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1997 1996
Netto driftsmargin (i %) 5,3% 2,8%
Brutto driftsmargin (i %) 8,3% 6,1%
Totalrentabilitet (i %) 16,4% 7,3%
Resultat per aksje (i NOK) 1,84 0,41
Investeringer i produksjonsmidler (NOK mill.) 112,6 92,0
Egenkapitalandel (i %) 34,9% 26,4%
Samlet omsetning utenfor Norge (NOK mill.) 1.360,0 1.295,0
Eksport fra norske konsernselskaper (NOK mill.) 240,0 260,0
Antall ansatte 1.759 1.640
Antall aksjonærer 4.013 3.567

1996 1997 1997 1996
0,0 0,0 Ekstern omsetning 2.335,9 2.152,1

18,6 21,1 Andre driftsinntekter 43,9 44,1
18,6 21,1 Sum driftsinntekter 2.379,8 2.196,2
22,6 25,0 Diverse driftskostnader 2.182,7 2.062,8
3,7 3,6 Ordinære avskrivninger 71,9 71,4

26,3 28,6 Sum driftskostnader 2.254,6 2.134,2
-7,7 -7,5 Driftsresultat 125,2 62,0
3,2 47,8 Andel resultat i tilknyttede selskaper  45,3 2,8

-3,5 -3,6 Finansielle poster -32,7 -35,6
-8,0 36,7 Resultat før skattekostnad 137,8 29,2
0,0 0,0 Skatter -7,6 -0,5

-8,0 36,7 Resultat etter skattekostnad 130,2 28,7

Nøkkeltall

Resultatregnskap

Foreløpig årsregnskap 1997

Moelven
Industrier ASA Konsernet

1996 1997 1997 1996
23,3 14,0 Omløpsmidler 657,7 627,3

555,9 445,5 Finansielle anleggsmidler 110,5 106,6
31,9 31,0 Varige driftsmidler 435,8 397,8

611,1 490,5 Sum eiendeler 1.204,0 1.131,7
175,3 23,0 Kortsiktig gjeld 389,2 409,3
116,0 54,3 Langsiktig gjeld 394,3 423,2
291,3 77,3 Sum gjeld 783,5 832,5
352,7 356,7 Aksjekapital (71.344.569 aksjer- à kr. 5,00) 356,7 352,7
-32,9 56,5 Annen egenkapital 63,8 -53,5
319,8 413,2 Sum egenkapital 420,5 299,2
611,1 490,5 Sum gjeld og egenkapital 1.204,0 1.131,7

-155,0 -62,0 Netto rentebærende gjeld -380,0 -410,0

Balanse
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NOK mill.



Utdrag fra Styrets
rapport
Resultater 3. tertial og
foreløpig regnskap 1997

Konsernets driftsinntekter for tredje tertial 1997 var
NOK 853 mill. Driftsinntektene samme periode i 1996
var NOK 875 mill. Driftsresultatet i perioden ble cirka
NOK 44 mill. mot NOK 41 mill. forrige år.

Resultatet etter finansielle poster i tredje tertial ble
cirka NOK 81 mill. mot NOK 28 mill. i 1996.

I resultatet for tredje tertial har konsernet
inntektsført NOK 45 mill. fra salget av Moelvens andel i
Byggeland KS. Cirka ti prosent av salgsinntektene er
avsatt til endelig garantiperiode utløper i april. Netto
resultat for tertialet unntatt salgsgevinst ble med dette
på NOK 36 mill. og er en forbedring sammenlignet med
1996 på 28 prosent. Resultatet for tredje tertial er
tilfredsstillende sett i forhold til de markedsbetingelser
treindustri og limtre har hatt mot slutten av året.

Forretningsområdene Innredninger og Bygg og
Prosjekt har hatt god avslutning på året.

Året 1997
For året samlet er konsernets resultat det beste

gjennom tidene. Konsernets driftsinntekter for

driftsåret 1997 var NOK 2.380 mill. mot NOK 2.196 mill.
i 1996, en vekst på åtte prosent. Driftsresultat etter
avskrivninger ble NOK 125 mill., en dobling av
resultatet fra 1996 som var NOK 62 mill. Ordinære
avskrivninger var cirka NOK 72 mill.

Netto finansielle poster var minus NOK 33 mill., og
resultatet før skatt ble et årsoverskudd på NOK 138 mill.
Nettoresultat unntatt salgsgevinst var NOK 93 mill. I
1996 var årsoverskudd før skatt NOK 29 mill.

Konsernet har positive driftsresultater i alle
forretningsområder i 1997, og netto finanskostnader har
nedgang fra NOK 36 mill. i 1996 til NOK 33 mill.

Resultatutviklingen gjennom året har vært stabil
med relativt like tertialresultat for konsernet samlet.

Treindustri har som ventet hatt noe fallende
marginer mot slutten av året, som følge av betydelig
fallende markedspriser internasjonalt for de fleste av
gruppens produkter. Gruppens sagbruk hadde gode
marginer første og deler av annet tertial, men
situasjonen endret seg gjennom sommeren. Denne
raske endringen i prisene gjennom annet halvår var

Utdrag fra
styrets
rapport
per 3. tertial
1997

Driftsinntekter 1997 1996 1997 1996
Treindustri 428,3 411,2 1.253,2 1.076,8
Innredninger 159,4 154,2 417,7 397,9
Limtre 143,8 165,6 422,1 430,6
Bygg og Prosjekt 143,3 158,8 340,5 342,7
Øvrige inkl. morselskap 12,2 15,2 39,9 41,9
- interne driftsinntekter -34,5 -29,8 -93,6 -93,7

Sum konsernet 852,5 875,2 2.379,8 2.196,2
Driftsresultat
Treindustri 19,2 11,0 77,3 11,7
Innredninger 19,3 15,6 37,2 25,0
Limtre 3,8 7,9 5,4 15,6
Bygg og Prosjekt 8,6 15,5 23,4 26,2
Øvrige inkl. morselskap -6,8 -9,1 -18,1 -16,5
Sum konsernet 44,1 40,9 125,2 62,0
Resultat før skattekostnad
Treindustri 17,8 6,9 69,0 0,7
Innredninger 22,5 18,4 46,2 34,7
Limtre 1,7 6,1 0,7 12,0
Bygg og Prosjekt 7,4 15,9 21,2 26,1
Øvrige inkl. morselskap 31,3 -19,2 0,7 -44,3
Sum konsernet 80,7 28,1 137,8 29,2

Konsernets forretningsområder
3. tertial HeleNOK mill.

Moelven Industrier ASA � Tertialrapport 3/1997



NOK mill.

1997 1996
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 104,7 74,2
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -132,3 -78,2
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -38,5 -18,3
Endring i likviditet i perioden -66,1 -22,3
Likviditetsbeholdning 12,6 78,7
Ubenyttede trekkmuligheter 150,0 180,0
Disponibel likviditet 162,6 258,7

Kontantstrømoppstilling for konsernet
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ikke først og fremst et resultat av lavere forbruk, men
av en høyere produksjon enn markedet kunne
absorbere. Begrenset tømmertilgang i høstmånedene
gjorde det ikke mulig å redusere tømmerprisene, og
marginene ble sterkt presset.

Foredlingsselskapene innen treindustrien har hatt
normale marginer gjennom 1997, i noen grad som følge
av at det norske marked har holdt nivå bedre enn det
europeiske marked. Gruppens driftsresultat på NOK 19
mill. tredje tertial og NOK 77 mill. for året er godt i
denne markedssituasjonen.

Innredningsgruppen har hatt fortsatt stabil og god
resultatutvikling som følge av høyt aktivitetsnivå
gjennom hele året. Driftsresultat på NOK 19 mill. for
tredje tertial er bedre enn noe tidligere resultat i
gruppen. Samlet driftsresultat for året var NOK 37 mill.

Også i Sverige viser gruppen god resultatfremgang
selv om omsetningen fortsatt har vært påvirket av svært
begrenset aktivitet i det svenske marked for
yrkesbygg. Dette gjelder både nybygg og rehabilitering.

Limtregruppens utvikling gjennom 1997 har vært
preget av den overkapasitet som er bygget opp i Europa
gjennom de siste to år. Hele bransjen er satt under
press, og et svakt japansk marked har forsterket dette.
Flere limtreprodusenter bygget opp kapasitet for å
betjene det raskt voksende japanske markedet, og
redusert etterspørsel har nå ført til lavere priser på
såvel det japanske marked som det store tyske marked.

Resultatene er også belastet av en omfattende
ombygging av gruppens norske selskap, Moelven
Limtre AS, og en total omlegging av gruppens nye
datterselskap i Danmark, Moelven Øresø Limtræ AS.
Det har lykkes gruppen å beholde markedsposisjoner
og avslutte året med et positivt driftsresultat på NOK 5
mill.

Bygg og Prosjekt har befestet en god posisjon med
et årsresultat på NOK 23 mill. I dette resultatet er
gruppen belastet med utviklingskostnader for Moelven
TimberTech og investeringer i Russland i tillegg til
etableringen av datterselskapet Moelven Hako Nord AS
i Kirkenes. Samlet utgjør dette cirka NOK 5 mill. Det er
videre foretatt to nye oppkjøp mot slutten av 1997.
Selskapene Byggsystem AB i Sverige og Byggsystem
AS i Norge ble ervervet fra det svenske selskapet
Westwood AB med virkning fra 1. desember. Disse
selskapene produserer moduler og byggelementer og
inngår i gruppen under samordning av Moelven Hako
AS. Samlet er disse selskapene Skandinavias største
modulprodusent.

Konsernets faste og indirekte kostnader som ikke er
knyttet til forretningsområdenes operative drift er på
NOK 18 mill., samme nivå som forrige år.

Konsernets FOU aktiviteter er i 1997 kostnadsført
med cirka NOK 12 mill., fordelt på konsern og gruppene.

Finansielle forhold
Konsernets balanse var per 31.12.1997 NOK 1.204

mill. og er økt med cirka NOK 70 mill. fra foregående år.
Økningen i totalkapitalen har sammenheng med de to
nye selskapene i konsernet og generelt høyere
aktivitetsnivå mot slutten av året.

Konsernets likviditet er god og balansen er fortsatt
på 50 prosent av samlet omsetning som konsernet har
som krav. Netto rentebærende gjeld er redusert med
cirka NOK 30 mill. fra forrige år til netto NOK 380 mill.
ved utgangen av 1997.

Netto rentebærende gjeld er med dette cirka 16
prosent av årets driftsinntekter, en nedgang på to
prosentpoeng fra 1996. Samlede investeringer i drifts-
og anleggsmidler, inklusive oppkjøp av Byggsystem AS
og AB, var i 1997 NOK 113 mill.

Konsernets egenkapital etter skatt vil være cirka
NOK 420 mill., en økning på NOK 120 mill. siste år.
Egenkapitalandel etter dette vil være cirka 35 prosent.
Dette er en bedring på åtte prosentpoeng fra 1996.

På bakgrunn av den gode finansielle situasjon er
konsernet i ferd med å inngå nye låneavtaler på bedre
betingelser.

Utsikter
Treindustri starter året med svake marginer som

følge av betydelig ubalanse mellom råstoffkostnader og
markedspris på ferdigvare. Det er grunn til å forvente at
en så rask nedgang i markedsprisene i annet halvår av
1997 kan føre til en raskere oppgang enn det som har
vært vanlig.

For limtreselskapene er utsiktene forskjellige,
avhengig av hvor stor eksportandel selskapene har. De
respektive selskap har gode markedsposisjoner på
hjemmemarkedene, og disse gir normalt bedre
lønnsomhet enn eksport. Ordresituasjonen ved
inngangen til året er tilfredsstillende i volum i alle
selskap, og usikkerheten ligger på pris i det tyske
marked og etterspørsel i Japan. På litt sikt er det grunn
til å forvente bedre balanse i tilbud og etterspørsel på
disse markeder.

Innredninger og Bygg og Prosjekt vil fortsette i
1998 i samme takt som utgangen av 1997.

Nordia AS og selskapene i Bygg og Prosjekt har
ordrereserver samlet på fire til seks måneders drift,
som er vesentlig bedre enn tidligere år.

Konsernets finansielle situasjon er god. Selskapenes
behov for investeringer inneværende år er lavere enn
ordinære avskrivninger på cirka NOK 75 mill.

Moelv, 27. januar 1998
Styret i Moelven Industrier ASA
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