlede investeringer i
drifts- og anleggsmidler,  eksklusive oppkjøp, var i 1998 NOK 102 mill.  Dette er
på nivå med årets avskrivninger.  Konsernets egenkapital er NOK 628 mill., en
økning på NOK 225 mill. fra 1997.   Dette gir en egenkapitalandel på 33,2
prosent.  På bakgrunn av konsernets gode finansielle situasjon, er det i 1998
gjennomført en refinansiering av hoveddelen av den rentebærende gjelden.  Dette
er gjort ved opptak av en flervaluta trekkfasilitet stor tilsvarende NOK 450 mill. og
et nedbetalingslån på SEK 250 mill.
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Utsikter
Treindustrigruppene går inn i 1999 med bedre priser i ordrereservene enn for ett
år siden.  Det er fortsatt en viss usikkerhet rundt økningen i markedspris på gran,
men utsiktene er bedre enn de var ved inngangen til 1998.  Furuprisene har vært
nedadgående gjennom siste halvår i 1998, men forventes å nå et bunnivå tidlig i
vinter som en følge av redusert produksjon.  Med stabil produksjon gjennom året
og gradvis bedre synergieffekter mellom selskapene,  forventes marginene i 1999
å bli bedre enn foregående år.
For limtreselskapene er det grunn til å vente forbedring gjennom de
strukturendringer som er gjort.  Det er ikke rimelig å forvente store endringer i
markedet og resultatforbedringer vil derfor komme fra interne
produktivitetsforbedringer og rasjonell samordning av kapasitetene i de
forskjellige selskaper.  Innredninger og Bygg og Prosjekt har god aktivitet ved
inngangen til 1999, og med en betydelig andel leveranser til
rehabiliteringsmarkedene antas en eventuell reduksjon i igangsettingen av nye
bygg i Norge å få begrenset virkning for Moelvens selskaper.
Konsernets behov for investeringer i drifts- og anleggsmidler er små i 1999.

Konsernets finansielle situasjon er god, og forventes å bli ytterligere styrket
gjennom 1999.”

Moelv, 27. januar 1999
Oddvar Hemsøe
informasjonssjef

For ytterligere informasjon, kontakt konsernsjef Frode Alhaug, tlf. 62 34 71 01/90 64 48
75, eller finansdirektør Hans Rindal, tlf. 90 69 69 10.
For øvrig er styrets rapport i sin helhet, tabeller og talloppstillinger lagt ut på HUGINs
web-sider: http://www.huginonline.no/MOE


