
M & J ma udvide sin
store montageafdeling

Virksomheden har haft en omstningsstigning pa 25 pct. og det samlede
salg har andraget 30 mill. kr.

Det forøgede salg af større
maskinanlæg har gjort en udvidelse
of montageværkstedet hos Moller
& Jochumsen i Thorsvang
Net, og man har nu påbegyndt

opførelsen af en montagehal på 500
kvadratmeter samt en udvidelse af

omklædningsrum for arbejderne. –
Dette fremgår af den trykte beret-
ning, som er blevet udsendt fra
virksomheden, hvor der holdes ge-
neralforsamling den 16. juni.

I det forløbne regnskabsår har
firmaets værksteder været fuldt
beskæftigede. Der er opnået en

stig-ning i omsætningen på 25 pct. , og
det samlede salg androg 30 mill. kr.
hvoraf eksporten tegner sig for
syv millioner. Den øgede produktion
der er blevet understøttet af en in-
tensiveret salgsindsats, har omfat-
tet apparatur og maskinanlæg af
forskelligartet karakter.

For De danske Sukkerfabrikker
er fremstillet diffusionsanlæg til
eksport. Endvidere er bl. produ-
ceret vakuumfiltre og

opløsningsanlæg, griseflækkemaskiner til
slagteriindustrien, betonelementfa-
brikker og vandrensningsanlæg
samt senior af avanceret apparatur
for den kemiske industri.

12 mill kr. i Ion
I årets lob har M & J fortsat ud-

viklings- og konstruktionsarbejdet
for pneumatiske transportanlæg,
tørreanlæg, automatiske silo- og
afvejningssystemer samt apparater
og anlæg til spildevandsrensning
for såvel kommuner som industri-
virksomheder. Som bekendt har
M & J afgivet et meget fordelag-
tigt tilbud på løsning af Horsens
kommunes spildevandsproblem.

Det samlede antal medarbejdere
på virksomheden har været noget
større end foregående og den
totale lønudbetaling har andraget
12 mil. kr. Men, hedder det i beret-
ningen, selskabets indtjening har
ikke kunnet forages i takt med om-
-

sætningsstigningen. De voksende
fremstillingspriser forårsaget af
lønglidning og usædvanligt høje
materialepriser er kun delvis kom-
penseret af hojere salgspriser.

Gode udsigter
Efter afskrivninger og hensæt-

telser til skat andrager årets
nettoverskud 1.560 284 kr., og inklu-
sive overførsel fra forrige år er der
til disposition 1.749.077 kr. Der
foreslås udbetalt 9 pct udbytte på
præferenceaktier og 15 pct. på
stamaktier. Endvidere foreslås hen..
lagt 390.000 kr. til investeringsfond
og 500.000 kr. til ekstra reserve-
fond. 115.077 kr. overføres til næste

Ved indgangen til det ny regn-
skabsår er ordrebeholdningen og be_
skæftigelsen tilfredsstillende. Der
er oprettet et salgskontor i Stock-
holm og planlagt udbygning af for-
skellige aktiviteter. Der skulle så-
ledes , hedder det i beretningen,
være grundlag for en positiv vurde-

ring af udsigterne for det
kommende år.

Regnskabet balancerer med
3 413.758 kr. og status med
22.886.764 kr . På generalforsamlin-
gen vii formanden, direktør N.
Arnth-Jensen, aflægge beretning.
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