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Koncernchefens
kommentar

Vi har lagt ett övergångsår bakom oss

Rörelseresultatet på 145 MNOK är sammansatt av 

tidernas bästa resultat för byggsystemdivisionen, 

ett ganska normalt resultat för hyvleridivisionen 

Wood och ett mycket otillfredsställande resultat 

för sågverksdivisionen Timber. Resultat-

minskningen jämfört med 2007 kan i huvudsak 

förklaras med prisreduktioner på industriträ. 

Dessutom påverkas resultatet av avvecklingen av 

två sågverk och en betydande omstrukturering av 

ett tredje. 

För hyvleridivisionen Wood har inte 

prisvariationerna varit så stora. Priserna nådde 

aldrig så högt och nedgången har också varit 

mindre. Denna division har inte avvecklat några 

produktionsenheter, men har minskat 

produktionen betydligt på vissa enheter. 

Byggsystemdivisionen har klarat av att både 

leverera ett rekordresultat och att starta 

kapacitetsminskande åtgärder i takt med en 

sjunkande orderstock. Samtidigt är det i denna 

division som flest anställda berörs av reduktio-

nerna, eftersom produktionen är mest personal- 

intensiv. Det är respektingivande att kunna 

leverera så goda resultat i en tid när osäkerheten 

kring den egna arbetsplatsen ökar så mycket.

Vid slutet av 80-talet och början av 90-talet 

gick många av våra verksamheter igenom några 

krävande år. Det är inte längre sedan än att de 

flesta inblandade personer i organisationen 

minns vad som gäller i sådana tider. Marknads-

mässigt har vi i dag en större andel riktad mot 

renovering, ombyggnad och tillbyggnad, och en 

mindre andel mot nybyggnation, vilket ger  

något mindre kraftiga aktivitetsminskningar.  

Där vi marknadsmässigt är exponerade mot 

nybyggnationer har vi inte egen byggnads- 

verksamhet, utan har koncentrerat oss på våra 

industriella varu- och tjänsteleveranser. 

Vi vet också att när det inte finns kunder, är 

det enda försvarbara att minska kapaciteten. 

Detta är en tung del av vardagen, eftersom det 

går ut över enskilda människor som förlorar 

jobbet, men det är en nödvändighet för att säkra 

de arbetsplatser som blir kvar och för att säkra 

att vi har en organisation som kan återanställa 

när tiderna normaliseras. Jag vill ta tillfället i akt 

att tacka de många verksamhetsledare och 

förtroendevalda som tar ansvar och samarbetar 

om att genomföra de anpassningar vi har 

beslutat att göra, på bästa möjliga sätt för alla 

parter.

Vi strävar efter att ha en god finansiering som 

stöd för den industriella verksamhet vi bedriver. 

Detta gör att vi har en hög grad av egenfinansier-

ing, att vi har långfristiga avtal med våra banker 

och att vi använder ränte- och valutasäkringar för 

att skaffa oss förutsägbara finanskostnader och 

försäljningsintäkter. 

Vid utgången av år 2008 har denna 

industriella hållning till finansieringen lett till att 

vi kortsiktigt har förlorat en valuta- och ränte- 

vinst. Detta var en spekulationsvinst, som vi kan 

leva med att vi har gått miste om. Den andra 

effekten är att vi har en långsiktig finansiering till 

ett försvarbart pris fram till sommaren 2011. Det 

ger oss arbetsro så att vi kan fortsätta det 

kontinuerliga utvecklingsarbete vi bedriver och 

göra de nödvändiga omställningar marknads-

förhållandena kräver på ett ordnat sätt.

2009 blir ett utmanande år. Vi tror att vår 

nettoomsättning kommer att sjunka med mer än 

en miljard norska kronor. Priserna på viktiga 

råvaror är emellertid också sjunkande och 

kostnaderna för produktionen reduceras i takt 

med nedgången i aktiviteterna i övrigt. Under 

2008 minskades antalet anställda med 140 och 

minskningen kom huvudsakligen under de två 

sista månaderna. 

2009 startar med igångsatta planer som 

under det första halvåret kommer att beröra 

ytterligare 300 anställda. Dessutom är omkring 

400 berörda av tillfälliga arbetstidsminskningar. 

Det är ett beklagligt samband mellan aktivitets-

minskningar och minskningar av antalet 

anställda. Mycket beror på externa faktorer. Men 

det vi kan påverka själva skall vi påverka till vår 

fördel. Detta ger också ett stärkt Moelven – ett 

Moelven som alla våra samarbetspartners kan 

räkna med också i framtiden.

Hans Rindal

Koncernchef

Början av året präglades av fortsatt hög byggnadsaktivitet och med priser på vissa av våra produkter 

som nyligen hade tangerat gamla rekord. Slutet av året kom att präglas av en snabbt sjunkande  

aktivitetsnivå i byggbranschen, något som krävde anpassningar hos oss – anpassningar som kommer 

att fortsätta under år 2009. 
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Webben är viktigast

Internet är vår viktigaste kommunikationskanal. Det finns goda skäl att anta att 
våra läsare i allt större utsträckning söker relevant information via webben jämfört 
med ur traditionella rapporter på papper. Därför präglas denna rapport av kortare 
texter och mindre omfång än tidigare år. Om läsaren vill fördjupa sig ytterligare i ett 
ämne, finns det i rapporten direkta hänvisningar till mer information på våra 
webbsidor: www.moelven.se

Fem år i sammandrag

Belopp i MNOK 2008  2007  2006  2005  2004

KONCERNEN     

Rörelseintäkter  7 657,7 7 944,0 6 692,4 6 004,9 5 773,2

Rörelseresultat  144,7 989,6 373,2 158,6 70,3

Antal anställda  3 285 3 425 3 210 3 159 3 191

TIMBER     

Rörelseintäkter 2 472,4 3 136,4 2 642,0 2 355,4 2 619,3

Rörelseresultat -143,3 544,4 166,7 55,2 33,0

WOOD     

Rörelseintäkter 2 634,0 2 914,6 2 453,4 2 268,7 2 064,1

Rörelseresultat  80,3 324,4 113,0 62,2 29,6

BYGGSYSTEM     

Rörelseintäkter 2 748,0 2 382,8 1 937,5 1 770,1 1 630,0

Rörelseresultat  235,1 159,3 121,8 75,9 44,9
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Om koncernen

Skandinaviska 
värderingar 

Skandinavien är Moelvens huvudmarknad. 
Vår verksamhet bygger på skandinaviska 
värderingar och på kunskap om levnadsvillkor, 
behov och önskemål i Skandinavien. Vårt mål 
är att vara det naturliga valet för människor 
som ska bygga och bo skandinaviskt, och 
följaktligen marknadsledande inom 
träbaserade byggprodukter och tillhörande 
tjänster. Vi ska också leda utvecklingen av 
byggande som är baserat på en skandinavisk 
byggtradition.

Miljövänliga råvaror
och produkter 

Moelvens verksamhet bygger till allra  
största delen på trä, som är en helt igenom 
förnyelsebar naturresurs. Träd binder 
växthusgasen koldioxid och användning av 
trä tillsammans med växande skog bidrar till 
att minska klimatförändringen.

De flesta av våra produkter har ett stort 
träinnehåll. Vi har förnyelsebara och 
miljövänliga alternativ till andra bygg- 
produkter och lösningar när det gäller hus 
och moduler, broar och interiörprodukter.

Vi hämtar råvaran från bärkraftigt 

skogsbruk nära våra sågverk, vi tar tillvara 
allt på varje timmerstock och vi transporterar 
råvaror och färdiga produkter så effektivt 
som möjligt.

Vi lyssnar på brukarna  

Det är de som ska använda de rum och miljöer 
vi bidrar till som är våra uppdragsgivare. Vi 
har en platt och öppen organisation som har 
en bred och nära kontakt med marknaden och 
förstår hur människor gör sina val. Kunskapen 
om marknadens – brukarnas – behov i dag 
och hur behoven förändras kan spridas fritt 
genom koncernen och är det som i grunden 
påverkar processer och produktutveckling. 
Slutprodukten styr konkret valet av råvara  
och därefter hanteringen genom hela 
produktionskedjan.

Resultatet är ett kontinuerligt flöde ut till 
marknaden av produkter och tjänster som 
efterfrågas och som vi kan marknadsföra 
effektivt.

Våra kundgrupper 

Moelven är en fullsortimentsleverantör av 
träbaserade byggprodukter med tillhörande 
tjänster. Den skandinaviska marknaden står 
för 80 procent av försäljningsintäkterna. 

Våra produkter och tjänster säljs till kunder 
inom tre megasegment – förädlingsindustri, 
handel och byggverksamhet. 

85 procent av koncernens produkter och 
tjänster används inom nybyggnation och 
renovering av bostäder och näringsfastigheter. 
En växande verksamhet är försäljning av 
råvaror till biobränsle och för produktion av 
massa, papper och spånplattor. Koncernen 
levererar också trävaror till möbel-, 
inrednings- och emballageindustrin.

En effektiv distribution är ett viktigt 
konkurrensmedel för Moelven. Våra kunder 
vill i allt större utsträckning slippa hålla egna 
större lager och därför anpassar och 
utvecklar vi vårt distributionssystem efter 
kundernas behov.

Industrikunder 

Moelvens industrikunder köper insatsvaror 
som ska användas vidare i annan produktion. 
Hög, stabil och förutsägbar kvalitet på den 
råvara vi använder är avgörande faktorer för 
den här kundgruppen. Vi samordnar 
distributionen av produkter från olika 
produktionsanläggningar i koncernen så att 
våra industrikunder kan skaffa alla trävaror 
till sin produktion genom samma kanal.

Människor behöver goda rum för boende, arbete och fritid. Goda rum betyder goda miljöer, 

miljöer som är funktionella, som bidrar till hälsa och livskvalitet, som är vackra och inspirerande. 

Vi är alla brukare av rum och vår uppfattning om vad som är ett gott rum varierar och ändras 

över tiden, efterhand som våra behov skiftar. Moelvens uppgift är att skapa goda rum oavsett 

vilka som brukar dem idag och vilka som ska bruka dem i morgon. 

År 2008 har i stor utsträckning präglats av att det internationella samfundet drabbades av en 

finanskris, som efter hand fick större konsekvenser än någon kunnat förutse. Moelven har, som 

så många andra företag, under 2008 fått uppleva verkningarna av denna kris. Under fjolåret har 

nyheterna präglats av att många Moelvenföretag både i Norge och Sverige har tvingats anpassa 

produktionen till de rådande marknadsförhållandena. Dessvärre har många anställda berörts av 

dessa åtgärder, antingen via uppsägningar, permitteringar eller genom frivilliga avtal om reducerad 

arbetstid. Men utöver de mindre trevliga nyheterna i anslutning till finanskrisen, har också andra 

händelser satt sin prägel på år 2008:

Händelser 2008

Det nya Drammensbadet öppnades 2008 och är Norges hittills största badanläggning.

Belönad arkitektur med limträ från Moelven
Fem norska byggnader belönades med Houens 
Fonds arkitekturdiplom för framstående 
arkitektur. Två av dem, terminalbygget Oslo 
lufthavn Gardermoen och Mortensrud kirke i Oslo, 
är uppförda med bärande konstruktioner i limträ 
från Moelven Limtre AS.

Gardermoen byggs ut med limträ
Oslo lufthavn Gardermoen, som byggdes för 14 
miljoner resenärer per år, har nu runt 19 miljoner 
resenärer och terminalen är alltför liten. I juni 
påbörjade Moelven Limtre AS arbetet med 
takkonstruktionen för terminalutbyggnaden på  
2 500 kvadratmeter.

Träpris till limträbrobyggare
Moelven Limtre AS och Statens Vegvesen fick 
Innlandets träpris för 2008 för sitt innovativa 
arbete med att utveckla limträbroar som 
kombinerar estetik och design med långa spann 
och stora trafiklaster. Limträbroar har de senaste 
åren blivit ett viktigt satsningsområde för 
Moelvenkoncernens limträverksamhet i både 
Sverige och Norge.

Bjarne Hønningstad ny chef för Moelven Wood
Bjarne Hønningstad utsågs till ny divisionschef för 
Moelven Wood, i samband med att Dag Sand gick i 
pension. Dag Sand har arbetat i Moelven sedan 
1994 och under hans tid har Wood blivit ledande 
på flera marknader.

Kontorsbyggnad nominerad till byggpris
Viken Skog BA:s originella huvudkontor utanför 
Hönefoss nominerades i klassen kontorsbygg-
nader i tävlingen om att bli World Building of the 
Year 2008 på På World Architecture Festival i 
oktober i Barcelona. I byggnaden finns massivträ 
och limträ från Moelven.

Pris för nyutvecklad isolerad stolpe
MjøsCon AS från Moelv fick DnB NOR:s 
Innovasjonspris 2008 i kategorin ”nyskapelse”  
för en ny typ av isolerad stolpe. Produkten är en 
kombination av trä och polyuretan som ger både 
styrka och isolering, och kan öka användningen av 
trä i konstruktioner. Moelven Utvikling AS och 
Moelven Wood AS arbetar med att utveckla 
stolpen till en kommersiell byggnadskomponent.

Moelvens nya hemsida lanserad
Moelvens nya hemsida publicerades på norska, 
svenska, danska och engelska. Den nya versionen 
har en ny teknisk plattform, ett nytt innehåll och 
kommer att utvecklas i flera steg.

Augusti 2008

September 2008

April 2008

Juni 2008

Mortensrud kirke bärs upp av limträ.

Den isolerade stolpen Iso3 utmanar stålet.

Pris för utmärkt modernt träbyggande
Moelven ByggModul AB fikk tillsammans med 
Järntorget Bostad AB pris för uppförandet av fem 
femvånings bostadshus i kvarteret Ståthållaren i 
Bagarmossen i Stockholm. På diplomet 
konstateras att ”de nya träbyggsystemen 
möjliggör ett helt nytt sätt att bygga.”

trä8 – ett nytt byggsystem helt i trä
Efterfrågan på träbaserade konstruktioner som 
alternativ till traditionella pelarbalksystem ökar. 
För att möta efterfrågan lanserar Moelven 
Töreboda under 2009 trä8, ett revolutionerande 
öppet byggsystem helt i trä med 8 meters 
spännvidd på bjälklaget. Med systemet minskar 
den totala projekttiden, bland annat på grund av 
att man kan bygga snabbt och väderskyddat. 

Lars Atterfors ny chef för Moelven Byggsystem
Lars Atterfors utsågs till ny divisionschef för 
Moelven Byggsystem från 1 januari 2009, då 
Reidar Mo gick i pension. Reidar Mo har arbetat i 
Moelven sedan 1989 och under hans tid har 
Byggsystem blivit ledande på flera marknader.

Moelven Van Severen säkrast
För andra året i rad utsågs Moelven Van Severen AS 
till den säkraste av alla anläggningar i Moelven-
koncernen i den regelbundet återkommande 
riskanalys som koncernen genomför.

www.moelven.com/se/
historia

Hemsidan är Moelvens viktigaste  
informationskanal.

November 2008

December 2008
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Högsta möjliga 
förädling av lokal 
råvara

Moelvenkoncernens produktion är nästan 
helt baserad på råvaran trä. Under 2008 
producerade och förädlade vi 3,85 miljoner 
fasta kubikmeter sågtimmer av gran och 
furu till ett värde av cirka 2,4 miljarder 
norska kronor, inklusive transportkostnader. 
Moelven har ingen egen skog utan köper 
all råvara från externa leverantörer och 
skogsägare. 

Till Moelvens norska sågverk hämtas råvaran 
i huvudsak från Østlandet och Trøndelag samt 
från gränstrakterna i Mellansverige. De svenska 
sågverken får till största delen sin råvara från de 
västra delarna av Mellansverige, från Dalarna 
och söderut. 

Den råvara vi använder kommer till största 
delen från skogar nära sågverken. Lokal råvara 
minskar transportkostnaderna och miljöpåver-
kan, och därför strävar vi efter att hela tiden öka 
andelen lokal råvara. Varje sågverk har anpassat 
sin produktion efter den råvara som finns lokalt 
och har sina speciella krav på råvaran. På så sätt 
kan råvaran utnyttjas så effektivt som möjligt. 
Vår förmåga att alltid få fram råvara som ger 
högsta möjliga förädlingsvärde är avgörande för 
lönsamheten.

Sågverkens biprodukter – cellulosaflis, torr-
flis, spån och bark – har ett stort och växande 
ekonomiskt värde för Moelven. Kunderna är 
massaindustri, spånskiveindustri och energi-
bolag, och biprodukterna är anpassade till 
varje enskild kunds behov. Vi sålde under året 
biprodukter till ett värde av cirka 600 miljoner 
norska kronor. 

Ett virkesunderskott så sent som 2007 
har snabbt bytts till ett överskott inför 2009. 
Sågverksindustrin och massa- och pappers-
industrin planerar och genomför ytterligare 
produktionsminskningar för att möta en 
försämrad konjunktur. Finanskrisen och kon-
junkturläget kommer att påverka virkesflöden 
och priser under lång tid framåt.

Handelskunder 

Moelvens handelskunder köper färdiga 
byggvaror för vidareförsäljning via bygg-
handeln. Ett bra produktsortiment av hög 
kvalitet som kan levereras med mycket kort 
varsel till rätt ställe är avgörande faktorer. Vid 
våra kundcentrum och distributionscentraler i 
Sverige, Norge och Danmark koordinerar vi 
försäljningen, lagerhåller varor från våra 
produktionsenheter runtom i koncernen och 
distribuerar ut till handelskunderna.

Byggkunder 

Moelvens kunder inom bygg och entreprenad 
köper byggmoduler och flexibla bygginred-
ningssystem istället för att välja traditionellt 
platsbyggande. Avgörande faktorer är att 
våra byggsystem kräver färre arbetstimmar 
på byggplatsen, är mer stabila när det gäller 
kvalitet eftersom de är tillverkade under 
goda och kontrollerade förhållanden, samt 
att de går att återanvända. Leveranstiden 
blir kortare än för platsbyggen. 

Produkter med ett högt
tjänsteinnehåll 

Moelven levererar produkter med ett högt 
tjänsteinnehåll. Vårt mål är att produkterna 
och tjänsterna ska vara till stor nytta och 
göra det enklare för kunden och brukaren. 
Vår produktion präglas av en hög grad av 
industrialisering och för att vi ska kunna 
säkra en ändamålsenlig produktion är 
medarbetarnas kompetens, ett effektivt 
utnyttjande av råvarorna och en rationell 
produktionsapparat avgörande och 
prioriterade områden. Koncernens 
verksamheter söker ständigt efter nya 
industriella processer och koncept som kan 
utmana eller komplettera nuvarande 
metoder.

Ständig produkt-
utveckling 

Moelvens konkurrenskraft är beroende av en 
kvalificerad och kontinuerlig produkt- och 
produktionsutveckling. Vi utvecklar nya 
produkter och vidareutvecklar existerande 
produkter, och samarbetar med användare, 

kunder, arkitekter och forskare för att kunna 
flytta de tekniska gränserna och hitta nya 
användningsområden. Målet är hela tiden 
att skapa nya produkter och tjänster som gör 
det enklare för kunden. 

Några exempel på viktiga innovationer 
under de senaste åren är brandskyddat trä, 
som har gett helt nya användningsmöjlig-
heter för träbaserade lösningar, tungmetallfri 
impregnering som skyddar mot röta utan att 
skada miljön, utveckling av vägbroar i trä 
samt – färdigt för lansering 2009 – ett nytt 
väderskyddat byggsystem för trähus upp till 
fyra våningars höjd. 

Innovationsbolaget Moelven Utvikling AS 
hjälper personer med företags- och 
produktideér att nå en marknad, stöttar 
koncernens utvecklingsprojekt och arbetar 
med en rad produkt- och processinnovationer 
i värdekedjan från skog till marknad. 
Målsättningen är Moelven Utvikling före 
2012 ska ha bidragit till tio livskraftiga 
företag eller kommersiella produkter.

Moelven äger 70 procent av bolaget och 
Selskapet for industrivekst (SIVA) äger 30 
procent. 

Medarbetare i en 
innovativ kultur 

Moelven ger människor som vill, möjligheter. 
Vår syn på medarbetarna och förhållandet 
mellan dem och koncernen uttrycks genom 
vår personalidé. Vi strävar efter att upprätt-
hålla och fortsätta bygga en innovativ kultur 
inom koncernen tillsammans med en effektiv 
och lönsam industriell produktion. Förutsätt-
ningen för allt detta är att vi har kompetenta, 
initiativrika och engagerade medarbetare som 
är intresserade av att vara med och utveckla 
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Moelvenkoncernen har sitt huvudkontor 
i Moelv i Norge. Huvuddelen av 
koncernens företag ligger i sydöstra 
Norge och i Mellansverige. Vissa av 
produktionsföretagen ligger utanför 
detta kärnområde. Dessutom finns 
avdelnings- och försäljnings-/
kundkontor samt distributionscenter i 
delar av Skandinavien. 

Lokalisering

morgondagens produkter och tjänster. Därför 
lägger vi mycket resurser på att motivera och 
vidareutveckla våra medarbetare. Vi driver 
kontinuerligt utbildnings- och utvecklings-
program inom olika områden och för 
medarbetare på olika nivåer i hela koncernen.

Moelven arbetar också aktivt med att 
minska antalet arbetsolyckor och reducera 
sjukfrån- varon, och vi har ett premierings-
system, som kopplat till rörelsemarginalen 
belönar låg sjukfrånvaro på varje enhet.

Bärkraftig, pålitlig och ser möjligheterna är de 

tre centrala värdebegreppen i Moelven. Våra 
medarbetare är en avgörande del av den 
företagskultur vi värnar om.

En platt och  
decentraliserad  
organisation  

Moelven har en platt, nätverksorienterad och 
decentraliserad organisation och lednings-
struktur. Verksamheten är organiserad i tre 
divisioner: Timber, Wood och Byggsystem. 

Koncernen består av 45 operativa enheter i 
Norge, Sverige och Danmark. Antalet 
anställda var vid ingången av 2009 3 285 
personer, varav 1 756 i Norge, 1 492 i Sverige, 
27 i Danmark och 10 i övriga länder. 

Samtliga enheter har eget resultatansvar 
och är självständiga delar i ett samordnat 
nätverk. Den decentraliserade organisationen 
ger koncernen stabilitet, den skapar 
öppenhet, ökar effektiviteten och delaktig-
heten, och reducerar behovet av centrala 
administrativa resurser. 

Samtidigt som nätverksorganisationen 
med sina korta beslutsvägar ger oss en 
flexibel produktionsapparat som kan 
anpassa verksamheten efter den lokala 
marknadens varierande behov, kan de 
operativa enheterna stötta varandra i den 
dagliga konkurrensen. Eftersom Moelven har 
verksamheter inom alla förädlingsled från 
skogsavverkning till färdiga träbaserade 
byggprodukter, kan kunskap och kompetens 
strömma fritt i koncernen längs en 
integrerad kunskapskedja.

Långsiktiga ägare 

Moelven Industrier ASA ägs av Eidsiva MI AS 
(39,6 %), Glommen Skog BA (25,1 %), Viken 
Skog BA (11,9 %), Mjøsen Skog BA (11,7 %), 
AT Skog BA (7,3 %) och Havass Skog BA  
 (4,0 %). Resterande 0,4 % av aktierna ägs i 
huvudsak av privatpersoner. Våra ägare har 
egna industriella verksamheter som har  
nära anknytning till Moelven, och har ett 
långsiktigt ägarintresse i koncernen.

Läs mer på 
www.moelven.com/se/
om-moelven

Stegastein – internationellt uppmärksammad utsiktsplats vid Aurlandsfjorden, byggd med limträ från Moelven.
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Belopp i MNOK  2008  2007  2006 2005 2004

KONCERNEN     

Rörelseintäkter  7 657,7 7 944,0 6 692,4 6 004,9 5 773,2

Av- och nedskrivningar  199,2 177,0 177,6 178,0 177,5

Rörelseresultat 144,7 989,6 373,2 158,6 70,3

Finansposter -37,3 -17,4 -36,8 -45,6 -53,7

Resultat före skatt  107,4 972,2 336,4 113,0 16,6

Balansomslutning 3 589,8 3 604,2 3 071,6 2 964,1 2 884,2

Soliditet 47,3 43,6 40,2 36,3 36,5

Rörelsemarginal i procent  1,9 12,5 5,6 2,6 1,2

Kassaflöde från rörelseresultat  343,9 1 166,6 550,8 336,6 247,8

Investeringar 346 292 245 112 199

Antal anställda  3 285 3 425 3 210 3 159 3 191

TIMBER     

Rörelseintäkter  2 472,4 3 136,4 2 642,0 2 355,4 2 619,3

Av- och nedskrivningar  84,6 72,2 67,4 66,2 78,0

Rörelseresultat  -143,3 544,4 166,7 55,2 33,0

Finansposter  -13,1 0,3 -9,9 -11,2 -17,7

Resultat före skatt  -156,4 544,7 156,8 44,0 15,3

Balansomslutning 1 572,8 1 788,5 1 407,0 1 288,6 1 448,5

Rörelsemarginal i procent  -5,8 17,4 6,3 2,3 1,3

Kassaflöde från rörelseresultat -58,7 616,6 234,1 121,4 111

Investeringar  175 130 121 53 107

Antal anställda  803 869 857 846 1 019

WOOD     

Rörelseintäkter  2 634,0 2 914,6 2 453,4 2 268,7 2 064,1

Av- och nedskrivningar  67,4 61,1 58,4 57,9 54,2

Rörelseresultat  80,3 324,4 113,0 62,2 29,6

Finansposter -17,1 -7,6 -14,0 -14,7 -18,0

Resultat före skatt  63,2 316,8 99,0 47,5 11,6

Balansomslutning 1 563,5 1 653,7 1 378,1 1 253,6 1 059,2

Rörelsemarginal i procent 3,0 11,1 4,6 2,7 1,4

Kassaflöde från rörelseresultat 147,7 385,5 171,4 120,1 83,8

Investeringar  109 106 78 33 70

Antal anställda  880 922 840 855 784

BYGGSYSTEM     

Rörelseintäkter  2 748,0 2 382,8 1 937,5 1 770,1 1 630,0

Av- och nedskrivningar  35,2 31,5 31,2 30,2 32,6

Rörelseresultat  235,1 159,3 121,8 75,9 44,9

Finansposter  14,7 10,7 1,1 -4,3 -2,2

Resultat före skatt  249,8 170,0 122,9 71,6 42,7

Balansomslutning 1 108,6 1 041,7 1 035,9 897,7 801,2

Rörelsemarginal i procent  8,6 6,7 6,3 4,3 2,8

Kassaflöde från rörelseresultat 270,3 190,8 153 106,1 77,5

Investeringar  46 54 44 22 22

Antal anställda  1 512 1 543 1 435 1 381 1 334

Limträ     

Rörelseintäkter  524,1 483,2 424,9 402,0 387,2

Av- och nedskrivningar  16,0 14,7 13,1 11,6 13,3

Rörelseresultat 38,5 24,4 25,4 20,0 15,6

Rörelsemarginal i procent 7,3 5,0 6,0 5,0 4,0

Investeringar  20 22 23 13 7

Antal anställda  258 279 263 259 244

Belopp i MNOK  2008  2007  2006 2005 2004

Elektro     

Rörelseintäkter  435,5 358,4 219,4 197,3 150,9

Av- och nedskrivningar  3,0 1,9 0,7 1,3 1,5

Rörelseresultat  8,5 5,9 3,7 -7,8 4,9

Rörelsemarginal i procent 2,0 1,6 1,7 -4,0 1,0

Investeringar  0 0 0 0 0

Antal anställda  243 207 231 167 129

Byggmodul     

Rörelseintäkter  1 030,7 944,4 736,1 689,0 586,5

Av- och nedskrivningar  12,8 11,2 12,6 12,0 10,8

Rörelseresultat  94,2 66,0 37,8 31,6 2,2

Rörelsemarginal i procent 9,1 7,0 5,1 4,6 1,0

Investeringar  16 29 19 8 14

Antal anställda  522 606 502 502 504

Bygginredning     

Rörelseintäkter  784,3 633,8 593,6 496,7 520,4

Av- och nedskrivningar  3,4 3,7 4,8 5,3 7,0

Rörelseresultat  93,9 63,0 54,8 32,1 22,2

Rörelsemarginal i procent 12,0 9,9 9,2 6,5 4,3

Investeringar  10 3 2 1 1

Antal anställda  489 451 439 453 457

ÖVRIG VERKSAMHET     

Rörelseintäkter  388,5 368,9 171,7 167,1 69,8

Av- och nedskrivningar  11,6 11,6 19,7 17,6 12,6

Rörelseresultat  -27,4 -38,6 -28,3 -34,7 -37,2

Finansposter -21,8 -20,6 -14,0 -15,4 -15,8

Resultat före skatt  -49,2 -59,1 -42,3 -50,1 -53,0

Kassaflöde från rörelseresultat -15,8 -27,0 -8,6 -17,1 -24,6

Investeringar  16 2 2 0 0

Antal anställda  90 91 78 77 54

Fem år i sammandrag
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Timber Wood Byggsystem
Division Timber producerar sågade trävaror 
– också kallat industriträ – av lokalt avverkad 
furu och gran. Under 2008 förädlades cirka 2,8 
miljoner fastkubikmeter timmer till 1,4 miljoner 
kubikmeter sågade trävaror. 

Kunderna är framförallt industriföretag som använder 
de sågade produkterna som insatsvaror i egen produk-
tion. Industriträet används för bygg- och interiör-
ändamål – hus och andra konstruktioner, möbler, golv, 
lister, paneler, fönster, samt till emballagevirke och 
limträ. Dessutom producerar Timber stora mängder 
energiprodukter som cellulosaflis, torrflis, spån och 
bark. 

Moelven Timber består av tolv sågverk, ett hyvleri, 
en komponentfabrik samt ett bolag för handel med 
sågverksutrustning. Produktionsenheterna ligger i 
Mellansverige och sydöstra Norge. Timber hadde vid 
ingången av 2009 803 anställda varav 252 i Norge, 
544 i Sverige och 7 i andra länder. Årets omsättning var 
totalt 2 472 miljoner norska kronor. 

Division Wood producerar ett brett urval av  
träbaserade bygg- och interiörprodukter med 
hög förädlingsgrad som huvudsakligen säljs via 
bygghandeln i Skandinavien. Produktionsvolymen 
under 2008 var 900 000 kubikmeter.

En viktig konkurrensfördel är divisionens rationella 
koncept för distribution som erbjuder kunderna snabba 
och exakta leveranser av ett brett varusortiment.

Den norska delen av Wood – Moelven Wood AS – är 
Norges ledande leverantör av konstruktionsvirke samt 
träbaserade interiör- och exteriörprodukter. 

Den svenska delen av Wood – Moelven Wood AB – är 
en av de tre ledande leverantörerna av träbaserat bygg-, 
interiör- och skivmaterial till svensk industri och  
bygghandel.

Moelven i Danmark – Moelven Danmark A/S –  
tillhandahåller, förutom Moelven Woods produkter, även 
sågade trävaror, skivmaterial och bärande konstruktioner 
i trä till bygghandels- och industrisegmentet. 

Division Wood har nio produktionsenheter i Norge  
och fem i Sverige. Enheterna omsatte under 2008  
2 634 miljoner norska kronor. Antal anställda var vid 
ingången av 2009 880 personer, varav 582 i Norge,  
271 i Sverige och 26 i Danmark.

Division Byggsystem består av verksamhets-
områdena Limträ, Byggmoduler, Bygginredning 
och Elektrotjänster.

Företagen inom division Byggsystem levererar flexibla 
systemlösningar för interiörväggar, modulbyggen, 
elinstallationer och bärande konstruktioner i limträ 
till projekt- och entreprenörskunder, huvudsakligen i 
Norge och Sverige och för delar av sortimentet även 
i Danmark.

Divisionen satsar kraftigt på att vidareutveckla  
koncept och system tillsammans med kunderna och 
med experter inom arkitektur, design och konstruktion. 
Flera av divisionens produkter och systemlösningar 
är miljövänligare alternativ till traditionella material 
och lösningar.

Både Limträ, Byggmoduler och Bygginredning är 
marknadsledande i Sverige och Norge. Omsättningen 
under 2008 uppgick till 2 748 miljoner norska kronor.
Byggsystem hade vid ingången av 2009 1 512 
anställda, varav 871 i Norge, 638 i Sverige och 3 i 
Storbritannien.

Moelven Industrier ASA

Råvaruförsörjning/Fibrer/Bioenergi • Ekonomi/Finans/Försäkring 
• Kommunikation/Personal • IKT/Egendom • Innovation

Moelven Wood AS
Moelven Wood AB

Moelven Danmark A/S

Moelven 
Limtre AS

Moelven 
Are AS Moelven UK Ltd.

Moelven 
Eidsvold Værk AS

Moelven 
Elektro AS

Moelven 
Langmoen AS

Moelven 
Töreboda AB

Moelven 
Edanesågen AB

Moelven 
Eurowand AB

Moelven 
Component AB

Moelven 
Løten AS

Moelven 
Norsälven AB

Moelven 
Numedal AS

Moelven 
Dalaträ AB

Moelven 
Mjøsbruket AS

Moelven 
Notnäs AB

Moelven 
Eidsvoll AS

Moelven 
List AB

Moelven 
Notnäs Wood AB

Moelven 
Treinteriør AS

Moelven 
Valåsen Wood AB

Moelven 
Värmlands Trä AB

Moelven 
Soknabruket AS

Moelven 
Trysil AS

Moelven 
ByggModul AS

Moelven 
Nordia AS

Moelven 
ByggModul AB

Moelven Nordia 
Prosjekt AS

Moelven 
Van Severen AS

Moelven 
Nössemark Trä AB

Moelven 
Telemarksbruket AS

(51,0 %)

Moelven 
Våler AS

Moelven 
Valåsen AB

Moelven 
Ransbysågen AB

Moelven 
Tom Heurlin AB

Moelven 
Årjäng Såg AB

UJ-Trading AB Moelven 
Østerdalsbruket AS

ByggsystemWoodTimber

Läs mer på 
www.moelven.com/se/timber

Läs mer på 
www.moelven.com/se/wood

Läs mer på 
www.moelven.com/se/byggsystem

Moelvens divisioner

Uppskattade ändringar i rörelseresultat och resultat per aktie 

vid en procents prisändring 

Faktor  Rörelseintäkter MNOK  Division NOK per aktie

Timmerpris - gran och furu 17 Timber 0,13

Sågade trävaror gran 8 Timber 0,06

Sågade trävaror furu 8 Timber 0,06

Flisprodukter 5 Timber/Wood 0,04

Timmerpris - gran och furu 7 Wood 0,05

Hyvlade varor i Skandinavien 10 Wood 0,08

Limträ - standardprodukter 2 Byggsystem 0,02

Byggmoduler 8 Byggsystem 0,06

Bygginredning 5 Byggsystem 0,04

Ändring i EURO - NOK/SEK 6 Koncernen 0,05

El-kraft 2 Koncernen 0,02

Sensitivitetsanalyse
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Varumärket 
Moelven

Hur sköter vi om 
vårt varumärke?

En viktig förutsättning för att kunna bevara och stärka vårt varu-märke, är att ha trovärdighet. 
Det ingen tror på, representerar heller inget värde. Därför har vi som en att våra ledande och 
viktigaste kommunikationsprinciper att vi skall vara öppna och ärliga gentemot omvärlden 
och presentera verkligheten som den är. Vi arbetar för att ha bästa möjliga relationer till 
samhället runt omkring oss genom aktiva och professionella relationer till lokala, regionala 
och nationella media. 

Moelven skall ha ett extravärde som leverantör. Vi vill därför att Moelven inte bara skall ses 
som en symbol för produktkvalitet, utan också att vi betraktas som ett varumärke. Vi har satt i 
gång ett stort program med att aktivera varumärket Moelven, både genom ett förnyat grafiskt 
designprogram – och inte minst genom en förnyelse och aktivering av Internet som kommuni-
kationskanal.

Internet är ett medium som passar oss bra, och är till sin natur rationellt genom att vi 
effektivt kan göra mycket information tillgänglig för våra kunder och samarbetspartners – som 
ofta har helt olika behov av information. Internet är – nu och i framtiden – Moelvens viktigaste 
externa kommunikationskanal. Vårt mål är att vår webblösning skall bli en inspirationskälla 
både för oss själva internt och för våra kunder och samarbetspartners.

Moelvens medarbetare är de viktigaste bärarna av och budskapsförmedlarna för varumärket 
Moelven. Därför har Moelven de sista åren lagt mest vikt på att kommunicera innehållet i och 
betydelsen av vår varumärkesplattform till de anställda genom olika kampanjer. 

Det är viktigt för oss att vi alltid känner till hur det faktiskt står till med vårt varumärke. Det 
att vi vet, och inte tror, gör att vi mer precist kan öka insatsen där det behövs.

Ett gott omdöme och ett starkt varumärke är en förutsättning för att Moelven skall överleva på 

sikt. Vårt varumärke skall skilja oss från andra och vara ett väsentligt stöd när vi skall  

säkerställa långsiktiga och stabila intäkter.

Kristin Vitsø Bjørnstad, direktör för kommunikation och personal, 
om Moelvens varumärke:

År 2006, 2007 och nu senast år 2008 har Moelven Industrier genomfört en varumärkesundersökning i 
Skandinavien i samarbete med Synovate (tidigare MMI) där syftet med undersökningen har varit är att 
kartlägga de skandinaviska marknaderna angående kunskaper, erfarenheter, värderingar och attityder till 
varumärket Moelven uppmätt i jämförelse med ett urval andra leverantörer som erbjuder samma typ av 
produkter. Undersökningen omfattar alla Moelvens produktgrupper och med intervjuer i alla huvudmål-
grupper på de marknader som koncernen bearbetar. Totalt har det genomförts 1450 intervjuer. Tabellen 
visar den totala populationens kännedom om Moelven, andelen som skulle kunna överväga Moelven som 
leverantör och andelen som skulle välja Moelven om de skulle köpa den typ av produkter som koncernen 
i dag erbjuder. Tendensen visar att 9 av 10 känner till Moelven, 8 av 10 skulle kunna överväga Moelven 
som leverantör inom minst ett av produktområdena, och 2 av 3 skulle välja Moelven inom minst ett av 
produktområdena. 

Strategin  
ligger fast

En förutsättning för att kunna ge människor det vi lovar, är att vi 
anpassar oss till de ramförutsättningar vi har och jobbar aktivt i 
förhållande till kunder, partners och myndigheter. Under 110 års 
verksamhet har vi haft både upp- och nedgångar. Erfarenheter, bra 
samarbetspartners samt utveckling av produkter och anläggningar 
har tagit oss dit vi är i dag. 

Men vi påstår att detta i sig inte är tillräckligt. Många andra kan göra 
goda produkter och ha en bra portfölj.

En leverantör som folk känner igen under en längre tidsperiod, 
eftersom den skiljer sig lite från de andra, går att lita på och bedriver 
verksamheten på bästa möjliga sätt för samhället och miljön runt 
omkring, har en god utgångspunkt att bygga ett starkt varumärke. 
Detta varumärke skall vi ta vara på och förädla vidare.

Moelven har genomgått ett år med stora  

utmaningar. Vi har sålt väsentligt mindre än 

vi hade räknat med och många har dessvärre 

förlorat jobbet. Strategin ligger ändå fast – i 

medgång och motgång: Vi skall vara det  

naturliga valet för människor som vill bygga 

och bo skandinaviskt. Vi skall ge folk goda 

rum. Också i framtiden.

Bilden är hämtad från Moelven Eurowand AB´s lansering av flera nya stilkoncept där produkten Screen Wall ingår. Screen Wall är exempel på ett smartare sätt 
att dela in kontoret på. Läs mer om de nya koncepten och den nya produkten Screen Wall på www. moelven.se.
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Moelvens varumärkesplattform

Mission: Ge folk goda rum

Vision:  Det naturliga valet för människor som vill bygga  
 och bo skandinaviskt

Värden:

Bärkraftig
Moelven har respekt för människor och miljö. Vi baserar vår verksam-
het på förnyelsebara resurser och har gjort bärkraft och långsiktighet 
till vår konkurrensfördel. Det finns en stark vilja att ta ansvar för våra 
omgivningar.

Pålitlig
Man kan lita på Moelven. Vi levererar till avtalad tid med rätt kvalitet. 
Det finns en stark betoning på öppenhet och ärlighet – att erkänna 
svagheter och fel är en förutsättning för framgång och trovärdighet.

Ser möjligheterna
Moelven söker lösningar. Koncernen har förmåga och resurser att 
vara ledande när det gäller produktutveckling och nytänkande. Vi 
har alltid varit ett företag som ligger i framkant och använder de 
möjligheter som skiftande förhållanden erbjuder.



TISDAG

11.15



12 13 Moelven Årsredovisning 2008

Fakta
Kontorsbyggnad: Nya Vattentornet 4, i Lund, Sverige, 
forskningsbyggnad för Sony Ericsson. Två huskroppar i fem 
plan samt källare, bruttoyta drygt 27 000 kvm.

Byggstart: : Januari 2007. 

Färdigt: April 2008, inflyttning juli 2008.

Totalkostnad: Cirka 500 miljoner SEK.

Byggherre: Vasakronan AB Region Syd.

Byggnads- och totalentreprenör: Thage Anderssons 
Byggnads AB, Tollarp.

Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB, Göteborg.

Hyresgäst: Sony Ericsson Mobile Communications, med 1 250 
arbetsplatser. Företaget har också ett antal andra kontorshus i 
närheten. 

Moelven Eurowand AB har levererat innerväggsystem till 
byggnaden: 
• Serie 300 för täta väggar, 2 250 kvm.
• Glass Front för glasade väggar, 2 500 kvm.
• Serie 400 för dörrar och dörrportaler, 495 kvm. Husets stora atrium, genom glasväggar öppet åt alla sidor och uppåt mot 

himlen, är ett naturligt centrum på arbetsplatsen. Samtidigt en inbjudande 
entré, en plats för kontakter och en plats för spontana eller planerade  
arbetsmöten och fikastunder.

känsligare att hantera än andra material, och ställer särskilt stora 
krav på transporten både till byggplatsen och inne i byggnaden, 
liksom på monteringen inne på byggplatsen. 

Bra dialog på arbetsplatsen
Eftersom det var en stor arbetsplats med hårt tryck på leverans-
gården, valde Moelven Eurowand att leverera materialet från sina 
lager vid de tider när det var minst belastning på transporterna till 
bygget, och kunde på så sätt underlätta både för de egna montörerna 
och för andra entreprenörer. Logistiken fungerade bra och man hade 
en bra dialog med övriga parter. 

Martin Wezowski, Jacob Fyge, Alexander Szubinski och Olle Håff ses 

rätt ofta vid kaffemaskinen i en av många fikahörnor i husets väldiga 

atrium, det som är det sociala och kreativa hjärtat i Sony Ericssons 

nya administrations- och utvecklingscentrum i Lund. Ett torg i fem 

plan, öppet mot himlen och en naturlig daglig mötesplats för mer än 

tusen människor och för medarbetare från hela världen. En plats där 

kontakter skapas och utvecklas men också där kontakter kan 

upprätthållas mellan de som arbetar i olika verksamheter i huset och 

inte träffas så ofta.

Här befinner man sig högst upp i den platta staden med dess djupa 

lärdom, med utsikt genom glasväggarna över de andra forsknings-

företagen nära intill, och över uråldrigt skånskt bondeland. Vid 

horisonten anas Öresund och början på den stora världen. 

”Glasgow” kallas huset kort och gott. Öppenheten och ljuset lyfter 

och präglar människorna här och får dem att må bra. Det är lugnt och 

tyst i kontorslandskapen, och det vilar ett lugn också över husets 

glasomgärdade atrium, trots all aktivitet och rörelse. Det är en 

produktiv miljö och ett hus som litar på människorna som använder 

det. 

Ett kreativt kraftcentrum
Sony Ericssons nyaste kontorsbyggnad i Lund ligger i nya stadsdelen 
Brunnshög, där kunskapsintensiva framtidsföretag inom it och andra 
branscher etablerar sig. Lund är en snabbt växande stad i Öresunds-
regionen, och Brunnshög tillsammans med det stora universitetet, 
tekniska högskolan och forskningsbyn Ideon bildar en starkt kreativ 
miljö.

Öppenhet och mycket ljus
Byggnaden – egentligen två hus som binds samman av ett stort 
atrium – sticker ut genom sitt utseende både exteriört och interiört. 
Fastighetsägaren ville ha en byggnad som är energioptimerad och 
samtidigt med en hög grad av öppenhet, och det var viktigt med 
mycket ljus långt in i huskropparna under hela dygnet och under alla 
årstider. Wingårdh Arkitektkontor valde att i stor utsträckning 
använda innerväggar helt i glas. Via atriet och fasaderna, som också 
innehåller mycket glas, kan ljuset flöda in i kontorslandskapen och 
cellkontoren. 

Komplett lösning från Moelven Eurowand AB
Moelven Eurowand levererade en komplett lösning för innervägg-
system för den nya kontorsbyggnaden: Egenutvecklade, förtillverkade 
och flyttbara innerväggar för olika funktioner, med tillverkning i egna 
fabriker, leverans från egna lager och montage av egna specialiserade 
montörer.

Egna montörer för känsligt material
Hela montagearbetet tog cirka ett halvår. Glasväggar är tunga och lite 

Stora delar av interiören i Sony Ericssons utvecklingscenter i Lund består av 
glasade väggar som skapar öppenhet och släpper in dagsljus genom hela  
byggnaden. En del glasade vägar har försetts med delvis transparent  
dekorfilm i olika färger och mönster.

”Vi ses vid kaffemaskinen!” 

Ett av många korta jobbmöten, så avslappnat 

enkelt som det kan vara, så lätt som det måste 

vara i en värld där det som är tungt, formellt 

och traditionellt snabbt blir omsprunget. Fyra 

vänner och kollegor inom samma område.  

Mål som förutsätter ett fritt flöde av idéer och  

inspiration mellan individerna i en grupp. Det 

finns ingen plats för det som försvårar och  

stänger in tankar. 
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Läs mer om Sony Ericsson och 
Moelven Eurowand på 
www.moelven.com/se/ 
sony-ericsson/

Här möts och arbetar människor från hela världen.
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Fakta
Byggnad: Drammensbadet i Drammen, Norge. Landets hittills 
största badanläggning med totalt 5,3 miljoner liter vatten 
fördelade på åtta bassänger inomhus och utomhus. Totalyta 
12 000 kvm.

Byggstart: : Januari 2007. 

Bygget färdigt, testning av anläggningen påbörjas:  
April 2008.

Öppnade för allmänheten: 1 september 2008. 

Byggherre: Drammen Eiendom KF, ett kommunägt företag.

Arkitekt: BFS Arkitekter, Oslo. 

Totalkostnad: 326 miljoner NOK.

Projektledning: Rambøll Norge AS.

Totalentreprenör: Strøm Gundersen AS, Mjøndalen.

Moelven Elektro AS har utfört alla elektriska installationer: 
• Starkströmsanläggning
• Brandlarmsanläggning
• Nödljusanläggning
• Tillträdeskontroll
• Röstlarmanläggning
• Kameraövervakning inkl. drunkningslarm
• Datanät
• Biljetteringsanläggning
• Dieselaggregat för reservkraft 
• Projektering

Vid 50-metersbassängen med åtta banor var kravet på god belysning särskilt 
stort, eftersom anläggningen också ska användas vid tävlingar och då måste 
ha tillräckligt bra ljus för tv-sändningar. 

tillverkade belysningsleverantören speciella konsoler för monteringen 
av belysning och högtalare på pelarna längs fasaden. 

Tio meters takhöjd
I den stora badhallen är det cirka tio meter upp till innertaket, där alla 
kabelvägar har dragits. Allt arbete under taket utfördes dels med 
hjälp av en lift och dels från en arbetskorg i en travers i taket. Det 
innebar att arbetet blev mer krävande än normalt. Traversen är nu 
permanent installerad i taket och det går att nå alla installationer 
under hela innertaket för service och underhåll.

Bra dialog mellan parterna
Under hela byggtiden hade parterna i byggprojektet en öppen och bra 
dialog och alla var inställda på att komma fram till bästa möjliga 
lösningar. Resultatet blev också bra, och Moelven Elektro fick lovord 
från både byggherren och totalentreprenören för det sätt som 
företaget genomfört arbetet på. 

Inomhusvärlden är tropiskt varm och mjuk, och vänder upp och ner 

på de klimatvillkor som generationer av skandinaver lärt sig acceptera 

och ibland tycka om.

Silje, Othilie,Stine och Ida har simlektion tillsammans med de 

andra barnen i klassen från Konnerud skole. Det var skönt i vattnet i 

det gamla badhuset också men här finns det mer plats och mycket 

mer roliga saker att göra. ”Jättekul” säger barnen om de dagar när de 

får ta bussen från skolan till badet, för att lära sig att vara trygga i 

vattnet.  

Det nya Drammensbadet öppnar sig ut mot den frusna staden med 

hela glasfasader i tre väderstreck, som ett lysande växthus för glädje, 

avkoppling, motion och tävling. Flickorma och pojkarna från 

Konnerud skole blir nio år i år, och tänker knappast på sådant som 

olika världar och olika villkor. Men de vet alldeles säkert att det inte är 

lika lätt att lära sig simma i sjön eller havet under svala nordiska 

somrar.   

En stor snöslunga på gångvägen utanför kastar gnistrande snö 

fram mot glaset som skyddar vattenvärlden där inne. Vågbassängen 

med 30-gradigt vatten har startat. Några av barnen anser att de redan 

kan simma men lärarna och instruktörerna håller inte riktigt med.   

Drammensbadet blir så småningom en del av vardagen i staden 

och dess omgivningar. Och tillvaron har blivit lite varmare.

En anläggning av hög kvalitet
Den nya stora badanläggningen på Marienlyst i Drammen är en 
anslående byggnad, med ett välvt tak över en huskropp som till 
största delen har fasader i glas och koppar. Genom hela bygg- 
processen har hög kvalitet på material, byggarbeten och  
kontrollarbeten varit prioriterat. 

Stora krav på material och metoder
Badanläggningar är mycket krävande byggprojekt. Innemiljön,  
med vatten, fukt och kemikalier, är korrosiv och aggressiv mot  
byggmaterialen och ställer stora krav på val av rätt material och  
rätt bygg- och monteringsmetoder in i minsta detalj. Utrustning  
och material, på det elektriska området sådant som fästmaterial  
och kabelbroar, som normalt kan användas för industribyggnader  
godkändes inte. I anläggningen finns närmare 400 jordade 
kopplingar.

Många utmaningar för Moelven Elektro AS
För Moelven Elektro var Drammensbadet ett speciellt projekt, med 
många och delvis oväntade tekniska utmaningar under processen, 
utmaningar som kunde lösas fortlöpande och i samarbete med 
byggherren och totalentreprenören.

Specialkonstruktioner för ljus och ljud 
I stor utsträckning fick specialkonstruktioner användas för att fästa 
utrustningen. Badhallen skulle ha särskilt god belysning eftersom 
tv-kameror ska kunna användas under tävlingar. Risken för korrosion 
innebar att det inte gick att borra i byggkonstruktionerna, och därför 

Läs mer om Drammensbadet och 
Moelven Elektro på  
www.moelven.com/se/ 
drammensbadet/

Drammensbadet har ett elektroniskt biljett- och inträdessystem som hanterar 
både streckkodbiljetter och kort med chip. Den elektriska installationen 
utfördes av Moelven Elektro. 

Två olika världar möts, skiljda åt endast av  

2 stycken 6 mm tjocka glasskivor med argongas 

emellan. Ute är det bitande kallt den här dagen, 

med ett lätt dis, och med midvinterns färglösa 

förmiddagsljus. Människorna förflyttar sig  

kortaste vägen från A till B.

Tropisk värme i luften och skönt i vattnet den kallaste vinterdag.
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Logistiken en utmaning under bygget
Zitty är det hittills största enskilda byggprojektet för lägenheter som 
Moelven ByggModul levererat till. Monteringsarbetet på plats i 
Drammen innebar stora logistikutmaningar för Moelven ByggModul. 
De omfattande och fortlöpande leveranserna av moduler och material 
skulle genomföras i exakt tid så att montörerna hann med men inte 
heller behövde vänta, och byggnadsställningar och kranar för ett 
femvåningshus skulle resas och få plats i en krävande stadsmiljö.

Ett gott och smidigt samarbete
Samarbetet mellan Peab, arkitekten Finn Kleiva och Moelven 
ByggModul fungerade mycket bra. Modulbyggande kräver att 
modultillverkaren kommer in på ett tidigt stadium i planeringen.  
I Zittyprojektet kunde arkitektens intentioner förenas med modul-
byggnadens förutsättningar och Moelven ByggModul gjorde 
detaljprojekteringen.

Rita Gulliksen valde den lägenhet hon ville ha, i en byggnad och en del av 
staden hon ville bo i. En bostad med personlighet för en färgstark person. 

Fakta

Byggnad: Zitty i Drammen, Norge. Fem våningar; i gatuplanet 
garage, teknik, förråd och butikslokaler, i våningarna 2-5 
lägenheter i moduler av trä.

Bostäderna: Fem byggkroppar med totalt 75 lägenheter med 
balkonger. Varje lägenhet är byggd av två eller tre moduler. 
Totala boytan är 4 400 m2 fördelade på 8 ettor på 33 m2,  
25 tvåor på 51 m2, 33 treor på 65 m2, 9 fyror på 76 m2. 

Modulerna: Moelven ByggModul AS har levererat 159 
moduler till lägenheterna samt byggelement till utvändiga 
förråd. Modulerna var utrustade med färdiga kök och badrum, 
övriga fasta inventarier, samt målade utvändigt och invändigt.

Byggtid: November 2007 till september 2008.

Byggherre: Peab Bolig AS. Zitty är det första modulbygge som 
Peab genomfört.

Arkitekt: Sivilarkitekt MNAL Finn Kleiva, Oslo.

Projektledare för lägenheterna: Moelven ByggModul.

Övriga Moelvenleveranser:
Moelven MassivTre AS har levererat golv till loftgångar och 
balkonger. Moelven Limtre AS har levererat pelare och bjälkar 
till svalgångar och balkonger. Moelven Elektro AS har utfört 
alla elektriska installationer.

Rita har lämnat huset i utkanten av staden, huset som var lite för 

stort och arbetskrävande, och alldeles för ensamt för en väldigt social 

och engagerad person som trivs med sitt singelliv men vill ha mer liv 

och rörelse. Rita som har spelat revy och teater i 25 år och i vårens 

Drammensrevyen bland annat agerar sexig bakgårdskatt, som tycker 

mycket om blues och reser på bluesfestivaler sommartid, och som 

gärna hoppar på tåget in till Oslo med någon vännina fredag-lördag. 

”Åh Rita, det är full fart på dig hela tiden”, säger vänninorna.

Det var just den här lägenheten hon ville ha när hon stod som 

nummer två i kön den där septembernatten när lägenheterna såldes. 

Trerummaren näst högst upp i huset, den med balkong med sol i 

väster och utsikt mot centrum. 

Långt innan hon kunde flytta in gick hon och funderade mycket på 

hur hon hon skulle inreda lägenheten. Nu är den hennes plats i 

staden, där hon har skapat sitt nya hem, med plats för alla sina änglar 

som hon älskar och med myshörnan i vardagsrummet där det går att 

jobba med datorn, äta och titta på tv. Och fast hon bor i innerstaden, 

nästan granne med järnvägsstationen, är det tyst och lugnt på 

natten.

Ibland tar livet en helt ny riktning, med eller utan vårt samtycke. 

Rita Gulliksen har valt ett boende som passar det liv hon vill leva.

Zitty, en del av ett nytt Strømsø 
Det nya Zitty fyller nästan ett helt kvarter med lägenheter, centralt på 
Strømsøsidan i Drammen, nära järnvägsstationen och på gångavstånd 
till stadens centrum. Strømsø är en stor stadsdel med ett brokigt 
ansikte, präglat av industri, järnväg, genomfartsvägar och en blandad 
bebyggelse. Där Zitty nu finns låg tidigare bussgarage och en 
bensinmack. Zitty är en första viktig del av den omfattande upprustning 
av Strømsø som har inletts, och Drammens kommun krävde att 
Zitty skulle ha en god form och god arkitektur.

Moderna bostäder till låg byggkostnad
Utgångspunkten för Zitty var att skapa ett modernt och attraktivt 
boende med rimliga boendekostnader. Byggprocessen skulle vara 
kostnadseffektiv och den totala byggkostnaden låg, och hela projektet 
kunde också genomföras till en mycket låg kostnad, jämfört med 
traditionella byggmetoder.

Markförhållandena passade moduler
Mycket av marken i centrala Drammen är besvärlig, utan berggrund, 
med grundvattenproblem och risk för översvämning av Drammenselva, 
och därmed kostsam att bygga på. En lätt konstruktion var nödvändig 
för Zitty och därför valde Peab moduler av trä från Moelven ByggModul 
till de fyra lägenhetsvåningarna istället för tyngre betongelement. För 
Peab var det också viktigt att samarbeta med en tillförlitlig leverantör. 

Trång stadsmiljö krävde prefab
Zitty skulle byggas på ett kvarter mitt inne i en stad, med trånga gator 
och trafik runt hela kvarteret. Kort byggtid på själva byggplatsen i 
staden genom en omfattande prefabrikation i form av färdiga moduler 
var en förutsättning för att bygget skulle kunna genomföras utan 
alltför stora störningar. 

Arbetsveckan är slut. Rita Gulliksen pyntar och 

fixar i sin nya lägenhet i Drammen, i ett centralt 

kvarter med människor runt omkring, och med 

gångavstånd till mycket av det som hon hade 

långt till tidigare. 
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Läs mer om Zitty Drammen och 
Moelven ByggModul på 
www.moelven.com/se/ 
zitty-drammen/

Zitty är en viktig del av upprustningen av Strømsøsidan i Drammen.
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Industriprodukter Byggvaror Byggsystem och  
konstruktionerMoelven utvecklar och tillverkar kund-

anpassade insatsvaror för industriell 
användning. Våra kunders slutprodukter är 
olika typer av träbaserade produkter.

Sågade trävaror
Sågade trävaror från Moelven tillverkas 
av furu och gran från Mellansverige och 
sydöstra Norge. Timret är avverkat nära 
våra sågverk som alla är PEFC-certifierade. 
Våra kunders slutprodukter är olika typer 
av träbaserade varor som möbler, golv, 
lister, paneler, limträ, fönster och  
emballage. Produktionen anpassas till 
kundernas krav på torkning, kvalitets-
sortering och speciella dimensioner. 

Byggträ
Moelven levererar hyvlat byggträ till  
producenter av takstolar, hus och  
byggmoduler. Råvarans ursprung är  
detsamma som för våra sågade trävaror.

Limträ
Limträ från Moelven tillverkas av gran 
från bärkraftigt skogsbruk i Mellansverige 
och sydöstra Norge. Limträ är starkt och 
formstabilt och ökar flexibiliteten och 
träbyggnadsteknikens möjligheter. Det 
är ett tekniskt avancerat och samtidigt 
miljövänligt konstruktionsmaterial.

Kerto
Kerto är fanerträbalk med goda styrke- 
och styvhetsegenskaper, som möjliggör 
avancerade bärande träkonstruktioner och 
skapar nya möjligheter för byggprojekt. 
Kerto är en miljöcertifierad produkt som 
kan återvinnas och som tillverkas av 
förnyelsebar råvara.

Skivor
Moelven Wood i Sverige samt Moelven 
Danmark erbjuder ett av marknadens 
bredaste sortiment av skivmaterial för 
industriell användning. 

Moelven utvecklar och tillverkar 
kundanpassade byggmoduler, effektiva 
bygg- och inredningssystem, avancerade 
limträkonstruktioner för bland annat broar 
samt pelarbalksystem för byggnader. På 
den norska marknaden levererar vi också 
elektriska installationstjänster.

Innerväggsystem
Moelven utvecklar, producerar och  
monterar innerväggar och innertak som ger 
kunderna hög flexibilitet, kostnads- 
effektiva lösningar och attraktiva miljöer. 
Vi erbjuder också långsiktiga service-
lösningar efter färdigt montage. 

Limträ och Kerto system
Limträ och Kerto är miljövänliga  
konstruktionsmaterial som är optimala för 
nyskapande träkonstruktioner. Limträ är 
ett utmärkt material för industri- och  
lagerhallar och för stora publika byggnader, 
t.ex. evenemangsarenor. Konstruktion 
och byggnation av broar i limträ är en 
växande marknad för Moelven. Pelarbalk-
systemet trä8 är ett nytt byggsystem med 
en stomme helt i trä. trä8 är utvecklat 
för okomplicerat montage och snabbt 
väderskydd för byggnader upp till fyra 
våningars höjd.

Byggmoduler
Byggmoduler används alltmer till bostäder, 
undervisningslokaler, servicebyggnader, 
kontor och för lokaler för tillfälligt boende. 
Byggmodulsystem från Moelven är 
marknadens effektivaste, och ger  
beställaren fördelar i form av hög kvalitet, 
flexibilitet, korta leveranstider och  
kontrollerad ekonomi.

Elektriska installationer
Moelven Elektro AS i Norge utför  
projektering, installation och service  
inom näringsfastigheter, industri och  
offentlig verksamhet. Endast på den 
norska marknaden.

Moelven utvecklar och tillverkar produkter 
för bygg, konstruktion och inredning. Vi har 
ett brett sortiment och goda logistiklösnin-
gar för distributionen. Våra produkter säljs 
hos de flesta välsorterade bygghandlare

Golv, paneler och lister
Moelven är en ledande producent av 
interiörprodukter till bygghandeln. Vi 
tillverkar helträgolv och paneler i furu och 
gran, och lister i furu och ek. I sortimentet 
finns även ytbehandlade produkter.  
Råvaran kommer från bärkraftigt skogs-
bruk nära våra sågverk. 

Fasad och Utemiljö
Moelven erbjuder ett av marknadens  
bredaste sortiment av utvändig klädning 
och trall i olika träslag och ytbehandlingar. 

Limträ
Limträ från Moelven tillverkas av gran 
från bärkraftigt skogsbruk i Mellansverige 
och sydöstra Norge. Limträ är starkt och 
formstabilt och ökar flexibiliteten och 
träbyggnadsteknikens möjligheter. Det 
är ett tekniskt avancerat och samtidigt 
miljövänligt konstruktionsmaterial.

Kerto
Kerto är fanerträbalk med goda styrke- 
och styvhetsegenskaper, som möjliggör 
avancerade bärande träkonstruktioner och 
skapar nya möjligheter för byggprojekt. 
Kerto är en miljöcertifierad produkt som 
kan återvinnas och som tillverkas av 
förnyelsebar råvara.

Byggträ
Moelven är en av de ledande producen-
terna av byggträ i Skandinavien, med ett 
sortiment som omfattar alla typer av bygg-  
trä för stommar, tak, väggar och bjälklag. 
Produkterna är tillverkade i furu och gran 
från skogar nära våra sågverk.

Skivor
Moelven Wood i Sverige samt Moelven 
Danmark är bland de ledande leverantör-
erna av träbaserat skivmaterial. Vi erbjuder 
ett av marknadens bredaste sortiment av 
skivmaterial för industriell användning och 
för bygg, inredning och gör-det-själv. 

Moelven är en av de ledande leverantörerna av byggprodukter och tillhörande tjänster, 

och har Skandinaviens bredaste sortiment. Flera av våra produkter är baserade på trä från 

bärkraftigt skogsbruk. Vi bidrar till att skapa goda rum för människor och verksamheter.

Läs mer på 
www.moelven.com/se/produkter-och-tjanster/

Produkter 
och tjänster

Den prisbelönade terminalbyggnaden på Oslo Lufthavn Gardermoen får sin 
särprägel av limträ från Moelven, som använts både till taket och till detaljer. 
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Mer information på 
Moelvens hemsida,  
www.moelven.com/se/
ansvar

motiverade och kompetenta medarbetare att 
gå vidare i sin utveckling.

Inom alla delar och på alla nivåer i 
koncernen finns kompetens och erfarenhet 
som vi önskar behålla och vidareutveckla 
genom kontinuerlig kompetensöverföring till 
nya medarbetare. 
 

MILJÖ 

Produktion baserad på trä
För Moelven som industrikoncern är det 
viktigt att vara ledande inom branschen när 
det gäller miljöhänsyn och hållbar samhälls-
utveckling.

Vår produktion är nästan helt baserad på 
trä, som är en förnyelsebar resurs. Använd-
ning av trä tillsammans med återplantering 
av skog minskar halten av koldioxid i luften 
och motverkar uppvärmningen av jorden. 
Träden fångar upp koldioxid från luften och 
genom fotosyntesen lagras kolet i trädet tills 
det bränns upp eller bryts ner biologiskt. Då 
återvänder koldioxiden till atmosfären där 
den på nytt tas upp av växande skog.

Trä återförs till naturen
Produkter och byggnader av trä håller kvar 
koldioxid under lång tid och fungerar därmed 
som ett kollager. När produkten är färdig-
använd eller när huset rivs kan materialet 
återvinnas och bli till andra produkter som 
fortfarande binder koldioxid. Materialet kan 
också bearbetas till bioenergiråvara som 
ersätter fossila bränslen som olja eller 
naturgas. Alla produkter av trä kommer till 
slut att återföras till naturen i form av 
förmultnat avfall, koldioxiden frigörs och kan 
fångas upp av träden.

Trä kan ofta ersätta andra material i 
produkter, byggnader och andra konstruktion-
er, och därigenom minska den totala 
miljöbelastningen. 

Vi tar ansvar för miljön
Moelven tar ansvar för miljön genom ett 
bärkraftigt och långsiktigt nyttjande av 
förnyelsebara resurser, och genom att 
konsekvent förbättra verksamhetens 
påverkan på den inre och yttre miljön. Vi 
optimerar energianvändningen i alla led, 
minskar transporter så mycket som möjligt 
och reducerar kemikalier och utsläpp till luft 
och vatten. 

Allt ska kunna återanvändas
En viktig del av en miljömässigt hållbar 
samhällsutveckling är att så många produkter 
som möjligt kan användas upprepade gånger. 

Vid ombyggnad eller flyttning kan våra 
byggmoduler, bygginredningar och 
inredningsprodukter enkelt anpassas till nya 
förutsättningar och krav, vilket säkrar 
återanvändning i stället för rivning och 
deponering. Vårt mål är att 100 procent av 
råvarorna ska kunna återanvändas.

EKONOMI 

En resultatorienterad företagskultur 
Moelven har en resultatorienterad företags-
kultur där det i första hand är medarbetarna 
som upprätthåller kulturen och de värden som 
kulturen bygger på. En resultatorienterad 
företagskultur kompletterar effektivt de mer 
formaliserade styrningssystemen.

Styrsystem
Moelven ska alltid ha en korrekt etisk och 
moralisk profil mot medarbetare, kunder, 
leverantörer och övriga affärsförbindelser. 
Våra medarbetare som representanter för 
Moelven ska uppträda på ett föredömligt sätt 
och med integritet.

Bedriftsförsamlingen är koncernens 
högsta kontrollorgan. Genom detta organ 
utövar aktieägarna sin medbestämmanderätt 
genom att välja styrelse och övervaka 
styrelsens arbete. Bedriftsförsamlingen 
består av tolv medlemmar varav fyra är valda 
av och bland de anställda.

De sex största aktieägarna kontrollerar 
tillsammans 99,7 procent, men totalt sett är 
aktierna fördelade på 967 aktieägare.
Styrelsen ska tillvarata verksamhetens 
samlade intressen. Den består av sju 
ledamöter varav två väljs av och bland de 

anställda. Ingen av styrelseledamöterna har 
personliga kommersiella band till verksam-
heten. 
Koncernchefen har det överordnade ansvaret 
för den dagliga driften i Moelven. Den dagliga 
driften leds av de respektive enhetscheferna, 
koordinerat genom divisionsledningen. 
Divisionscheferna ingår i koncernledningen 
och rapporterar direkt till koncernchefen. 
Bedriftsförsamlingen fastställer ersättningen 
till styrelsen, och styrelsen fastställer 
koncernchefens lönevillkor. 

Finansiell strategi 
Moelven har som mål att skapa värden för 
aktieägarna genom en positiv värdeutveckling 
av aktierna och genom en stabil aktieut-
delning. Styrelsen fastställer normalt en 
utdelning på 50 procent av resultatet efter 
skatt. 
Koncernen har följande finansiella mål:

• Rörelsemarginalen ska vara högre än 
 5 procent
• Avkastningen på sysselsatt kapital ska vara  
 högre än 12 procent
• Soliditeten ska vara högre än 40 procent
• Kapitalets omsättningshastighet ska vara   
 högre än 2

Ansvar

SAMHÄLLE 

Öppenhet och lokal förankring
Moelvens verksamhet skapar stora värden för 
samhället. Genom att ta ansvar för det som vi 
kan påverka bidrar vi efter vår förmåga till ett 
gott samhälle. Vi värnar om en företagskultur 
som kännetecknas av öppenhet, vi har ett 
stort antal produktionsenheter i både 
expansiva regioner och skogrika glesbygds-
områden, och vi producerar industrivaror som 
är baserade på förnyelsebar råvara. 

En genomlyst koncern
Det centrala i Moelvens företagskultur är att 
vi ska vara öppna, förutsägbara och pålitliga. 
Det handlar om vårt förhållningssätt utåt mot 
samhället och inåt i förhållande till medarbe-
tarna i koncernen. Det är viktigt att medierna 
uppfattar Moelven som en trovärdig och 
naturlig källa vid frågor som berör verksam-
heten och samhället runt om. Vi vill att vår 
öppna företagskultur ska vara en tillgång för 
samhället och för medarbetarna, och därmed 
också för Moelvenkoncernen. 

Den öppenhet vi hela tiden eftersträvar 
innebär att koncernen blir genomlyst utifrån 
och inifrån, och bidrar till att vi i det dagliga 
arbetet kan leva upp till våra värdebegrepp.

Etik i vardagsarbetet 
En god etik hänger nära ihop med öppenhet 
och pålitlighet. Öppenheten utåt och inåt ger 
stöd för en god etisk hållning i vardags- 
arbetet. I vår affärsverksamhet ska vi alltid 
hålla en sund, etisk och moralisk profil mot 
medarbetare, kunder, leverantörer och övriga 
affärsförbindelser. Detta förutsätter att 
medarbetarna uppträder med integritet och 

på ett föredömligt sätt som representanter 
för Moelven. 

En innovativ kultur
Moelven använder resurser till att kontinuer-
ligt utveckla och förbättra produkter och 
processer. Det innebär att vi som företag 
stärks och resulterar i mindre resursförbruk-
ning och mer miljöhänsyn, bättre arbetsmiljö, 
säkrare slutprodukter och bättre miljöer där 
våra produkter slutligen används. 

personal 

Vi ger människor möjligheter
Moelven ger människor som vill, möjligheter. 
Koncernens personalidé speglar vår syn på 
medarbetarna och relationen mellan dem och 
koncernen, från rekrytering och anställning till 
den dag medarbetaren lämnar koncernen.
Personalidén omfattar koncernens mål när 
det gäller vilka personer vi vill rekrytera, 
vilken kunskap vi behöver, vilka löne- och 
arbetsvillkor vi erbjuder, hur nyanställda 
introduceras, vilka utvecklings- och 
karriärmöjligheter vi erbjuder samt hur vi 
hanterar avgångar. Den enskilde medarbetar-
ens utveckling inom koncernen beror i lika 
hög grad på personliga egenskaper som på 
motivation och engagemang.

Moelvens företagskultur
Moelvens företagskultur bygger på tre 
grundvärden:

• Bärkraftig
• Pålitlig
• Ser möjligheterna

Värdebegreppen är riktlinjer för varje 
medarbetare i hela organisationen, och 
skapar samtidigt en tydlig bild av vad Moelven 
står för hos kunder, leverantörer och ägare.

Strategisk rekrytering
Moelven arbetar strategiskt med både extern 
och intern rekrytering. Det är avgörande för 
koncernens konkurrenskraft att vi har 
kompetenta medarbetare och därför är det 
viktigt att vi kan visa att Moelven är en 
attraktiv arbetsgivare. På Moelvens hemsida 
finns rekryteringssidor där lediga tjänster 
utannonseras. Där kan den som är intresserad 
av att arbeta i något Moelven-företag också 
registrera sin CV och sedan få e-post om 
lediga tjänster. 

Möjlighet att utvecklas
Moelven satsar på långsiktiga anställnings-
förhållanden och strävar efter att ge de egna 
medarbetarna möjligheter att utvecklas i sitt 
arbete. Vi uppmanar och uppmuntrar 
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Idrotts- och kulturhuset Prismen på Amager i Köpenhamn innehåller limträ. Finnforest Kerto är levererad av Moelven. Göran Storm, produktionschef på Moelven Valåsen AB, arbetar med att sänka sågverkets kostnader och 
samtidigt höja kvaliteten på produkterna. 

Stina Holt är slipare vid Moelven Edanesågen AB, 
och trivs med sitt omväxlande och rörliga arbete.
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för tredje året i rad. Syftet med undersöknin-
gen är att kartlägga och följa utvecklingen på 
de skandinaviska marknaderna angående 
kunskaper, erfarenheter, värderingar och  
attityder till varumärket Moelven. Resultaten 
av årets undersökning visar tillfredsställande 
attitydvärden för koncernen, men underligg-
ande variationer och förbättringspotential. 
Bland de tillfrågade i Norge hade 99 procent 
(100) kännedom om varumärket Moelven.  
Av dessa skulle 93 procent (94) kunna välja 
Moelven som leverantör. Motsvarande 
värden från Sverige visade att 88 procent 
(88) hade kännedom om Moelven och 78 
procent (79) skulle kunna välja koncernen 
som leverantör. I Danmark kände 73 procent 
(80) av de tillfrågade till Moelven och 65 
procent av dessa skulle kunna välja Moelven 
som leverantör.

DETTA ÄR 
MOELVENKONCERNEN 

Moelvenkoncernen ägs till 60 procent av de 
norska skogsägarföreningarna Glommen Skog 
BA, Mjøsen Skog BA, Havass Skog BA, AT Skog 
BA och Viken Skog BA. 39,6 procent ägs av 
Eidsiva Vekst AS och Felleskjøpet Agri BA 
genom deras respektive 60 och 40 procent 
ägarandelar i företaget Eidsiva MI AS. 
Resterande cirka 0,4 procent fördelas på 
omkring 970 ägare. Koncernen har sitt 
huvudkontor i Moelv i Norge. Produktionen 
utförs vid totalt 40 produktionsenheter som 
huvudsakligen är lokaliserade i sydöstra 
Norge och Mellansverige. Produktionen i de 
två länderna är ungefär lika stor, men de 
svenska enheterna omsätter en stor del av sin 
produktion i Norge. Av totalt 3 285 anställda 
arbetar 1 756 i Norge, 1 492 i Sverige, 27 i 
Danmark och 10 i andra länder. 

Koncernen verksamhet är uppdelad i tre 
divisioner; Timber, Wood och Byggsystem. 

Divisionen Timber består av 15 produktions-
enheter som producerar industriträ, 
komponenter och flisprodukter av lokal gran 
och furu. 9 av enheterna är lokaliserade i 
Sverige och 6 i Norge. Den årliga produktionen 
är cirka 1,4 milj kubikmeter industriträ. 
Dessutom tillkommer cellulosaflis, torrflis, 
spån och bark till ett värde av cirka 360 
MNOK. Omkring 60 procent av nettoomsätt-
ningen kommer från skandinaviska kunder. 
Antalet anställda är 803 personer, varav 87 är 
kvinnor. Totalt 252 arbetar i Norge, 544 i 
Sverige, 1 i Tyskland, 4 i England och 1 i 
Nederländerna. 

Divisionen Wood består av 15 produktions-
enheter. Sex av dessa är kombiföretag med 

sågverk och hyvleri, varav fyra endast 
producerar trä för snickerier av gran och två 
även utför impregnering av furu. De övriga 
företagen är rena hyvlerienheter som 
producerar lister, golv, invändiga paneler, 
komponenter, byggnadsträ och impregnerat 
trävirke. Målet är att erbjuda byggmarknaden 
trävirke med högsta möjliga förädlingsgrad. 
Nästan 80 procent säljs via byggvaruhandeln. 
Dessutom produceras industriflis till ett årligt 
värde av cirka 160 MNOK. Omkring 96 
procent av nettoomsättningen kommer från 
skandinaviska kunder. Antalet anställda är 
880 personer, varav 115 är kvinnor. Totalt 582 
arbetar i Norge, 271 i Sverige och 27 i 
Danmark. 

Divisionen Byggsystem består av 10 
produktionsenheter indelade i verksamhets-
områdena Limträ, Byggmoduler,  
Bygginredning och Elektro. De levererar 
kundanpassade, flexibla och kostnads- 
effektiva bygg- och inredningssystem till 
projektkunder i Skandinavien. Limträverk-
samheten har förutom broar och bärande 
konstruktioner också en betydande 
försäljning av standard limträbalkar via 
byggvaruhandeln och komponenter till 
färdighusindustrin. Omkring 99 procent av 
nettoomsättningen kommer från skandina-
viska kunder. Byggsystemdivisionen har 1 512 
anställda, varav 100 är kvinnor. Totalt 
arbetar 871 i Norge, 638 i Sverige och 3 i 
England.

NETTOOMSÄTTNING OCH
RESULTAT 

I fjolårets förvaltningsberättelse orienterade 
styrelsen om sin förväntan av en minskning i 
nettoomsättningen och ett väsentligt lägre 
resultat än år 2007 som följd av en fallande 
aktivitetsnivå. Det var också väntat att 
räntebärande skulder och därmed finans-
kostnaderna skulle öka som följd av 
investeringar samt utdelning och skatte-
inbetalningar. Nedgången i konjunkturen,  
som i förbindelse med finanskrisen har 
utvecklat sig till en global recession, blev 
emellertid starkare än förväntat. Netto-
omsättningen uppgick till 7 658 MNOK 
(7 944) och rörelseresultatet till 145 MNOK 
(990). Huvuddelen av resultatnedgången från 
fjolåret beror på den negativa marginal-
utvecklingen för sågverksdivisionen. 
Hyvleridivisionens resultat var också svagare 
än fjolåret, medan byggsystemdivisionen  
levererade ett resultat som var klart bättre än 
året innan. 

Timber
Nettoomsättningen år 2008 uppgick till  
2 472 MNOK (3 136) och rörelseresultatet till 
minus 143 MNOK (plus 544).

Marknadspriserna på divisionens 
produkter planade ut och började att falla 
redan under fjärde kvartalet 2007. Nedgången 
i omsättning från 2007 beror huvudsakligen 
på prisfallet, men under andra halvåret har 
det också varit en nedgång i volym. Vid 
ingången av 2009 visar priserna tecken till 
stabilisering på en låg nivå. Produkterna 
omsätts på en marknad där prisändringarna 
sker mycket snabbt, något som har varit 
fallet både under uppgången från slutet av 
2006 och under den nedgång som har följt. 
Priserna på den viktigaste insatsvaran, 
sågtimmer, ändras emellertid inte lika snabbt 
och detta skapar stora marginalsvängningar. 
Till följd av detta har sågverksdivisionen haft 
negativa marginaler under andra halvåret. 
Kombinerat med lagernedskrivningar som 
följd av det kraftiga prisfallet, är detta 
orsaken till det negativa resultatet.
På grund av den fallande efterfrågan har det 
varit nödvändigt att genomföra kapacitets-
reduktioner, som också har påverkat 
resultatet negativt. Såglinjen på Moelven 
Tom Heurlin AB har lagts ned under 2008. 
Det beslutades i december att lägga ned 
Moelven Våler AS avd. i Elverum, vilket 
kommer att ske under första halvåret 2009. 
Dessutom genomförs stora omstruktureringar 
på andra enheter. Den största omstrukture-
ringen sker på Moelven Våler AS, där det 
också har investerats i ett nytt justerverk.

Wood
Nettoomsättningen år 2008 uppgick till  
2 634 MNOK (2 915) och rörelseresultatet till 
80 MNOK (324).

Byggnadsverksamheten, både när det 
gäller bostäder och näringslivsbyggnader 
minskade kraftigt mot slutet av 2008. Detta 
är huvudorsaken till nedgången i efterfrågan 
på Woods produkter. Under senare tid har 
också aktiviteten inom renovering samt 
om- och tillbyggnad minskat.
Effekterna av nedgången har för Moelven-
koncernen varit störst i Norge och Danmark.
Som förväntats har marknadssituationen 
medfört fallande prisnivåer också för Wood. 
Prisfallet har emellertid kommit senare än för 
Timber. Detta beror på att efterfråge-
minskningen i Skandinavien har kommit 
senare än nedgången i USA och Europa i 
övrigt.

Det kommande året kommer utan tvivel 
att präglas av lägre efterfrågan och nedsatt 
lönsamhet jämfört med de senaste åren. 

Årsredovisning

HUVUDDRAG 

2008 var ett år präglat av stora förändringar 
i marknadsförhållandena, som en följd av 
finanskrisen. Moelvenkoncernen har varit 
inriktad mot marknadsanpassning, ständig 
effektivisering av verksamheten och 
vidareutveckling av existerande verksamhet i 
linje med strategiplanen. Det har inte 
företagits några köp av verksamheter under 
året. 
Totalt för året uppgick nettoomsättningen till 
7 658 MNOK, en minskning från 7 944 år 
2007. Årsresultatet uppgick till 81 MNOK, en 
minskning från 695 året innan. Nedgången 
från 2007 var kraftig, men väntad eftersom 
2007 var ett år med osedvanligt goda 
marknadsförhållanden och hög efterfrågan 
på samtliga av koncernens marknader. 
Historisk sett är det samlade resultatet ett 
genomsnittligt resultat för koncernen, och i 
nivå med åren 2001-2005. 2008 skiljer sig 
ändå från dessa år genom att resultatet är 
sammansatt av ett historiskt svagt resultat 
för sågverken, ett genomsnittlig resultat för 
förädlingsföretagen och ett rekordstort 
överskott för byggsystemföretagen. Vid 
ingången till år 2009 är det klart att vi har 
lagt bakom oss ett år med ett historiskt 
omslag i världsekonomin och framtidsutsik-
terna är svaga. Moelvenkoncernen har redan 
påbörjat åtgärder som skall anpassa 
koncernen till de ändrade ramförutsättnin-
garna, men styrelsen förväntar sig att 
lönsamheten kommer att bli ytterligare 
nedsatt år 2009. Koncernen står dock 
finansiellt väl rustad att tackla en period med 
omställningar och en krävande marknads-
situation.

Marknadsförhållanden
År 2008 startade med en fortsatt fallande 
trend i efterfrågan på industriträ i Europa. 
Byggmarknaderna i Skandinavien upplevde 
en normalisering av aktiviteten efter en 
period med mycket hög aktivitet. Under 
tredje kvartalet blev det klart att omfattnin-
gen och konsekvenserna av finanskrisen var 
större än de flesta hade räknat med. 
Fastighetsmarknaden har varit en central del i 
utvecklingen av krisen, och som leverantör av 
produkter och tjänster till denna sektor var 
Moelvenkoncernen bland de aktörer som 
tidigt påverkades. Bland koncernens företag 
var sågverken, vilka levererar produkter som 
efterfrågas tidigt i en byggnadsprocess, de 
som först drabbades. Vid utgången av fjärde 
kvartalet var emellertid de realekonomiska 
konsekvenserna av finanskrisen tydliga på de 
allra flesta av Moelvenkoncernens marknader. 

Under loppet av det andra halvåret har 
sågverksdivisionen reducerat sin produktion 
mer än vad som var planerat vid ingången av 
året. De största utmaningarna har varit att 
priserna på industriträ har fallit betydligt mer 
och snabbare än priserna på sågtimmer, 
samt att anpassa produktionsplanerna med 
hänsyn till både volymer och kvaliteter enligt 
de stora förändringarna i efterfrågan.

För vidareförädlingsföretagen har ned- 
gången i byggaktivitet reducerat efterfrågan 
på divisionens produkter. Priserna har också 
varit fallande, men prisfallet kom senare än 
för sågverken. 

I byggsystemdivisionen, som i huvudsak 
bedriver projektverksamhet, bidrog färdig- 
ställande av igångsatta projekt och realisering 
av orderreserver till att divisionen levererade 
ett mycket gott resultat också under fjärde 

kvartalet. Företagen inom divisionen märker 
emellertid att projekteringen av nya projekt 
minskar, och upplever också att kunder 
avbeställer order på grund av bristande 
finansiering och osäkra marknadsutsikter. 

Kapacitetsreduktioner
Aktivitetsnivån vid ingången till 2008 var 
väldigt hög. En kombination av att det 
löpande investeras i mer kostnadseffektiv 
produktionsutrustning och att efterfrågan 
var fallande, gjorde att det tidigt blev klart 
att antalet anställda måste reduceras. 
Styrkan i konjunkturnedgången under hösten 
har emellertid gjort det nödvändigt med 
minskningar utöver vad som förväntats. Vid 
utgången av år 2008 hade det genomförts 
eller planerats åtgärder som totalt berör 
omkring 775 anställda genom antingen 
uppsägning, permittering, reducerad 
arbetstid eller naturlig avgång. Eftersom 
många av de initiativ som fram tills nu har 
genomförts har varit reducerad arbetstid och 
permitteringar, har antalet anställda inte 
reducerats lika mycket. Svensk arbetsrätt ger 
inte möjlighet till permitteringar. I dagens 
situation när aktivitetsreduktioner måste 
genomföras med kort varsel är därför 
uppsägningar den enda möjligheten. Detta 
trots att en del av nedgången i aktivitetsnivå 
anses vara tillfällig. Antalet uppsägningar är 
därför störst i Sverige. Vid utgången av år 
2008 var det totala antalet anställda 3 285, 
en nedgång med 140 från året innan, men 75 
fler än vid utgången av år 2006. 

Anseende
Det har under året genomförts en kart- 
läggning av Moelvenkoncernens anseende 

Kultur- och Kvartershuset på Jemtelandsgade i Köpenhamn är byggt med synliga Kertobalkar som levererats av Moelven.
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gång och i efterfrågan av färdigvaror varierar 
koncernens totala skuld mellan 300 och 350 
MNOK från en lägsta punkt som normalt är 
under fjärde kvartalet till en högsta punkt som 
normalt infaller under det andra kvartalet. 
Koncernens långsiktiga finansiering är därför 
ordnad i form av långfristiga krediter. 
Återstående löptid på den långfristiga 
finansieringen var vid årsskiftet 2,5 år.

FINANSIELL RISK 

Moelvenkoncernens resultat och balans-
räkning påverkas av flera externa faktorer 
som i liten eller ingen grad kan påverkas av 
Moelven. De viktigaste är råvarupriser och 
priser på färdiga varor, energipriser, räntor 
och valutakurser. En översikt över sensitivitet 
uttryckt i en ändring av koncernens rörelse- 
resultat och resultat per aktie vid en procents 
ändring av dessa faktorer visas på sidan 7.

På de områden där det är praktisk möjligt, 
är det koncernens policy att det använda 
försäkringsinstrument för att täcka risken vid 
svängningar i dessa faktorer. 

Det finns begränsade möjligheter till att 
göra säkringar mot variationer i marknads-
priserna för koncernens produkter och 
tjänster, men säkringar genom till exempel 
fastpriskontrakt och indexregleringar 
används i viss omfattning.

Koncernens sågverk förädlar årligen cirka 
4 miljoner kubikmeter sågtimmer. Detta 
utgör den klart största enskilda kostnaden 
för koncernen. Ändringar i timmerpriset ger 
därmed snabbt stora utslag på marginalerna. 
För att motverka dessa marginalsvängningar 
har det under 2008 satsats på att införa 
kortare avtalsperioder och klausuler som ger 
möjlighet till återförhandling av timmer-
priserna vid större dokumenterade ändringar 
i färdigvarupriserna.

Priserna på den cellulosaflis och biomassa 
som kommer från såg- och hyvleriproduktio-
nen i Timber och Wood, är av stor betydelse 
för koncernens intäkter. Även om det arbetas 
kontinuerligt för ett bättre råvaruutnyttjande, 
blir bara omkring hälften av timmerstocken 
till industriträ efter att ha passerat genom 
ett sågverk. Den resterande hälften är bark, 
spån, cellulosaflis och biomassa. En del av 
detta används i egen energiproduktion, 
medan det övriga omsätts till spånskive-, 
bioenergi- och pappersindustrin. En ändring i 
marknadspriserna för dessa produkter 
kommer därför att få direkt inverkan på 
koncernens resultat.

Priserna på elektrisk kraft är en annan 
viktig faktor som påverkar koncernens 

lönsamhet. Via koncernens elleverantörer 
köps det årligen in cirka 210 GWh elektrisk 
kraft på kraftbörsen Nordpool. 

Koncernens netto räntebärande skulder 
ger förutsättningar för en ränterisk. 
Huvuddelen av skulden är i svenska kronor, 
och det är därför räntenivån i Sverige som är 
viktigast för utvecklingen av koncernens 
räntekostnad.

Omkring 20 procent av koncernens 
nettoomsättning kommer från marknader 
utanför Skandinavien och medför valutakurs-
risker. Det importeras också både råmaterial 
och färdigvaror från Sverige till Norge. De 
viktigaste valutakryssen är EURSEK, 
SEKNOK och EURNOK. Det används 
valutaterminer och fasta ränteavtal för att 
motverka större resultatsvängningar som 
följd av variationer i valutakurser och räntor. 
Vid stora ändringar ger detta betydande 
orealiserade vinster eller förluster. Moelven-
koncernen bokför inte detta över resultat-
räkningen, men omfattningen vid årsskiftet 
finns beskriven i avsnittet om Internationella 
redovisningsprinciper.

Till följd av de säkringsstrategier som 
valts, måste förändringar vara varaktiga för 
att de skall få full effekt på koncernens 
lönsamhet och under säkringsperioden kan 
det göras operativa anpassningar som 
kompenserar för de externa ändringarna. 
Av koncernens totala balansomslutning är 
omkring hälften knuten till verksamhet i 
Sverige. Balansomslutningen kommer därför 
att påverkas av kursrelationerna mellan 
svenska och norska kronor. Det egna kapitalet 
är till stor del säkrat mot detta genom att 
aktieinvesteringen i de flesta av koncernens 
svenska dotterbolag är finansierad i svenska 
kronor. Summan av eget kapital som är 
exponerat för valutarisk utgjorde vid utgången 
av 2008 669 MSEK (684).

Det är koncernens policy att kreditförsälj-
ning över en viss storlek skall säkerställas 
antingen i form av garantier eller medelst 
kreditförsäkring. I praktiken är kreditförsäk-
ring mest använd. Risken för förluster på 
fordringar är därför liten.

Koncernens finansiering med främmande 
kapital består av en långfristig kredit med en 
ram av 1 050 MNOK som löper fram till juli 
2011. Det finns sedvanliga uppsägnings-
klausuler med hänsyn till soliditet, netto eget 
kapital och skuldsättningsgrad knutna till 
krediten. Per den 31 december 2008 var 
koncernens nyckeltal betydligt bättre än de 
nivåer där uppsägningsklausulerna inträder. 
Dessutom har koncernen i sina banksystem 
också outnyttjade krediter på totalt cirka 
300 MNOK som förnyas årligen. 

Koncernen har en centraliserad funktion för 
uppföljning av industriförsäkringar. Det har 
utarbetats en försäkringspolicy som alla 
företag skall följa. Policyn ger riktlinjer för 
försäkringars omfattning, förebyggande 
åtgärder, riskkartläggning och utarbetandet 
av kontinuitetsplaner.
Kontinuitetsplanerna är ett centralt planverk 
när en eventuell brand/skada uppkommer. 
Planerna avser de omedelbara insatserna, 
katastrofhanteringen och fortsatta 
leveranser till kunderna. Koncernen är 
genom sin industriförsäkring försäkrad mot 
ekonomiska förluster som överstiger  
3 miljoner norska kronor per enskilt tillfälle. 
Det har inte varit några allvarliga skade-
tillfällen år 2008.

Koncernen har gjort avsättningar i 
bokföringen för alla kända åtaganden i 
anslutning till miljöskydd. För att minimera 
risken för ytterligare åtaganden inom detta 
område har det utöver gällande offentliga 
regelverk också utarbetats en miljöpolicy för 
koncernen.

INNOVATION 

För Moelvenkoncernen handlar innovation 
om en kontinuerlig förbättring av detaljer 
framför att söka större nyvinningar som 
kräver omfattande forsknings- och 
utvecklingsprojekt. Det läggs stor vikt vid att 
de projekt som genomförs skall ge självständig 
lönsamhet under kort tid. Skiftande 
marknadstrender, byggnadsföreskrifter, 
byggnadsmetoder osv. innebär att det är 
nödvändigt att ständigt förbättra och 
vidareutveckla verksamheten, produkterna 
och tjänsterna för att nå visionen om att vara 
det naturliga valet för människor som vill 
bygga och bo skandinaviskt.

Innovationsverksamheten i koncernen är 
organiserad med en central koordinerande 
funktion, medan arbetet först och främst 
försiggår ute på de producerande enheterna 
där också den största kompetensen 
angående produkter och processer finns. 
Koncernen äger också 70 procent av 
företaget Moelven Utvikling AS. Selskapet 
for Industrivekst (SIVA SF) äger resterande 
30 procent. Företaget erbjuder tjänster som 
strategiutveckling, affärsplanering, 
finansieringsbistånd, marknadsunder-
sökningar, produktutveckling, ekonomi och 
projektledning, antingen med egna resurser 
eller genom sitt omfattande nätverk gentemot 
olika fackmiljöer. Moelven Utvikling AS har 
under 2008 varit involverat i en rad 
utvecklingsprojekt både internt i koncernen 

Kapacitetsreduktioner för anpassning till 
marknadssituationen har genomförts även 
inom Wood. Samtidigt finns det behov av att 
anpassa vissa enheter ytterligare till 
koncernens strategi, när det gäller förädlings-
grad och verksamhetskoncept. 
Det underliggande behovet av nybyggnationer 
i Skandinavien är med all sannolikhet större 
än vad som ser ut att bli nivån under det 
kommande året, och det förväntas därför att 
efterfrågan på divisionens produkter efter 
hand åter kommer att stiga.
De investeringsprojekt som är under 
genomförande, tar sikte på att säkra en 
kapacitet med stor konkurrenskraft anpassad 
till en normal efterfrågenivå. Exempel på 
detta är investeringar i en impregnerings-
anläggning för optimering av distributionen, 
3-dimensionella mätramar för bättre 
råvaruutnyttjande och en hyvellinje för 
komplettering av sortiment och effektivisering 
av produktionen. 

Byggsystem
Nettoomsättningen år 2008 uppgick till  
2 748 MNOK (2 383) och rörelseresultatet till 
235 MNOK (159).

Byggsystem hade trots finanskrisen ett av 
sina bästa kvartalsresultat i slutet av året, 
och totalt sett var 2008 ett rekordår för 
divisionen. Speciellt inom Byggmodul och 
Limträ upplevdes det emellertid mot slutet av 
året en klar nedgång i efterfrågan på nya 
projekt, samt avbeställningar och uppskjutan-
den av existerande order. Generellt upplever 
alla företag i divisionen en skärpt konkurrens 
om de projekt som utlyses. Nedgången i 

marknadsaktivitet beror delvis på att 
konjunkturnedgången gör att vissa 
byggherrar skrinlägger sina projekt på grund 
av ändrade förutsättningar, och en stor andel 
beror också på bristande finansiering. Flera 
företag har under de senare åren riktat in sig 
mycket mot ROT-marknaden, där aktiviteten 
traditionellt har varit mer stabil än inom 
nybyggnation. Så var även situationen under 
sista delen av 2008, men totalt hade 
företagen inom Byggsystem, med undantag 
av Elektro, ändå en klar nedgång i order-
reserven mot slutet av året.

Verksamheten inom Byggmodul är en av de 
mest personalintensiva i Moelvenkoncernen, 
och det är också Byggmodul som hittills har 
upplevt den största aktivitetsminskningen. De 
konjunkturbetingade kapacitetsreduktionerna 
får därför de största personalmässiga 
konsekvenserna inom detta område. 

I december beslutades det att starta 
investeringen i en ny fabrik för större 
limträkonstruktioner vid Moelven Töreboda 
AB. Byggandet startar år 2009 och fabriken 
skall stå färdig hösten 2010.

Övriga verksamheter
Utöver moderbolaget Moelven Industrier 
ASA, omfattar området gemensamma tjänster 
som bland annat timmerinköp, bioenergi, 
innovation, ekonomi, finans, försäkring, IKT, 
kommunikation och personal. Vidare omfattar 
området vissa mindre, operativa aktiviteter 
och tillgångar som inte hör till koncernens 
kärnverksamhet. Vid utgången av fjärde 
kvartalet fanns det inom detta område totalt 
90 (91) anställda, varav 24 (27) är kvinnor. 39 

(37) arbetar i Sverige och 51 (54) i Norge. 
Bokfört värde av rörelseoberoende tillgångar 
var cirka 10 MNOK (20).
Nettoomsättningen för övriga verksamheter 
uppgick till 389 MNOK (369), och rörelse-
resultatet till minus 27 MNOK (minus 39).

INVESTERINGAR, 
FINANSIELL STÄLLNING OCH 
FINANSIERING 

2008 var det sista året i ett treårigt 
investeringsprogram av ökad investerings-
aktivitet med inriktning på värde och 
flexibilitet framför volym. Det återstår 
fortfarande strategiska investeringar, men 
både som en följd av gällande strategiplaner 
och på grund av nedgången i kassaflödet p.g.a. 
konjunkturen, kommer investeringsaktiviteten 
att bli något lägre under de kommande åren. 
Detta beror såväl på gällande strategiplaner 
som på nedgången i kassaflödet till följd av 
konjunkturen, Totala investeringar exklusive 
förvärv år 2008 var 346 MNOK mot 292 
MNOK år 2007.

Kassaflödet från den löpande verksam-
heten uppgick till 216 MNOK (1 010), 
motsvarande NOK 1,67 per aktie (7,80). 
Nedgången i kassaflödet som följd av 
resultatminskningen, höga investeringar och 
en utdelning av 337 MNOK, har medfört en 
ökning i netto räntebärande skulder från 154 
MNOK till 600 MNOK per den 31 december 
2008. Likviditetsreserven har reducerats från 
1 235 MNOK år 2007 till 782 MNOK per den 
31 december 2008.

Totala tillgångar vid utgången av år 2008 
var 3 590 MNOK mot 3 604 MNOK år 2007. 
Nedgången är ett resultat av reducerad 
aktivitetsnivå och en fokusering på minskning 
av kapitalbindningen vid ingången i 
lågkonjunkturen.

Omkring hälften av koncernens tillgångar 
är bokförda i svenska kronor. Kursutvecklingen 
från 0,85 vid utgången av år 2007 till 0,90 år 
2008 har medfört en ökning i balansom-
slutningen på cirka 125 MNOK.

Årsredovisningen framläggs under 
förutsättning av fortsatt verksamhet, och vid 
utgången av 2008 var det egna kapitalet 
bokfört till 1 697 MNOK motsvarande en 
soliditet av 47,3 procent. Vid utgången av 
föregående år var det egna kapitalet 1 570 
MNOK och soliditeten 43,6 procent. Vid 
omräkning av koncernens svenska dotter-
bolags egna kapital till samma valutakurs 
som år 2007 skulle soliditeten ha ändrat sig 
till 47,6 procent.

På grund av säsongsvariationer i råvarutill-

Egenes Park i Stavanger består av 56 lägenheter, ett barndaghem och flera andra byggnader, och är ett 
av Nordens största byggprojekt i massivträ. Moelven MassivTre AS och Moelven Limtre AS har levererat 
bärande konstruktioner samt golv-, vägg- och takelement. 
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Koncernen är, tillsammans med några andra 
större företag i Hamarområdet i Norge, 
anslutet till ett traineeprogram där varje 
trainee under en 2-årsperiod arbetar vid flera 
olika företag. Efter avslutat program har flera 
av deltagarna anställts i Moelven. I Norge 
tas det också in lärlingar både inom 
trämekaniska och byggtekniska områden.

Sjukfrånvaro och skador
Sjukfrånvaron under 2008 var 5,64 procent 
(6,32) eller 41 760 (45 224) hela arbetsdagar. 
Detta ligger fortfarande över den långsiktiga 
målsättningen om maximalt 5 procent, men 
det är ändå en positiv utveckling som har 
kommit i en period med stora utmaningar i 
form av resultatförsämring och personal-
minskningar. En hög sjukfrånvaro är inte bara 
oförenlig med Moelvenkoncernens 
värdegrunder, den representerar också en 
betydande kostnad. En procents sjukfrånvaro 
har beräknats kosta koncernen omkring 30 
MNOK på årsbasis. En fortsatt minskning av 
sjukfrånvaron kommer därför att vara en 
prioriterad målsättning. Det har införts såväl 
förebyggande åtgärder som initiativ för att få 
anställda som har blivit sjuka snabbare 
tillbaka i arbete. Exempel på förebyggande 
åtgärder är friskvårdsprojekt och bonus till 
enheter med låg sjukfrånvaro. Det första 
friskvårdsprojektet genomfördes vid Moelven 
Østerdalsbruket AS år 2007 i samarbete med 
företagshälsovården i Hedmark. De anställda 
fick genomgå ett gångtest och en livsstils-
mätning, där man genom att gå med en 
mätapparat på armen i en vecka har mätt 
fysisk aktivitet, kaloriförbrukning, sömn-
kvalitet och balansen mellan kvalitetsaktivitet 
och vardagsaktivitet. Resultaten har 
analyserats och varje enskild anställd som har 
deltagit i projektet har genom konsultation 
med hälsopedagog och i en skriftlig rapport 

fått feedback på hur man kan förbättra 
livsstilen. Projektet fick en mycket god 
uppslutning bland de anställda och man är 
nu i färd med att etablera motions- och 
träningsutbud på grundval av resultaten från 
projektet. Erfarenheterna från projektet vid 
Moelven Østerdalsbruket har år 2008 
använts som bas för att starta liknande 
projekt vid flera andra företag i koncernen.
Som en åtgärd för att få anställda snabbast 
möjligt till behandling vid sjukdom och 
därmed snabbare tillbaka i arbete, har 
Moelvenkoncernen i samarbete med Vertikal 
Helseassistanse AS i Norge och Nordisk 
Hälsoassistans AB i Sverige, infört en 
hälsoförsäkring för alla anställda i de två 
länderna. De anställda i Danmark har ett 
motsvarande avtal utanför nämnda ordning.

Antalet skador som medförde frånvaro var 
102 (94), vilket motsvarar ett H1-värde 
(antalet skador med påföljande sjukfrånvaro 
per miljon arbetade timmar) på 18,3 (17,5). 
Totalt var antalet skador 209 (166). 
Trots att det skadeförebyggande arbetet har 
varit ett betonat område under de sista åren, 
ökade skadefrekvensen år 2008. Något av 
ökningen beror på det ökade intresset och på 
nya rapporteringsrutiner. Oberoende av 
detta är skadefrekvensen oacceptabelt hög, 
och insatserna på området intensifieras. Vid 
nyinvesteringar har förbättring av potentiellt 
farliga arbetsoperationer under flera år varit 
högt prioriterad, men det är med dagens 
tekniska lösningar inte möjligt att eliminera 
risken för skador helt. Initiativen för att 
reducera skadorna måste därför också riktas 
mot andra områden. År 2009 implementeras 
ett nytt rapporteringsverktyg som kommer 
att ge ökad kunskap om orsakssammanhang 
och riskområden. Denna kunskap kommer 
att användas i planläggning och genom-
förande av fysiska och attitydskapande 
åtgärder. År 2008 genomförde det svenska 
Arbetsmiljöverket inspektioner av den fysiska 
arbetsmiljön vid samtliga av koncernens 
sågverk och vidareförädlingsföretag i Sverige. 
Rapporter från inspektionerna har skapat en 
del av förutsättningarna för ett handlings-
program för förbättring av den totala 
arbetsmiljön. Bland annat har koncernen 
genomfört flera tredagarskurser med 
rubriken ”Bättre arbetsmiljö”. År 2008 har ca 
70 chefer och huvudskyddsombud deltagit i 
denna tredagarskurs. 

Jämställdhet
I moderföretagen Moelven Industrier ASA 
och Moelven Industrier AB finns det totalt 50 
anställda fördelat på 19 kvinnor och 31 män. 
Huvuddelen av arbetsplatserna i moder-

bolaget är tjänstemannaplatser. Bland 
operatörerna i koncernens industriföretag är 
andelen kvinnor väsentligt lägre. Moelven-
koncernen vill öka andelen kvinnor, men en 
stor del av de arbetsuppgifter som handhas 
av operatörerna har traditionellt varit mycket 
mansdominerade. Det är ett stort flertal av 
män som väljer att utbilda sig inom de 
yrkesgrupper koncernen har behov av i sin 
industriproduktion och det finns ofta inte 
kvinnliga sökande till utannonserade 
arbetsplatser. 
Av koncernens totalt 3 285 anställda (3 425), 
är 9,92 procent kvinnor (9,52). Det är 800 
tjänstemän (779) och 2 485 operatörer  
(2 646). Andelen kvinnor bland tjänste- 
männen är 25,3 procent (23,6) medan det i 
produktionen är 5,0 procent (5,4) kvinnor. 
Det finns kvinnliga chefer på de flesta nivåer i 
organisationen. I bedriftsförsamlingen finns 
det ett kvinnlig medlem, medan styrelsen har 
två kvinnliga ledamöter. 

Yttre miljö
För Moelvenkoncernen är det viktigt att vara 
en ledande aktör när det gäller miljöhänsyn 
och hållbar samhällsutveckling. Det läggs 
därför stor vikt vid att ta ansvar för miljön 
genom ett bärkraftigt och långsiktigt 
utnyttjande av förnyelsebara resurser och en 
kontinuerlig förbättring av verksamhetens 
inverkan på miljön. Vid sidan av att följa 
relevanta lagar, föreskrifter och regler, 
innebär koncernens miljöpolicy att det skall 
läggas vikt vid miljöhänsyn i det dagliga 
arbetet inom alla delar av verksamheten. I 
alla led sker optimering av energianvändning 
och minimering av transporter, kemikalie-
användning och utsläpp i luft och vatten.

Råvaror från ett bärkraftigt skogsbruk
Trä som material har många positiva 
miljömässiga aspekter, bland annat genom 
att fungera som kollager, och träinnehållet i 
slutprodukterna är mycket högt för de flesta 
av verksamheterna. För att kunna säkra att 
råmaterialet kommer från certifierade 
leverantörer som bedriver ett försvarbart 
skogsbruk har det etablerats spårnings-
system som gör att det vid varje tidpunkt går 
att spåra råmaterialet bakåt i produktions-
ledet. Samtliga av Moelvens sågverk är 
därför certifierade enligt PEFC-Chain of 
custody (Programme for the Endorsement of 
Forest Certification Schemes). 

Transporter
Såväl råvaruanskaffning, mellantransporter 
och leveranser av färdiga varor genererar ett 
betydande transportbehov. Årligen 

och i samarbete med externa entreprenörer.
Så har till exempel nya tekniska bestämmelser 
i Norge med skärpta isoleringskrav för 
bostadshus varit en pådrivare i utvecklingen 
av produkten Iso3. Utvecklingen gjordes i 
samarbete mellan Moelven Utvikling AS och 
det entreprenörsägda företaget MjøsCon AS. 
MjøsCon AS tilldelades år 2008 DnB NORs 
Innovationspris i kategorin ”Nyskapande” för 
denna produkt. Iso3 är en regel med både 
bärande och isolerande egenskaper genom att 
den består av ett isoleringsskum av 
polyuretan med trä på båda sidor. Vid 
användning av Iso3 kommer isoleringskraven i 
de nya föreskrifterna att uppfyllas med mindre 
väggtjocklek och därmed lägre kostnader än 
vid användning av traditionella reglar. 

Innovationsarbetet är riktat mot olika 
områden beroende av division.
För Byggmoduler har utvecklingen av 
kostnadseffektiva och marknadsriktiga 
koncept för modulbaserat byggande varit 
viktig. För att vara konkurrenskraftiga måste 
olika krav avseende såväl produktionstid, 
estetik, ljudisolering, brandskydd, kostnads-
nivå osv. uppfyllas. 

Inredningsföretagens konkurrensförmåga 
är beroende av en kontinuerlig utveckling av 
nya lösningar som anpassats till ständigt 
skiftande marknadstrender. 
I anslutning till byggandet av de nya 
Regeringskvarteren R6, som omfattade 
byggnadsarbeten på totalt ca 23 000 kvm, 
har det genomförts en prekvalificerings-
process och en tävling om utvecklings- 
uppdraget för kontorsmodulerna. Kontoren 
skall ha likartade utföranden. Byggherren, 
det norska Statsbygg, kommer att bidra till 
utveckling av nya lösningar för kontors-
mellanväggar som integreras med möblering 
och utrustning. Användningen av nordiska 
träslag skall också betonas. Moelven Nordia 
AS deltog i prekvalificeringsprocessen och 
vann den efterföljande tävlingen om 
utvecklingsuppdraget. Funktionsbeskrivnin-
gen för de nya kontorsmodulerna är mycket 
nyskapande, och ett lyckat projekt kan ge 
möjlighet för att kommersiellt lansera en ny 
typ av innovativa kontorslösningar. 
Limträverksamheten har i flera år legat långt 
framme när det gäller utvecklingen av nya 
produkter och tekniska lösningar. Under de 
senare åren har det också satsats på 
utveckling av system för industriell produktion 
och leverans av standardbalkar kapade enligt 
kundens specifikationer. Moelven Töreboda AB 
lanserade i oktober ett nytt dimensionerings-
program, Finnwood, för att förenkla 
användningen av limträ och Kerto. Använda-
ren kan med programmet lätt beräkna 

bärande konstruktioner på egen hand. År 
2009 lanserar Moelven Töreboda också trä8 
på marknaden. Systemet är ett standardiserat 
komponentsystem som är avsett för 
byggnader upp till 4 våningar. En ny 
stabiliserings- och bjälklagskonstruktion 
möjliggör hela 8 meters fria spann och ger 
därmed stora variationsmöjligheter. En annan 
fördel med systemet är att det förkortar 
projekttiden bland annat genom att skydd 
mot väder och vind snabbt kommer på plats. 

För de timmerförbrukande enheterna i 
Timber och Wood är det i första hand 
optimering av produktionsprocesserna som 
är viktig. Målsättningen är att i största 
möjliga grad tillvarata de värden som finns i 
råmaterialet genom effektiv, marknads-
anpassad produktion och råvaruinköp.

För vidareförädlingsenheterna i Wood är 
logistiksystemen av stor betydelse för att 
säkra kundernas tillgång till ett brett 
produktsortiment med korta leveranstider, 
samt att reducera det interna transport-
behovet i största möjligt utsträckning. 
Dessutom är produktutveckling som till 
exempel ytbehandling och prefabricering av 
stor betydelse för att kunna hålla jämna steg 
med skiftande marknadstrender.

HÄLSA, MILJÖ OCH SÄKERHET 

Medarbetare
Koncernens personalidé är att ge människor 
som vill, möjligheter – både till vidare- 
utbildning och till utveckling i arbetsuppgifter 
och ansvar. Koncernen har system för 
deltagande i såväl utbildningsprogram inom 
koncernen som utbildning vid externa 
utbildningsinstitutioner. Kombinerat med 
pensionsarrangemang, hälsoförsäkringar och 
en god arbetsmiljö, vill koncernen på detta 
sätt vara en attraktiv arbetsgivare både för 
nuvarande anställda och vid nyrekrytering. 

2008 har varit ett krävande år för stora 
delar av organisationen, med stora  
omställningsprocesser på flera områden. Vid 
utgången av år 2008 hade Moelvenkoncernen 
140 färre anställda än vid ingången av året. 
Bakgrunden för personalminskningarna är 
både genomförda investeringar som har 
eliminerat manuella operationer samt 
konjunkturbetingade aktivitetsreduktioner. 
Dessutom har det påbörjats åtgärder som 
under 2009 kommer att reducera antalet 
årsverken med cirka 300. Detta är kända 
åtgärder vid årsskiftet. Det faktiska antalet 
kan bli något större, beroende på hur 
konjunkturen utvecklas. Åtgärderna mäts i 
årsverken eftersom det inte bara rör sig om 

uppsägningar, utan också en stor andel 
permitteringar, naturlig avgång och frivilliga 
avtal med de anställda om reducerad 
arbetstid. Totalt kommer 775 anställda att 
direkt påverkas på ett eller annat sätt av de 
initiativ som genomförs. I processen med att 
planlägga och sätta igång aktivitetsreduktio-
ner har det lagts vikt vid att hålla en öppen 
och tydlig dialog med de berörda. Förståelsen 
för att initiativen är nödvändiga för att säkra 
vidare konkurrenskraft för den återstående 
verksamheten har varit mycket god, och 
styrelsen vill tacka de berörda och de fackliga 
organisationerna för ett konstruktivt 
samarbete och stor vilja till att finna lösningar 
till det bästa för både anställda och företag.

De aktivitetsreduktioner som genomförs 
är nödvändiga för att anpassa koncernens 
produktion och kostnadsnivå till marknads-
situationen. Samtidigt är det fortfarande av 
stor betydelse att behålla och vidareutveckla 
den kompetens som finns i koncernen.
Under år 2009 skall samtliga företag inom 
koncernen ha startat ett formaliserat 
kompetenskartläggningsprogram. Resultaten 
från kartläggningen skall ge en översikt över 
vilken kompetens koncernens medarbetare 
har och därmed också vilka utbildnings- och 
rekryteringsbehov som finns i koncernen. 
Undervisningsinsatserna är i den existerande 
strategin fokuserad på tre områden; 
processteknik, projektledning och personal-
ledning. Processteknisk utbildning försiggår i 
samarbete med Norges Byggskole i Norge 
eller Hammarö Utbildningscenter i Sverige. 
På båda platser har det efter initiativ från 
Moelven startats ett utbildningsprogram för 
koncernens verksamheter. En av förutsätt-
ningarna för att antas till denna utbildning är 
att man har yrkesexamen eller yrkeserfarenhet 
från industri eller byggnadsbranschen, något 
många operatörer inom den trämekaniska 
delen av koncernen har. 

Projektledning är en helt central kompetens 
för företagen inom Byggsystem. Utbildningen 
sker med användning av både intern och 
extern kompetens på området, och 
genomförs huvudsakligen i regi av det 
enskilda företaget.

Chefsutveckling är ett strategiskt 
satsningsområde för Moelven, och under året 
har det genomförts flera typer av utbildning 
och kurser. På grund av koncernens decentrali-
serade struktur med mycket ansvar placerat 
långt ute i företagen, är det av stor betydelse 
att ledarresurserna uppfyller vissa krav, både 
med hänsyn till yrkesmässiga och personliga 
egenskaper. Det är också viktigt att det bland 
koncernens ledare råder en gemensam 
uppfattning om mål och strategier.
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Kontorsbyggnaden ”Svarta Borgen” i Örebro har 
en ljus och öppen interiör, med kontrasterande 
mörka golv. Moelven Eurowand har levererat 
systemväggarna Flush Front.
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med IFRS (International Financial Reporting 
Standards). Redovisningen är utarbetad 
enligt norska redovisningsstandarder, men 
det ges oreviderad tilläggsinformation som 
visar vad effekterna av rapportering enligt 
IFRS skulle ha varit. De största skillnaderna 
uppstår som följd av behandlingen av 
pensionsåtaganden, hanteringen av 
finansiella instrument och behandlingen av 
aktieutdelning. Effekterna av de finansiella 
instrumenten varierar i förhållande till 
uppskattningen av marknadsvärdet vid 
rapporteringstidpunkten. Avtal om fasta 
räntor används för att säkra stabila räntor på 
acceptabla nivåer, medan valutaterminer 
används för att säkra att försäljning i 
främmande valutor kan växlas till kända 
kurser. Under december föll räntenivåerna i 
både Norge och Sverige kraftigt. Samtidigt 
sjönk värdet av den norska och svenska 
kronan gentemot Euron. Dessa fenomen 
medförde att marknadsvärdena av tidigare 
ingångna säkringar föll kraftigt och gav en 
orealiserad förlust av 113 MNOK vid 
årsskiftet.

DISPOSITION AV ÅRETS 
RESULTAT 

Styrelsen vill verka för att Moelvens 
aktieägare får en förutsägbar och tillfreds-
ställande avkastning på sin aktieinvestering 
även om aktien inte är börsnoterad och 
därmed inte likvid. Utdelningspolitiken ger 
riktlinjer för hur mycket av överskottet, eller 
eventuellt vid år med underskott, hur mycket 
av det fria egna kapitalet, som skall 
användas till aktieutdelning. Det har därför 
tidigare betalats aktieutdelning också för år 
med svaga resultat.

Resultatet och kassaflödet år 2008 var för 
koncernen totalt betydligt svagare än 
föregående år. Den finansiella situationen i 
moderbolaget Moelven Industrier ASA 
tillåter ändå i sig en mindre aktieutdelning. 
På grund av dagens stora osäkerhet i 
finansmarknaderna och utsikterna till 
ytterligare reducerad förtjänst år 2009, är 
det emellertid styrelsens uppfattning att det 
är rätt att behålla hela överskottet i 
företaget. Styrelsen föreslår därför att det 
inte delas ut någon aktieutdelning för år 
2008. Moderföretagets årsresultat på 28,7 
MNOK föreslås överförd till fria reserver.

HÄNDELSER EFTER 
BOKSLUTSDAGEN 

Det har inte inträffat några händelser efter 
bokslutsdagen som påverkar den framlagda 
redovisningen.

FRAMTIDSUTSIKTER 

Eftersom huvuddelen av Moelvens 
leveranser går till byggnadsändamål och 
detta är en av de sektorer som drabbats 
hårdast av lågkonjunkturen, är utsikterna för 
2009 sämre än de var vid ingången av 2008. 
Priserna för industriträ av gran och furu i 
Europa antas nu ligga nära sin lägsta nivå 
och utmaningen för sågverksdivisionen är att 
fullfölja de påbörjade kostnadsanpassnin-
garna så att också de nya prisnivåerna kan ge 
ett positivt resultat. För hyvleridivisionen ger 
den betydande andelen leveranser till 
renovering samt om- och tillbyggnad en mer 
stabil aktivitetsnivå, men reduktioner i 
efterfrågan kommer också i denna division 

att kräva betydande kapacitets- och 
kostnadsanpassningar. För byggsystemdivi-
sionen kommer de betydande kapacitetsre-
duktioner som påbörjades under 2008 att få 
effekt under första halvåret. Även för denna 
division är det aktiviteten riktad mot nya 
näringslivsfastigheter som avtar mest.

Ingen av Moelvenkoncernens enheter tar 
emot någon direkt hjälp från de åtgärdspaket 
som myndigheterna i både Norge och Sverige 
har lagt fram för att motverka de negativa 
realekonomiska verkningarna av finanskri-
sen. Många av initiativen är emellertid väl 
ägnade att öka aktivitetsnivån på flera av 
koncernens marknader, och kommer därför 
indirekt att kunna ge ett positivt bidrag till 
efterfrågan på koncernens produkter och 
tjänster. Moelvenkoncernen är genom sina 
kreditavtal säkrad finansiering fram till 
sommaren 2011. Den bristande tillgången på 
krediter är därför ett problem som först och 
främst drabbar koncernen genom fallande 
efterfrågan eftersom byggprojekt inte får 
finansiering. Detta gäller både på de 
skandinaviska marknaderna och på 
exportmarknaderna. 

För koncernen totalt räknar styrelsen med 
att nettoomsättningen kommer att bli ca  
1 miljard norska kronor lägre än året innan. 
Detta kommer också att medföra ett 
försvagat resultat, men koncernen har en 
finansiell handlingsfrihet som är tillräcklig 
även i en krävande marknadssituation.

Moelv den 16 februari 2009
Styrelsen i Moelven Industrier ASA

Gunde Haglund

Svein E. Skorstad

Ordförande

Guro Vale Kvavik Turid Fluge Svenneby

Styrelsessuppleant

Elisabeth Krokeide

Martin Fauchald

Pål Tajet Torstein A. Opdahl

Hans Rindal

Koncernchef

Den här villan i Smestad utanför Oslo har massivträelement i väggar och tak, levererat av  
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transporteras omkring 8 miljoner fasta kubik-
meter timmer, industriflis och färdiga varor 
med lastbilar. Dessutom kommer transporter 
för Limträ, Byggmodul och Inrednings- 
företagen samt järnvägs- och sjötransporter 
på respektive 490 000 och 400 000 fasta 
kubikmeter. Transporterna är därför en 
betydande utmaning för koncernen, både 
miljömässigt och ekonomiskt. Det arbetas 
kontinuerligt på att reducera transport-
behoven och på att optimera utnyttjandet  
av transportmedlen. Den geografiska 
placeringen, med de producerande enheterna 
nära råvaruområden, bidrar till att reducera 
transportbehovet genom att volymen av 
färdigvaror som transporteras ut är betydligt 
mindre än för de råvaror som transporteras 
in. Orsakerna till detta är bland annat att en 
stor del av biprodukterna utnyttjas lokalt i 
bioenergiproduktion samt att torkningen 
medför en betydande viktreduktion jämfört 
med rått timmer.
Etablering av distributionslager och 
optimering av körlinjer medverkar också till 
att reducera det totala transportbehovet. 
Förbättrad vägstandard och därmed ökade 
maximigränser för axeltryck samt bruk av 
miljövänliga transportmedel från transpor-
törernas sida är viktiga åtgärder för att 
reducera transporternas miljöpåverkan. 
Enligt koncernens tjänstebilspolicy är det 
bara tillåtet att anskaffa firmabilar som kan 
gå på rent eller inblandat biobränsle.

Energi
Moelvens årliga energiförbrukning är cirka 
0,8 Twh fördelat på 0,2 Twh elektrisk kraft 
och 0,6 Twh termisk energi som koncernen i 
huvudsak producerar i egna anläggningar. 
Energipotentialen i koncernens biprodukter 
inklusive cellulosaflis ligger uppskattningsvis 

på 4,8 Twh och det finns därför en betydande 
potential i detta både i förhållande till ökad 
egenproduktion och en ökad marknad för 
bioenergi generellt. Genom företaget 
Moelven Bioenergi AS vill Moelvenkoncernen 
säkerställa att koncernen deltar i den 
utvecklingen som pågår inom området 
bioenergi. 
Under 2008 har det pågått ett projekt för 
koncernens norska företag för att säkerställa 
en centraliserad styrning och prioritering av 
energieffektiviseringsåtgärder. Detta 
innefattar åtgärder för reducerad energi-
användning, omläggning till användning av 
förnybar energi och utnyttjande av 
överskottsvärme. Initiativen skall ingå i ett 
investeringsprogram under 3 år. Det har 
beräknats att sparpotentialen ligger på cirka 
70 Gwh, eller cirka 10 procent av koncernens 
totala energiförbrukning. Den största 
sparpotentialen ligger i användning av 
biobränsle för torkning och uppvärmning av 
lokaler, men också ökad effektivisering av 
elanvändningen till belysning, ventilation 
och produktion kommer med enkla åtgärder 
att kunna ge betydande besparingar.

Begränsad inverkan på den yttre miljön
Inom Byggsystem försiggår det mesta av 
produktionen i fabrik, och det är betydligt 
enklare att kontrollera verksamhetens 
miljöpåverkan än vid traditionellt byggande 
på plats. Även inom Timber och Wood är det 
viktigt att hålla anläggningarna i ordning och 
reda, både på grund av den miljömässiga 
vinsten och på grund av den förebyggande 
effekten när det gäller brandfara och 
säkerheten för de anställda. Användningen 
av kemikalier och oljor minimeras. Det 
genomförs källsortering av plast, metall och 
emballage samt transporter av specialavfall 

som aska från pannanläggningarna, spillolja 
och kemikalier via etablerade system.

Bevattning och avrinning från timmer-
upplag representerar en punktbelastning på 
miljön eftersom koncentrationen av ämnen 
som spillvattnet drar med sig från timret blir 
högre än vad som normalt finns i naturen. 
Moelvens timmerförbrukande enheter följer 
gällande regler och rekommendationer för 
hantering av spillvattnet. Det skall också vara 
klimatstyrning av sprinkleranläggningarna. 
Deponier av bark och annat avfall sker bara 
på godkända deponeringsanläggningar.  
I anslutning till omställningar, ombyggnad 
och avveckling blir potentiellt förorenade 
områden på anläggningarna identifierade och 
undersökta. Vid behov görs det förbättringar.

Buller och damm från ett industriområde 
kan vara ett problem för omkringliggande 
bebyggelse. Det läggs stor vikt vid att hålla 
de regler som finns för dessa områden. 
Avrinningen från t. ex. timmerlager, bark-  
deponier eller impregneringsanläggningar är 
också områden som kan ge negativa 
miljömässiga konsekvenser om uppsamlingen 
inte sker på ett riktigt sätt.

Koncernen förbrukar varje år stora mängder 
emballage som plast och kartong. Det 
emballage som används skall kunna åter-  
användas eller återvinnas. För Furugolvet® 
har Moelven medverkat i utvecklingen av en 
emballagekartong som också kan användas 
som underlagspapp. En stor del av de 
plastemballage som används består av 
återanvänd plast.

Koncernen använder inte utrustning som 
innehåller PCB.

ÄGARSTYRNING OCH 
FÖRETAGSLEDNING 

Ägarstyrning och företagsledning inom 
Moelvenkoncernen tar utgångspunkt i den 
norska rekommendationen för ägarstyrning 
och företagsledning från december 2007. 
Styrelsen ger en närmare beskrivning av 
detta i rapporten på sidan 63.

För ytterligare information om styrelsen 
och ledande befattningshavare hänvisas till 
not 22.

INTERNATIONELLA 
REDOVISNINGSSTANDARDER
(IFRS) 

Moelven Industrier ASA är, som ett icke 
börsnoterat företag, inte ålagt att offentlig-
göra redovisning som är utarbetad i enlighet 
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 Koncernen  Moelven Industrier ASA

Belopp i MNOK Not  2008  2007 2006  2008  2007  2006

Försäljningsintäkter  7 611,9 7 880,7 6 655,4   

Övriga rörelseintäkter  45,9 63,3 37,0 71,4 67,6 76,6

Nettoomsättning 2, 3, 21 7 657,7 7 944,0 6 692,4 71,4 67,6 76,6

Råvaror och förnödenheter 4 4 922,7 4 873,6 4 150,9   

Förändring av varulager  75,6 -252,4 68,0   

Personalkostnader 17 1 532,6 1 433,5 1 271,1 37,8 36,6 33,8

Avskrivningar på anlägningstillgångar och 

immateriella tillgångar 14, 16 199,2 177,0 177,6 9,7 9,9 15,9

Övriga rörelsekostnader 18, 19 782,9 722,7 651,6 60,1 68,7 62,7

Rörelsens kostnader  7 513,0 6 954,4 6 319,2 107,6 115,2 112,4

Rörelseresultat  144,7 989,6 373,2 -36,2 -47,6 -35,8 

Resultat från andelar i koncernföretag¹     77,6 322,2 78,3

Intäkter från investeringar i närstående bolag 20 -2,2 0,1 -3,9 0,0 0,0 0,1

Ränteintäkter från koncernföretag     79,5 54,5 53,3

Ränteintäkter  0,2 1,9 1,7 2,8 3,8 1,8

Övriga finansiella intäkter  10,6 6,9 5,4 7,3 3,6 4,4

Räntekostnader til koncernföretag     -51,1 -40,5 -16,5

Räntekostnader  -38,0 -21,8 -34,7 -33,3 -18,4 -30,4

Övriga finansiella kostnader  -7,9 -4,5 -5,3 -6,5 -3,1 -4,3

Resultat från finansiella poster  -37,3 -17,4 -36,8 76,3 322,1 86,7

Årets resultat före skatt  107,4 972,2 336,4 40,1 274,5 50,9

Skatt på årets resultat 5, 6 26,2 276,8 96,9 11,4 63,8 17,5

Årets resultat  81,2 695,4 239,5 28,7 210,7 33,4

Minoritetens andel 21 -0,8 4,1 -0,2   

Majoritetens andel  82,0 691,3 239,7   

Resultat per aktie  0,63 5,37 1,85   

Avsatt till utdelning, 0,00 NOK per aktie 

 (2,60 i 2007 / 0,75 i 2006)     0,0 -336,8 -97,2

Överföring av eget kapital     -28,7 126,1 63,8

Summa 22    -28,7 -210,7 -33,4

1. Inklusive koncernbidrag

Ny internationell redovisningsstandard (IFRS)

Eftersom Moelven Industrier ASA inte är börsnoterat, föreligger det ingen 

skyldighet att offentliggöra fullständig redovisning enligt International 

Financial Reporting Standards. Det har emellertid beslutats att offentliggöra 

oreviderad tilläggsinformation som visar vad huvudeffekterna av en 

rapportering enligt IFRS skulle ha varit. Det finns i tabellen utarbetat 

jämförelsetal enligt IFRS. För Moelvenkoncernen uppstår de största effekterna 

som följd av behandlingen av pensionsåtaganden samt användningen av 

finansiella instrument. Avsatt aktieutdelning ger också en effekt genom att 

man enligt IFRS skall rapportera detta som en del av eget kapital fram tills ett 

formellt beslut om utdelning har fattats.

Forts. på nästa sida

Resultaträkning

Aktiverade investeringar minskade med 

investeringar vid förvärv

Eget kapital + räntebärande skuld

Rörelseresultat

Nettoomsättning

Rörelseresultat + av- och nedskrivningar

Nettoomsättning

Vinst efter skatt

Genomsnittligt eget kapital

Rörelseresultat + ränteintäkter

Genomsnittligt sysselsatt kapital

Ord. res. efter betalbara skatter 

+ finansiella kostn.

Finansiella kostnader

Eget kapital

Balansomslutning

Nettoomsättning

Genomsnittlig balansomslutning

Omsättningstillgångar

Kortfristiga skulder

Kassa/bank + finansiella investeringar

+ fordringar

Kortfristiga skulder

Ord.res. efter betalbara skatter 

+ avskrivningar +/- minoritetsinteressen och 

ändring från den löpande versamheten

Vinst efter skatt

Genomsnittligt antal aktier

Kassaflöde från löpande verksamhet

Genomsnittligt antal aktier

RISK-reglering upphör från 2006

Förslag till utdelning 2007

Antal sjukfrånvarotimmar

Tillgängliga timmar - Övertid

Antal arbetsskador med frånvaro per  

miljon arbetade timmar

 Koncernen

Belopp i MNOK Förklaring  2008  2007  2006  2005  2004

RESULTAT      
Nettoomsättning  7 658 7 944 6 692 6 005 5 773

Av-/nedskrivning  199 177 178 178 178

Rörelseresultat  145 990 373 159 70

Netto ränte- och finansposter  -38 -18 -37 -46 -54

Resultat före skatt  107 972 336 113 17

BALANS 

Investeringar i anläggningstillgångar A 346 292 245 112 199

Balansomslutning  3 590 3 604 3 072 2 964 2 884

Eget kapital  1 697 1 570 1 234 1 076 1 053

Netto räntebärande skulder  600 154 467 751 872

Sysselsatt kapital B 2 327 1 801 1 752 1 857 1 943

RÖRELSERESULTAT/RÄNTABILITET      
Rörelsemarginal, netto C 1,9 % 12,5 % 5,6 % 2,6 % 1,2 %

Rörelsemarginal, brutto D 4,5 % 14,7 % 8,2 % 5,6 % 4,3 %

Avkastning på eget kapital E 5,0 % 49,6 % 20,7 % 6,3 % -0,3 %

Avkastning på sysselsatt kapital F 6,6 % 52,7 % 19,6 % 7,6 % 3,7 %

Räntetäckningsgrad G 2,6 30,4 8,0 2,4 1,2

KAPITALFÖRHÅLLANDEN      

Soliditet H 47,3 % 43,6 % 40,2 % 36,3 % 36,5 %

Kapitalets omsättningshastighet I 2,1 2,4 2,2 2,1 2,2

LIKVIDITET      

Likviditetsgrad I J 2,04 1,43 1,59 1,79 1,98

Likviditetsgrad II K 0,92 0,63 0,86 0,84 0,87

Kassaflöde från löpande verksamhet (MNOK) L  216   1 010   512   286   66 

AKTIER      

Resultat i NOK per aktie M 0,63 5,37 1,85 0,52 -0,02

Genomsnittligt antal aktier (milj)  129,5 129,5 129,5 129,5 126,8

Kassaflöde från löpande verksamhet 

i NOK per aktie N 1,67 7,80 3,95 2,21 0,52

Skattevärde i NOK per 12-31  12,36 8,79 7,78 6,25 5,20

RISK-belopp i NOK per 01-01 O - - -0,25 -0,16 -0,11

Utdelning i NOK per aktie P 0,00 2,60 0,75 0,25 0,15

PERSONAL      

Antal anställda per den 12-31  3 285 3 425 3 210 3 159 3 191

Antal årsarbetare  3 120 3 253 3 049 3 001 3 031

Sjukfrånvaro, procent Q 5,64 % 6,32 % 5,89 % 6,20 % 6,32 %

H1-värde R 18,3 17,5 17,3 18,7 16,0

A:

B:

C:

D:

E:

F:
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L:
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N:
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Finansiella nyckeltal
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 Koncernen  Moelven Industrier ASA

Belopp i MNOK Not  2008  2007  2006  2008  2007  2006

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Aktiekapital  647,7 647,7 647,7 647,7 647,7 647,7

Egna aktier  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bundna reserver  180,7 180,7 180,7 180,7 180,7 180,7

Summa bundet eget kapital  828,4 828,4 828,4 828,4 828,4 828,4

Balanserat resultat  850,3 723,9 394,1 143,9 115,2 241,3

Minoritetsintressen 21 18,0 17,4 11,2   

Summa eget kapital 22 1 696,7 1 569,7 1 233,7 972,3 943,6 1 069,7

Pensionsåtaganden 17 101,0 95,4 83,4 27,7 24,7 22,3

Uppskjuten skatt 6 82,6 94,5 53,3 0,0 0,1 3,3

Andra avsättningar 9 23,2 21,2 21,2 0,0 0,0 0,0

Summa avsättningar  206,8 211,1 157,9 27,7 24,8 25,6

Skulder till kreditinstitut 10 627,7 185,2 506,8 590,0 131,8 455,6

Långfristig räntebärande koncernskuld     0,0 0,0 9,4

Övriga långfristiga skulder 9 11,1 11,8 6,2 0,0 0,0 0,5

Summa långfristiga skulder  638,8 197,0 513,0 590,0 131,8 465,5

Skulder till kreditinstitut 10 2,0 46,6 11,5 573,0 841,0 552,5

Leverantörsskulder  393,9 476,5 418,8 11,3 6,4 4,1

Leverantörsskulder till koncernföretag     1,6 5,5 1,7

Kortfristig skuld till koncernföretag, icke räntebärande     27,0 41,5 81,4

Upplupna sociala kostnader  148,0 173,1 191,2 2,4 2,5 2,1

Avsatt för aktieutdelning  0,0 336,8 97,2 0,0 336,8 97,2

Skatter 5 44,0 224,5 67,2 16,4 67,0 25,3

Övriga kortfristiga skulder 9 459,6 368,9 381,1 26,7 21,9 27,7

Summa kortfristiga skulder  1 047,5 1 626,4 1 167,0 658,4 1 322,6 792,0

Summa skulder  1 893,1 2 034,5 1 837,9 1 276,1 1 479,2 1 283,1

Summa eget kapital och skulder 21 3 589,8 3 604,2 3 071,6 2 248,4 2 422,8 2 352,8

       

Ställda säkerheter 12 22,9 39,5 36,5 321,9 354,6 346,8

Ansvarsförbindelser 13 35,0 39,1 35,0 5,0 5,0 0,0

Antal aktier (nominellt värde per aktie 5 NOK) 22 - - - 129 542 384 129 542 384 129 542 384

16 februari 2009

Moelven Industrier ASA

Svein E. Skorstad

Ordförande

Elisabeth KrokeidePål Tajet Torstein A. Opdahl

Hans Rindal

Koncernchef

Gunde Haglund Guro Vale Kvavik Turid Fluge Svenneby

Styrelsessuppleant

Martin Fauchald

Balansräkning per 12-31

 Koncernen  Moelven Industrier ASA

Belopp i MNOK Not  2008  2007  2006  2008  2007  2006

TILLGÅNGAR 

Uppskjuten skattefordran 6    4,8 0,0 0,0

Goodwill  1,9 5,1 8,3 0,0 0,0 0,0

Övriga immateriella tilgångar  5,7 2,0 0,1 5,7 2,0 0,0

Summa immateriella tillgångar 14 7,6 7,1 8,4 10,5 2,0 0,0

Mark  68,9 67,9 68,6 3,7 3,5 3,5

Byggnader och annan fast egendom  305,4 314,8 314,1 2,7 3,9 5,2

Maskiner och anläggningar  987,6 799,6 717,0 0,9 1,2 1,6

Inventarier, verktyg och installationer  30,2 32,6 35,9 15,5 14,1 21,4

Summa materiella anläggningstillgångar 15, 16 1 392,1 1 214,9 1 135,6 22,8 22,7 31,7

Aktier i dotterbolag 18    914,2 1 007,6 1 051,3

Aktier och andelar i närstående bolag 20 10,3 12,7 14,1 0,0 0,0 0,0

Fordringar hos koncernföretag 11    1 162,3 987,5 1 118,1

Aktier och andelar i övrigt 19 1,1 0,7 7,4 0,1 0,1 5,1

Obligationer och andra värdepapper 7 0,2 5,4 4,3 0,0 4,0 4,0

Netto pensionsmedel 17 38,0 40,1 48,0 24,8 27,6 31,1

Summa finansiella anläggningstillgångar  49,6 58,9 73,8 2 101,4 2 026,8 2 209,6

Summa anläggningstillgångar  1 449,3 1 280,9 1 217,8 2 134,7 2 051,5 2 241,3

Varulager 8 1 174,4 1 301,9 846,5   

Kundfordringar 7 771,9 796,0 827,9 0,4 0,7 1,8

Kundfordringar hos koncernföretag     3,3 2,2 6,2

Fordringar hos koncernföretag     98,6 363,2 99,5

Övriga fordringar 7 164,4 147,7 127,8 11,4 5,0 3,8

Summa fordringar  936,3 943,7 955,7 113,7 371,1 111,3

Kassa och bank 10, 11 29,8 77,7 51,6 0,0 0,2 0,2

Summa omsättningstillgångar  2 140,5 2 323,3 1 853,8 113,7 371,3 111,5

Summa tillgångar 21 3 589,8 3 604,2 3 071,6 2 248,4 2 422,8 2 352,8

Forts. resultaträkning

Huvudeffekter av redovisning enligt IFRS

IFRS-siffrorna ingår inte i den reviderade årsredovisningen.

 2008 Effekt 2008 2007 2006

Belopp i MNOK IFRS  IFRS NGAAP IFRS IFRS

Resultaträkning 

Nettoomsättning 7 657,7 0,0 7 657,7 7 944,0 6 692,4

Råvaror och

förnödenheter 4 998,3 0,0 4 998,3 4 873,6 4 150,9

Personalkostnader 1 524,5 -8,1 1 532,6 1 433,5 1 261,1

Avskrivningar 196,0 -3,2 199,2 173,8 173,1

Rörelseresultat 156,0 11,3 144,7 992,8 387,7

Netto finansposter -150,2 -112,9 -37,3 -21,3 -26,2

Resultat före skatt 5,8 -101,6 107,4 971,5 361,5

Skattekostnad -3,1 -29,3 26,2 275,7 102,7

Årets resultat 8,9 -72,3 81,2 695,8 258,8

 2008 Effekt 2008 2007 2006

Belopp i MNOK IFRS  IFRS NGAAP IFRS IFRS

Balansräkning 

Uppskjuten skattefordran 0,0 0,0 0,0 20,8 0,0

Goodwill 20,7 18,8 1,9 20,7 20,7

Netto pensionsmedel 9,8 -28,2 38,0 11,9 19,8

Andra fordringar 164,5 0,0 164,5 142,8 132,7

Summa tillgångar 3 580,4 -9,4 3 589,8 3 607,5 3 060,7

Eget kapital 1 601,3 -95,4 1 696,7 1 878,0 1 301,9

Pensionsåtaganden 125,8 24,8 101,0 128,2 113,4

Uppskjuten skatt 31,0 -51,6 82,6 94,5 36,3

Skuld för aktieutdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga kortfristiga skulder 616,4 112,8 503,6 592,4 453,4

Summa eget kapital 

och skulder 3 580,4 -9,4 3 589,8 3 607,5 3 060,7

Soliditet  44,7 %  47,3 % 52,1 % 42,5 %
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KONCERNREDOVISNING

Koncernens omfattning

Koncernredovisningen är upprättad som om koncernen vore en enhet. 

Räkenskaperna omfattar moderbolaget Moelven Industrier ASA och 

dotterbolag där Moelven Industrier ASA, direkt eller indirekt, äger mer än 50 

procent av aktierna eller genom avtal har dominerande inflytande i företaget. 

Investeringar i företag där koncernen äger mellan 20 och 50 procent av aktierna 

och där koncernen också har betydande inflytande, har behandlats efter 

kapitalandelsmetoden. Vid gemensamt kontrollerad verksamhet används 

bruttometoden. Dotterbolag som tillkommit under året ingår i sin helhet i 

balans-räkningen per den 12-31, och resultatet från förvärvstidpunkten fram 

till 12-31 ingår i resultaträkningen. För dotterbolag som sålts under året är 

transaktioner från 01-01 och fram till försäljningstidpunkten inkluderade i 

resultaträkningen.

Eliminering av aktier i dotterbolag/goodwilll

Aktier i dotterbolag är eliminerade mot dotterbolagets eget kapital vid 

förvärvstidpunkten. Till eget kapital räknas eget kapital-andelen av tillfälliga 

differenser mellan räkenskapsmässiga och skattemässiga värden i dotterbolaget 

vid förvärvstidpunkten. Eventuellt mer-/mindrevärde vid förvärvstidpunkten 

har hänförts till de aktuella tillgångarna, och avskrivs senare i takt med dessa. 

Av brutto mervärde har upp-skjuten skatt beräknats och bokförts som skuld. Av 

brutto mindrevärde är uppskjuten skatteförmån beräknad och aktiverad. 

Mervärde som inte kan hänföras till tillgångar är uppfört i koncernbalans-

räkningen som finansiell goodwill och avskrivs över 5 till 10 år. I anslutning till 

förvärv kan avsättningar till omstruktureringskostnader samt omvärderingar av 

företagens värden vid förvärvstidpunkten påverka aktiverad finansiell goodwill. 

På basis av ny information om värdena i de förvärvade företagen kan 

förvärvskostnader och goodwill korrigeras under första hela räkenskapsåret 

efter förvärvet.

Omräkning av utländska dotterbolag

Årsredovisningarna för utländska dotterbolag är för alla balansposter 

omräknade till NOK efter dagskursen vid redovisningsperiodens slut. Alla 

poster i resultaträkningen är omräknade till NOK enligt genomsnittskurser för 

räkenskapsåret. Omräkningsdifferens som uppstår vid konsolidering ingår i 

koncernbalansräkningen under fritt eget kapital.

Aktier och andelar i närstående företag

Närstående företag där koncernen inte har kontrollerande ägarintressen, men 

ändå har en betydande ägarandel (20 – 50 procent) och inflytande, har 

värderats efter kapitalandelsmetoden i koncern-redovisningen. Koncernens 

andel av företagets resultat efter skatter (och avskrivning på goodwill), 

resultatförs som ”intäkt på investering i närstående företag”. I koncernbalans-

räkningen är aktier i närstående företag uppförda till självkostnadspris, med 

tillägg för ackumulerade resultatandelar. Resultatandelen skall vara minskad 

med eventuellt mottagen utdelning. I ägarföretagets balansräkning är 

aktieposten uppförd enligt kostnadsmetoden. Vid nedskrivning enligt 

aktiebolagslagens krav, sätts aktievärdet till aktieägarens andel av det 

närstående företagets värde. Ägarandel i kommanditbolag och handelsbolag 

där koncernen har ett betydande inflytande är redovisade enligt kapitalandels-

metoden. Andelarnas netto resultateffekt visas på egen rad i resultaträkningen. 

Andelen av företagens tillgångar och skulder visas netto i balansräkningen.

Gemensamt kontrollerad verksamhet

För företag i gemensamt kontrollerad verksamhet används bruttometoden, 

med inarbetning av koncernens proportionella ägarandel av företagets 

resultat- och balansposter.

Minoritetsintressen

Minoritetsintressen framträder i koncernens egna kapital som de främmande 

ägarintressenas odelade andel av bokfört eget kapital i det aktuella dotter-

företaget. I resultatet för koncernen görs avdrag för, eventuellt tillägg för, 

minoritetsintressenas andel av resultatet efter skatt för det aktuella företaget.

Elimineringar av interna transaktioner

Orealiserade vinster i företagens varulager, som härrör från koncerninterna 

leveranser, har eliminerats från koncernens varulager och rörelseresultat. 

Vinster vid försäljning av anläggningstillgångar inom koncernen har eliminerats 

från avskrivningsunderlag och rörelseresultat. Uppskjuten skatt elimineras i 

koncernredovisningen så att skattekostnad knuten till internvinst först kommer 

till beskattning vid försäljning ut ur koncernen. I koncernredovisningen har 

dessutom eliminerats för intern aktieutdelning, koncernbidrag, intäkts- och 

kostnadsöverföringar samt fordringar och skulder mellan koncernföretag.

Underkoncern

Moelven utarbetar inte koncernbokslut för underkoncern. Moelvenkoncernen är 

indelad i divisioner som inte följer formell ägarstruktur.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Klassificering av tillgångar och skulder

Tillgångar och skulder knutna till verksamhetens varucirkulation har 

klassificerats som omsättningstillgångar respektive kortfristiga skulder. Andra 

fordringar och andra kortfristiga skulder är klassificerade som kortfristiga poster 

om de förfaller till betalning inom ett år efter tidpunkten för räkenskapsårets 

slut. Övriga tillgångar och skulder är klassificerade som anläggningstillgångar 

respektive långfristiga skulder. Närmaste årets amortering av långfristig 

finansiering har behandlats som långfristigt lån.

Kundfordringar

Kundfordringar och andra fordringar redovisas i balansräkningen efter avdrag 

för avsättningar till täckning av beräknade förluster.

Tillgångar och skulder i främmande valuta

Betalningsmedel i främmande valuta är omräknade efter balansdagens kurs. 

Kursvinster och -förluster hänförliga till poster som ingår i varukretsloppet har 

behandlats som försäljningsintäkter eller inköpskostnader. Övriga kursvinster 

och -förluster ingår i finansresultatet. Det har gjorts undantag från dags-

kursprincipen vid valutasäkring. Övriga poster i främmande valuta är 

omräknade efter respektive lägsta/högsta kursen vid anskaffningstidpunkten 

och kursen per den 12-31. Kundfordringar och leverantörsskulder säkrade med 

valutaterminskontrakt är omräknade till terminskurs per den 12-31.

Finansiella instrument utanför balansräkningen

Intentionen bakom de ingångna finansiella avtalen skapar förutsättningarna 

för vald räkenskapsmässig behandling.

Säkringsinstrument – valuta

Koncernen finansierar som huvudregel tillgångar med skulder i samma valuta. 

In- och utbetalningar i anslutning till köp och försäljning i främmande valuta 

säkerställs som huvudregel genom terminskontrakt. Agio och disagio i 

anslutning till denna typ av säkringar bokförs tillsammans med de objekt 

avtalet skall säkra, d v s som försäljningsintäkter eller inköpskostnader.

Valutasäkringar som görs i anslutning till lånetransaktioner, förs som 

finansposter.

Redovisningsprinciper

 Koncernen  Moelven Industrier ASA

Belopp i MNOK Not  2008  2007  2006  2008  2007  2006

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

Resultat före skatt  107,4 972,2 336,4 40,1 274,5 50,9

Årets betalda skatter 5 -224,5 -67,2 -48,0 -67,0 -25,3 -31,0

Nedskrivning av långfristig fordran  4,0 0,1  4,0 0,1 3,6

Avskrivningar 14, 16 199,2 177,0 177,6 9,7 9,9 15,9

Nedskrivning av aktier  1,0 5,0  0,0 17,4 13,2

Vinst/förlust vid försäljning av anläggningstillgångar  -2,4 -7,8 -7,0 -4,5 0,0 -5,8

Korrigeringsposter - koncern  0,0 11,7 9,0 0,0 0,0  0,0

Kostnad för icke utbetald pensionskostnad och 

intäktsförda ej inbetalda pensionsmedel 17 7,7 7,6 8,7 5,7 5,7 4,7

Resultatandel från närståande bolag 20 2,2 -0,1 3,9 0,0 0,0 0,0 

Förändring av omsättningstillgångar exkl kassa och bank och lån  134,9 -396,4 -8,5 -7,2 3,9 -4,6

Förändring av kortfristiga skulder  -15,0 311,6 40,2 5,9 0,7 -8,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten  214,5 1 013,7 512,3 -13,3 286,9 38,4

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN  

Investeringar i anläggningstillgångar 15 -345,9 -292,4 -244,6 -14,0 -3,0 -1,8

Nettobetalningar för förvärv/försäljning av dotterbolag  0,0 -51,7 0,0 0,0 -35,3 0,0

Inbetalningar vid försäljning av anläggningstillgångar 15 12,2 25,2 27,6 5,0 0,0 7,2

Investeringar i finansiella tillgångar  1,2 14,9 20,6 -81,4 197,2 -111,7 

Kortfristig utlåning  0,0 0,0 0,0 264,6 -263,7 23,6

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -332,5 -304,0 -196,4 174,2 -104,8 -82,7

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN  

Förändring av kortsiktiga lån inkl checkräkningskredit  -44,5 -244,8 -19,3 -282,5 248,6 309,3

Kassaflöde från resultat i närstående bolag  0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 

Inbetalning av eget kapital (minoritet)  2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Förändring av långfristiga skulder  449,4 -341,7 -242,5 458,2 -333,7 -232,7

Lämnad aktieutdelning  -336,8 -97,2 -32,4 -336,8 -97,2 -32,4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  70,1 -683,6 -293,9 -161,1 -182,3 44,2

BEHÅLLNING  

Årets kassaflöde  -47,9 26,1 22,0 -0,2 0,0 -0,1

Likvida medel vid årets början  77,7 51,6 29,6 0,2 0,2 0,3

Likvida medel vid årets slut 10 29,8 77,7 51,6 0,0 0,2 0,2

DISPONIBEL LIKVIDITET 

Likvida medel vid årets slut  29,8 77,7 51,6 

Outnyttjade krediter  754,9 1 160,6 907,6 

Spärrade bankmedel  2,7 3,5 0,0 

Disponibel likviditet vid årets slut  782,0 1 234,8 959,2 

Tilläggsinformation beträffade förvärv/försäljning av dotterbolag 

Anläggningstillgångar  0,0 31,1 0,0 

Omsättningstillgångar  0,0 47,0 0,0 

Kassa och bank  0,0 27,6 0,0 

Tillgångar  0,0 105,7 0,0 

Eget kapital  0,0 0,0 0,0 

Räntebärande skulder  0,0 64,8 0,0 

Icke räntebärande skulder  0,0 40,9 0,0 

Eget kapital och skulder  0,0 105,7 0,0 

2008: Inga förvärv eller avyttringar av verksamheter.

2007: Förvärv av Trysil Skog AS, SB Sågbränsle AB, Vänerbränsle AB, Finnforest Plyfa Holding AB och Finnforest Sverige AB. 

2006: Inga förvärv eller avyttringar av verksamheter.

Kassaflödesanalys
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Uppskjuten skatt

Avsättning för uppskjuten skatt är genomförd enligt skuldmetoden utan 

diskontering. 

Uppskjuten skatt i balansräkningen är baserad på utjämningsmetoden. Detta 

innebär att eventuell balansförd uppskjuten skatteförmån/skatteskuld är ett 

nettotal. Det finns emellertid vissa begränsningar i möjligheterna att utföra 

utjämning. Detta gäller bland annat tillfälliga differenser som inte kan växlas 

inom samma tidsperiod.

VALUTAKURSER

Följande kurser mot norska kronor (NOK) har använts 

vid konsolidering av koncernbokslutet;

  2008  2007  2006

Svenska kronor (SEK)   

Resultatkurs  0,8547 0,8668 0,8696

Balanskurs 0,9042 0,8455 0,9112

Danska kronor (DKK)   

Resultatkurs  1,1029 1,0762 1,0788

Balanskurs 1,3238 1,0675 1,1049

Euro (EUR)   

Resultatkurs  8,2226 8,0184 8,0468

Balanskurs 9,8650 7,9610 8,2380

Brittiska pund (GBP)   

Resultatkurs  10,327 11,723 11,802

Balanskurs 10,121 10,810 12,268

Resultatkursen är en genomsnittskurs för året.

Balanskursen är slutkursen per 12-31.

Säkringsinstrument – räntor

Eventuella över- eller underkurser vid förtida inlösen av långfristiga lån med 

räntebindning behandlas som finansiella poster. Huvuddelen av koncernens 

skulder har prissats med marginal mot en definierad basränta. Delar av denna 

är säkrad med swap-avtal. Dessutom används valutaswappar för att reducera 

räntespreaden i koncernkonto-systemen. In- och utbetalningar i förbindelse 

med denna typ av säkringar förs tillsammans med de objekt avtalet skall säkra, 

d v s som finansiella poster.

Varulager

Lager av råvaror och inköpta varor för vidareförsäljning (handelsvaror) har 

värderats till det lägsta värdet av anskaffningskostnaden och verkligt värde. 

Verkligt värde är förväntat försäljningsspris vid framtida försäljningstidpunkt 

efter avdrag för försäljningskostnader. Lager av tillverkade varor (varor under 

arbete och färdigtillverkade varor) och projekt har värderats till full  

tillverkningskostnad vid produktionsställena, eller till förväntat försäljningspris 

om detta är lägre än full tillverkningskostnad. I full tillverkningskostnad är 

inkluderat, förutom anskaffningskostnader för råvaror och inköpta varor, andra 

direkta och indirekta produktionskostnader samt andelen av de fasta 

kostnaderna som är knutna till produktionsprocessen.

Anläggningskontrakt/projekt

Projekt enligt kontrakt är nettoredovisade i balansräkningen. Detta innebär att 

projektbehållningen har reducerats med förskotts-inbetalningar knutna till 

projekten. Anläggningskontrakt bokförs genom löpande avräkning/

delfakturering, så att intäkten bokförs under projektets genomförande. 

Anläggningskontrakt har värderats till full tillverkningskostnad med tillägg 

av en andel av vinsten baserad på färdigställandegrad. Färdigställandegraden 

är baserad på uppkomna kostnader i förhållande till kalkylerade totalkostnader. 

Förväntade förluster på projekt kostnadsförs i sin helhet.

Aktier i andra företag

Behållningen av finansiella aktieinvesteringar per den 12-31 har värderats separat. 

Vinst/förlust vid försäljning eller nedskrivning av aktiebehållningarna har 

behandlats som rörelseintäkter respektive rörelsekostnader.

Pensionsmedel, pensionsåtaganden och pensionskostnader

Koncernens norska företag
Alla norska företag har kollektiva avgiftsbestämda pensionsplaner. Det är 

system med en spardel och riskdel med intjänade rättigheter. Pensionspremien 

utgiftsförs löpande. För framtida förpliktelser knutna till riskdelen har hänsyn 

tagits i balanserade pensionsförpliktelser.

I 2005 startades kollektiv avgiftsbestämd pension, med frivillig övergång för 

de som var anslutna till koncernens kollektiva förmånsbestämde pensionspla-

ner. De förmånsbestämde pensions-planerna löper vidare som stängda system 

och det ansluts inte nya medlemmar till dessa system. Alla nyanställda ska ingå 

i koncernens avgiftsbestämda kollektiva pensionsplaner.

De stängda systemen är förmånsbestämde pensionsplaner som ger de 

anställda rättigheter till avtalade framtida pensionsersättningar. Förmånerna 

är baserade på antal intjänandeår och lönenivå vid uppnådd pensionsålder. 

Pensionssystemen behandlas räkenskapsmässigt i överensstämmelse med 

NRS 6 (Norsk RegnskapsStandard) för pensionskostnader. Åtaganden som är 

baserade på förmånsplaner år auktariemässigt beräknade. Åtagandena har 

reducerats med värdet av samlade pensionsmedel och med tillägg för 

neddiskonterat värde av osäkrade pensionsåtaganden. Åtagandena för 

avtalsgrundad pension ingår i beräkningen. För en del pensionskontrakt är 

pensionsmedlen större än pensionsåtagandena. Överfinansieringen har 

redovisats som ”netto pensionsmedel” under finansiella investeringar i 

balansräkningen. Överfinansieringen är tillgänglig med hänsyn till koncernens 

sammansättning och alternativ användning av pensionsmedlen. I årets 

pensionskostnad ingår nuvärdet av årets intjänade pensioner, uppkomna 

räntekostnader för pensionsåtaganden, reducerade med förväntad avkastning 

på pensionsmedel. Pensionskostnaden ingår i räkenskaperna under rubriken 

”lönekostnader”.

Koncernens utländska företag

Många av koncernens utländska företag erbjuder sina anställda pensions-

förmåner genom överenskomna individuella avgifts-bestämda pensionsplaner.

I Sverige ingår de flesta anställda i ett kollektivt tjänstepensionsavtal.  

Systemet är definierat som en flerföretagsförsäkring (”multi-employer plan”). 

Tjänstemän födda före 1979 ingår i en ITP-plan (Individuell Tjänste Pension) 

som också är definerad som en förmånsplan. På grund av bristande möjligheter 

för pålitlig beräkning av förmånsbeloppet i dessa planer finns det inte 

tillräckligt med information på individbasis för att bokföra planerna som 

ersättningsutfästelser. Planerna är enligt god räkenskapssed bokförda som om 

de är avgiftsbestämda system. Tjänstemän som är födda efter 1979 ingår i en 

ITP-plan som är definierad som premiebaserad och därmed räkenskapsmässigt 

behandlad som ett avgiftsbaserat system.

Forsknings- och utvecklingskostnader

Alla utgifter i anslutning till marknadsundersökningar, marknadsutveckling och 

utveckling av nya produkter kostnadsförs efter hand som de uppkommer.

Miljöinvesteringar

Utgifter i förbindelse med initiativ till förbättring av inre och yttre miljö 

kostnadsförs när de uppkommer, om inte initiativen medför ökning av 

kapacitet, produktivitet eller ekonomisk livslängd.

Offentliga investeringsbidrag

Intäktsförningen av driftsbidrag följer de grundläggande intäkts- och 

kostnadsförningsprinciperna. Mottagna driftsbidrag har förts mot de 

kostnads- och intäktsposter bidraget är relaterat till, och har behandlats som 

en kostnadsreduktion i de fall bidraget är öronmärkt för bestämda drifts- 

kostnader. Investeringsbidrag har behandlats enligt bruttoprincipen och förts 

upp som rörelseintäkter. Intäktsförningen sker i takt med avskrivningarna för 

investeringsobjektet.

Anläggningstillgångar/avskrivningar

Anläggningstillgångar är i balansräkningen upptagna till ursprungliga 

anskaffningskostnader med avdrag för ackumulerade planenliga avskrivningar.

Planenliga avskrivningar sker enligt fastställd avskrivningsplan, och har 

beräknats linjärt över anläggningstillgångarnas livslängd. Vinst/förlust vid 

försäljning av anläggningstillgångar är behandlade som normala rörelseintäkter/ 

rörelsekostnader.

Underhållskostnader

Kostnader i förbindelse med normalt underhåll och reparationer av produktions-

utrustning och andra produktionsmedel kostnadsförs efter hand som de 

uppkommer. Uppgradering och utbyte av produktionsmedel betraktas som 

investeringar och aktiveras.

Leasing

Man skiljer mellan finansiell och operationell leasing efter en konkret värdering 

av det enskilda leasingavtalet. Vid operationell leasing kostnadsförs 

leasinghyran direkt. Finansiellt leasade produktionsmedel aktiveras och 

avskrivs som ordinära varaktiga produktionsmedel över förväntad livstid. De 

framtida betalningsåtagandena klassificeras som räntebärande skuld med 

kontraktsmässig uppdelning av leasinghyran i räntekostnad och amortering.
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3.2 – Fördelning av rörelseintäkter efter geografiska marknader

 Koncern  Timber  Wood  Byggsystem

Belopp i MNOK 2008  2007  2006  2008  2007  2006  2008  2007  2006  2008  2007  2006

Skandinavien  6 487 6 626 5 502 1 433 1 984 1 623 2 539 2 808 2 351 2 711 2 324 1 887

Euro-länderna  605 678 571 545 609 474 56 64 92 4 5 5

Övriga Europa  309 393 356 244 296 228 32 43 85 33 54 43

Japan  49 117 69 48 117 65 1 0 2 0 0 2

Övriga marknader  208 130 194 202 130 194 6 0 0 0 0 0

Summa  7 658 7 944 6 692 2 472 3 136 2 584 2 634 2 915 2 269 2 748 2 383 1 938

3.3 – Fördelning av rörelseintäkter efter produktionsland

 Koncern  Timber  Wood  Byggsystem

Belopp i MNOK 2008  2007  2006  2008  2007  2006  2008  2007  2006  2008  2007  2006

Norge  3 906 3 977 3 210 678 923 723 1 670 1 827 1 520 1 704 1 430 1 154

Sverige  3 752 3 968 3 482 1 794 2 213 1 861 964 1 088 1 010 1 044 953 784

Summa  7 658 7 944 6 692 2 472 3 136 2 584 2 634 2 915 2 530 2 748 2 383 1 938

3.1 – Huvudtal för koncern och divisioner 

Kriterier för indelning i divisioner
Divisionerna är indelade efter Moelvens tre kärnverksamheter; Timber, Wood og Byggsystem. Divisionerna har byggts upp kring självständiga dotterbolag med 

aktiviteter klart definierade inom divisionerna. Alla transaktioner mellan divisionerna genomförs på affärsmässiga villkor. Indelningen i divisioner avviker från 

den formella juridiska ägarstrukturen.

Huvudtal  Koncern  Timber  Wood  Byggsystem

Belopp i MNOK 2008  2007  2006  2008  2007  2006  2008  2007  2006  2008  2007  2006

Nettoomsättning  7 657,7 7 944,0 6 692,4 2 472,4 3 136,4 2 583,6 2 634,0 2 914,6 2 530,0 2 748,0 2 382,8 1 937,5

Av- och nedskrivningar  199,2 177,0 177,6 84,6 72,2 67,4 67,4 61,1 58,4 35,2 31,5 31,2

Rörelseresultat   144,7 989,6 373,2 -143,3 544,4 161,4 80,3 324,4 118,3 235,1 159,3 121,8

Finansiella poster  -37,3 -17,4 -36,8 -13,1 0,3 -9,9 -17,1 -7,6 -14,0 14,7 10,7 1,1

Resultat före skatt  107,4 972,2 336,4 -156,4 544,7 151,5 63,2 316,8 104,3 249,8 170,0 122,9

Rörelsemarginal i procent  1,9 12,5 5,6 -5,8 17,4 6,2 3,0 11,1 4,7 8,6 6,7 6,3

Kassaflöde från rörelsen    343,9 1 166,6 550,8 -58,7 616,6 228,8 147,7 385,5 176,7 270,3 190,8 153,0

Balansomslutning  3 589,8 3 604,2 3 071,6 1 572,8 1 788,5 1 407,0 1 563,5 1 685,3 1 378,1 1 108,6 1 041,7 1 035,9

Räntebärande skulder   629,7 231,7 518,3 463,8 212,6 270,1 410,7 351,0 353,1 18,2 37,8 35,4

Icke räntebärande skulder    1 263,4 1 802,8 1 319,6 389,6 763,7 440,7 480,4 673,8 476,3 580,4 579,8 432,7

Soliditet i procent    47,3 43,6 40,2 45,7 44,4 47,6 43,0 39,2 39,8 55,0 40,7 50,3

Investeringar   346 292 245 175 130 121 109 106 78 46 54 44

Antal årsarbetare   3 120 3 253 3 049 763 827 784 836 874 828 1 437 1 466 1 363

3 DIVISIONER

KONCERNEN

Händelser år 2008

•	 Moelven	Wood	AS	och	det	entreprenörsägda	företaget	MjøsCon	AS	har	bildat		

 Moelven Iso3 AS. Moelvens ägarandel är 65 procent av 2,6 MNOK. Iso3 är  

 en isolerad regel av trä som skall klara isoleringskraven i de nya bygg- 

 bestämmelserna med reducerad väggtjocklek och därmed lägre kostnad  

 än andra produkter. Projektet är inne i en teknisk och marknadsmässig  

 testfas som är avgörande för beslut om en industrialiseringsprocess från   

 sommaren 2009.

Interna transaktioner:

•	 Det	har	genomförts	en	fusion	mellan	Moelven	Elektro	AS	och	dotterbolaget		

 Mesna Installasjon AS.

Händelser år 2007

•	 Moelven	Industrier	ASA	förvärvade	per	1	november	2007	samtliga	aktier	i		

 Trysil Skog AS som är beläget i Innbygda i Trysil kommun. Företaget är ett  

 kombinerat sågverk och hyvleri och hade en omsättning på 130 MNOK och  

 59 anställda under 2006. Företaget som har ändrat namn till Moelven Trysil  

 AS, kommer att ingå i Moelvens Wood division. Förvärvet anmäldes till   

 konkurrensmyndigheten och det framkom inga invändningar mot Moelvens  

 övertagande.

•	 Moelven	Industrier	AB	förvärvade	per	1	oktober	2007	samtliga	aktier	i		 	

 företaget FF Plyfa Holding AB som till 100 procent äger företaget Finnforest  

 Sverige AB, ett företag vars ändamål är att äga och förvalta en lagerbyggnad i  

 Malmö som nyttjas av Wood som skivlager. Företagen har inga anställda och  

 har nu ändrat namn till Moelven Malmö Holding AB och Moelven Malmö AB.

•	 Moelven	Industrier	AB	använde	förköpsrätten	till	aktier	i	SB	Sågbränsle	AB		

 och äger nu tillsammans med koncernens svenska sågverk 77,8 procent av  

 aktierna. Företaget äger 100 procent av aktierna i Vänerbränsle AB som   

 omsätter biobränsleprodukter och flisprodukter till industrin. Vänerbränsle  

 AB, som har fyra anställda, hade en årsomsättning på 160 MSEK under 2006.  

 Närmare 80 procent av företagets omsättning är baserad på flisprodukter  

 från Moelvens sågverk. Företagets huvudkontor ligger i Kristinehamn. SB  

 Sågbränsle AB/Vänerbränsle AB blev konsoliderat in i Moelven per 1 januari  

 2007. 

Händelser år 2006

•	 Moelven	Industrier	ASA	har	tillsammans	med	SIVA,	etablerat	forsknings-	och		

 utvecklingsbolaget Moelven Utvikling AS. Moelven Industrier ASA äger 70  

 procent och SIVA äger 30 procent. Bolagets ändamål är att bidra till   

 kommersialisering av idéer relaterade till produkter av trä med tillhörande  

 tjänster. Bolaget startade med två anställda.

•	 Moelven	Industrier	ASA	har	etablerat	bolaget	Moelven	Bioenergi	AS	med		

 avsikt att öka satsningen på bioenergi och termisk fjärrvärme genom   

 utveckling av värmeanläggningen i Brumunddal. Eidsiva Energi AS och   

 Mjösen Skog BA inbjöds till att delta i projektet och avtal har ingåtts. När  

 projektet med investeringari Brumunddal startas kommer ägarsamman-  

 sättningen i bolaget att bli 40 procent Moelven Industrier ASA och 30   

 procent vardera för de andra två.

1 2KÖP OCH FORSÄLJNING AV VERKSAMHETER NETTOOMSÄTTNING

KONCERNEN

I nettoomsättningen har eliminering skett för interna leveranser och tjänster 

mellan koncernföretag med 4 027 MNOK (4 615 år 2007).

MOELVEN INDUSTRIER ASA

Belopp i MNOK 2008  2007 2006

Nettovinst vid försäljning av

anläggningstillgångar 4,5 0,0 5,8

Nettovinst vid försäljning av värdepapper  0,0 0,3 3,1

Dotterbolags andelar av

gemensamma kostnader  20,0 21,5 21,0

IT-tjänster  29,0 28,1 31,8

Hyresintäkter – utanför koncernen   1,2 1,3 1,1

Hyresintäkter – inom koncernen  5,3 5,2 3,7

Övrigt  11,4 11,2 10,1

Summa övriga rörelseintäkter  71,4 67,6 76,6 

Noter
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6.1 – Uppskjutet skatteåtagande

 Koncernen  Moelven Industrier ASA

Belopp i MNOK    2008  2007  2006  2008  2007  2006

Tillfälliga differenser 

Fordringsreserver -3,2 -2,0 -1,9 -2,1 -1,0 -1,0

Varulagerreserver  5,2 7,7 22,2   

Kostnadsavsättningar enligt god redovisningssed  -10,7 -8,6 -7,6 -3,5 -3,5 -5,4

Övriga kortfristiga differenser   29,7 26,5 0,2   

Delsumma kortfristiga differenser   21,0 23,6 12,9 -5,6 -4,5 -6,4

Anläggningsreserv   40,8 44,3 41,3 -1,1 1,7 4,6

Vinst och förlustkonto    3,9 3,9 2,3 2,8 2,1 2,7

Pensionsmedel  10,6 9,4 13,5 6,9 7,7 8,7

Pensionsåtaganden  -26,6 -23,8 -23,4 -7,8 -6,9 -6,3

Övriga långfristiga differenser   36,3 37,1 7,4 0,0 0,0 0,0

Delsumma långfristiga differenser    65,0 70,9 41,1 0,8 4,6 9,7

Utjämnade skattemässigt ackumulerade underskott -3,4 0,0 -0,7   

Skattereducerande differenser (-), skatteökande (+)  82,6 94,5 53,3 -4,8 0,1 3,3

Uppskjutet skatteåtagande    82,6 94,5 53,3 -4,8 0,1 3,3

Skatteeffekten har beräknats utifrån 28 procent nominell skatt i Norge och en ny skattesats från den 1 januari 2009 på 26,3 procent i Sverige.

6 SKATTEEFFEKT AV TILLFÄLLIGA DIFFERENSER MELLAN REDOVISNINGS- OCH SKATTEMÄSSIGA 
BALANSVÄRDEN 

5 SKATTEKOSTNAD

 Koncernen  Moelven Industrier ASA

Belopp i MNOK    2008  2007  2006  2008  2007  2006

Resultat före skatt  107,4 972,2 336,4 40,1 274,5 50,9

Nominell skatt 28 %  30,1 272,2 94,2 11,2 76,9 14,2

Netto skatteeffekt av icke beskattningsbara poster 0,0 0,0 0,0 0,0 -16,2 0,0

Skatteeffekt av permanenta differenser  4,3 4,8 2,7 0,2 3,1 3,3

Korrigering av skatter från tidigare år¹ -8,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa skattekostnad  26,2 276,8 96,9 11,4 63,8 17,5

Resultat efter skatt  81,2 695,4 239,5 28,7 210,7 33,4

Skatteprocent  24,4 % 28,5 % 28,8 % 28,5 % 23,2 % 34,4 %

Skattekostnaden består av betalbara skatter i       

Norge   42,0 117,7 55,8 16,4 67,0 25,2

Sverige   1,2 104,9 10,6   

Danmark och övriga länder 0,8 1,9 0,8   

Summa betalbar skatt  44,0 224,5 67,2 16,4 67,0 25,2

Förändring av uppskjuten skatt    -17,8 52,3 29,7 -5,0 -3,2 -7,7

Summa skattekostnad    26,2 276,8 96,9 11,4 63,8 17,5

1. Till följd av ändringar i företagsskattesatsen i Sverige från 28 % till 26,3 % från 2009, har det intäktsfört reduktioner i uppskjuten skatt knutna till tillfälliga differenser i  

 koncernens svenska dotterbolag.

3.5 – Fördelning av kundfordringar och varulager per division

 Koncern  Timber  Wood  Byggsystem

Belopp i MNOK 2008  2007  2006  2008  2007  2006  2008  2007  2006  2008  2007  2006

Varulager och pågående projekt   1 174,4 1 301,9 827,9 414,4 490,3 292,0 680,2 669,4 266,8 131,2 129,3 301,5

Kundfordringar  771,9 796,0 846,5 255,1 286,7 306,3 256,4 206,8 419,8 304,3 322,4 106,8

Brutto rörelsekapitalbindning    1 946,3 2 097,9 1 674,4 669,5 777,0 598,3 936,6 876,2 686,6 435,5 451,7 408,3

I procent av nettoomsättning    25 % 26 % 25 % 27 % 25 % 23 % 36 % 30 % 27 % 16 % 19 % 21 %

Leverantörsskulder   393,9 476,5 418,8 152,4 187,1 188,0 158,1 179,5 174,5 95,5 140,1 118,2

Netto rörelsekapitalbindning    1 552,3 1 621,4 1 255,6 517,1 589,9 410,3 778,5 696,7 512,1 340,0 311,6 290,1

I procent av nettoomsättning   20 % 20 % 19 % 21 % 19 % 16 % 30 % 24 % 20 % 12 % 13 % 15 %

3.4 – Antal anställda per division

 Koncern  Timber  Wood  Byggsystem

Belopp i MNOK 2008  2007  2006  2008  2007  2006  2008  2007  2006  2008  2007  2006

Norge  1 756 1 802 1 686 252 279 274 582 623 561 871 846 834

Sverige  1 492 1 590 1 501 544 587 551 271 274 291 638 692 598

Danmark  27 25 20    27 25 20    

Övriga länder  10 8 3 7 3     3 5 3

Summa  3 285 3 425 3 210 803 869 825 880 922 872 1 512 1 543 1 435

Det fanns 90 anställda i övrig verksamhet vid utgången av 2008, varav 51 var anställda i Norge och 39 i Sverige. Övrig verksamhet består av moderföretaget 

Moelven Industrier ASA, virkesförsörjning och bioenergi samt gemensamma tjänster som innovation, ekonomi, finans, försäkring, IT, kommunikation och personal.

 Koncernen

Belopp i MNOK   2008  2007  2006

Inköp av råvaror, halvfabrikat, handelsvaror och tjänster 4 302,0 4 621,0 3 651,9

Fraktkostnader – sålda varor    419,4 382,8 364,1

Förändring av lager av råvaror och inköpta varor 201,3 -130,2 134,9

Varukostnad 4 922,7 4 873,6 4 150,9

 

4 VARUKOSTNAD
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10.1 – Räntebärande fordringar och skulder

 Koncernen  Moelven Industrier ASA

Belopp i MNOK    Genomsn.ränta 2008 2008 2007 2006 Genomsn.ränta 2008 2008  2007  2006

Spärrade bankmedel     2,7 3,5 0,0  0,0 0,0 0,0

Andra bankmedel     27,1 74,2 51,6  0,0 0,2 0,2

Summa bankmedel   29,8 77,7 51,6  0,0 0,2 0,2

Checkräkning och övriga 

kortfristiga räntebärande skulder   2,0 46,6 11,5  573,0 841,0 552,5

Långfristiga räntebärande skulder i 

NOK  7,58 % 38,9 51,5 38,3 7,53 % 5,0 5,0 0,0

SEK  5,32 % 568,9 133,7 468,5 5,31 % 565,1 126,8 455,6

DKK  5,73 % 19,9 0,0 0,0 5,73 % 19,9 0,0 0,0

EUR    0,0 0,0   0,0 0,0

Summa långfristiga räntebärande skulder    627,7 185,2 506,8  590,0 131,8 455,6

Netto räntebärande skulder    599,9 154,0 466,7  1 163,0 972,6 1 007,9

10 KASSA OCH BANK OCH SKULDER

10.2 – Amorteringsplan långfristiga skulder

 Koncernen Moelven Industrier ASA

Belopp i MNOK   2008 2007 2006  2008  2007  2006

Långfristiga skulder som förfaller inom  

1 år  2,6 13,8 14,4  0,0 0,0 0,0

2 år  2,1 3,1 8,4  0,0 0,0 0,0

3 år  621,7 2,5 1,6  590,0 0,0 0,0

4 år  1,3 163,8 1,4  0,0 131,8 0,0

5 år  0,0 1,8 480,0  0,0 0,0 455,6

6 år och mer   0,0 0,2 1,0  0,0 0,0 0,0

Summa   627,7 185,2 506,8  590,0 131,8 455,6

10.4 – Totala ramar och krediter

 Koncernen och 

 Moelven Industrier ASA 

Belopp i MNOK      2008 2007 2006

Ramar  1 050,0 1 050,0 1 050,0

Krediter  585,0 126,8 455,6

Återstående löptid i månader   30 42 54

10.3 – Räntereglering 

 Koncernen

Belopp i MNOK– fördelat på valuta     NOK SEK 

Räntereglering för de angivna åren 

2009 0,0 200,0 

2010 0,0 0,0 

2011 35,0 100,0 

2012 0,0 200,0 

2013 0,0 150,0 

2014 och senare   0,0 125,0 

 

 Moelven Industrier ASA 

Belopp i MNOK– fördelat på valuta     NOK SEK 

Räntereglering för de angivna åren 

2009 0,0 200,0 

2010 0,0 0,0 

2011 5,0 100,0 

2012 0,0 200,0 

2013 0,0 150,0 

2014 och senare  0,0 125,0 

Lånen har tagits upp med negativ pantsättningsförklaring, och har vanliga 

klausuler knutna till eget kapital, soliditet och kassaflöde.

6.2 – Uppskjuten skatt från ackumulerade underskott 

 Koncernen

Belopp i MNOK    2008  2007  2006

Norge  0,0 0,0 0,0

Sverige  0,0 0,0 0,7

Danmark och övriga länder    0,0 0,0 0,0

Summa uppskjuten skatt från 

ackumulerade underskott  0,0 0,0 0,7

7.1 – Kortfristiga fordringar

KONCERNEN

Belopp i MNOK    2008  2007  2006

Kundfordringar   

Kundfordringar brutto  776,7 798,7 831,6

Avsättning för förlust på fordringar    -4,8 -2,7 -3,7

Kundfordringar netto  771,9 796,0 827,9

Årets bokförda förlust på fordringar   2,5 1,3 0,3

Ändring i avsättning för förlust    -2,1 1,0 0,0

Förlust på fordringar i resultaträkningen    4,6 0,3 0,3

Övriga fordringar   

Mervärdesskatt  66,0 76,7 52,4

Övriga fordringar   98,4 71,0 75,4

Summa övriga fordringar   164,4 147,7 127,8

Övriga fordringar består av andra periodiseringar, förskottsbetalningar och 

rörelserelaterade poster. En stor del av koncernens kundfordringar är säkrade genom 

kundkreditförsäkring.

7.2 – Långfristiga fordringar

MOELVEN INDUSTRIER ASA

Obligationer och andra fordringar på totalt NOK 4,0 mill. per den 12-31-07 är en 

fordran på SIVA Moelv Näringspark AS som är nedskriven till 0 år 2008.

 Koncernen

Belopp i MNOK  2008  2007  2006

Råvaror och inköpta halvfabrikat    426,5 510,6 313,6

Varor under tillverkning   148,2 168,1 154,5

Färdiga egentillverkade varor    599,1 621,9 366,3

Projekt¹  0,0 0,0 0,0

Förskottsbetalning till leverantörer    0,6 1,3 12,1

Summa varulager    1 174,4 1 301,9 846,5

Behållning värderad enligt 

anskaffningskostnader 867,6 1301,9 846,5

Behållning värderad enligt verkligt värde 306,8 0,0 0,0

Summa varulager och pågående projekt 1 174,4 1 301,9 846,5

Specifikation av anläggningskontrakt

Projekt i egen regi 12-31  0,0 0,0 0,0

Projekt enligt kontrakt 12-31  1 078,8 953,1 550,5

Förskottsinbetalningar/delfakturerat   -1 097,3 -989,5 -597,5

Summa projekt – netto   -18,5 -36,4 -47,0

1. Projektbehållningen på minus 18,5 MNOK är nettovärdet av upplupna, ej bokförda   

 kostnader och upparbetade, ej fakturerade intäkter på projekt.

 Beloppet finns i balansräkningen under ”andra kortfristiga skulder”.

7

8

FORDRINGAR

VARULAGER

9 ÖVRIGA SKULDER

9.1 – Kortfristiga skulder

KONCERNEN

Andra kortfristiga skulder på 459,6 MNOK (368,9 år 2007) består huvudsakli-

gen av rörelserelaterade periodiseringar och avsättningar i koncernens företag. 

Häri ingår upplupna semesterersättningar med 130,2 MNOK (130,6 år 2007), 

bonusavsättningar med 65,1 MNOK (68,9 i 2007) och avsättningar för 

restruktureringskostnader med 25,8 MNOK (0 år 2007).

Dessutom ingår 18,5 MNOK (36,4 år 2007) som nettovärde av upplupna, ej 

bokförda kostnader och upparbetade, ej fakturerade intäkter på projekt.

MOELVEN INDUSTRIER ASA

Andra kortfristiga skulder består i huvudsak av upplupna, icke förfallna 

kostnader.

9.2 – Långfristiga skulder

KONCERNEN

I övrig långsiktig skuld på 11,1 MNOK (11,8 år 2007) ingår 6,0 MNOK (6,0 år 

2007) i låneskuld från minoritetsaktieägare i Moelven Telemarksbruket AS 4,4 

MNOK (4,9 år 2007) i statliga bidrag och dessutom övriga poster med 0,7 

MNOK (0,9 år 2007).

Andra avsättningar för åtaganden på totalt 23,2 MNOK (21,2 år 2007) 

inkluderar garantier och serviceåtagande med 8,7 MNOK (8,1 år 2007), 

miljöåtagande med 5,7 MNOK (6,7 år 2007) och övriga avsättningar med 8,8 

MNOK (7,7 år 2007).
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13 INTECKNINGAR – PANTSÄKRADE SKULDER

13.1 – Lån säkrade med pant i tillgångar

 Koncernen  Moelven Industrier ASA

Belopp i MNOK    2008  2007  2006  2008  2007  2006

Checkkrediter  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Långfristiga lån  35,0 39,1 35,0 5,0 5,0 0,0

Summa  35,0 39,1 35,0 5,0 5,0 0,0

13.2 – Bokfört värde av pantsatta tillgångar

 Koncernen 

Belopp i MNOK  2008  2007 2006 

Maskiner och anläggningar 41,0 30,4 31,5

Byggnader   14,3 19,3 12,0

Mark  3,1 5,0 4,1

Varulager 0,0 28,7 0,0

Kundfordringar 0,0 5,9 0,0

Summa  58,4 89,3 47,6

14 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 

 Koncernen  Moelven Industrier ASA

 Andra  Andra

 immateriella  immateriella

Belopp i MNOK   Goodwill  tilgångar  Summa Goodwill  tilgångar  Summa

Anskaffningsvärde per den 01-01    21,6 2,0 23,6 0,0 2,0 2,0

Inköp 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0

Avgår: avyttringar   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Anskaffningsvärde per den 12-31    21,6 6,0 27,6 0,0 6,0 6,0

Ackumulerade planenliga avskrivningar per den 01-01  16,5 0,0 16,5 0,0 0,0 0,0

Avgår: ackumulerade avskrivningar på avyttringar   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets av- och nedskrivningar  3,2 0,3 3,5 0,0 0,3 0,3

Ackumulerade planenliga avskrivningar per den 12-31  19,7 0,3 20,0 0,0 0,3 0,3

Bokfört värde 01-01         

Bokfört värde per den 12-31    1,9 5,7 7,6 0,0 5,7 5,7

Avskrivning i procent (planenlig)   10/20 20  10/20 20 

Goodwill

Alla förvärv ligger innanför koncernens primära affärsområde och avskrivningstiden är företrädesvis satt till 10 år. Vid de tillfällen goodwill är bundet till drifts- 

koncept och mänskligt kapital används 5 års avskrivningstid.

Andra immateriella tilgångar

Under 2007 har det aktiverats 4,0 MNOK (2,0 MNOK år 2007) i immateriella tillgångar knutna till Moelvens projekt med ny www.moelven.com. Fas 1 är  

färdigställd omkring 2008-09-30, och det har avskrivits 0,3 MNOK de 3 sista månaderna av 2008. Projektet ingår i koncernens varumärkesstrategi ”Goda Rum”, 

 och aktiviteterna i fas 2 går vidare från hösten 2008 och under 2009.

 

10.5 – Disponibel likviditet

 Koncernen Moelven Industrier ASA

Belopp i MNOK    2008 2007 2006  2008  2007  2006

Långfristig finansiering

per 12-31   1 085,0 1 092,8 1 085,0  1 055,0 1 055,0 1 050,0

om 1 år  1 085,0 1 085,0 1 085,0  1 055,0 1 055,0 1 050,0

om 2 år  1 085,0 1 085,0 1 085,0  1 055,0 1 055,0 1 050,0

om 3 år  0,0 1 085,0 1 085,0  0,0 1 055,0 1 050,0

om 4 år  0,0 0,0 1 085,0  0,0 0,0 1 050,0

om 5 år  0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0

om 6 år och senare  0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0

Kortfristig finansiering  

Förutom de långfristiga likvida tillgångarna, har koncernen låneramar som förnyas varje år. Dessa uppgick per 2007-12-31 till 100 MNOK, 106,6 MSEK, 4 MEUR, 35 MDKK 

och 0,5 MGBP som sammanlagt utgör ett belopp på 287,2 MNOK. Till följd av normala säsongsvariationer låg koncernens netto räntebärande skuld högst på våren 2008, 

869,4 MNOK. De långfristiga låneramarna per 2008-12-31 beräknas att täcka likviditetsbehovet de kommande två och ett halvt åren.

11 FINANSIELL MARKNADSRISK

KONCERNEN

Finansiella tillgångar förenade med kredit- eller valutarisker, består i huvudsak 

av kundfordringar eller krav mot finansinstitut i form av depositioner. 

Kundfordringarna är till stor del kreditförsäkrade. Det har dessutom företagits 

värderingar av kreditrisken i fordringarna och gjorts avsättningar för att täcka 

eventuella förluster. Historiskt sett har avsättningarna varit tillräckliga för att 

täcka sådana förluster. Fordringar mot finansinstitut hänför sig huvudsakligen 

till fyra nordeuropeiska bankar. Till kundfordringarna finns det också 

valutarisker knutna. Koncernens fordringar i valuta är i SEK, EUR, GBP, DKK, 

CHF, USD och JPY. Valutaexponeringarna täcks genom terminsaffärer med 

löptider upp till 18 månader.

MOELVEN INDUSTRIER ASA

Tillgångar som det finns en finansiell marknadsrisk knuten till består av lån i 

valuta till dotterbolag, huvudsakligen i SEK. Valutaexponeringen elimineras 

genom att lånen finansieras med skulder i samma valuta. Ränterisken knutna 

till dessa skuld- och fordringsförhållanden har reducerats genom användning av 

ränteswappar. För att bistå dotterbolagen i anslutning till täckandet av risker 

vid köp och försäljning i valuta kan det, inom ramar som definieras av styrelsen, 

tas egna valutapositioner som används för interna växlingar. 

12 GARANTIANSVAR

 Koncernen  Moelven Industrier ASA

Belopp i MNOK  2008  2007  2006  2008  2007  2006

Lånegarantier/finansiella garantier  22,9 39,5 36,5 138,6 157,8 117,9

Borgensförbindelser 0,0 0,0 0,0 146,6 161,1 192,4

Skattegarantier 0,0 0,0 0,0 36,7 35,7 36,5

Summa  22,9 39,5 36,5 321,9 354,6 346,8

MOELVEN INDUSTRIER ASA

Bolaget har inga bundna bankmedel.

Bolagets checkräkningskredit ingår i koncernkontosystemet.

Bolaget kan således vara solidariskt ansvarigt för mer än bolagets egna utnyttjande. Anställdas skatteavdrag är säkrade genom garantier ställda av 

externt kreditinstitut.
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MOELVEN INDUSTRIER ASA

  Byggnader    

  och annan   Maskiner och    

Belopp i MNOK Mark  fast egendom   anläggningar   Inventarier   Summa

Anskaffningsvärde per den 01-01    3,5 41,8 3,5 66,2 115,0

Inköp  0,2   9,8 10,0

Avgår: avyttringar   6,0  0,1 6,1

Anskaffningsvärde per den 12-31    3,7 35,8 3,5 75,9 118,9

Ackumulerade planenliga avskrivningar per den 01-01   0,0 37,9 2,3 52,1 92,3

Avgår: ackumulerade avskrivningar på avyttringar    5,5  0,1 5,6

Årets av- och nedskrivningar  0,7 0,3 8,4 9,4

Ackumulerade planenliga avskrivningar per den 12-31   0,0 33,1 2,6 60,4 96,1

Bokfört värde 01-01    3,5 3,9 1,2 14,1 22,7

Bokfört värde per den 12-31   3,7 2,7 0,9 15,5 22,8

Avskrivning i procent (planenlig)   0 2,5-10 10 20 

16.2 – Årliga leasingkostnader från operationell leasing

KONCERNEN

  Byggnader

  och annan   Maskiner och    

Belopp i MNOK Mark  fast egendom   anläggningar   Inventarier   Summa

Leasingkostnader från operationell leasing   0,0 0,0 18,4 2,1 20,5

Forts. not 16.1

  Koncernen

 2008  2007  2006 

Belopp i MNOK  Invest.  Försäljn.   Invest.  Försäljn.   Invest.  Försäljn.  

Inventarier  12,9 0,3 2,1 0,0 7,5 1,6

Maskiner og anläggningar  291,8 8,2 256,0 4,6 229,5 5,4

Byggnader  35,6 3,5 56,1 13,1 7,0 16,4

Mark  1,6 0,2 9,3 0,0 0,6 4,2

Summa 341,9 12,2 323,5 17,7 244,6 27,6

15 INVESTERINGAR OCH FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH FAST EGENDOM

2008: Inga förvärv eller avyttringar av verksamheter.

2007: I koncernens investeringar ingår förvärvet av Trysil Skog AS, SB Sågbränsle AB, Vänerbränsle AB, Finnforest Plyfa Holding AB och  

 Finnforest Sverige AB med 31,1 MNOK.

2006: Inga förvärv eller avyttringar av verksamheter.

16.1 – Balansvärden

KONCERNEN

  Byggnader    

  och annan   Maskiner och   

Belopp i MNOK  Mark   fast egendom   anläggningar   Inventarier   Summa

Anskaffningsvärde per den 01-01  73,7 668,8 1 923,2 136,7 2 802,4

Inköp  1,6 35,2 308,7 12,9 358,4

Avgår: avyttringar  0,2 19,9 6,5 0,1 26,7

Anskaffningsvärde per den 12-31  75,1 684,1 2 225,4 149,5 3 134,1

Ackumulerade planenliga avskrivningar per den 01-01  4,6 343,5 1 098,6 103,4 1 550,1

Avgår: ackumulerade avskrivningar på avyttringar  0,0 1,3 2,5 0,0 3,8

Årets av- och nedskrivningar 1,6 36,6 141,7 15,8 195,7

Ackumulerade planenliga avskrivningar per den 12-31    6,2 378,8 1 237,8 119,2 1 742,0

Bokfört värde 01-01  67,9 314,8 799,6 32,6 1 214,9

Bokfört värde per den 12-31  68,9 305,3 987,6 30,3 1 392,1

Avskrivning i procent (planenlig)   0 5-7 7-15 15-20 

Det har under 2008 företagits omgrupperingar med totalt 16,5 MNOK. Beloppet är fört som en minskning i gruppen byggnader och annan fast egendom och som en 

ökning i gruppen maskiner och anläggningar. 

16 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH FAST EGENDOM
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17.3 – Pensionskostnader

 Koncernen  Moelven Industrier ASA

Belopp i MNOK    2008  2007  2006  2008  2007  2006

Årets intjänade pensionsrättigheter   21,5 25,4 16,9 2,2 4,4 2,6

Räntekostnad på pensionsåtaganden    20,5 19,1 16,1 3,2 3,3 3,0

Pensionskostnad (brutto)    42,0 44,5 33,0 5,4 7,7 5,6

Förväntad avkastning på pensionsmedlen   -15,7 -15,3 -13,6 -2,6 -3,0 -3,1

Amortering av övergångsbelopp  -3,5 -3,5 -4,2 -0,6 -0,6 -0,6

Resultatförda prognosticerade ändringar och avvikelser   9,8 7,7 8,4 4,3 3,2 4,0

Administrationskostnader  3,7 1,5 1,2 0,4 0,1 0,1

Periodiserad arbetsgivaravgift alla arrangemang 2008 

(osäkrade 2006 och 2007) 4,0 2,3 1,4 0,5 0,4 0,5

Pensionskostnad säkrade ersättningsutfästelser

och osäkrade (AFP etc) utfästelser 40,3 37,2 26,2 7,4 7,8 6,5

Avgiftsbestämda pensionskostnader och andra pensionskostnader    22,3 17,2 18,1 0,9 0,4 1,4

Pensionskostnad (netto), säkrade och osäkrade avtal 62,6 54,4 44,3 8,3 8,2 7,9

Varav pensionskostnad beräknad för avtalsgrundad pension (AFP)  9,5 10,7 7,6 0,4 0,4 0,3

17.4 – Pensionsåtaganden

 Koncernen  Moelven Industrier ASA

Belopp i MNOK    2008  2007  2006  2008  2007  2006

Balans per den 01-01       

Intjänade framtida pensioner 364,7 309,0 316,5 72,6 63,5 61,7

Pensioner av framtida lönetillväxt    63,1 71,2 56,6 4,4 8,5 3,0

Pensionsåtaganden (brutto)   427,8 380,2 373,1 77,0 72,0 64,7

Pensionsmedel  -268,0 -256,1 -253,6 -58,6 -57,7 -55,0

Ej resultatförd planändring   0,0 6,7    

Icke resultatförda prognosticerade ändringar och avvikelser -112,2 -105,1 -101,9 -24,3 -25,8 -25,7

Arbetsgivaravgift osäkrade arrangemang 2008 (osäkrade 2006 och 2007)  10,6 9,0 8,5 3,0 2,7 2,3

Pensionsåtaganden (netto)  58,2 34,7 26,1 -2,9 -8,8 -13,7

Balans per den 12-31           

Pensionsåtaganden (brutto) 398,9 427,8 380,2 63,1 77,0 72,0

Pensionsmedel (förväntade) -277,8 -268,0 -256,1 -45,4 -58,6 -57,7

Ej resultatförd planändring     6,7   

Icke resultatförda prognosticerade ändringar och avvikelser -74,8 -112,2 -105,1 -17,5 -24,3 -25,8

Arbetsgivaravgift osäkrade arrangemang 2008 (osäkrade 2006 och 2007) 16,7 10,6 9,0 2,8 3,0 2,7

Pensionsåtaganden (netto), överfinansiering  63,0 58,2 34,7 3,0 -2,9 -8,8

Summa netto pensionsmedel, säkrade avtal som kan nettoföras  -38,0 -40,1 -48,0 -24,8 -27,6 -31,1

Säkrade avtal som icke kan nettoföras mot överfinansierade avtal  36,3 34,5 32,9 26,2 23,4 22,3

Pensionsåtaganden, avtalsgrundad pension (AFP)  64,7 60,9 50,5 1,5 1,3 1,1

Summa pensionsåtaganden   101,0 95,4 83,4 27,7 24,7 22,3

Uppskattade avvikelser är utlagda över följande förväntade 

kvarvarande tjänstetid på medlemsmassan 10 år 11 år 11 år 8 år 9 år 10 år

17.5 – Nyckeltal

 Koncernen  Moelven Industrier ASA

  2008  2007  2006  2008  2007  2006

Total pensionsförpliktelse (TBO)¹ för säkrade pensionsarrangemang (MNOK) 433,2 418,0 383,0 54,0 58,6 64,6

Antal aktiva medlemmar säkrade pensionsarrangemang 850 847 972 36 40 50

Antal pensionärer i säkrade pensionsarrangemang 459 503 422 74 80 78

Antal personer där det föreligger AFP-förpliktelser 1 827 1 795 1 680 52 54 49

1. TBO är nuvärdet av det sannolika pensionsåtagandet som ligger i pensionsarrangemangen om medlemskåren förblir i systemet ända fram till pensionsåldern.

17.2 – Ekonomiska och aktuariella förutsättningar 

Som diskonteringsränta för beräkning av framtida pensionsförpliktelser har Moelven använt 10 års ränta på norska statsobligationer med tillägg av ett riskpåslag 

Använd ränta för årsbokslutet 2008 är 5,0 procent. Räntesatsenbestår av faktisk ränta på 3,81 procent per 31.12 2008, plus ett riskpåslag på 1,19 procentenheter.  

I januari 2009 har räntesatsen varit nere på 3,49 procent. Riktlinjerna för beräkning av pensionsåtaganden rekommenderar för 2008 ett riskpåslag på upp till 1,5 till 

2,0 procentenheter.

 Koncernen 

  2008  2007  2006

Avkastning på pensionsmedel    6,00 % 6,00 % 5,50 %

Diskonteringsränta  5,00 % 5,00 % 4,50 %

Årlig lönetillväxt 4,50 % 4,50 % 3,00 %

Tillväxten i folkpensionens grundbelopp (”G-vekst”) 4,25 % 4,25 % 3,00 %

Årlig reglering av pensioner under utbetalning  2,50 % 2,50 % 2,50 %

Förutsatt andel som väljer att ta ut AFP 50 % 50 % 50 %

Pensionsarrangemang
Koncernens förmånsbestämda pensionsplaner stängdes i 2005. Förmåns-

bestämda planer har en pensionstäckning på ungefär 60 procent av slutlönen 

vid fyllda 67 år och full intjäningstid på 30 år. Alla nyanställda ansluts till 

avgiftsbestämda pensionsplaner. Systemet har risktäckning vid sjukdom ca  

60 procent (med fri försäkringsintjäning) och är en lösning som är bättre än de 

lagstadgade minimilösningarna för pension. Över hälften av de anställda är 

med i det nya systemet. Balanserade pensionsmedel och åtaganden gäller 

huvudsakligen koncernens norska företag.

Säkrade arrangemang
För bolagets säkrade pensionsarrangemang är pensionsmedlen större än 

pensionsåtagandena. Överfinansieringen är i sin helhet relaterad till 

arrangemang inom skattelagen. Överfinansieringen är bedömd att vara 

användbar utifrån (norsk) lag om företags-pension.

Osäkrade arrangemang
Osäkrade arrangemang är i huvudsak relaterade till avtalsgrundad pension 

(AFP) och har beräknats i förhållande till NRS om pensionskostnader. Det 

föreligger inga osäkrade pensionsåtaganden som inte har tagits hänsyn till i 

ovannämnda beräkning.

Koncernens utländska företag
Många av koncernens utländska företag erbjuder sina anställda pensions-

förmåner genom överenskomna individuella avgifts-bestämda pensionsplaner.

I Sverige ingår de flesta anställda i ett kollektivt tjänstepensionsavtal. 

Systemet är definierat som en flerföretagsförsäkring (”multi-employer plan”). 

Tjänstemän födda före 1979 ingår i en ITP-plan (Individuell Tjänste Pension) 

som också är definierad som en förmånsplan. På grund av bristande möjligheter 

för pålitlig beräkning av förmånsbeloppet i dessa planer finns det inte 

tillräckligt med information på individbasis för att bokföra planerna som 

ersättningsutfästelser. Planerna är enligt god räkenskapssed bokförda som om 

de är avgiftsbestämda system. Tjänstemän som är födda efter 1979 ingår i en 

ITP-plan som är definierad som premiebaserad och därmed räkenskapsmässigt 

behandlad som avgiftsbestämda system.

17 LÖNER OCH PENSIONSKOSTNADER/PENSIONSÅTAGANDEN

17.1 – Lönekostnader

 Koncernen  Moelven Industrier ASA

Belopp i MNOK  2008  2007  2006  2008  2007  2006

Löner   1 130,3 1 058,7 942,9 26,5 24,9 22,7

Arbetsgivaravgifter och sociala avgifter    339,7 320,4 283,9 4,0 3,7 3,6

Pensionskostnader avseende förmåns- och

avgiftsbestämda pensionsarrangemang   62,6 54,4 44,3 8,3 8,2 7,9

Andra förmåner/övriga personalkostnader 

inkl. andel som belastar dotterbolag     -1,0 -0,2 -0,4

Summa  1 532,6 1 433,5 1 271,1 37,8 36,6 33,8
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  Bolagets  Antal aktier i  Totalt  Bokfört värde

Belopp i 1 000 NOK  Ägarandel i %  aktiekapital  Moelvens ägo  nominellt  12-31

Moelven Industrier AB äger        

Moelven Notnäs AB  100,0 % SEK  3 250 650 000 SEK  3 250 45 210

Moelven List AB  100,0 % SEK  5 500 55 000 SEK  5 500 19 923

Moelven Byggmodul AB  100,0 % SEK  5 000 50 000 SEK  5 000 71 339

Moelven Norsälven AB  100,0 % SEK  3 500 35 000 SEK  3 500 31 647

Moelven Ransbysågen AB  100,0 % SEK  1 000 10 000 SEK  1 000 15 371

Moelven Värmlands Trä AB  100,0 % SEK  3 000 3 000 SEK  3 000 29 748

Moelven Component AB  100,0 % SEK  2 580 25 800 SEK  2 580 7 049

UJ-Trading AB  100,0 % SEK  1 500 15 000 SEK  1 500 8 138

Skåre Kontorshotell AB  100,0 % SEK  100 1 000 SEK  100 656

Moelven Wood AB  100,0 % SEK  9 000 90 000 SEK  9 000 13 596

Moelven Notnäs Wood AB  100,0 % SEK  3 800 38 000 SEK  3 800 13 925

Moelven Valåsen Wood AB  100,0 % SEK  20 100 201 000 SEK  20 100 25 668

Moelven Valåsen AB  100,0 % SEK  50 000 500 000 SEK  50 000 135 630

Moelven Dalaträ AB  100,0 % SEK  20 000 200 000 SEK  20 000 49 731

Moelven Eurowand AB  100,0 % SEK  40 000 40 000 SEK  40 000 41 232

Moelven Edanesågen AB  100,0 % SEK  400 4 000 SEK  400 70 461

Moelven Nössemark Trä AB  100,0 % SEK  300 3 000 SEK  300 50 835

Moelven Årjäng Såg AB  100,0 % SEK  300 3 000 SEK  300 45 210

Moelven Tom Heurlin AB  100,0 % SEK  1 500 15 000 SEK  1 500 18 084

Moelven Skog AB  80,0 % SEK  5 000 400 SEK  4 000 3 617

Moelven Byggfinansiering AB  100,0 % SEK  275 2 750 SEK  275 7 273

Moelven Töreboda AB  100,0 % SEK  12 000 120 000 SEK  12 000 43 402

Moelven Malmö Holding AB  100,0 % SEK  2 580 2 580 SEK  2 580 14 017

Vänerbränsle AB 77,8 % SEK  336 2 613 SEK  261 2 185

Summa Moelven Industrier AB      763 946

Moelven Byggsystemer AS äger        

Moelven Nordia AS  100,0 % 22 000 2 200 22 000 52 710

Moelven Nordia Prosjekt AS  100,0 % 232 232 232 4 150

Summa Moelven Byggsystemer AS      56 860

Moelven Malmö Holding AB äger       

Moelven Malmö AB  100,0 % SEK  1 200 1 200 SEK  1 200 4 069

Moelven Wood AS äger        

Moelven Iso3 AS 65,0 % NOK 3 000 1 950 NOK 1 950 2 600

18 AKTIER I DOTTERBOLAG
 Moelven Industrier ASA

  Bolagets  Antal aktier i  Totalt  Bokfört värde

Belopp i 1 000 NOK  Ägarandel i %  aktiekapital  Moelvens ägo  nominellt  12-31

Moelven Industrier ASA äger       

Moelven Timber AS  100,0 % 20 000 2 000 20 000 18 005

Moelven Van Severen AS  100,0 % 35 000 3 500 35 000 35 005

Moelven Østerdalsbruket AS  100,0 % 20 000 2 000 20 000 20 005

Moelven Våler AS  100,0 % 48 000 4 800 48 000 48 005

Moelven Soknabruket AS  100,0 % 30 000 3 000 30 000 32 511

Moelven Numedal AS  100,0 % 10 000 1 000 10 000 10 005

Moelven Løten AS  100,0 % 12 000 1 200 12 000 12 005

Moelven Telemarksbruket AS  51,0 % 10 000 510 5 100 5 490

Moelven Wood AS  100,0 % 5 500 5 500 5 500 10 000

Moelven Langmoen AS  100,0 % 18 000 1 800 18 000 35 505

Hen Næringspark AS  100,0 % 10 000 1 000 10 000 4 005

Moelven Eidsvoll AS  100,0 % 8 500 850 8 500 18 500

Moelven Treinteriør AS  100,0 % 3 500 3 500 3 500 8 482

Moelven Byggfinansiering AS  100,0 % 1 000 100 1 000 4 000

Moelven Byggsystemer AS  100,0 % 40 000 4 000 40 000 95 000

Moelven ByggModul AS  100,0 % 31 688 158 440 31 688 85 299

Moelven Portefølje AS  100,0 % 100 100 100 16 532

Moelven Bioenergi AS  100,0 % 9 273 9 272 736 9 273 1 800

Moelven Elektro AS  100,0 % 8 000 40 000 8 000 12 000

Moelven Limtre AS  100,0 % 11 000 11 000 11 000 43 028

Moelven Industrier AB  100,0 % SEK  197 046 19 704 581 SEK  197 046 241 406

Moelven Danmark A/S  100,0 % DKK  5 000 50 000 DKK  5 000 12 417

Moelven U.K. Ltd  100,0 % GBP  50 49 999 GBP  50 1

Moelven Deutschland GmbH  100,0 % EUR  110 11 EUR  110 217

Moelven Nederland B.V. 100,0 % EUR  36 360 EUR  36 317

Moelven Are AS  100,0 % 300 100 300 50 116

Moelven Mjøsbruket AS  100,0 % 12 000 12 000 12 000 15 990

Moelven Eidsvold Værk AS  100,0 % 32 500 32 500 32 500 35 578

Moelven Trysil AS  100,0 % 15 600 15 600 15 600 35 634

Fireguard Scandinavia AS  100,0 % 1 549 15 478 812 1 549 1 651

Moelven Wood Skandinavia AS 100,0 % 500 50 500 462

Moelven Utvikling AS  70,0 % 1 000 700 700 700

Moelven Virke AS  100,0 % 5 000 50 000 5 000 4 546

Summa Moelven Industrier ASA¹      914 217

1. I posten ”Övriga rörelsekostnader” i Moelven Industrier ASA ingår nedskrivning av aktier i dotterbolag med 0,0 MNOK (12,4 år 2007 och 10,0 år 2006).

Forts. på nästa sida



56 57 Moelven Årsredovisning 2008

22 EGET KAPITAL

22.1 – Förändring av eget kapital

KONCERNEN

 Aktie- Överkurs- Egna Fria Minoritets- Årets  Summa

Belopp i MNOK  kapital fond aktier reserver  intressen   resultat eget kapital

Balans 01-01 647,7 180,7 0,0 723,9 17,4 0,0 1 569,7

Årets resultat      81,2 81,2

Disposition av årets resultat    82,0  -82,0 0,0

Valutakursdifferenser m.v.     44,4 1,4  45,8

Avsatt till aktieutdelning         0,0

Minoritetsintressen     -0,8 0,8 0,0

Balans 12-31 647,7 180,7 0,0 850,3 18,0 0,0 1 696,7

MOELVEN INDUSTRIER ASA

 Aktie- Överkurs- Egna Fria Minoritets- Årets  Summa

Belopp i MNOK  kapital fond aktier reserver  intressen   resultat eget kapital

Balans 01-01 647,7 180,7 0,0 115,2  0,0 943,6

Årets resultat      28,7 28,7

Disposition av årets resultat     28,7  -28,7 0,0

Avsatt till aktieutdelning       0,0

Balans 12-31 647,7 180,7 0,0 143,9 0,0 0,0 972,3

22.2 – Förändring av moderbolagets aktiekapital sedan den 1 januari 1998

  Ändring av  Total  Ändring av Summa av 

  aktiekapital  aktiekapital  antal antal

År  Typ av ändring i MNOK  i MNOK  aktier  aktier

1998 Riktad emission för förvärv av Moelven Hako AS  5,3 362,0 1 050 783 72 395 352

 Riktad emission för förvärv av Notnäs AB  42,5 404,5 8 500 000 80 895 352

 Riktad emission för förvärv av Westwood AB  58,7 463,2 11 747 032 92 642 384

2000 Riktad emission mot Norske Skogindustrier ASA för förvärv av Forestia AS  132,0 595,2 26 400 000 119 042 384

2004 Riktad emission för förvärv av Are-Gruppen  52,5 647,7 10 500 000 129 542 384

22.3 – Egna aktier/emissionsfullmakt

Fullmakt lämnad till styrelsen av bolagsstämman den 17 april 2008:

Styrelsen befullmäktigas att köpa tillbaka upp till fem procent av aktiekapitalet, totalt 6.477.119 aktier á nominellt 5,00 kronor motsvarande ett totalt värde på 

32.385.320 kronor. Kursen ska inte vara lägre än 12,00 kronor och icke högre än 20,00 kronor. Styrelsen fastställer återköpskursen som skall avändas utifrån en 

konkret värdering av aktiens värde på den tidpunkt då fullmakten eventuellt tas i bruk. Aktierna förvärvas genom att ett anbud lämnas till aktieägarna om återköp 

av ett proportionellt antal aktier efter ägarandelen. Aktieägare som äger 110.000 aktier eller mindre erbjuds att sälja alla sina aktier. Fullmakten gäller för 18 

månader från det att beslutet fattats. Styrelsen kan använda företagets egna aktier i samband med ett program för aktier till företagets anställda eller till 

nedskrivning av det egna kapitalet. Vid övrig försäljning av egna aktier krävs bolagsstämmans samtycke.

Moelven Industrier ASA med dotterbolag har per 2008-12-31 en behållning av egna aktier uppgående till 1 100 aktier.

19

20

AKTIER OCH ANDELAR I ANDRA FÖRETAG

AKTIER OCH ANDELAR I NÄRSTÅENDE FÖRETAG

  Bolagets  Antal aktier i  Totalt  Bokfört värde

Belopp i 1 000 NOK  Ägarandel i %  aktiekapital  Moelvens ägo  nominellt  12-31

Tretorget AS 9,0 % 222 200 20 100

SIVA Moelv Næringspark AS 30,0 % 20 000 8 000 8 000 0

Övriga     8

Summa Moelven Industrier ASA¹      108

Transportfellesskapet Østlandet AS  25,0 % 500 250 100 126

Transportselskapet Nord AS  12,5 % 500 125 63 64

MNAB Holding AB ( Naturbränsle)  10,7 % SEK  1 405 1 500 SEK  150 136

Stommontage AB 39,0 % SEK  205 800 SEK  100 177

Svenskt Limträ AB  33,0 % SEK  100 333 SEK  33 30

Combino AS² 100,0 %  100 10 000  100 165

Övriga       257

Summa övriga        955

Summa koncernen      1 063

1. I posten ”Övriga rörelsekostnader” i Moelven Industrier ASA ingår nedskriving av aktier i SIVA Moelv Næringspark med  0,0 MNOK år 2008 (5,0 år 2007 och 3,0 år 2006).

2. Combino AS har ej konsoliderats då företaget är stiftat av Moelven Utvikling AS med sikte på tillfälligt majoritetsägande.

Aktier behandlade som närstående företag i koncernredovisningen:        

Land Sag AS 30,0 % 7 707   812  812    2 995

Weda Skog AB 50,0 % SEK  12 000   60 000   SEK   6 000   7 300

Moelven MassivTre AS 47,2 % 21 200   10 000  10 000  10

Summa       10 305

 Värde Balans ökning/  Andel  Värde

Belopp i 1 000 NOK  Ägarandel i %   01-01 minskning resultat Nedskrivning  12-31

Land Sag AS  30,0 % 2945 50   2 995

Weda Skog AB  50,0 % 7300 0 0  7 300

Moelven MassivTre AS  47,2 % 2431 750 -2164 -1007 10

Summa koncernen   12 676   800   -2 164  -1 007  10 305

21 MINORITETSINTRESSEN

I koncernredovisningen ingår följande företag med 

minoritetsintressen; 

 Koncernen 

Belopp i MNOK   2008  2007  2006

Moelven Telemarksbruket AS  49,0 % 49,0 % 49,0 %

Moelven Skog AB  20,0 % 20,0 % 20,0 %

Moelven Utvikling AS  30,0 % 30,0 % 30,0 %

Vänerbränsle AB 22,2 % 22,2 % 0,0 %

SB Sågbränsle AB¹ 0,0 % 22,2 % 0,0 %

1. SB Sågbränsle AB har år 2008 fusionerats med Vänerbränsle AB.

Företagens proportionella andel av väsentliga poster i koncernens 

resultat- och balansräkningar utgör i MNOK;

 Koncernen

Belopp i MNOK   2008  2007  2006 

Resultatposter   

Nettoomsättning 157,2 166,0 99,2

Årets resultat -0,8 4,1 -0,2

Balansposter   

Eget kapital 18,0 17,4 11,2

Balansomslutning 58,4 54,0 48,0
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Styrelsen 
Namn  Antal aktier

 

Svein E. Skorstad (ordförande)   1 000

Pål Tajet  0

Elisabeth Krokeide  0

Torstein A. Opdahl  0

Guro Vale Kvavik  0

Martin Fauchald*  0

Gunde Haglund*  0

*Arbetstagarrepresentanter  

22.6 – Aktier i Moelven Industrier ASA ägda av medlemmar i bedriftsförsamlingen, styrelsen och koncernledningen

Bedriftsförsamlingen 
Namn  Antal aktier

Even Mengshoel (ordförande)  1 266

Mikael Løken 0

Christian Ramberg  0

Lars-Ole Gimming  0

Elisabeth Bjøre 0

Tormod Hermansen 0

Thor Svegården 0

Steinar Dvergsdal 0

Lars-Håkan Karlsson*  0

Rolf Ellevold*  0

Anne Christine Löfborg*  5

Lise Øverjordet*  0

Suppleanter 
Namn  Antal aktier

Kjersti Narum 0

Børre Rogstadkjærnet 0

Knut Aas 0

Thorvald Grini 0

Helge Evju 0

Maren Kyllingstad 0

Ola Syverinsen 0

Terje Johansen 0

Karl Erik Höög* 0

Odd Henning Kallager* 0

Lennart Perez* 0

Knut Ivar Tofsrud* 0

Suppleanter 
Namn  Antal aktier

Steinar Vasaasen  0

Turid Fluge Svenneby  0

Bjørn Egil Jørgensrud*  0

 

Koncernledningen   
Hans Rindal (koncernchef)  400

Johan Padel  0

Bjarne Hønningstad 250

Lars Atterfors  0

Bakgrund
I enlighet med den norska aktiebolagslagens § 6–16a skall styrelsen i Moelven 

Industrier ASA utarbeta förslag till regler för fastställande av lön och andra 

ersättningar till ledande befattningshavare inom koncernen. 

De regler som beslutades på bolagsstämman den 17 april 2008 har varit 

riktningsgivande för räkenskapsåret 2008. Likalydande regler som kommer att 

presenteras för bolagsstämman för behandling den 21 april 2009, kommer att 

vara riktningsgivande för räkenskapsåret 2009.

Vem omfattas av reglerna?
Reglerna omfattar koncernledningen i Moelven Industrier ASA. 

Med koncernledningen avses koncernchef och divisionschefer.

Generellt
Moelven ska ha en lönenivå och övriga anställningsvillkor som krävs för att 

kunna behålla och rekrytera ledande befattnings-havare med bra kompetens 

och kapacitet till att uppnå uppsatta målsättningar. 

Lön
Moelven har som huvudprincip att ledande befattningshavare ska ha fast lön. 

Lönen justeras årligen, mestadels per 1 juli. 

Andra naturaförmåner
Moelven ska ha andra förmåner i form av t ex fri bil, fri tidning och fri telefon om 

detta underlättar arbetet och kan anses rimligt i förhållande till praxis på 

marknaden i övrigt.

Bonus och andra variabla delar i överenskommelsen
Utöver huvudprincipen med fast lön önskar styrelsen att det ska vara möjligt att 

erbjuda andra former av ersättning vid de tillfällen detta anses lämpligt. Bonus 

kan användas i begränsad utsträckning och efter speciella avtal och den ska då 

vara direkt knuten till rörelseresultatet.

Ersättning knuten till aktier m m
Moelven har inte ersättningsformer som är knutna till utvecklingen av 

aktiekursen för företag inom koncernen, inklusive aktier, teckningsrätter och 

optioner. Vid eventuell etablering av sådana system, ska systemen omfatta ett 

stort antal anställda och sådana ersättningar ska utgöra en mindre andel än 

den fasta lönen.

Pensionssystem
Moelven ska ha pensionsvillkor som ligger i nivå med marknaden i hemlandet i 

övrigt. Nyanställda ska anslutas till avgiftsbestämda pensionsplaner. Moelven 

ska sörja för valfrihet för anställda som tidigare haft förmånsbestämda 

pensionsplaner.

Avgångsvederlag
Vid krav från företagets sida om omedelbar avgång från tjänst ska ledande 

befattningshavare som standard ha rätt till lön i 18 månader med avdrag för lön 

intjänad hos eventuell ny arbetsgivare under denna period.

22.7 – Klarläggande av regler för fastställande av lön och andra ersättningar till koncernledningen

Forts. på nästa sida

22.4 – Aktiedata per 2008-12-31

Antal aktier   129 542 384

Antal aktier, eget innehav 1 100

Antal röstberättigade aktier  129 541 284

Nominellt värde  NOK 5,-

Aktiekapital 647 711 920

Antal aktier i genomsnitt 129 541 284

    

   Andel av

Aktieägare   Antal aktier röstberättigade aktier i procent

Eidsiva MI AS  Norge  51 338 629 39,63 %

Glommen Skog BA  Norge  32 486 396 25,08 %

Viken Skog BA  Norge  15 378 530 11,87 %

Mjøsen Skog BA  Norge  15 221 334 11,75 %

AT Skog BA  Norge  9 442 026 7,29 %

Havass Skog BA  Norge  5 202 676 4,02 %

Allskog Holding AS Norge  109 090 0,08 %

7 största ägare    129 178 681 99,64 %

Övriga 962 aktieägare   362 603 0,36 %

Summa 969 aktieägare  129 541 284 100,00 %

22.5 – Aktieägaravtal och närstående parter

Aktieägaravtal
Aktiekapitalet i Moelven Industrier ASA består av 129 542 384 aktier med ett 

nominellt värde på NOK 5 och alla aktier är av sammaslag. Aktierna är 

fördelade på 969 aktieägare, varav de 6 största, Eidsiva Vekst AS och 

Felleskjøpet Agri BA gennom företaget Eidsiva MI AS, och skogsägarförenin-

garna Glommen Skog BA, Mjøsen Skog BA, Havass Skog BA, AT Skog BA och 

Viken Skog BA, tillsammans kontrollerar 99,6 procent. Mellan dessa aktieägare 

ingicks det i anslutning till deras köp av aktier i december 2006 ett konsortial-

avtal. Felleskjøpet Agri BA kom in på ägarsidan i december 2007 och omfattas 

av det konsortialavtal som då förelåg. Konsortialavtalet har klausuler som 

bland annat fastslår att koncernen ska drivas vidare som en självständig enhet 

med ett långsiktigt perspektiv och med fortsatt fokus på Skandinavien som 

huvudmarknad. Avtalet innehåller också bestämmelser angående styrelse-

sammansättning, utdelningspolitik, strategiska frågor och aktieöverlåtelser. 

Närstående parter
På vissa områden inom den ordinarie verksamheten i koncernen görs det 

transaktioner med ägarna. Detta gäller bland annat köp av timmer, där de 

norska skogsägarföreningarna är leveranörer. Det sker också leveranser av 

biobränsle från Moelvenkoncernen till bioenergianläggningar ägda av  

Eidsiva Energi AS. Gemensamt för alla dessa transaktioner är att principen om 

armlängds avstånd skall tillämpas. Om andra aktörer kan erbjuda bättre priser 

och/eller bättre villkor, ska dessa användas.

Moelven har lång tradition av att driva sin verksamhet i överensstämmelse 

med lagar och etiska riktlinjer för näringslivet, och är av uppfattningen att 

konkurrens är positivt för näringslivets alla parter. För att bidra till att 

upprätthålla denna kultur, har det utarbetats etiska riktlinjer och riktlinjer för 

upprätthållandet av Konkurrenslagstiftningen.
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Revisionsberättelse för år 2008

22.10 – Ersättning till revisor

 Koncernen  Moelven Industrier ASA

Belopp i MNOK, utbetalt under räkenskapsåret 2008  2007  2006  2008  2007  2006

Lagstadgad revision   3,1 3,5 4,1  0,3  0,3  0,3

Andra attesteringstjänster  0,1 0,2 0,3  0,0 0,0  0,0

Skatterådgivning  0,1 0,2 0,3  0,0  0,1  0,0

Andra tjänster utanför revisionen  0,2 0,0 0,0 0,1  0,0  0,0

Summa  3,5 3,9  4,7 0,4  0,4  0,3

22.8 – Ersättningar till ledande personer

 Pensions- Andra

Belopp i 1 000 NOK Lön Bonus avsättning ersättningar

Arvoden till:            

Hans Rindal, koncernchef 2 016,1  0,0  212,5  85,4

Johan Padel, VD i Timber 1 640,3  0,0  158,5  158,9

Bjarne Hønningstad, VD i Wood (från 2008-05-01) 493,7  0,0  36,5  74,9

Dag Sand, VD i Wood (till 2008-06-30)  594,0  100,0  140,0  80,0

Reidar Mo, VD i Byggsystem 1 553,1  436,0  370,0  38,2

Summa  6 297,2  536,0  917,5  437,4

Koncernchefen och verkställande direktörerna i Timber och Wood har vid upphörande av anställningsförhållandet 18 månaders uppsägningslön med avdrag för lön 

från ny anställning/arbetsgivare.

Pensionskostnader utgörs av inbetald pensionspremie både för dem som har tilläggspension och för dem som har intjänat pensionsrättigheter enligt avtalad 

förmånsplan. 

Se not 22.7 – Klarläggande av regler för fastställande av lön och andra ersättningar till koncernledningen.

Föregående räkenskapsår
Löner till ledande befattningshavare har under föregående räkenskapsår hanterats i 

likhet med dessa regler.

Styrelsen förbehåller sig rätten till att avvika från dessa riktlinjer om det i enskilda 

fall finns vägande skäl för detta. Om styrelsen avviker från riktlinjerna ska detta 

motiveras i styrelseprotokoll.

Forts. not 22.7

22.9 – Styrelsearvoden och arvoden till bedriftsförsamlingen

 Koncernen

Beløp i NOK 1000, utbetalt i regnskapsåret  2008  2007  2006

Styrelsearvoden 962,5  787,5  805,0

Arvoden till bedriftsförsamlingen  226,7  265,0  190,0

Styrelsens ordförande erhåller 250 TNOK och styrelseledamöterna 100 TNOK i årligt arvode. Styrelsens suppleanter erhåller 5 TNOK per möte. 

Bedriftsförsamlingens ordförande erhåller 50 TNOK i årligt arvode. Bedriftsförsamlingens ledamöter och suppleanter erhåller 5 TNOK per möte.
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Ägarstyrning och företagsledning

Ägarstyrning och företagsledning i Moelven-
koncernen har sin utgångspunkt i den norska 
rekommendationen angående ägarstyrning 
och företagsledning från december 2007. 

Ansvar, genomförande och uppföljning
Det är i enlighet med den norska aktiebolags-
lagen styrelsen i företaget som har ansvaret 
att sörja för en försvarbar organisering av 
verksamheten och förvaltningen av företaget. 
Moelvenkoncernen består av en rad 
självständig juridiska enheter med egna 
styrelser som å sin sida har ett motsvarande 
ansvar för den enskilda enheten. 

Verksamheten
Bolagets stadgar fastslår att verksamhetens 
ändamål är tillverkning och verksamhet som 
anknyter till detta, handel och annan 
ekonomisk verksamhet, samt deltagande i 
andra företag genom aktieteckning eller på 
annat sätt. 
Styrelsen fastslår i koncernens strategiplan 
att huvudinriktningen framöver skall ligga på 
en förbättring av den existerande verksam-
heten. Koncernen har passerat den kritiska 
storlek som är nödvändig för att hävda sig i 
konkurrensen, och kvalitet skall prioriteras 
framför tillväxt. 
Styrelsen lägger vikt vid en långsiktig, 
bärkraftig utveckling och det har inte gjorts 
några större ändringar i strategin de senare 
åren. Även om konjunkturnedgången kommer 
att påverka koncernens lönsamhet år 2009, 
ändras inte den långsiktiga strategiplanen i 
väsentlig utsträckning. Både soliditet och 
finansiering är tillfredsställande och ger det 
handlingsutrymme som är nödvändigt. För att 
undgå ett för svagt kassaflöde har det 
emellertid beslutats att skjuta upp vissa 
investeringsprojekt i tiden. 

Aktiekapital och utdelning
Vid utgången av 2008 var det egna kapitalet i 
moderbolaget Moelven Industrier ASA 972 
MNOK (944) För koncernen totalt var det egna 
kapitalet 1 697 MNOK (1 570). Det egna 
kapitalet ligger över styrelsens målsättning på 
40 procent, men nivån är enligt styrelsens 
uppfattning lämplig med tanke på den 
osäkerhet som präglar dagens finansmarkna-
der.

På bolagsstämman år 2008 fick styrelsen 
fullmakt att köpa tillbaka upp till 5 procent 
av aktiekapitalet, totalt 6 477 119 aktier, 
nominellt värde NOK 5,00 som motsvarar ett 
totalt nominellt värde av NOK 32 385 320. 
Kursen skulle inte vara lägre än NOK 12,00 
och inte högre än NOK 20,00. Inom detta 
intervall kan styrelsen fastställa den 

återköpskurs som skall användas ut ifrån en 
konkret värdering av aktiens värde vid den 
tidpunkt fullmakten eventuellt tas i bruk.
Fullmakten gäller i 18 månader från det den 
blev utställd.
Styrelsen kan använda företagets egna aktier i 
anslutning till ett program för aktier till 
företagets anställda eller till nedskrivning av 
det egna kapitalet. 
För övrigt kräver försäljning av egna aktier 
bolagsstämmans samtycke.
Styrelsen har inte använt denna fullmakt 
under år 2008.
I aktieägaravtalet mellan de sex största 
ägarna finns det klausuler angående 
utdelningspolitiken. Eftersom dessa ägare 
representerar 99,6 procent av aktierna har 
detta varit ledande för styrelsens behandling 
av den utdelningspolitik som beslutades 
hösten 2008. 
Huvudregeln i utdelningspolitiken kräver en 
kontantutdelning motsvarande 50 procent av 
resultatet efter skatt, förutsatt att förhållan-
det till andra kapitalkällor har hanterats.

Det har inte givits någon fullmakt till 
styrelsen att genomföra kapitalhöjningar.

Likabehandling av aktieägare och 
transaktioner med närstående 
Aktiekapitalet i Moelven Industrier ASA 
består av 129 542 384 aktier till ett nominellt 
värde NOK 5 och det är en aktieklass. Bolaget 
är inte börsnoterat. Totalt är aktierna 
fördelade på ca. 970 aktieägare. De 6 största, 
Eidsiva Vekst AS och Felleskjøpet Agri BA 
genom företaget Eidsiva MI AS, samt 
skogsägarföreningarna Glommen Skog BA, 
Mjøsen Skog BA, Havass Skog BA, AT Skog BA 
och Viken Skog BA, kontrollerar tillsammans 
99,6 procent. Mellan dessa aktieägarna har 
det ingåtts ett aktieägaravtal. I detta fastslås 
bland annat att koncernen skall drivas vidare 
som en självständig enhet med ett långsiktig 
perspektiv och med fortsatt inriktning på 
Skandinavien som huvudmarknad. Avtalet 
innehåller också bestämmelser angående 
styrelsesammansättning, utdelningspolitik, 
strategiska områden och överlåtelser av 
aktier.

På vissa områden inom den ordinarie 
verksamheten i koncernen görs det 
transaktioner med ägarna. Detta gäller bland 
annat köp av timmer, där de norska 
skogsägarföreningarna är leverantör. Det kan 
också göras leveranser av biobränsle från 
Moelvenkoncernen till bioenergianläggnin-
gar ägda av Eidsiva Energi AS. Gemensamt 
för alla dessa transaktioner är att en princip 
om armlängds avstånd skall tillämpas. Om 
andra aktörer kan erbjuda bättre priser och/

eller villkor, skall dessa utnyttjas.
Moelven har en lång tradition av att driva 

sin verksamhet i överensstämmelse med alla 
lagar och etiska riktlinjer i näringslivet, och är 
av den uppfattningen att konkurrens är 
positivt för alla näringslivets parter. För att 
bidra till att upprätthålla denna kultur, har det 
utarbetats etiska riktlinjer och riktlinjer för 
upprätthållande av konkurrenslagstiftningen.

Fri omsättningsbarhet
Bolagets aktier är fritt omsättningsbara i den 
utsträckning som den enskilde aktieägaren 
inte har påtagit sig åtaganden i förhållande till 
andra aktieägare, men eftersom bolaget inte 
är börsnoterat och de 6 största aktieägarna 
tillsammans äger 99,6 procent av aktierna, är 
det lite handel med aktierna.

Bolagsstämma
Bolaget följer gällande lagar och rekommen-
dationer vad det gäller bolagsstämmor. 
Bedriftsförsamlingens ordförande har 
traditionellt blivit vald av bolagsstämman till 
stämmoordförande.

Val- och kompensationskommitté
Bedriftsförsamlingen väljer årligen en 
valkommitté bestående av 2 representanter 
från aktieägarna, samt en kompensations-
kommitté bestående av 2 representanter från 
aktieägarna och 1 representant från de 
anställda. Kommittéernas uppgifter är att 
göra ett utlåtande till respektive bedrifts-
församling och bolagsstämma för valet av 
styrelsemedlemmar och medlemmar i 
bedriftsförsamlingen. Förslagen skall 
innehålla information om kompetens, 
kapacitet och oberoende. Det skall också görs 
ett utlåtande om vilken ersättning styrelsens 
och bedriftsförsamlingens medlemmar skall 
erhålla för kommande år.

Bedriftsförsamling och styrelse,  
sammansättning och oberoende
Bedriftsförsamlingen har 12 medlemmar, varav 
fyra är valda av de anställda. 
Styrelsen i Moelven Industrier ASA har sju 
medlemmar som väljs av bedriftsförsamlingen 
för 1 år åt gången. Två av styrelsens medlem-
mar är representanter för de anställda. 
Dessutom väljer de anställda en fast 
deltagande suppleant. Av de fem ägarvalda 
styrelsemedlemmarna är två kvinnor. Eftersom 
andelen kvinnliga anställda totalt i koncernen 
är 9,92 procent (9,52), gäller de norska 
reglerna om könsrepresentation inte för de 
anställdas representanter. Styrelse- 
sammansättningen tillfredsställer därmed 
kraven om könsrepresentation i styrelsen. 

Bedriftsförsamlingens uttalande

På sitt möte den 5 mars 2009 har bedriftsförsamlingen behandlat;

• Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och förslag till bokslut för år 2008 för Moelven Industrier ASA och koncernen.

• Styrelsens förslag till disposition av årets vinst i Moelven Industrier ASA.

• Styrelsens förslag till regler om fastställande av lön och annan ersättning till koncernledningen.

Bedriftsförsamlingen rekommenderar att bolagsstämman godkänner styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och förslag till bokslut för år 2008 för 

Moelven Industrier ASA och koncernen, samt förslaget till disposition av årets vinst i Moelven Industrier ASA.

Dessutom rekommenderar bedriftsförsamlingen att bolagsstämman godkänner styrelsens förslag till regler om fastställande av lön och annan ersättning till 

koncernledningen.

5 mars 2009

Even Mengshoel

Bedriftsförsamlingens ordförande
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Styrelsen

Svein E. Skorstad

Svein E. Skorstad

Pål Tajet

Gunde Haglund

Torstein A. OpdahlElisabeth Krokeide

Martin Fauchald Bjørn Egil Jørgensrud

Torstein A. Opdahl Gunde Haglund

Pål Tajet Elisabeth Krokeide Bjørn Egil Jørgensrud

Guro Vale Kvavik Martin Fauchald

“Vi bromsar och sänker  
kostnaderna, gasar när det 
krävs och trimmar oss för att 
vara i form när uppgången 
kommer.”

“Kompetenta medarbetare,  
moderna anläggningar och 
en tydlig strategi ger oss 
konkurrenskraft i låg- 
konjunkturen.”

“Dagens konjunkturläge 
visar hur värdefullt det är för 
Moelven att vi har flera ben 
att stå på.”

“Moelven är bättre rustat än 
de flesta andra aktörer i  
branschen när det gäller att 
klara utmaningarna.”

“Moelven ska alltid vara väl  
rustat för att klara skiftande  
konjunkturer.”

“Med ett bra samarbete 
kommer vi starkare ut ur den 
tunga tid vi är inne i.”

“De erfarenheter vi gör nu,  
kommer koncernen att 
kunna dra nytta av i  
framtiden.”

“Det bästa sättet att 
förutspå framtiden är att 
själv skapa den.”

Guro Vale Kvavik

Bortsett från de anställdas representanter i 
styrelsen, tar ingen av styrelsemedlemmarna 
emot någon annan ersättning än styrelse-
arvode från företaget.

Styrelsens arbete
För styrelsen i Moelven Industrier ASA har det 
fastställts en styrelseinstruktion som ger 
närmare riktlinjer för styrelsens arbete.
På varje möte gås månadsrapporteringen 
igenom för koncernen. Dessutom föreligger 
följande arbetsplan för varje kalenderår:

• Januari: Rapport för fjärde kvartalet   
 föregående år.
• Februari: Årsredovisning med noter och   
 förvaltningsberättelse för föregående år.
• April: Rapport för första kvartalet samt   
 förberedelse till ordinarie bolagsstämma.
• Juni: Strategiplan, inledande möte.
• Juli: Rapport för första halvår.
• Augusti: Strategiplan.
• Oktober: Rapport för tredje kvartalet, beslut  
 om strategiplan.
• December: Verksamhetsplan och budget för  
 kommande år.

Det finns etablerad rutiner för självevaluering 
av styrelsens arbete. Självevalueringen 
genomförs i januari/februari varje år. 
Styrelsen använder styrelseutskott eller 
kommittéer vid behov.
I ordinarie styrelsemöten deltar, förutom 
styrelsemedlemmarna, också normalt från 
administrationen koncernchef, finansdirektör 
och styrelsens sekreterare. Andra represen-
tanter från administrationen, divisionerna 
eller revisor deltar vid behov.

Koncernledningen består av koncernchef 
och verkställande direktören för varje 
division. Styrelsen har fastställt anvisningar 
för koncernchefens arbete. I koncernlednin-
gens möten deltar utöver koncernledningen 
också direktörerna för koncernens gemen-
samma funktioner.

För mer information om styrande organ och 
koncernledning hänvisas till not 22.

Riskstyrning och intern kontroll
I anslutning till det årliga strategi- och 
budgetarbetet går styrelsen igenom 
koncernens viktigaste riskområden. 

Alla enheter avslutar sin bokföring 
månatligen och rapporterar till moderföre-
taget den tredje arbetsdagen i påföljande 
månad. Rapporteringen sker i standardiserade 
system och enligt gemensamma riktlinjer för 
att säkra konsistens och största möjliga 
jämförbarhet mellan enheter. Rapporteringen 
följs upp av enhetsledning, controllers samt 
divisionsledning. På grund av omfattningen 
har det beslutats att begränsa rapporteringen 
till styrelsen till att fokusera på koncern- och 
divisionsdata, samt utvalda nyckeltal och 
avvikelserapportering per enhet. Styrelsen 
anser att denna rapporterings- och 
kontrollmiljö ger en tillfredsställande kontroll 
av verksamheten. 

I takt med den resultatförsämring och 
förvärrande av marknadsutsikterna som har 
inträffat under 2008 har styrelsen gradvis 
stärkt sin fokusering på rapporteringen.

Styrelsen har gått igenom och godkänt 
följande riktlinjer och policies:

• Styrelsens arbetssätt och styrelseinstruktion
• Varumärkesstrategi
• Utdelningspolitik
• Finansiella riktlinjer
• Försäkrings- och riskstrategi – 
 Skadeförsäkring
• Miljö – riktlinjer
• Konkurrenslagstiftning och etiska riktlinjer
• Internprissättning

Styrelsen har också blivit informerad om 
koncernens policy för att säkra en öppen 
företagskultur, och har stött denna. Syftet 
med policyn är att tydliggöra för alla anställda 
att det finns acceptans för att ta upp 

bekymmer och kritiserbara förhållanden, och 
att detta kommer att tas på allvar. Det har 
också givits information om anonymitet och 
förtroende samt om vilka kanaler som kan 
användas.

Arvoden till styrelse och koncernledning
Ersättningen till styrelsen beslutas av 
bedriftsförsamlingen och är inte resultat-
beroende. Options- eller aktiebaserad 
ersättning används inte.
För ytterligare information om styrelse-
arvoden hänvisas till not 22.9.
Ersättningen till koncernledningen finns 
beskriven i not 22.7 och 22.8.

Information och kommunikation
Styrelsen fastställer årligen koncernens 
finanskalender, som publiceras i årsrapporten 
samt på företagets webbsidor. Koncernens 
kvartalsrapporter och årsrapporter offentlig-
görs på webbsidorna och sänds också per post 
till samtliga aktieägare.

Företagsövertagande
Koncernen är inte börsnoterad och mellan de 
sex största aktieägarna, som till tillsammans 
äger 99,6 procent av aktierna, föreligger det 
ett aktieägaravtal som bland annat reglerar 
överlåtelser av aktier. Det har inte utarbetats 
riktlinjer för styrelsen i anslutning till ett 
eventuellt bud om övertagande.
Styrelsen arrangerar årligen ägarmöten för att 
etablera en arena för informationsutbyte och 
diskussion mellan ägarna.

Revisorn
Revisorn har möten med styrelsen utan att 
företagsledningen är representerad. 
Dessutom deltar revisorn i mötet där 
årsredovisningen behandlas. Revisorn 
presenterar också revisionsplanen, 
uppsummering efter interimsrevision i 
dotterbolagen samt centrala riskområden 
och koncernens hantering av dessa.

Född: 1948
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande
Position i dag: Verkställande direktör i  
S.E.S Consulting AS
Invald i styrelsen: 2007

Född: 1948
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot
Position i dag: Lantbrukare
Invald i styrelsen: 2002

Född: 1951
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot,  
arbetstagarrepresentant
Position i dag: Översorterare, Moelven Notnäs AB
Invald i styrelsen: 2007

Född: 1956
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot
Position i dag: Adm. direktör i Felleskjøpet Agri BA
Invald i styrelsen: 2008

Född: 1962
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot
Position i dag: Projektdirektör i Eidsiva Vekst AS
Invald i styrelsen: 2008

Född: 1966
Styrelseuppdrag: Ständig styrelsesuppleant
Position i dag: Operatör, Moelven Våler AS
Invald i styrelsen: 2007

Född: 1970
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot
Position i dag: Advokat i Advokatene Skjelbred, 
Schelver, Husaas, Klausen & Vale Kvavik
Invald i styrelsen: 2007

Född: 1961
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot,  
arbetstagarrepresentant
Position i dag: Operatör, Moelven Limtre AS
Invald i styrelsen: 2007

Gunde Haglund

Svein E. Skorstad

Ordförande

Guro Vale Kvavik Turid Fluge Svenneby

Styrelsessuppleant

Elisabeth Krokeide

Martin Fauchald

Pål Tajet Torstein A. Opdahl

Hans Rindal

Koncernchef
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Morten Sveiverud
Svend Strand

Kristin Vitsø BjørnstadÅge HolmestadMorten Kristiansen

Gemensamma tjänster

Morten Kristiansen Morten Sveiverud

Kristin Vitsø Bjørnstad Svend Strand

“Med lokalt virke som bas ska 
Moelven utveckla industrikon-
cept som är konkurrenskraft-
iga i goda och dåliga tider.”

“Vi tillvaratar Moelvens 
värden genom att hjälpa 
dotterbolagen med lämplig 
finansiering, risksäkring och 
målstyrning.”

“Det viktigaste  är inte vad vi 
säger, utan vad vi gör.  
Varumärket Moelven är  
summan av alla våra  
handlingar.”

“Moelvens IT-system ska 
stödja alla affärsprocesser 
och ha optimal tillgänglighet 
för våra 1 500 användare.”

GEMENSAMMA TJäNSTER 
I MOELVEN 

De gemensamma tjänsterna i Moleven 
är organiserade i fem olika funktioner:
• Råvaruförsörjning/Fibrer/Bioenergi
• Ekonomi/Finans/Försäkring
• Kommunikation/Personal
• IKT/Egendom
• Innovation

De gemensamma tjänsternas huvudfunktion 
är att stötta Moelvens operative enheter och 
ledning i yrkesmässiga frågor och operativt 
arbete relaterat till de olika tjänsternas 
funktioner.

Åge Holmestad

“I nära samspel med våra 
kunder utvecklar vi produk-
ter, tjänster och byggkoncept 
för framtiden.”

Koncernledning

Hans Rindal

Bjarne Hønningstad Lars Atterfors

Hans Rindal Reidar Mo

Johan Padel

Reidar Mo Lars Atterfors

Johan Padel Bjarne Hønningstad

“Vi har varit här länge, är 
fortfarande här och kommer 
att vara här i fortsättningen 
– räkna med oss!”

“Rollen som ledare innebär 
ett ansvar för att laget 
når sina mål.”

“Dagens marknad är den 
bästa vi har och vi får 
förhålla oss till den.”

“I svåra tider gäller det att ta  
fram det där lilla extra i hela  
organisationen – det är vi  
bra på!”

“Det finns en viss risk med 
allt man gör, men det är 
farligare att inte göra något 
alls.”

Född: 1962
Position i dag: Koncernchef
Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan, Bergen
Anställd i Moelven: 1995

Född: 1943
Position i dag: Adm. direktör  
Moelven Byggsystemer AS
Utbildning: Byggnadsingenjör och företagsekonom BI
Anställd i Moelven: 1989

Född: 1958
Ansvar: Råvaruförsörjning/Fibrer/Bioenergi
Utbildning: Gjøvik Ingeniørhøgskole Bygg/Anlegg, 
Företagsekonom BI
Anställd i Moelven: 2000

Född: 1961
Ansvar: Kommunikation/Personal
Utbildning: Landskapsarkitekt NLH
Anställd i Moelven: 2006

Född: 1947
Ansvar: Innovation
Utbildning: Civilingenjör NTH
Anställd i Moelven: 1979

Född: 1958
Ansvar: Ekonomi/Finans/Försäkring
Utbildning: Distriktshögskola ekonomi – 
administration
Anställd i Moelven: 1988

Född: 1943
Ansvar: IKT/Egendom
Utbildning: Civilingenjör M.Sc Heriot Watt  
University Edinburgh
Anställd i Moelven: 1994

Född: 1966
Position i dag: Divisionschef för  
divisionen Byggsystem
Utbildning: Civilekonom och byggnadsingenjör
Anställd i Moelven: 2003

Född: 1966
Position i dag: Adm. direktør Moelven Timber AS
Utbildning: Marknadsföring av trävaror, Företaks-
ekonomi Stockholms Universitet, Ekonomi-Handel 
Högskolan Örebro.
Anställd i Moelven: 2005

Född: 1972
Position i dag: Adm. direktör Moelven Wood AS
Utbildning: Civilingenjör NTH
Anställd i Moelven: 2008
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Adresser

Moelven Industrier ASA, Box 134, NO-2391 Moelv

Tel. +47 62 34 70 00, Fax. +47 62 34 71 88

post@moelven.com, www.moelven.com

Moelven Are AS, NO-1820 Spydeberg

Tel. +47 69 83 67 10, Fax. +47 69 83 67 05

post.are@moelven.no

Moelven Bioenergi AS, Box 134, NO-2391 Moelv

Tel. +47 62 34 70 00, Fax. +47 62 34 71 88

post@moelven.no

Moelven Byggfinansiering AS,  

Box 163, NO-2391 Moelv 

Tel. +47 62 34 70 00 , Fax. +47 62 36 95 78

Moelven ByggModul AS, Box 163, NO-2391 Moelv 

Tel. +47 62 34 70 00 , Fax. +47 62 36 95 78

post.byggmodul@moelven.no, 

www.moelven.no

Moelven Eidsvold Værk AS, NO-2074 Eidsvoll Verk

Tel. +47 95 11 94 15, Fax. +47 63 95 26 50,

post.eidsvark@moelven.no

Moelven Eidsvoll AS, NO-2080 Eidsvoll

Tel. +47 63 92 48 80, Fax. +47 63 92 49 00

post.eidsvoll@moelven.no

Avdeling Brumunddal

Strandsagveien 4, NO-2380 Brumunddal

Tel: +47 62 33 27 45, Fax: +47 62 33 27 40

Moelven Elektro AS, Box 54, NO-2391 Moelv 

Tel. +47 62 34 70 00, Fax. +47 62 34 72 71

post.elektro@moelven.no, www.moelven.no

Moelven Langmoen AS

Strandsagvn. 4, NO-2380 Brumunddal

Tel. +47 62 33 27 00, Fax. +47 62 33 27 19

post.langmoen@moelven.no

Avdeling Moelv

Industriveien, NO-2390 Moelv

Tel: +47 62 34 70 00, Fax: +47 62 34 71 31

Moelven Limtre AS, Box 143, NO-2391 Moelv 

Tel. +47 06 123 , Fax. +47 62 33 40 01

post.limtre@moelven.no, www.moelven.no

Avdeling Agder

NO-4730 Vatnestrøm 

Tel. +47 37 96 11 90, Fax. +47 37 96 11 80

post.limtre@moelven.no

Moelven Løten AS, Rokosjøen, NO-2340 Løten

Tel. +47 62 54 75 00, Fax. +47 62 54 75 01

post.loten@moelven.no

Moelven MassivTre AS, NO-3535 Krøderen

Tel: +47 32 15 08 50, Fax: +47 32 15 08 51

post.massivtre@moelven.no

www.moelvenmassivtre.no

Moelven Mjøsbruket AS, NO-2836 Biri

Tel. +47 61 14 52 00, Fax. +47 61 14 52 10

post.mjosbruket@moelven.no

Moelven Nordia AS 

Asfaltvn.1, Box 63, NO-2051 Jessheim 

Tel. +47 06050, Fax. +47 63 97 04 86

post.nordia@moelven.no, www.moelven.no

Moelven Nordia Prosjekt AS

Ensjøvn. 3, NO-0655 Oslo 

Tel. +47 06050, Fax. +47 22 68 79 65

post.nordia.prosjekt@moelven.no, www.moelven.no

Moelven Numedal AS, NO-3620 Flesberg

Tel. +47 32 29 50 00, post.numedal@moelven.no

Moelven Soknabruket AS, NO-3534 Sokna

Tel. +47 32 14 45 00, Fax. +47 32 14 45 01

post.soknabruket@moelven.no

Moelven Telemarksbruket AS

Rotebergvegen 21, NO-3800 Bø

Tel. +47 35 95 44 00, Fax. +47 35 95 44 01

post.telemarksbruket@moelven.no

Moelven Timber AS, Box 164, NO-2391 Moelv

Tel. +47 62 34 70 00, Fax. +47 62 36 90 88

post.timber@moelven.com, www.moelven.com

Moelven Treinteriør AS

Nordre Kongsveg 56, NO-2372 Brøttum

Tel. +47 62 35 97 77, Fax. +47 62 35 97 70

post.treinterior@moelven.no

Moelven Trysil AS

Slettmovegen 34, 2420 Trysil

Tel:+47 62 45 21 00, Fax:+47 62 45 11 55  

post.trysil@moelven.no

Moelven Utvikling AS

Box 134, NO-2391 Moelv

Tel. +47 62 34 70 00, Fax. +47 62 34 71 88

post@moelven.no, www.moelven.no

Moelven Van Severen AS

Servicebox 1015, NO-7809 Namsos

Tel. +47 74 21 33 00, Fax. +47 74 21 33 91

post.vanseveren@moelven.no

Moelven Virke AS, Box 164, NO-2391 Moelv

Tel.  +47 62 34 70 00 , Fax. +47 62 36 90 88

post.virke@moelven.no

Moelven Våler AS, NO-2435 Braskereidfoss

Tel. +47 62 42 80 00, Fax. +47 62 42 39 31

post.valer@moelven.no

Moelven Wood AS, NO-2074 Eidsvoll Verk

Tel. +47 63 95 97 50, Fax. +47 63 95 97 80

post.wood@moelven.no, www.moelven.no

Moelven Wood Skandinavia AS

Box 164, NO-2391 Moelv 

Tel: +47 62 34 70 00, Fax: +47 62 36 90 88

Moelven Østerdalsbruket AS, NO-2480 Koppang

Tel. +47 62 46 29 00, Fax. +47 62 46 29 01

post.osterdalsbruket@moelven.no

Moelven Industrier AB

Box 8006, SE-650 08 Karlstad 

Tel. +46 (0)54 53 62 50, Fax. +46 (0)54 53 46 57

post.industrierab@moelven.com, www.moelven.se

Moelven Byggfinansiering AB

Snickerigatan 1, SE-665 33 Kil

Tel. +46 (0)554 68 80 20, Fax. +46 (0)554 68 80 29

Moelven ByggModul AB 

Administration och Marknad, Produktionsenhet Kil

Snickerigatan 1, SE-665 33 Kil

Tel. +46 (0)554 68 80 20, Fax. +46 (0)554 68 80 29

byggmodul@moelven.se, www.moelven.se

Produktionsenhet Säffle

Brovägen 27, SE-661 93 Säffle 

Tel. +46 (0)533 46 130, Fax. +46 (0)533 461 66

Produktionsenhet Sandsjöfors  

Gransbovägen, SE-571 64 Sandsjöfors

Tel. +46 (0)380 37 57 50, Fax. +46 (0)380 37 52 12

Produktionsenhet Torsby

Oleby 193, SE-685 92 Torsby

Tel. +46 (0)560 68 98 80, Fax. +46 (0)560 68 98 89

Moelven Timber Salg Sverige 

Box 8006, SE-650 08 Karlstad

Tel. +46 (0)54 53 62 51, Fax. +46 (0)54 53 46 57

timber@moelven.se

Moelven Component AB

Box 8060, SE-650 08 Karlstad

Tel. +46 (0)54 55 55 30, Fax. +46 (0)54 55 55 40

post.component@moelven.se

Moelven Dalaträ AB, SE-780 40 Mockfjärd

Tel. +46 (0)241 21 800, Fax. +46 (0)241 21 159

post.dalatra@moelven.se

Moelven Edanesågen AB

Arvid Olofssons väg, SE-671 70 Edane  

Tel. +46 (0)570 27 50 00, Fax. +46 (0)570 27 50 01

post.edanesagen@moelven.se

Moelven Eurowand AB

Nastagatan 10 C, Box 1322, SE-701 13 Örebro

Tel. +46 (0)19 21 86 00, Fax +46 (0)19 27 22 75

post.eurowand@moelven.se

www.moelven.se

Moelven List AB, Lovene, SE-531 96 Lidköping

Tel. +46 (0)510 54 59 90, Fax. +46 (0)510 54 59 99

post.list@moelven.se

Moelven Norsälven AB

Norsälvsvägen 11, SE-660 50 Vålberg

Tel. +46 (0)54 54 50 25, Fax. +46 (0)54 54 52 44

post.norsalven@moelven.se

Moelven Notnäs AB, Box 223, SE-685 25 Torsby

Tel. +46 (0)560 168 00, Fax. +46 (0)560 717 90

post.notnas@moelven.se

Moelven Notnäs Wood AB

Notnäsvägen 9, SE-685 33 Torsby

Tel. +46 (0)560 168 00, Fax. +46 (0)560 10 985

post.notnaswood@moelven.se

Moelven Nössemark Trä AB

Rörviken 170, SE-668 91 Ed

Tel. +46 (0)534 664 40, Fax. +46 (0)534 301 04

post.nossemark@moelven.se

Moelven Ransbysågen AB 

Branäsvägen 35, SE-680 60 Sysslebäck 

Tel. +46 (0)564 431 20, Fax. +46 (0)564 431 45

post.ransby@moelven.se

Moelven Skog AB, Box 18, SE-668 21 Ed 

Tel. +46 (0)534 622 50, Fax. +46 (0)534 622 59 

post.moelvenskog@moelven.se

www.moelven.se

Moelven Tom Heurlin AB, SE-662 97 Ånimskog

Tel. +46 (0)532 60 76 00, Fax. +46 (0)532 60 76 21

post.tomheurlin@moelven.se

 Norge

 Sverige

Moelven Töreboda AB, Box 49, SE-545 21 Töreboda

Tel. +46 (0)506 481 00, Fax. +46 (0)506 162 63

post.toreboda@moelven.se

www.moelven.se

Moelven Valåsen AB, Box 404, SE-691 27 Karlskoga

Tel. +46 (0)586 655 00, Fax. +46 (0)586 72 80 14

post.valasen@moelven.se

Moelven Valåsen Wood AB

Box 405, SE-691 27 Karlskoga

Tel. +46 (0)586 655 00, Fax. +46 (0)586 72 81 94

post.woodab@moelven.se

Moelven Värmlands Trä AB, Box 136, SE-661 23 Säffle

Tel. +46 (0)533 69 10 60, Fax. +46 (0)533 69 10 88

post.varmlandstra@moelven.se

Moelven Wood AB, Box 8006, SE-650 08 Karlstad

Tel. +46 (0)54 53 64 30, Fax. +46 (0)54 53 64 31

post.woodab@moelven.se, www.moelven.se

Avdeling Malmö

Derbyvägen 24, SE-212 35 Malmö 

Tel: +46 (0)58 66 49 40, Fax: +46 (0)40 28 77 44 

post.woodab@moelven.se

Moelven Årjäng Såg AB, Box 103, SE-672 23 Årjäng

Tel. +46 (0)573 71 10 55, Fax. +46 (0)573 71 17 89

post.arjang@moelven.se

UJ-Trading AB, Gransnåret 17, SE-711 95 Gusselby

Tel. +46 (0)581 502 00, Fax. +46 (0)581 503 81

post.uj-trading@moelven.se

Vänerbränsle AB, Box 81, SE-681 22 Kristinehamn 

Tel: +46(0)550 159 13, Fax: +46(0)550 159 16

post@vanerbransle.se

Weda Skog AB, Box 8006, SE-650 08 Karlstad

Tel. +46 (0)54 57 91 50, Fax. +46 (0)54 56 93 20

info@wedaskog.se

Moelven Danmark A/S

Smedeland 3, DK-2600 Glostrup 

Tel. +45 43 43 48 00, Fax. +45 43 43 63 43

moelvendanmark@moelven.dk, www.moelven.dk

Moelven Danmark A/S, Jylland 

Vestergade 49, DK-8600 Silkeborg 

Tel: +45 87 20 07 30, Fax: +45 87 20 07 33 

moelvendanmark@moelven.dk  

Moelven UK Ltn

Laminated Timber Structures

Unit 10 Vicarage Farm, Winchester Road

Fair Oak Eastleigh, Hampshire SO50 7HD, England                                  

Tel: +44 23 80 69 55 66, Fax: +44 23 80 69 55 77      

moelvenlts@aol.com, www.moelven.co.uk

Moelven UK Ltd., Moelven Timber

Capital Business Centre, 22 Carlton Road, South Croydon 

Surrey CR2 OBS, United Kingdom   

Tel: +44(0) 208 91 62 401, Fax: +44(0) 208 91 62 402

timber.uk@moelven.com

Moelven Deutschland GmbH

Steintwietenhof 2, DE-20459 Hamburg

Tel: +49 (0)404 19 19 101, Fax: +49 (0)404 19 19 998 

timber.de@moelven.com 

Moelven Nederland B.V.

Postbus 24, NL-1200 AA Hilversum

Visit: Arena Business Park Olympia 1A&B

NL-1213 NS Hilversum 

Tel: +31 356 46 27 41 

Fax: +31 356 46 27 42 

timber.nl@moelven.com
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FINANSKALENDER   

21 april 2009

Bolagsstämma - årsbokslut 2008

22 april 2009

Delårsrapport för första kvartalet 2009

10 juli 2009

Delårsrapport för andra kvartalet 2009

16 oktober 2009

Delårsrapport för tredje kvartalet 2009

I slutet av januari 2010

Delårsrapport för fjärde kvartalet/preliminärt 

årsbokslut 2009

April 2010

Bolagsstämma - årsbokslut 2009

HUVUDKONTOR 

Moelven Industrier ASA

Org.nr. NO 914 348 803 MVA

P.O. Box 134, NO-2391 Moelv

Tel. +47 62 34 70 00

Fax. +47 62 34 71 88

www.moelven.com

post@moelven.com

Hugin Online: www.huginonline.no/MOE

PRODUKTION 

Foto: Ole Walter Jacobsen (side 1, 3, 9, 10-21, 

65-67 och bakside), Tommy Normann (side 6, 24 

och 25), Richard Johansen (side 6 och 8),  

Stein Halvorsen AS (bild på omslagets insida),  

Jensen og Skodvin Arkitektkontor AS (side 2),  

CH/Innovasjon Norge (side 5), NSW Arkitekter & 

Planleggere AS (side 22), Torben Eskerod (side 24), 

Jens Lindhe (side 26), HLM Arkitekter (side 28) och 

Knut Hjeltnes (side 32)

Foto på framsidan: Ole Walter Jacobsen

Design och produktion: Studio Reform AS

Översättning: Lillehammer Oversetting AS

Tryck: RK Grafisk AS



www.moelven.se


