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H O V E D T R E K K
Moelven oppnådde i 2000 et rekordresultat på NOK 223 mill på driften.
Resultatet styrket konsernets balanse og god avkastning på egenkapitalen,
og høynet inntjening per aksje fra NOK 0,37 i 1999 til NOK 1,16. Moelven har
hatt sterk vekst innen flere områder og doblet omsetningen siden 1997.
Styret har i 2000 vært opptatt av integrasjonen av de mange nye enhetene.
Styret er tilfreds med at det har lykkes i så stor grad å integrere de nye
selskapene som for kort tid tilbake var eiet av hele syv forskjellige gruppe-
ringer. Det ble antatt at synergier på i alt NOK 150 mill. ville la seg realisere
i løpet av en treårs periode etter oppkjøpet av Forestia. Integrasjonsarbeidet
går etter planen, og årets resultat er positivt påvirket med i størrelsesorden 
NOK 50 mill.

Koordineringen av flere anlegg har også gjort det mulig å holde årets inves-
teringer i produksjonsmidler på et lavt nivå uten at dette vil påvirke de
fremtidige inntjeningsmulighetene negativt.

Av konsernets driftsinntekter, kommer rundt tre firedeler fra salg av varer
og tjenester i byggemarkedet og Moelven har etter de siste oppkjøpene styr-
ket sin posisjon som et betydelig skandinavisk byggevarekonsern.
Konsernets virksomheter kan naturlig deles i to forretningsområder,
Moelven Treindustri og Moelven Byggindustri, og organisasjonen er endret
i samsvar med dette. Moelven Treindustri omfatter alle virksomheter som
produserer byggevarer av tre eller innsatsvarer til denne typen produksjon
eller annen trebearbeidende industri. Moelven Byggindustri omfatter alle
virksomheter som leverer industrialiserte byggekonsepter som erstatter tra-
disjonelle bygg- og håndverkstjenester. De viktigste produktene er modul-
baserte yrkesbygg og bygginnredninger, supplert av elektro- og engineering-
tjenester.

D R I F T S I N N T E K T E R  O G  R E S U LTAT
Driftsinntektene i år 2000 utgjorde NOK 4745,9 mill (mot NOK 3525,7 i 1999).
Dersom driftsinntektene for ervervede virksomheter inkluderes også for
periodene før overtagelse, økte driftsinntektene med NOK 111 mill i forhold
til året før. Økningen i driftsinntekter skyldes synergieffekter og noe bedre-
de markedsforhold for Moelven Treindustri. Driftsresultatet ble NOK 223,0
mill (89,6), og inkluderer engangsinntekter knyttet til pensjonsordninger og
salg av virksomheter på NOK 45,3 mill (3,3). I forbindelse med overtagelsen
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av Forestia AS, ble det avsatt en omstruktureringsreserve på NOK 30,0 mill. I
år 2000 er det påløpt NOK 22,0 mill i kostnader som er ført mot denne reser-
ven. Ut fra vurdering av de tiltak som skal iverksettes innen virkesforsyning,
et prosjekt som berører våre virksomheter både i Norge og Sverige, er det
besluttet å avsette ytterligere NOK 10 mill til omstruktureringsformål. Netto
finanskostnader utgjorde NOK 63,4 mill (43,1) og ordinært resultat før
skattekostnad ble NOK 159,6 mill (46,5).  Beregnet skattekostnad på ordi-
nært resultat er NOK 24,3 mill, hvorav NOK 3 mill er betalbar. Skatte-
kostnaden er redusert med NOK 20,0 mill som en følge av fremførbare
underskudd i enkelte svenske datterselskaper. Årsresultatet ble NOK 135,3
mill (33,9). Dette gir et resultat per aksje på NOK 1,16 (0,37). 

F O R R E T N I N G S O M R Å D E N E
Moelven Treindustri
Moelven Treindustri består av tre virksomhetsområder, Timber, Wood og
Limtre. Prisene for industritre i det internasjonale markedet var ved starten
av året lave. Dette bedret seg gjennom første halvår, og ved utgangen av
året var marginene for produkter av både furu og gran normale.  Områdets
svenske selskaper har større eksportandel, og forholdet til Euro ga svak kon-
kurranseevne i deler av året. Som følge av en uvanlig regnfull høst, var til-
gangen på råstoff mindre enn normalt i deler av fjerde kvartal og enkelte
produksjonsenheter var periodevis hindret av flom. 

Foredlingsselskapene i Moelven Wood har hatt en positiv resultatutvikling
gjennom året. I tillegg til normale sesongmessige endringer i etterspørselen,
skyldes dette gode markedsforhold i Norge og Sverige og kostnadsbespa-
relser som følge av interne tiltak. 

Moelvens engasjement innen limtre har endret karakter i løpet av år 2000,
først ved salget av Moelvens 40 prosent eierandel i Limtræ Danmark AS, og
deretter ved kjøp av ytterligere 10,3 prosent til 91 prosent av aksjene i
Mocon Holding AS som har virksomheter i Norge og Sverige. Limtresel-
skapene har fortsatt krevende markedsutfordringer hjemme og ute.
Moelven Töreboda Limträ har opprettholdt tilfredsstillende inntjening,
mens de norske virksomhetene er inne i en betydelig omstillingsperiode.

De samlede driftsinntektene for Moelven Treindustri ble NOK 3685,7 mill
(2444,2). Hoveddelen av økningen skyldes oppkjøpet av Forestia, men drifts-
inntektene økte også med NOK 132 mill sammenlignet med året før, dersom
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alle enheter inkluderes også i tiden før overtagelsen. Driftsresultatet ble
NOK 151,9 mill (24,4).

Moelven Byggindustri
Moelven Byggindustri består av de to virksomhetsområdene Modulbygg og
Bygginnredning. Alle virksomhetene som inngår i området selger sine varer
og tjenester i det norske og svenske markedet for næringsbygg. Moelven
Modulbygg leverer til nybyggmarkedet, mens Moelven Bygginnredninger

har den største delen av leveran-
sene i forbindelse med ombygging-
er og vedlikehold. 

Etterspørselen etter nye næringsbygg i Norge har hatt en svakere utvikling
gjennom året, sammenlignet med de to foregående år, mens utviklingen i
det svenske markedet har vært god. Aktiviteten innen ombygginger og ved-
likehold har vært relativt stabil i begge markeder. Driftsinntektene ble NOK
1094,3 mill (1087,6) og driftsresultatet ble NOK 71,0 mill (88,1). 

Ø V R I G E  V I R K S O M H E T E R
Som følge av arbeidet med å rendyrke konsernets virksomhet, er omfanget
av øvrige aktiviteter sterkt redusert. Driftsinntektene på NOK 68,5 mill knyt-
ter seg i det alt vesentlige til internt salg av fellestjenester innen IT, trans-
port, reklame med mer. Driftsuavhengige eiendeler er bokført til NOK 22
mill. Driftsresultatet på NOK 0,1 mill (-22,9) er sterkt forbedret fra tidligere år.

A N S AT T E  O G  M I L J Ø
Det ble utført 2949 årsverk i år 2000 (2382) og konsernet hadde ved utgang-
en av året 3046 ansatte (2404). Økningen i antall ansatte og årsverk skyldes
oppkjøp av virksomhet. Korrigert for kjøp og salg av virksomheter, ble antall
årsverk redusert med 180. 

Sykefraværet utgjorde 7,42 prosent (5,37), tilsvarende 50138 hele arbeids-
dager (30063). Antall rapporterte arbeidsulykker med personskader var 96
(78) hvorav 86 skader med fravær (53). Dette gir en H-verdi på 17,74 (12,45).

Samarbeidet med de ansattes organisasjoner fungerer på en konstruktiv
måte og arbeidsmiljøet i konsernet er godt.

Konsernets virksomhet er av lite miljøbelastende karakter. Dette gjelder
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både anskaffelsen av råstoffer, produksjonsprosessene og anvendelsen av de
ferdige produktene, og styret er opptatt av å videreutvikle det konkurran-
sefortrinnet dette gir.  Enkelte impregnerte treprodukter som inngår i kon-
sernets sortiment, inneholder kobber, krom og arsen (CCA) og produksjonen
av disse vil bli avsluttet i løpet av 2001. 

I N V E S T E R I N G E R  O G  K O N TA N T S T R Ø M
Årets investeringer, eksklusive tilgang og avgang gjennom oppkjøp og salg
av virksomheter, var NOK 77,1 mill (72). Dette utgjør 48 prosent (65) av de
samlede avskrivninger. Investeringene i bygg og tyngre produksjonsutstyr vil
fortsatt kunne holdes på et lavt nivå som en følge av at flere produksjons-
anlegg nå kan sees i sammenheng, men antas å måtte øke noe i forhold til 
årets nivå. I årets investeringer inngår det NOK 10 mill knyttet til informa-

sjons- og kommunikasjonsteknolo-
gi. Moelven Bygginnredninger har
tatt i bruk nye administrative syste-
mer og Moelven Treindustri vil
gjøre det samme for store deler av
virksomheten i løpet av 2001. Økt fokusering på salgsstøtte- og distribu-
sjonssystemer vil bidra til ytterligere å effektivisere markedsbearbeidingen
til flere av konsernets enheter. 

Kontantstrømmen fra resultatposter var NOK 250,7 mill. Dette tilsvarer
NOK 2,15 per aksje. Forskjellen i kontantstrøm og årsresultat skyldes, i tillegg
til lave investeringer, at kun NOK 3 mill av skatten på NOK 24,3 mill er betal-
bar og at NOK 22 mill av utbetalingene er dekket av omstruktureringsreser-
ven som ble avsatt i forbindelse med siste oppkjøp. I tillegg er bare NOK 9,5
mill utbetalt av engangsinntekter på NOK 34,4 mill knyttet til pensjons-
ordninger.

B A L A N S E  O G  F I N A N S I E R I N G
Ved årets utgang var totalkapitalen NOK 2345,2 mill (1927,5). Totalkapitalen
er økt med NOK 467,5 mill som en følge av kjøp og salg av virksomheter,
mens den som en følge av driften er redusert med NOK 49,8 mill. Sysselsatt
kapital var NOK 1598 mill (1309) og avkastningen på sysselsatt kapital ble
15,3 prosent (6,8). 

Netto rentebærende gjeld var NOK 719 mill (680). Konsernets likviditets-
reserve var NOK 666,2 mill (405,7). Det er betydelige sesongvariasjoner i
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beholdningene av så vel råvarer som ferdigvarer innen Moelven Treindustri.
Dette gjør at konsernets likviditetsbehov normalt øker med cirka NOK 300
mill i løpet av først halvår. For å få en forutsigbar likviditetssituasjon, legger
styret vekt på at hoveddelen av de ubenyttede trekkrettighetene til enhver
tid skal ha avtaleperioder som er lenger enn to år. Tilbakekjøp av egne aksjer
gjennomført i år 2000, utgjorde til sammen 4.432.000 aksjer. Aksjene har en
gjennomsnittlig anskaffelseskost på NOK 8,03 per aksje. Kjøpene er
gjennomført for å bedre egenkapitalavkastningen. Deler av beholdningen
vil bli brukt i forbindelse med et årlig aksjeprogram med formål å øke de
ansattes medeierskap i bedriften. Egenkapitalen var NOK 878,8 mill (629,1)
etter disponering av årets resultat. Dette tilsvarte en egenkapitalandel på
37,5 prosent (32,6). Egenkapitalen utgjorde NOK 7,67 (6,79) per aksje.
Avkastning på egenkapitalen ble 15,7 prosent (5,4). Regnskapet er avlagt
under forutsetning om fortsatt drift.

A N V E N D E L S E  AV  Å R E T S  R E S U LTAT
Morselskapet, Moelven Industrier ASA, viser et årsresultat på NOK 32,5 mill
etter mottatt konsernbidrag fra forretningsområdene på NOK 36,1 mill.
Styret ønsker at en vesentlig andel av konsernets resultat skal gjøres til-
gjengelig for aksjonærene, og foreslår at det for regnskapsåret 2000 utbe-
tales et utbytte tilsvarende NOK 0,35 per aksje (0,25). Dette tilsvarer NOK
41,7 mill som representerer et utdelingsforhold for konsernet på 31 prosent.
Det resterende av årets disponeringer blir dekket av annen egenkapital.

U T S I K T E R
For Moelven Treindustri er prisene i markedene for industritre noe svakere
ved starten av 2001 enn de var året før og de internasjonale konjunkturut-
siktene kan medføre lavere etterspørsel i deler av året. Markedsutsiktene for
trebaserte byggevarer i Skandinavia er imidlertid gode, og dette sammen
med interne, resultatforbedrende tiltak antas å kompensere for de mulig
svakere konjunkturene i det internasjonale markedet. Det norske yrkes-
byggmarkedet forventes ikke å bli bedre på kort sikt, mens etterspørselen i
Sverige antas å bli fortsatt god. Ordrebeholdningen for Moelven
Byggindustris virksomheter er god ved starten av året. Samlet sett vurderer
styret år 2001 til å bli på linje med foregående år.

Moelv 27. februar 2001
Styret i Moelven Industrier ASA
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