
Kvartalsrapport
••Driftsinntektene økte med NOK 73,2 mill
sammenlignet med året før, til NOK 1248,2 mill
i fjerde kvartal.

••Driftsresultatet i fjerde kvartal ble NOK 38,9 mill.
Reduksjonen i forhold til året før skyldes primært
svakere internasjonale markedsforhold for treba-
serte byggevarer.

••Moelven Byggindustri viser fortsatt fremgang
med økning både i driftsinntekter og driftsresul-
tat.

••Engangskostnader i forbindelse med avvikling av
virksomheter innen Moelven Treindustri belaster
årsresultatet med NOK 39,2 mill.

•Styret foreslår et utbytte på NOK 0,25 (0,35)
per aksje.
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Per 31.12

4. kvartal

*) I tallene for 2000 inngår Forestia AS (treindustrivirksomheten) fra 17. januar.

2001 2000* 1999 2001 2000 1999

Immaterielle eiendeler -9,4 -13,0 -7,9 59,0 72,7 56,8

Varige driftsmidler 44,8 -50,9 -14,5 805,4 824,8 747,5

Finansielle anleggsmidler -34,2 5,6 6,2 150,5 177,3 132,7

Sum anleggsmidler 1,2 -58,3 -16,2 1.014,9 1.074,8 937,0

Varer 8,5 -111,3 21,6 744,4 702,9 540,8

Fordringer og likvider -0,8 -110,7 -50,3 633,4 567,5 449,7

Sum omløpsmidler 7,7 -222,0 -28,7 1.377,8 1.270,4 990,5

Sum eiendeler 8,9 -280,3 -44,9 2.392,7 2.345,2 1.927,5

Selskapskapital* 0,0 -13,1 0,0 579,8 573,1 463,2

Øvrig egenkapital -9,5 -19,5 -32,2 299,1 305,7 165,9 

Sum egenkapital -9,5 -32,6 -32,2 878,9 878,8 629,1

Langsiktig gjeld inkl. avsetn. for forpliktelser -7,1 -313,1 -62,5 815,0 795,3 731,9

Kortsiktig gjeld 25,5 65,4 49,8 698,8 671,1 566,5

Sum gjeld 18,4 -247,7 -12,7 1.513,8 1.466,4 1.298,4

Sum egenkapital og gjeld 8,9 -280,3 -44,9 2.392,7 2.345,2 1.927,5

Netto rentebærende gjeld -33 -310 -80 772 719 680

Sysselsatt kapital -42 -342 -112 1.651 1.598 1309

Netto driftskapitalbinding -77 -266 -52 899 816 613

Balanse NOK mill.

Endring i 4. kvartal

Endring i egenkapital for konsernet
Inngående egenkapital 888,4 911,4 661,3 878,8 629,1 625,8
Endring etter ny regnskapslov 0,0 0,0 -4,0 0,0 0,0 0,0
Periodens resultat/Årsresultat 18,6 39,0 20,0 26,9 135,3 33,9
Tilgang ved kapitalutvidelse 0,0 0,0 0,0 0,0 194,5 0,0
Valutadifferanse 1,4 -9,5 -19,1 -8,0 -2,8 -0,9
Avsatt til aksjeutbytte -29,7 -41,7 -29,7 -29,7 -41,7 -29,7
Egne aksjer 0,0 -20,5 0,0 11,4 -35,6 0,0
Minoritetsinteresser 0,2 0,0 0,0 -0,5 0,0 0,0
Periodens/Årets endring -9,5 -32,7 -32,8 0,1 249,7 3,3
Sum egenkapital 878,9 878,7 628,5 878,9 878,8 629,1
*119.042.384 aksjer à NOK 5,00, korrigert for 3.089.071 egne aksjer.

Kvartalsrapporten er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsipper som benyttes i årsregnskapet.

Resultatregnskap NOK mill. 2001 2000 1999 2001 2000* 1999

Driftsinntekt 1.248,2 1.175,0 958,7 4.516,4 4.745,9 3.525,7

Avskrivning 23,7 37,3 27,7 161,4 159,8 110,1

Varekostnad 781,5 777,4 602,0 2.762,2 2.937,9 2.230,6

Annen driftskostnad 404,1 300,2 297,0 1.500,1 1.425,2 1.095,4

Driftsresultat 38,9 60,1 32,0 92,7 223,0 89,6

Inntekt på investering i tilknyttet selskap -0,2 0,9 0,0 0,1 0,9 0,0

Rente- og andre finansinntekter -6,8 4,1 4,2 11,8 15,6 16,0

Rente- og andre finanskostnader -3,3 -11,4 -12,7 -65,5 -79,9 -59,1

Ordinært resultat før skattekostnad 28,6 53,7 23,5 39,1 159,6 46,5

Beregnet skattekostnad på ordinært resultat 9,8 14,6 2,8 12,7 24,3 12,5

Minoritetsinteresser -0,2 -0,1 -0,7 0,5 0,0 -0,1

Periodens resultat/Årsresultat 18,6 39,0 20,0 26,9 135,3 33,9

Proforma, inkl. Forestia AS, i hele 2000 og 1999.
Driftsinntekt 1.248 1.175 1.232 4.516 4.828 4.717
Ordinære avskrivninger 23 37 42 161 160 161
Annen driftskostnad 1.186 1.078 1.185 4.262 4.445 4.479
Driftsresultat 39 60 5 93 223 77
Netto driftsmargin (i %) 3.1 5,1 0,4 2,1 4,6 1,6
Brutto driftsmargin (i %) 5.0 8,3 3,8 5,6 7,9 5,0

Hele
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Driftsinntekter Driftsresultat

2001 2000 1999 2001 2000 1999

Netto driftsmargin (i %) 3,1 5,1 3,3 2,1 4,7 2,5

Brutto driftsmargin (i %) 5,0 8,3 6,2 5,6 8,1 5,7

Rentabilitet på sysselsatt kapital - årsbasis (i %) 16,2 13,6 9,4 5,7 15,3 6,9

Resultat per aksje (i NOK) 0,16 0,33 0,22 0,23 1,16 0,37

Kontantstrøm per aksje (i NOK) 0,38 0,48 0,52 1,69 2,15 1,68

Invest. i prod. midler, ekskl. oppkjøp (NOK mill.) 10 23 33 105 77 72

Egenkapitalandel (i %) 36,7 37,5 32,6 36,7 37,5 32,6

Omsetningsandel utenfor Skandinavia (i %) 26 31 35 26 29 32

Antall ansatte 3.078 3.097 2.389 3.149 3.046 2.404

Antall aksjonærer 1.196 4.249 4.410 1.196 4.244 4.369

Gjennomsnittlig antall aksjer 115 182 360 116 740 794 92 642 384 115 449 913 116 843 965 92 642 384

Nøkkeltall NOK mill.

Hele

2001 2000 1999 2001 2000 1999

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 77,0 274,2 117,6 68,2 135,7 129,3

Kontantstrøm fra resultatposter 43,7 56,3 48,6 194,8 250,7 154,0

Kontantstrøm fra arbeidskapital 33,3 217,9 69,0 -126,6 -115,0 -24,7

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -10,2 -15,6 -36,8 -101,9 -78,7 -80,6

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -53,2 -214,7 -74,4 12,6 -24,4 -52,8

Endring i likviditet i perioden 13,6 43,9 6,4 -21,1 32,6 -4,1

Likviditetsbeholdning 16,1 41,9 4,0 46,1 62,7 29,7

Ubenyttede trekkmuligheter 54,4 113,5 56,0 555,0 603,5 376,0

Disponibel likviditet 70,5 155,4 60,0 601,1 666,2 405,7

Endring gjennom oppkjøp/salg av selskaper:
Anleggsmidler 45,4 -30,2 0,6 46,4 189,1 15,8
Omløpsmidler 59,2 -27,6 3,5 65,0 277,7 9,4
Likvider 18,1 0,7 0,9 19,0 0,7 3,3
Sum eiendeler 122,7 -57,1 5,0 130,4 467,5 28,5
Egenkapital 28,7 6,7 2,2 31,0 201,2 6,9
Rentebærende gjeld 37,0 -47,5 0,5 37,0 77,0 14,6
Rentefri gjeld 57,0 -16,3 2,3 62,4 189,3 7,0
Sum egenkapital og gjeld 122,7 -57,1 5,0 130,4 467,5 28,5

Kontantstrøm NOK mill.

HeleEndring i 4. kvartal

2001: Oppkjøp av Kristiania Entreprenør AS, Aicher GmbH og Modulpoolen i Sandsjöfors AB.
2000: Oppkjøp av Forestia AS (treindustrivirksomheten). Salg av 40% eierandel i Limtræ Danmark AS.
1999: Oppkjøp av Splitkon AS og Agder Limtre AS. Salg av Byggsystem AS.

4. kvartal



Hovedtrekk
I løpet av året har eierforholdene til
konsernet endret seg vesentlig og
nordiske skogeierorganisasjoner kon-
trollerer nå, direkte eller indirekte,
97,5 prosent av aksjene. De nye eier-
ne representerer en gruppe med
langsiktig interesse i utvikling av den
trebaserte byggeindustrien og de har
et kapitalgrunnlag som gjør det mulig
å bidra aktivt til den videre utvikling-
en av industrien.  Det er inngått en
aksjonæravtale mellom eierne som er
førende for den videre utviklingen av
konsernet, og sammensetningen av
styrende organer er endret slik at den
reflekterer eiersituasjonen. 

Hovedeieren, Finnforest Oyj, dri-
ver dessuten likeartet virksomhet.
Virksomheten i er stor grad komple-
menterende fordi den har sitt tyngde-
punkt utenfor Skandinavia og har
enkelte andre trebaserte virksom-
hetsområder som produksjon av
finerplater og finerbjelker.  Selv om
aksjonærene er enige om å videreføre
Moelven som en selvstendig enhet,
vil det være gevinster å hente i å
koordinere virksomheten i de to kon-
sernene Finnforest og Moelven, sær-
lig på markedssiden, og det er igang-
satt et arbeid for å virkeliggjøre dette.

Driftsmessig har året vært preget
av fortsatt konsolidering og gjennom-
føring av mange mindre tiltak for å
forbedre driften, både innen Moelven
Treindustri og Moelven Byggindustri.
De siste tiltakene i forbindelse med
overtagelsen av Forestia er gjennom-
ført i løpet av året og styret anser at
de økonomiske konsekvensene av

sammenslåingen er som forutsatt på
oppkjøpstidspunktet.  Det er særlig
kostnadsbesparende tiltak som en
følge av koordinering av produksjonen
som har gitt en varig bedret konkur-
ranseposisjon for konsernets trein-
dustri. 

Driftsinntekter og resultat
Driftsinntektene i år 2001 utgjorde

NOK 4516,4 mill (mot NOK 4745,9 i
2000).  Nedgangen skyldes i hoved-
sak avvikling og salg av virksomheter
innen Moelven Treindustri, et sva-
kere marked for industritre og limtre,
og en svakere svensk krone.
Driftsresultatet ble NOK 92,7 mill
(223,0). Driftsresultatet er vesentlig
lavere enn året før.  En vesentlig del
av dette skyldes at engangskostnader
på i alt NOK 39,2 mill knyttet til
avvikling av produksjonsanlegg belas-
ter regnskapet i 2001, mens regnska-
pet året før var positivt påvirket av
engangsinntekter på NOK 34,3 mill
knyttet til tilbakeføring av for mye
betalt pensjonspremie.
Kontantstrømmen fra driften, før det
tas hensyn til endringer i arbeidskapi-
tal og investeringer, ble NOK 194,8
mill (250,7).  Kontantstrømmen er
ikke i samme grad som resultatet
påvirket av engangsposter og gir der-
for et riktigere inntrykk av utvikling-
en i den underliggende driften.
Reduksjonen i kontantstrøm kan
hovedsakelig henføres til svakere pri-
ser på industritre og limtre.

I forbindelse med overtagelsen av
Forestia AS, ble det avsatt en
restruktureringsreserve på NOK 40,0

mill.  I år 2001 er det påløpt NOK
16,0 mill (22,0) i kostnader som er
ført mot denne reserven.

Netto finanskostnader utgjorde
NOK 53,7 mill (64,3) og ordinært
resultat før skattekostnad ble NOK
39,1 mill (159,6).  Skattekostnaden på
ordinært resultat er NOK 12,7 mill,
hvorav 5,1 mill vil være betalbar.
Årsresultatet ble NOK 26,9 mill
(135,3).  Dette utgjør NOK 0,23
(1,16) per aksje.  Til sammenligning
utgjorde kontantstrømmen fra driften
NOK 1,69 per aksje (2,15).

Driftsinntektene i fjerde kvartal
var NOK 1248,2 mill (1175,0) og
driftsresultatet var NOK 38,9 mill
(60,1).  Utviklingen i driftsinntekter
og -resultat viser at de gjennomførte
omstillinger har gitt et positivt bidrag
til konsernets lønnsomhet.
Bindingen i arbeidskapital har vært
høyere enn normalt for årstiden og
netto finanskostnader var NOK 10,1
mill (6,4).  Ordinært resultat for kvar-
talet isolert, ble NOK 18,6 mill (39,0),
hvilket tilsvarte NOK 0,16 per aksje
(0,33). 

FORRETNINGSOMRÅDENE

TREINDUSTRI
Forretningsområdet består av virk-

somhetsområdene, Moelven Timber,
Moelven Wood og Moelven Limtre.
Området omfatter alle virksomheter i
konsernet som leverer trebaserte
byggevarer eller råstoff og halvfabri-
kata til slike byggevarer og annen tre-
industri. I løpet av året er det
gjennomført en rekke tiltak for å til-
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Treindustri, hovedtall NOK mill. 2001 2000 1999 2001 2000 1999

Driftsinntekt

Treindustri 863,8 836,1 642,6 3.324,6 3.685,7 2.444,2

Timber - sagbruk 618,5 658,5 409,5 2.398,9 2.723,3 1.568,0

Wood- foredling 303,7 269,0 161,4 1.160,7 1.222,1 620,4

Limtre 97,7 136,8 151,6 383,4 536,0 530,8

Driftsresultat

Treindustri 18,2 34,4 10,2 24,3 151,9 24,4

Timber - sagbruk 15,5 12,2 6,7 1,2 94,1 3,8

Wood- foredling 6,4 15,9 2,7 32,0 41,7 13,4

Limtre -3,7 6,3 0,8 -8,9 16,1 7,2

4. kvartal Hele



passe virksomheten til endrede ram-
mebetingelser.  Dette har dessverre
medført salg eller avvikling av flere
enheter.  Styret har lagt vekt på at til-
takene er blitt gjennomført på en
måte som har ivaretatt såvel ansatte
som aksjonærers interesser på en
best mulig måte.  De samlede drifts-
inntekter ble NOK 3324,6 mill
(3685,7).  Nedgangen skyldes salget
av limtrevirksomheten i Danmark,
avviklingen av sagbrukene Romedal
og Knappåsen, avviklingen av to
høvellinjer på Hen og redusert akti-
vitet i flere anlegg som en følge av
svakere etterspørsel.  I tillegg medfø-
rer en svakere svensk krone at drifts-
inntektene i svenske enheter inngår i
regnskapet med en lavere verdi.
Driftsresultatet ble NOK 24,3 mill
(151,9).  I driftsresultatet inngår det
engangskostnader i forbindelse med
avvikling av anlegg på i alt NOK 39,2
mill.  Restruktureringen som nå er
gjennomført medfører en bedre balan-
se mellom kapasiteten for konsernets
sagbruk og tilgangen på lokalt råstoff,
samtidig som konsernet blir noe min-
dre utsatt for svingningene i marke-
dene for industritre.

De tiltakene som er gjennomført i
løpet av året har medført en bedre
kostnadsposisjon for Moelven
Treindustri samlet.  I tillegg er sag-
brukskapasiteten innen Moelven
Timber bedre tilpasset tilgangen på
lokalt råstoff. 

Driftsinntektene i fjerde kvartal
var NOK 863,8 mill (836,1) og drifts-
resultatet ble NOK 18,2 mill (34,4).

BYGGINDUSTRI
Forretningsområdet består av virk-
somhetsområdene Moelven
ByggModul og Moelven
Bygginnredning. Virksomhetene som
inngår i området leverer primært
industrialiserte, modulbaserte løs-
ninger til det norske og svenske mar-
kedet for yrkesbygg.  Leveransene
skjer i konkurranse med tradisjonelle,
plassbygde alternativer.  De samlede
driftsinntekter økte til NOK 1230,0
mill (1094,3), og det er økning innen-
for begge virksomhetsområder.  I
løpet av året er posisjonen innen pro-
duksjon av byggmoduler i Sverige
styrket betydelig.  Dette har skjedd
gjennom en større utvidelse av
fabrikken i Säffle og kjøp av en produ-
sent av byggmoduler i Sandsjöfors.
Innenfor Bygginnredninger har kon-
sernet styrket sin stilling prosjekt-
markedet i Oslo-området gjennom
kjøpet Kristiania Entreprenør.
Driftsresultatet ble NOK 71,9 mill
(71,0).

Driftsinntektene i fjerde kvartal
var NOK 408,3 mill (337,0) og drifts-
resultatet var NOK 24,8 mill (20,2).

ØVRIGE VIRKSOMHETER
Driftsinntektene utgjorde NOK 56,5
mill (68,5) som knytter seg i det alt
vesentlig til internt salg av fellestje-
nester knyttet til IT, transport, rekla-
me og lignende.  Driftsuavhengige
eiendeler er bokført til NOK 22 mill.
Driftsresultatet for området, som
også inkluderer konsernets morsel-
skap, var på NOK -3,5 mill (0,1). I
fjerde kvartal var driftsinntektene
NOK 11,4 mill (27,1) og driftsresulta-
tet ble NOK - 4,1 mill (5,5).

Ansatte og miljø
Det har ikke vært større endringer i
konsernets samlede sysselsetting i
løpet av året.  Det ble utført 3048 års-
verk i år 2001 (2949) og konsernet
hadde ved utgangen av året 3149
ansatte (3046).  

Sykefraværet utgjorde 7,48 %
(7,42), tilsvarende hele arbeidsdager
53326 (50138).  Antall rapporterte
arbeidsulykker med personskader var
121 (96), hvorav 85 skader medførte
fravær (86).  Dette gir en H-verdi
(antall fraværsskader per million
arbeidede timer) på 16,82 (17,74). 

Investeringer
Årets investeringer i varige drifts-
midler, eksklusive tilgang og avgang
som en følge av kjøp og salg av virk-
somheter, var NOK 105 mill (77).
Investeringene består av en rekke
mindre prosjekter som i utgangs-
punktet er nødvendige erstatningsin-
vesteringer, men der anledningen
også er benyttet til å redusere andre
kostnader, øke kvaliteten og/eller
kapasiteten i de eksisterende anleg-
gene.  Årets investeringer utgjør 68
prosent av konsernets avskrivninger,
hvilket er noe høyere enn i fjor (48),
men på linje med tidligere år.  

Balanse og finansiering
Ved årets utgang var totalkapitalen
NOK 2392,7 mill (2345,2).  Sysselsatt
kapital var ved årets utgang NOK
1651 (1598), mens den netto rente-
bærende gjelden var NOK 772,6 mill
(719,6).  Det er ved årsskiftet en høy-
ere beholdning av tømmer ved kon-
sernets sagbruk enn normalt for års-
tiden.  I tillegg er det innen Moelven
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Byggindustri, hovedtall NOK mill.

Hele

2001 2000 1999 2001 2000 1999

Driftsinntekt

Byggindustri 408,3 337,0 322,7 1.230,0 1.094,3 1.087,6

Byggmodul 196,6 161,1 151,0 590,0 542,9 561,6

Bygginnredning 212,4 175,9 171,7 641,9 551,4 526,0

Driftsresultat

Byggindustri 24,8 20,2 26,5 71,9 71,0 88,1

Byggmodul 11,5 7,0 7,4 30,4 29,0 42,6

Bygginnredning 13,2 13,2 19,1 41,4 42,0 45,5

4. kvartal
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Moelven Industrier er et skandinavisk indus-
trikonsern som leverer produkter med tilhø-
rende tjenester til det europeiske byggemarkedet.
Hoveddelen av produksjonen skjer i Norge og
Sverige, mens nær 25 % av salget går til mar-
keder utenfor Skandinavia.

Konsernets virksomheter har 3000 medarbei-
dere og omsetter årlig for NOK 4,5 milliarder.
Konsernets nær femti resultatenheter er organi-
sert i to forretningsområder, Moelven
Treindustri og Moelven Byggindustri.

AVSENDER:
Moelven Industrier ASA
P.O. Box 134, N-2391 Moelv
Tel.  +47 62 34 70 00
Fax. +47 62 36 92 80
Internett:
http://www.moelven.com
E-mail: post@moelven.com
HUGIN Online:
http://huginonline.no/MOE/

C

Byggindustri høyere prosjektbehold-
ninger enn normalt.  Bindingen av
arbeidskapital er forventet å normali-
sere seg i forhold til årstiden i løpet
av første kvartal.

Konsernets likviditetsreserve var
NOK 601,1 mill ved årets utgang.
Dette er tilpasset de sesongmessige
variasjoner som normalt følger av
konsernets virksomhet.
Kapitalbindingen øker normalt med i
størrelsesorden NOK 300 mill i
gjennom første halvår. 

Egenkapitalen var NOK 878,9 mill
(878,8), hvilket tilsvarte en egenkapi-
talandel på 36,7 prosent (37,5).
Regnskapet er avlagt under forutset-
ningen om fortsatt drift.

Anvendelse av årets
resultat
Styret har fortsatt en målsetting om
at en vesentlig del av årets resultat
skal komme aksjonærene til gode i
form av utbytte. For regnskapsåret
2001 foreslår styret et utbytte på
NOK 0,25 (0,35) per aksje, totalt
NOK 29,7 mill (41,7).

Utsikter
Den internasjonale konjunkturutvik-
lingen gjør at markedsutsiktene for
industritre og limtre i mange marke-
der ikke vil bedres før i annet halvår
2002.  Dette vil ha en negativ innvirk-
ning på lønnsomheten i deler av kon-
sernets treindustri, men omstruktu-

reringen som er gjennomført gjør at
konsernet samlet sett er mindre
eksponert for svingninger i etterspør-
selen for denne type produkter enn
hva tilfellet har vært tidligere.
Aktiviteten i de skandinaviske hjem-
memarkedene antas å forbli på nivå
med året før og for Moelven
Byggindustri er ordresituasjonen for
første kvartal 2002 noe bedre enn
normalt for årstiden.  Samlet sett vur-
derer styret resultatet for 2002 til å
bli noe bedre enn i  foregående år.

Moelv, den 4. februar 2002
Styret i Moelven Industrier ASA


