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Företagskulturens fyra hörnstenar:
Kärnan i Moelvens företagskultur består av fyra centrala värderingar, som är viktiga riktlinjer för vårt sätt att arbeta på:

• Resultatorientering    • Vilja att ta ansvar    • Respekt för medarbetarna    • Ärlighet och öppenhet

Koncernens platta organisationsstruktur ger en unik närhet mellan ledare och ansvariga, den dagliga driften och medarbe-

tarna i enheterna. Detta bidrar till hög grad av öppenhet och ökad respekt för medarbetarna på alla plan, samtidigt som det

uppmuntrar medarbetarna till att ta ansvar både för egna prestationer och koncernens verksamheter.

Innehåll
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Koncernen Viktiga händelser 2005

BoKlok-lägenheter i Fagerstrand, Nesodden. Jan Dårstad på Moelven ByggModul AS Från öppningen av Moelven MassivTre AS.

Ole V. Salvén ny koncernchef i Moelven
efter Bo B. Borgström
Ole V. Salvén (51), centraleuropeisk region-

direktör för Finnforest, anställdes från febru-

ari som ny koncernchef i Moelven Industrier

ASA efter Bo B. Borgström (62) som avgick

med pension den 2 februari 2005. Salvén har

varit anställd i Finnforest sedan 1994 och var

före det bland annat anställd i Bank of

America. 

Moelven MassivTre AS på Krøderen
öppnades
Moelven MassivTre AS invigdes i februari

högtidligen av lantbruksminister Lars

Sponheim. En entusiastisk samling av anställ-

da, ägare, fackfolk inom byggbranschen,

kunder och leverantörer deltog. 

Moelven Wood fick egna sågverk
Moelven Wood fick i mars 2005 sina egna

sågverk. Det skedde genom att ”kombienhet-

erna” (enheter med såväl sågverk som hyvle-

ri) i Moelven Timber överfördes till Moelven

Wood. Bakgrunden var behovet av att skräd-

darsy och renodla produktionen gentemot

marknaden och kunderna både för Moelven

Wood och Moelven Timber. 

Moelven Danmark och Moelven Timber
slås ihop i Danmark
Moelven Danmark och Moelven Timber slogs

ihop på den danska marknaden. Det innebar

att Moelven uppträder som en verksamhet

under gemensamt namn och ledning i

Moelven Danmark.

Moelven förenklade organisationen till
tre divisioner
För att förbättra samarbetet mellan Moelvens

verksamheter och för att kunna uppträda

enhetligt på marknaden ändrade Moelven sin

organisation från att tidigare ha bestått av

fem verksamhetsområden till tre divisioner

samtidigt som de två övergripande affärsom-

rådena Treindustri och Byggindustri avveckla-

des. Som en följd av detta blev även ledning-

en av koncernen och koncernens gemensam-

ma tjänster förenklade. Enheterna i den nya

divisionen Byggsystem (limträ, byggmoduler

och bygginredning) ska leverera kompletta

lösningar till projektkunder i Skandinavien.

De två övriga divisionerna är Timber och

Wood.

400 BoKlok-lägenheter från Moelven till
Skanska Bolig
Skanska Bolig AS och modulproducenten

Moelven ByggModul AS i Moelv skrev under

ett samarbetsavtal som innebär att Moelven

ska bygga ca 400 BoKlok-lägenheter i Norge

fram till år 2007. BoKlok-konceptet ägs till

hälften av Skanska AB och till hälften av IKEA

AB. Lägenheterna säljs via IKEA.

Tre extra semesterveckor för dem som
vill arbeta efter fyllda 62 år
Moelven ByggModul AS i Moelv erbjöd

anställda som blir 62 år tre veckors extra

semester om de fortsatte i företaget i stället

för att utnyttja rätten till avtalsenlig förtids-

pension (AFP). 

– Orsaken är att vi vill behålla våra skickliga

yrkesmän så länge som möjligt, sa direktör

Hans Erik Stadshaug. 

Expandia tecknar avtal värt 50 miljoner
med Moelven ByggModul AB
Uthyrningsföretaget Expandia

Moduluthyrning AB från Klippan i Skåne

tecknade ett avtal med Moelven ByggModul

AB om leverans av moduler till skolor och

barndaghem. Avtalet innebär att Moelven

ByggModul AB ska leverera moduler till

Expandia för omkring 50 MSEK under 2006.

Moelven Valåsen AB bygger nytt juster-
verk för 55 MSEK
Beslutades att Moelven Valåsen AB i

Karlskoga ska uppgradera sitt justerverk för

55 MSEK. Investeringen ska göra Moelvens

största sågverk till ett framtidsinriktat och

flexibelt höghastighetsverk som bättre ska

kunna anpassa produkterna till kundernas

ökande krav. Det är en förhållandevis stor

investering i Moelvensammanhang och är ett

strategiskt beslut taget av koncernledningen

för att uppgradera Moelven Valåsen AB till

en framtidsinriktad industriverksamhet. 

Södra Timber intensifierar samarbetet
med Moelven ByggModul AB
Södra Timber fortsatte att renodla sin verk-

samhet och överlät hösten 2005 licensen på

golvbjälklaget Semi till Moelven ByggModul

AB. Enligt Södra Timber ger samarbetet med

Moelven goda utvecklingsmöjligheter för

bjälklaget. Licensen innebär att Moelven tar

över produktionen och försäljningen av pro-

dukten. 

Hans Rindal utnämnd till koncernchef i
Moelven efter Ole V. Salvén
Hans Rindal är sedan 1 januari 2006 anställd

som ny koncernchef i Moelven Industrier

ASA. Han efterträdde Ole V. Salvén som

under hösten 2005 tillträdde som koncern-

chef i Finnforest. Hans Rindal har varit

anställd i Moelven sedan 1995 och innehaft

olika funktioner i koncernen, senast som vice

koncernchef. 



Koncernen Koncernchefens kommentar

«De flesta faktorer som påverkar 
bolagets resultat har varit gynn-
samma.»



2005 var ett bra år för Moelven. De flesta faktorer som påverkar bola-

gets resultat har varit gynnsamma och bland de få negativa faktorerna

fanns effekten av stormfällningen i södra Sverige, den norska kronans

styrka och några projektrelaterade interna problem inom division

Byggsystem. 

Den inhemska byggmarknaden i Norge, Sverige och Danmark har

präglats av stor aktivitet då det gäller bostadsbyggande och renove-

ring. Fördelarna med att bygga med trä, även i industriell skala, har

uppmärksammats av kunderna och marknaden, vilket har medfört att

sektorn för träkonstruktioner har växt förhållandevis starkare än för

övriga material. Verksamheten på den eftersläpande marknaden för

kontorsbyggnation har också förbättrats mot slutet av året och vi

kunde dra fördel av denna utveckling genom att bibehålla fokus på

den skandinaviska marknaden. Eftersom vi nu arbetar med specifika

kunder och produkter är vi inte så känsliga som många av våra kon-

kurrenter för svängningar på exportmarknaden, då det gäller sågade

trävaror.

Trots att rekonstrueringar och förvärv är viktiga delar i utvecklingen

av växande företag har vi detta år haft fördelen av att kunna koncen-

trera oss på utveckling av redan förvärvade anläggningar så att de

stämmer överens med våra kunders behov. Under året har vi kunnat

framhäva nyckelverksamheterna i våra tre divisioner. Detta resulterade

i att vi kunde skilja ut några kombinerade såg- och hyvlerienheter som

ska ta fram speciellt konstruktionsvirke åt division Woods grossister

och byggvaruhus. Division Timber som organiserar de specialiserade

sågverken kunde anpassa tillgängligt timmer optimalt mot process-

industrins behov. Division Byggsystem tog på nytt hem flera bra pro-

jekt och uppnådde trots några bakslag det bästa resultatet av de tre

divisionerna. Resultatet av vår rekonstruering har medfört att vi nu har

tre mycket fokuserade divisioner med ungefär samma intjäningsmöj-

ligheter. Vi har också organiserat timmerinköp och hantering av sido-

produkter i en separat enhet som är starkt engagerad i att trygga

övergripande intressen i Moelvenkoncernen.

Vad kan vi vänta av framtiden? Tillgången på timmer med stor diame-

ter och hög kvalitet kommer att minska. Högre logistikkostnader kom-

mer att få en allt större betydelse för våra produkters kostnadsstruk-

tur. Detta kommer att gälla både vid inköp av timmer och vid leverans

av förädlade produkter till våra kunder. Överkapacitet i produktionen

kommer att bli ett normalt inslag och konkurrensen om kundernas

affärer kommer att fortsätta lika skoningslöst som tidigare.

Polarisering av produktionsprocessen kommer också att fortsätta då en

del producenter kommer att utvecklas till leverantörer av smala nisch-

produkter och en del aktörer kommer att utvecklas till att leverera

produkter över hela landet. 

Definitionsmässigt är vi en leverantör av stora produkter. Nyckeln till

vår framgång kommer att bli en anpassning till ovan nämnda restrikti-

oner och att dra fördel av de tjänster vi kan erbjuda stora kunder, sam-

tidigt som vi ska ses som en prioriterad leverantör till många små

industrikunder. Detta betyder att vi måste vara lika effektiva som de

lokala aktörerna och samtidigt ska vi koppla ihop våra produktionsen-

heter till ett effektivt nätverk för att få fram den globala aktörens för-

delar. Vi har svarat på denna utmaning genom att organisera oss i tre

divisioner, var och en med en geografisk täckning, ett produktsorti-

ment och en kundagenda.  Division Timber är inriktad på en skräddar-

sydd produktion till ett globalt och lokalt industrisegment. Division

Wood är lokaliserad nära koncentrationen av kunder (grossister och

byggvaruhus) och division Byggsystem kommer fortsatt att erbjuda

effektiva lösningar till den projektorienterade delen av byggindustrin.

I år har vi tänkt mycket på kundernas behov i relation till vår befint-

liga struktur. Nästa år kommer detta att följas upp med en rekordstor

investeringsplan – en plan som består av många små förändringar med

målet att förbättra service, effektivitet och geografisk räckvidd. Vi

kommer också att arbeta med att förbättra arbetsmiljön på en rad

arbetsplatser för att minska frånvaron. Vi har en stark tro på att vi har

förmågan att ytterligare stärka vår position som en av Skandinaviens

ledande träindustrier.

Ole V. Salvén

Koncernchef
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«I år har vi tänkt mycket på kundernas behov i

relation till vår befintliga struktur. Nästa år kom-

mer detta att följas upp med en rekordstor inves-

teringsplan – en plan som består av många små

förändringar med målet att förbättra service,

effektivitet och geografisk räckvidd.»
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Detta är Moelven Industrier ASA
Ägarförhållanden
Moelven Industrier ASA ägs i dag av finska och norska skogsägarföre-

ningar med Metsäliitto Andelslag och Finnforest Abp som majoritets-

ägare och Glommen Skog AB, Mjösen Skog BA, AT Skog BA och Havass

Skog BA som de största minoritetsägarna. 

En organisationsförändring hos huvudägaren som träder i kraft 

1 april 2006 medför att Metsäliitto Andelslag övertar Finnforests ägar-

andel. Därmed innehar Metsäliitto Andelslag 65,2 procent av Moelven. 

Omorganisationen får inga konsekvenser för den operativa verksam-

heten i Moelven. Koncernen fortsätter som tidigare att vara en egen

juridisk enhet, med ett eget varumärke. Majoritets- och minoritets-

ägarna är överens om att Moelven Industrier ASA ska vara ett själv-

ständigt dotterbolag, som är koordinerat med Metsäliitto Andelslags

trämekaniska verksamhet genom att huvudfokuset ligger på den skan-

dinaviska marknaden.

Koncernen i korta drag
Sågverken i division Timber levererar industriträ till företag i

Skandinavien och övriga Europa som i sin tur använder det som insats-

vara i sin produktion, samt spån- och flisprodukter för användning

inom massa-, spånskive- och biobränsleindustrin. De huvudsakliga slut-

produkterna utgörs av trä för konstruktions- och interiörändamål och

emballagevirke. Produktionen uppgår till 1,5 miljoner kubikmeter

industriträ (sågade trävaror) och 1,0 kubikmeter cellulosaflis. Råvaran

står för en stor del av den samlade tillverkningskostnaden och för att

på bästa sätt utnyttja varje timmerstock arbetar divisionens enheter

hårt för att maximera det ekonomiska utbytet. 

Förädlingsindustrierna inom division Wood utrustar handelsledet i

Skandinavien med ett brett spektrum bygg- och interiörvaror, med en

sammanlagd volym av 706 000 kubikmeter årligen. För att vara en

konkurrenskraftig leverantör krävs en effektiv och rationell distributi-

onsapparat som kan serva kunderna med snabba och exakta leveran-

ser av ett brett produktprogram. Produktutveckling med hänsyn till

användarvänlighet och färdigställandegrad är viktiga konkurrensme-

del för Wood.

Företagen inom division Byggsystem levererar sammansatta och flex-

ibla systemlösningar för inredningsväggar, modulbyggnader och

bärande konstruktioner i limträ, till projekt- och entreprenadkunder i

främst Sverige och Norge. Divisionen arbetar hårt för att vidareutveck-

la koncept och system tillsammans med kunderna och med hjälp av

experter på arkitektur, design och konstruktion. Målsättningen är att

ytterligare öka trämaterialets användning inom bygg- och fastighets-

branschen, genom att med industrialiserade system ta marknadsande-

lar från traditionellt platsbyggda konstruktioner och lösningar.

De senaste åren har koncernen vuxit både genom organisk utveck-

ling och strategiska förvärv. Inför den närmaste framtiden kommer

Moelven att fortsätta koncentrera sig på kärnverksamheten; att såga

och vidareförädla den nordiska barrträråvaran. Målsättningen är att

leverera så många av de träbaserade byggprodukterna, i ett så långt

vidareförädlat skick, som möjligt.

Kunskaps- och kompetensmässigt följer koncernstrukturen skogens

varukedja, från skog på rot till färdig träprodukt. Merparten av varor-

na går genom flera förädlingsled inom koncernen, men cirka åtta pro-

cent av timmervärdet följer hela värdekedjan inom koncernen. På

vägen säljer och köper vi varor utanför koncernen. Detta sker bland

annat för att minska transportkostnaderna och skapa ett bättre resurs-

utnyttjande. Sett i ljuset av detta är Moelven, för att skapa en optimal

konkurrenskraft på marknaden, beroende av en starkt decentraliserad

organisation där alla verksamheter drivs som självständiga och resul-

tatansvariga enheter.

Vision
Moelven ska vara marknadsledare i Norge, Sverige och Danmark på

träbaserade byggvaror och tillhörande tjänster. 

Levande industrihistoria
Moelven Industrier ASA har i 106 år bidragit till utvecklingen av lokal-

samhället i Norge och Sverige. Verksamheten började med industriell

tillverkning av oljekokta trähjul år 1899. I början av 50-talet användes

hjul med stomme av trä till en ny typ av transportabla skogskojor,

”Moelven-Hus på hjul”. Denna tidiga form av modulhus har vidare-

förts till dagens bostads- och kontorsmoduler som utgör en stor del av

verksamheten inom division Byggsystem. 

1980 etablerades koncernens första sågverk, Mjösbruket, och i dag

driver Moelven 15 sågverk, 13 träförädlingsindustrier, fem anläggning-

ar för modultillverkning, två limträfabriker, två systeminredningsföre-

tag med montageavdelningar i de flesta större städer i Sverige och

Norge, samt två elinstallationsföretag.

Basen i koncernens verksamhet är, och har hela tiden varit, den

lokala råvaran som omvandlas till moderna produkter med högt tjän-

ste- och kunskapsinnehåll och ett högt förädlingsvärde.

Koncernen Detta är Moelven

Moelvenkoncernen ska vara marknadsledande i Sverige, Norge och Danmark för träbaserade byggprodukter

och tillhörande tjänster. Verksamheten är organiserad i tre divisioner: Timber, Wood och Byggsystem, som job-

bar mot industri- och handelskunder samt mot bygg- och entreprenadsegmenten i Skandinavien och övriga

Europa. Koncernen består av 45 operativa enheter i Norge, Sverige och Danmark som tillsammans sysselsätter

3 159 personer, varav 1 672 i Norge, 1 465 i Sverige, 19 i Danmark och tre i England. Moelven har en årsomsätt-

ning på 6 miljarder norska kronor.



Johs. Mageli som var Moelvens koncernchef på 1950-talet formulerade

två teser som fortfarande är de riktmärken som koncernen navigerar

efter: Moelven ska alltid vara i ledningen teknologiskt, och Moelven

ska satsa hårt på produktutveckling. 

I dag genomsyras hela organisationen av målsättningen att 

skapa moderna produkter, tjänster och systemlösningar som täcker

kundernas skiftande behov och motsvarar högt ställda förvänt-

ningar. Med ändamålsenliga tekniska lösningar och effektiv 

distribution ska koncernen också säkra kostnads- och resurs-

effektiv installation och montage som minskar kundens egen

arbetsinsats. 

Platt organisation
Under våren 2005 förändrades organisationsstrukturen i enlighet med

koncernens tradition av platta och decentraliserade strukturer. De två

affärsområdena Träindustri och Byggindustri, som bestod av underlig-

gande divisioner med operativa företag, togs bort och ersattes med de

tre divisionerna Timber, Wood och Byggsystem. Inom divisionerna finns

sammanlagt 45 operativa enheter som alla har eget resultatansvar.

Varje enhet är en självstyrande del av en större och samordnad helhet

som ger stabilitet och konkurrenskraft med ett komplett sortiment.

Den decentraliserade organisationsstrukturen ökar både effektiviteten

och delaktigheten och minskar behovet av centrala administrativa

resurser. Närheten till marknaden och produktionen bidrar till att

skapa resultatmedvetenhet, respekt för medarbetare på alla nivåer

och öppenhet inom hela organisationen. Samtidigt som den platta

organisationen med sina korta beslutsvägar skapar en flexibel produk-

tionsapparat som kan anpassa verksamheten till den lokala markna-

dens varierande behov, kan de operativa enheterna stötta varandra i

den dagliga konkurrensen.

Tack vare att koncernen har verksamhet inom alla förädlingsled från

skogsavverkning till färdig träbaserad byggvara strömmar kunskap och
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Nybergsundsbron med limträkonstruktioner från Moelven Limtre AS.



kompetens fritt genom bolaget - samarbetet och kunskapsutbytet är

stort utmed en integrerad kunskapskedja. 

Kunder och marknad
Moelvens huvudmarknad är Skandinavien som står för 80 procent 

av försäljningsintäkterna. Produkterna riktar sig till kunder inom 

tre megasegment; förädlingsindustri, handel samt byggnation.

Moelven möter den skandinaviska marknaden som en fullsortiments-

leverantör av träbaserade byggprodukter med tillhörande tjänster. 

85 procent av koncernens produkter och tjänster används inom ny

byggnation och renoveringar av bostäder och näringsfastigheter. En

allt viktigare verksamhet är försäljning av råvaror för biobränsle,

massa- och papperstillverkning samt spånskivetillverkning. Koncernen

levererar också träprodukter till möbel- och emballageindustrin samt

till inredningsindustrin. 

De tre divisionerna är olika till sin art, men gemensamt är att kun-

derna återfinns inom bygg- och fastighetsbranschen. Koncernens kon-

centration till en sektor ger hög spetskompetens och stor kunskap om

branschens villkor. Den platta organisationen har en bred kontaktyta

gentemot kunderna och kan lätt fånga upp vilka behov som finns på

marknaden i dag och hur behoven förändras med tiden.

Marknaden för enheterna inom division Timber finns bland förädlings-

industrier i Skandinavien och övriga Europa. Dessa använder Moelvens

produkter i sin egen produktion av träbaserade varor för professionel-

la kunder och slutförbrukare. 

Woods kunder är företag i Skandinavien som säljer Moelvens varor

vidare utan att själva bearbeta dem. Kunderna återfinns inom handels-

segmentet och består av grossister, bygg- och trävaruhandel och gör-

det-själv-varuhus. 

Enheterna inom Byggsystem jobbar mot projektmarknaden där kun-

derna består av privata och offentliga byggherrar, entreprenörer, fas-

tighetsägare och egendomsutvecklare. Till dessa levererar Byggsystem

kompletta delar till hela byggnader, som bärande konstruktioner,

moduler och systeminredningar.

Distribution
För alla enheter inom Moelven är fungerande och effektiva distributi-

onslösningar ett viktigt konkurrensmedel. Kunderna önskar i allt högre 

grad att själva slippa hålla stora lager och för Moelven är det naturligt

att ta kundernas leveransönskemål på stort allvar.

För Wood, vars kunder finns i handelsledet, är distributionen upp-

byggd kring kundcenter och distributionscenter i Sverige, Norge och

Danmark. Dessa koordinerar försäljningen och strömmen av varor från

Moelvens produktionsenheter med kompletterande produkter från

Finnforest. Moelvenkoncernen strävar efter att bli en fullsortimentsle-

verantör som tar ansvar för att kunden får de trävaror som den behö-

ver, när de behövs.

Även för enheterna inom Timber är distribution en nyckelfråga. Tack

vare central samordning mellan flera enheters produkter säkerställs en

rationell distributionsapparat som är till nytta för Timber och för kun-

derna som genom samma kanal kan skaffa alla nödvändiga träråvaror

till sin produktion.

Industriell produktion och högt tjänsteinnehåll
Moelven levererar produkter med ett högt tjänsteinnehåll som ska

vara till största möjliga nytta för kunden. Produktionen präglas av en

hög grad av industrialisering och för att säkerställa en ändamålsenlig

produktion står personalens kompetens, effektiv råvaruförbrukning

och en rationell produktionsapparat i centrum. 

Koncernens verksamheter söker ständigt efter nya industrialiserade

processer och koncept som kan utmana eller komplettera de traditionel-

la sätten att bygga.

Målet är att produkterna och tjänsterna från Moelven ska förenkla

för kunden, från leverans till användning.

Produkter
Moelvens verksamhet sträcker sig över hela den skogliga värdekedjan;

från det att sågtimret kommer till sågverket, via hyvlerier och andra för-

ädlingsindustrier, till byggindustrin och den färdiga byggnaden eller via

förädlingsindustrierna och bygghandeln till slutanvändarna i form av

produkter som exempelvis byggträ, lister, furugolv eller färdigbehand-

lade paneler.

Moelven strävar efter att öka det interna värdeskapandet – att göra

mer med varje produkt och att leverera så förädlade och färdiga pro-

dukter som möjligt.

Genom att samordna leveranser och samarbeta inom produktion

och produktutveckling skapar enheterna inom Moelven mervärde för

nästa förädlingsled – vare sig det är en extern eller intern verksamhet.

Alla enheter inom Moelven arbetar hårt för att skapa goda förutsätt-

ningar för nästa leds verksamhet.

Personal
Moelven ska ge människor som vill, en möjlighet.
Denna personalidé visar koncernens grundsyn på medarbetarna och på

relationen mellan de anställda och koncernen. Personalidén är lika vik-

tig som koncernens affärsidé. 

Industriell produktion kräver kvalificerad personal och Moelven strä-

var efter att rekrytera kompetent yrkespersonal till alla nivåer och i

alla verksamhetsled, från produktion till ledning och

marknadsföring/försäljning. 

Under hela anställningsperioden, från rekrytering och introduktion i

koncernen till pensioneringen, vill Moelven jobba för att motivera och

vidareutveckla de anställda. Kompetenta medarbetare som är intresse-

rade av att komma vidare och utveckla morgondagens produkter och

tjänster är en nödvändighet för att upprätthålla en effektiv och lön-

sam industriell produktionsprocess. Koncernen driver därför flera

utvecklingsprogram för personal på olika nivåer. Moelven arbetar
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BoKlok-lägenheter i Fagerstrand utanför Oslo.



också aktivt med att minska sjukfrånvaron och har infört ett premiesy-

stem som är kopplat till rörelsemarginalen och belönar låg frånvaro.

Resultatorientering, vilja att ta ansvar, respekt för medarbetarna,

samt ärlighet och öppenhet är de fyra centrala värdena i Moelvens

företagskultur.

Miljö
Miljöansvar blir en allt viktigare fråga i ett samhällsperspektiv. 

Moelvens verksamhet är uppbyggd kring trädet som är en helt igenom

förnybar naturresurs. Genom sin förmåga att binda växthusgasen kol-

dioxid är träprodukter miljönyttiga.

De flesta av Moelvens produkter har ett mycket stort träinnehåll,

undantaget vissa systeminredningar. Koncernen erbjuder ett förnybart

och miljövänligt alternativ till andra byggprodukter och lösningar i

exempelvis broar, interiörprodukter, hus och moduler. Detta kan på

många sätt bidra till att minska klimatförändringarna. De viktigaste

argumenten för ökad träanvändning är att råvaran (trä) kan återan-

vändas och att trä och träprodukter fungerar som kollager.

Träprodukter kan också användas för energiändamål, och ersättning

för fossilt bränsle som bidrar till utsläppen av koldioxid. Ökad använd-

ning av träprodukter stimulerar till ökad skogsplantering och nya träd

som binder kol.

Genom att ta vara på hela timmerstocken och genom hela värde-

kedjan likställa den förädlade träprodukten med produkter som flis

och avkap, sörjer Moelvenkoncernen för ett ansvarsfullt resursutnytt-

jande där hela stocken tas om hand. 

Transporter är ett nödvändigt ont som i ett stort perspektiv starkt

bidrar till växthuseffekten. Därför ska transporterna av både råvara

och produkter göras så effektiva som möjligt. Moelven strävar efter att

använda lokal råvara och att leverera till lokala marknader och kunder. 

Produktutveckling inför framtiden
Produktion av trähjul till dåtidens hästdrivna fordon lade grunden till

Moelvenkoncernen. Det var en produkt anpassad till den tidens behov

och blev en succé. Ända sedan starten har koncernen kontinuerligt

arbetat för att utveckla befintliga produkter och skapa nya som är

anpassade till dagens och morgondagens behov. En av de första pro-

dukterna ”Moelven-Hus på hjul” har utvecklats till dagens modulbase-

rade byggsystem som kan användas i flera våningar höga trähus.

Andra exempel på nya tekniska landvinningar är brandskyddat trä

som har gett helt nya användningsområden för träbaserade lösningar,

och en tungmetallfri impregnering som skyddar mot röta utan att vara

miljöbelastande. 

Grundläggande för Moelvens verksamhet är att fortsätta ta fram

nya användningsområden och nya produkter, att vidareutveckla

befintliga produkter och att skapa fler tjänster och systemlösningar

som förenklar för kunden och svarar mot kundens alla behov.

Produkt- och produktionsutveckling är centralt för att stärka

Moelvens affärsutveckling och konkurrenskraft i framtiden. Genom

samarbete med kunder, användare, arkitekter och forskare töjer

Moelven de tekniska gränserna för trä och upptäcker nya använd-

ningsområden, med stor hänsyn tagen till miljö, funktion, arkitektur

och design.

Kontorsinredning hos Søylen Eiendom AS. Levererad av Moelven Nordia AS.
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Anders L. Fossum
Födelseår: 1948

Position i dag: Verkställande direktör Moelven Timber AS

Utbildning: Ingenjör från Teknikum Göteborg

Antal år i Moelven: 20 år

Antal aktier i Moelven: 100

Reidar Mo
Födelseår: 1943

Position i dag: Verkställande direktör Moelven Byggsystemer AS

Utbildning: Byggnadsingenjör och Företagsekonom BI

Antal år i Moelven: 17 år

Antal aktier i Moelven: 200

Dag E. Sand
Födelseår: 1945

Position i dag: Verkställande direktör Moelven Wood AS

Utbildning: Skogs, trä- och marknadsutbildad

Antal år i Moelven: 12 år

Antal aktier i Moelven: 200

Ole V. Salvén
Födelseår: 1953

Position i dag: Koncernchef Finnforest Abp

Utbildning: Master of Law

Antal år i Moelven: 1 år 

Antal aktier i Moelven: 1000

Hans Rindal utnämndes till koncernchef från och med 1 januari 2006 
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Hans Rindal
Födelseår: 1962

Position i dag: Koncernchef

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Bergen

Antal år i Moelven: 10 år

Andra styrelseuppdrag: Representantskapet och kontrollkommittén i Skogbrand

Antal aktier i Moelven: 200

Bedriftsförsamlingen 
Jaakko Punkari, leder Metsäliitto

Heikki Asunmaa Metsäliitto

Martti Asunta Metsäliitto

Mikael Aminoff Metsäliitto

Børre Rogstadkjærnet Glommen Skog BA

Kjersti Solberg Mjøsen Skog BA

Lars-Ole Gimming Havass Skog BA

Christian Ramberg AT Skog BA

Harald Løkkesveen Moelven Treinteriør AS*) 

Per W. Gunro Moelven Nordia AS *)

Rolf Ellevold Moelven Østerdalsbruket AS *)

Lars-Håkan Karlsson Moelven Ransbysågen AB *) 

Suppleanter
Juha Mäntylä Metsäliitto

Hannu A. Järvinen Metsäliitto

Halvard Sæther Mjøsen Skog BA

Helge Urstrømmen Glommen Skog BA

Kristian Noer Havass Skog BA

Knut Aas AT Skog BA

Jonny Lindberg Moelven Treinteriør AS *)

Jan Arve Sinnerud Moelven Elektro AS *)

*) Arbetstagarrepresentanter

Detaljer från Nybergsundbron. Levererad av Moelven Limtre AS.
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Koncernen Organisationsplan per 2006-01-01

Moelven
Dalaträ AB

Byggsystem

Moelven
Tom Heurlin AB

Moelven
Løten AS

Moelven
Valåsen AB

Moelven
Mjøsbruket AS

Moelven
Norsälven AB

Moelven
Våler AS

Moelven
Notnäs AB

Moelven
Årjäng Såg AB

Moelven
Numedal AS

Moelven
Ransbysågen AB

Moelven
Nössemark Trä AB

UJ-Trading AB

Moelven
Telemarksbruket AS

(51,0 %)

Timber Wood

• Kommunikation
• Ekonomi, finans, försäkring
• Innovation
• Personal, IT, egendom
• Råvåror, flis, bioenergi

Moelven
Langmoen AS

Moelven 
Wood AB 

Moelven
Limtre AS

Mesna
Installasjon AS

Moelven 
Are AS

Moelven
Eurowand AB

Moelven
Valåsen Wood AB

Moelven
ByggModul AS

Moelven Laminated
Timber Structures Ltd.

Moelven 
Elektro AS

Moelven
Byggfinansiering AS

Moelven
Töreboda AB

Moelven
ByggModul AB

Moelven
Notnäs Wood AB

Moelven
List AB

Moelven 
Soknabruket AS

Moelven 
Danmark A/S

Moelven
Østerdalsbruket AS

Moelven
Edanesågen AB

Moelven Nordia
Prosjekt AS

Moelven 
Nordia AS

Moelven 
Wood AS 

Moelven
Eidsvoll AS

Moelven
Eidsvold Værk AS

Moelven
Van Severen AS

Moelven 
Component AB

Moelven 
Treinteriør AS

Moelven
Värmlands Trä AB 

Moelven
Byggfinansiering AB
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Stockholm 

København 

NORGE 

DANMARK 

SVERIGE FINLAND 

Oslo 

Moelv 

Göteborg 

Timber 

Wood 

Byggsystem

Finnforest 
Corporation 

Helsinki 

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 Norge, Sverige och Danmark. 

Lokalisering
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Huvuddrag
Moelvenkoncernen har under de senaste åren genomfört en rad större

förvärv, vilket bidragit till ökningen av rörelseintäkter och balanspos-

ter. De senaste företagen som införlivats i koncernen är Are-Gruppen

och Mobilarum under första halvåret 2004 och Mesna Installasjon AS i

januari 2005. Efter dessa förvärv har koncernen enligt styrelsens upp-

fattning nått en minsta kritisk storlek inom alla verksamhetsområden,

med god balans mellan Norge och Sverige och med en geografisk pla-

cering i ett prioriterat område.

Styrelsen har därför minskat aktiviteten vad avser förvärv och lagt

vikt på att samorda och effektivisera verksamheten.

De marknader koncernen arbetar på har haft en positiv utveckling

under 2005. Under året har det också genomförts en rad interna effek-

tiviseringsåtgärder.Totalt har detta bidragit till ett årsresultat på 67,9

MNOK, vilket kan jämföras med förra årets underskott på 1,8 MNOK.

Styrelsen är nöjd med resultatförbättringen och att koncernen nådde

de flesta av de uppställda finansiella målen för 2005, men konstaterar

samtidigt att förbättringarna har nåtts under en period med god

efterfrågan på de flesta av koncernens produkter och tjänster. Arbetet

med effektivisering och samordning av verksamheterna måste därför

fortsätta för att ytterligare stärka koncernens ställning så att de lång-

siktiga finansiella målen kan nås.

Ole V. Salvén anställdes den 2 februari 2005 som koncernchef i

Moelven Industrier ASA efter Bo B. Borgström som avgick med pensi-

on. Från och med andra kvartalet gjordes en förändring av organisati-

onen så att den nu består av en operativ nivå med 45 juridiska enheter

fördelade på en sågverksdivision (Timber), en hyvleridivision (Wood)

och en byggsystemdivision (Byggsystem). De tre divisionerna samord-

nas av ett moderbolag.

Koncernledningen ändrades samtidigt till att endast bestå av kon-

cernchefen och de tre divisionscheferna. Övriga koncernfunktioner är

gemensamma och ska stödja divisionernas arbete på ett kostnadseffek-

tivt och kvalitetsmässigt tillfredsställande sätt.

De tre divisionerna Timber, Wood och Byggsystem hade under 2005

rörelseintäkter på 2 657, 2 090 och 1 770 MNOK. Timbers enheter pro-

ducerar sågade trävaror samt cellulosaflis, torrflis, spån och bark och

ska primärt arbeta med industrikunder i Europa. Wood producerar och

distribuerar färdiga byggvaror och har sin viktigaste marknad bland

skandinaviska handelskunder. Enheterna inom Byggsystem ska leverera

kompletta lösningar till projektkunder i Skandinavien. Divisionerna är

organiserade med klara kundmässiga och geografiska prioriteringar.

Moelvenkoncernens två finska ägare Metsäliitto Osuuskunta och

Finnforest Abp kommer att fusioneras under första kvartalet 2006. Det

fusionerade bolaget Metsäliitto Osuuskunta får därmed en direkt ägar-

andel i Moelven Industrier ASA på 65,2 procent. De övriga ägarande-

larna i Moelven förblir oförändrade.  Koncernchef Ole V. Salvén blev den

27 september 2005 utnämnd till verkställande direktör i Finnforest Abp

och blir, efter den genomförda fusionen under det första kvartalet 2006,

chef för den trämekaniska divisionen i Metsäliittokoncernen.  Från den

1 januari 2006 har Hans Rindal utnämnts till koncernchef i Moelven.

Rörelseintäkter och resultat
Koncernens rörelseintäkter ökade från 5 773 MNOK under 2004 till 

6 005 MNOK under 2005. Det är i synnerhet Wood i Sverige som har

ökat sin marknadsandel och sina rörelseintäkter. Detta beror på ett

målinriktat arbete av organisationen i Sverige men också på stor

nybyggnadsaktivitet med tillhörande god efterfrågan på Woods pro-

duktsortiment. Byggsystem har också ökat omsättningen och det är till

stor del Byggmodul som har bidragit till ökningen i Norge, där nyin-

vesteringar har gett ökad produktionskapacitet och försäljningsvolym.

För Timber har en förbättring av marknadspriserna på sågade trävaror

av furu gett en positiv effekt även om ett prisfall på marknaden för

gran, till följd av stormfällningen under orkanen Gudrun i södra

Sverige i januari 2005, påverkat omsättningen negativt.

Rörelseresultatet ökade från 70,3 MNOK för 2004 till 158,6 MNOK

för 2005.

Alla tre divisionerna har förbättrat sina resultat under 2005.

Orsakerna är i huvudsak interna effektiviseringsåtgärder. Sågverken

har förbättrat råvaruutnyttjandegraden under 2005. Bättre samord-

ning mellan sågverk och hyvlerier har också haft betydelse. Av större

förändringar som genomförts är den mest omfattande överföringar av

fyra kombinerade sågverk och hyvlerier från sågverksdivisionen till

hyvleridivisionen. Dessa sågverk levererar huvuddelen av sin produkti-

on som färdiga, hyvlade byggvaror till handelskunder i Skandinavien

och kan med sin nya divisionstillhörighet samordnas bättre med övriga

verksamheter, som verkar på samma marknad. Inom Byggmoduler har

produktionsenheterna i Sverige, som tidigare var fyra juridiska enhe-

ter, fusionerats till en juridisk enhet. Dessutom har åtgärder vidtagits

för att förbättra lönsamheten vid en av produktionsanläggningarna

som hade negativt resultat 2004. Dessa åtgärder, som också innebar

minskning av personal, genomfördes under första halvåret 2005.

Förutom de interna åtgärderna som genomförts har marknadsför-

hållandena bidragit till resultatförbättringen.

Netto finanskostnader minskade från 50,0 MNOK under 2004 till

42,2 MNOK under 2005. Nedgången beror på att koncernen under

2005 haft en lägre räntebärande skuld än under 2004. Vid utgången

av 2005 var nettoskulden 750,5 MNOK jämfört med 872,3 MNOK för

2004. Eftersom över 90 procent av koncernens skulder är i SEK har den

svaga svenska kronan under 2005 medfört en minskning både i ränte-

bärande skuld och i räntekostnader. Resultat före skatt ökade från

16,6 MNOK för 2004 till 113,0 MNOK för 2005.

Skattekostnaden 2005 är högre än normalt på grund av en korrekti-

onspost beträffande felperiodiserad uppskjuten skatt. Skatt att betala

är 48,0 MNOK, varav 46,8 ska betalas i Norge, 0,1 i Sverige och 1,1 i

Danmark. Efter 2005 har koncernen inte längre några förlustavdrag i

Norge, vilket kommer att medföra betalbar skatt . Årsresultatet ökade

från -1,8 MNOK för 2004 till 67,9 för 2005.

Kassaflödet från resultatposter ökade från 178,3 MNOK för 2004 till

295,9 för 2005, vilket motsvarar 2,28 NOK per aktie att jämföras med

1,41 för 2004.

Investeringar och finansiell ställning
Under 2005 har investeringar i anläggningstillgångar gjorts för totalt

112 MNOK, vilket är en minskning från 199 MNOK under 2004. En del

investeringsprojekt, som enligt planen skulle ha genomförts 2005,

kommer att genomföras under 2006.

Investeringarna är i huvudsak underhålls- och uppgraderingsinveste-

ringar för att öka råvaruutnyttjandet, kundanpassningen och bearbet-



«Vi är särskilt nöjda med
att alla tre divisionerna i
Moelven har haft resultat-
framgångar under 2005»

Runar Lillandt
Födelseår: 1944

Styrelseuppdrag: Ordförande

Position i dag: Lantbrukare och skogsägare

Utbildning: Agriculture and forestry polytechnic graduate

Invald i styrelsen: 2002

Andra styrelseuppdrag:

Chairman of the Supervisory Board of Metsäliitto Confidential

posts in Metsäliitto Group since 1981

Member of the Forestry Board of MTK (The Central Union of

Agricultural Producers and Forest Owners)

Antal aktier i Moelven: 0
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ningsgraden inom Timber, Wood och Byggmodul. Genom de många

förvärven har koncernen haft betydande tillskott av anläggningstill-

gångar utöver ordinarie investeringar i befintliga enheter. Genom att

samordna och koordinera förvärvade verksamheter med existerande

verksamheter har det varit möjligt att utnyttja dessa tillgångar för att

reducera investeringsnivån i övrigt.

Då förvärvsaktiviteten har minskat samtidigt som koncernens strategi

kräver ökad fokusering på kundanpassning och högre förädlingsgrad

kommer investeringsnivån i befintliga anläggningar att öka under 2006.

Det totala värdet i tillgångar vid utgången av 2005 uppgick till  

2 964,1 MNOK mot 2 884,2 MNOK vid utgången av 2004. Den större

balansomslutningen beror på större råvarulager och större färdigvaru-

lager än tidigare till följd av målsättningen att förkorta leveranstiden

gentemot kunderna. Andelen eget kapital var i stort sett oförändrat

från 2004 på 36,3 procent. Eget kapital har värderats under förutsätt-

ningen av fortsatt drift. Om värdet av koncernens svenska dotterbolag

räknas om till samma valutakurs som för 2004 skulle balansomslutning-

en för 2005 bli 100 MNOK högre medan andelen eget kapital hade

sjunkit till 35,4 procent.

Koncernens långsiktiga finansiering utgörs av långfristiga lån. Till

följd av förändringar under året i råvarutillgång och lageruppbyggnad

varierar koncernens totala skuld med 300 till 350 MNOK från lägsta

punkt som normalt är under fjärde kvartalet, till den högsta punkten,

som normalt inträffar under andra kvartalet. De långfristiga lånen ger

koncernen en flexibilitet att öka och amortera skulden i takt med

dessa svängningar och det är därför en finansieringsform som passar

koncernen bra. Vid utgången av 2005 var likviditetsreserven 705

MNOK, vilket är en minskning från 890 MNOK för 2004. Nedgången

beror på valutaförhållanden och inlösen av lån.

Finansiell risk
Koncernens resultat- och balansposter påverkas av förändringar i rå-

varu- och färdigvarupriser, valutakurser, räntor och andra externa fak-

torer som endast i ringa grad kan påverkas av Moelven. Effekten av

bestående förändringar i dessa faktorer har beskrivits utförligare på

sidan 22.

För att reducera konsekvenserna för koncernen till följd av sväng-

ningar i dessa faktorer utnyttjas i stor utsträckning fastpriskontrakt då

det gäller råvaror och färdigvaror, terminssäkring av köp och försälj-

ning i utländsk valuta och bunden ränta för att säkra räntenivån på

långfristiga skulder.

Till följd av de säkringsstrategier som valts måste förändringarna

vara bestående för att de ska få full effekt för koncernen och i

säkringsperioden kan man göra operativa anpassningar som kompen-

serar för extrema ändringar.

Av koncernens totala balansomslutning hänför sig omkring hälften

till verksamheter i Sverige. Balanssiffrorna kan därför påverkas av kurs-

relationerna mellan svenska och norska kronor. Det egna kapitalet är

till stor del säkrat mot detta genom att aktieinvesteringarna i de flesta

av koncernens svenska dotterbolag är finansierade i svenska kronor.



Summan av eget kapital som är exponerat för valutarisk utgjorde per

2005-12-31, 154 MSEK.

Den största delen av koncernens kreditförsäljning har säkrats med

kreditförsäkring och risken för kundförluster är liten.

Med de långfristiga lånen för den långsiktiga finansieringen har kon-

cernen säkrat en tillfredsställande likviditetsreserv till utgången av

2008, under förutsättning av normala verksamhetsförhållanden.

Dessutom har koncernen i sina banksystem utnyttjat kortfristiga kre-

diter som förnyas årligen.

För att säkerställa att anläggningarna är tillräckligt försäkrade har

det utarbetats en försäkringspolicy som alla företag måste följa. Denna

ger riktlinjer för vilka förebyggande åtgärder som ska vidtas, riskkart-

läggning, utarbetande av kontinuitetsplan och liknande.

Koncernen är genom sin industriförsäkring försäkrad mot ekonomis-

ka förluster som vid varje enskilt tillfälle överstiger 3 MNOK.

Divisionerna
Timber
Divisionens huvudprodukter är sågade trävaror samt cellulosaflis,torr-

flis, spån och bark som används som insatsvaror i annan träbearbe-

tande industri. Produktionen sker vid 15 sågverk varav åtta finns i

Sverige och sju i Norge. Årlig produktion är ca 1,5 miljoner kubikmeter

sågade trävaror. Dessutom produceras biprodukter till ett värde av ca

400 MNOK per år. Även om Skandinavien är huvudmarknad för Timber

exporteras ca 30 procent av produktionen, vilket också är huvuddelen

av koncernens totala export till marknader utanför Skandinavien.  Vid

utgången av 2005 hade Timber 587 anställda i Sverige och 381 i Norge.

Andelen kvinnor var 11,16 procent.

Timber hade ungefär samma produktion under 2005 som året innan.

Det levererades 1,59 miljoner kubikmeter sågade trävaror mot 1,53

under 2004. Detta gav rörelseintäkter på 2 656,8 MNOK (2 619).

Rörelseresultatet ökade från 33,0 MNOK för 2004 till 61,4 MNOK för 2005.

Resultatförbättringen är ett resultat av effektiviseringar och kost-

nadsbesparingar som genomfördes under 2004. För att producera en

kubikmeter sågade trävaror går det åt ungefär två kubikmeter sågtim-

mer, vilket gör att pris och utnyttjandegrad av råvaran är väsentliga

faktorer som påverkar lönsamheten.  Åtgärderna som genomförts har i

huvudsak varit inriktade mot att öka utnyttjandegraden. Förutom bätt-

re råvaruutnyttjande har även en  ökning av färdigvarupriserna på

sågade trävaror i furu bidragit positivt. Obalansen mellan råvarukostna-

den och färdigvarupriset på furu har blivit något bättre medan man

har haft motsatt utveckling för gran. Speciellt för koncernens svenska

enheter medförde stormfällningen i södra Sverige ett överutbud på

sågtimmer av gran, vilket i sin tur medförde en sänkning av marknads-

priserna på sågade trävaror av gran.

Priserna på stormfällt timmer föll också men högre transport-

kostnader har medfört att marginalerna för gran har fallit.

Wood
Divisionens huvudprodukter är träbaserat bygg- och inredningsmaterial.

14 Moelven årsredovisning 2005

02 Koncernen 28 Verksamheten    48 Ansvar    62 Bokslut och noter

Ole V. Salvén
Födelseår: 1953

Styrelseuppdrag: Vice ordförande 

Position i dag: Koncernchef Finnforest Abp

Utbildning: Master of Law

Invald i styrelsen: 2005

Antal aktier i Moelven: 1000

Arne Rødø
Födelseår: 1951

Styrelseuppdrag: Ledamot, arbetstagarrepresentant

Position i dag: Eldare och verksam i torkningen

Utbildning: Gesällbrev

Invald i styrelsen: Fast medlem från 2005

Antal aktier i Moelven: 0



Man producerar också komponenter som används vid produktion av

dörrar och fönster. 

Med undantag för det sistnämnda som företrädesvis säljs direkt till

kund så säljs övriga produkter i huvudsak genom bygghandeln i

Skandinavien. Produktionen sker vid 13 enheter varav sex finns i

Sverige och sju i Norge. Den årliga produktionen är 700 tusen kubik-

meter förädlade varor. Huvuddelen av de ungefär 10 procent av Woods

totala omsättning som exporteras till marknader utanför Skandinavien,

omsätts i Storbritannien.

Vid utgången av 2005 hade Wood 287 anställda i Sverige, 453 i

Norge och 19 i Danmark. Andelen kvinnor var 12,38 procent.

Rörelseintäkterna för Wood uppgick till 2 089,5 MNOK (2 064) och

rörelseresultatet ökade från 29,6 MNOK till 56,2 MNOK för 2005.

Aktivitetsnivån för Wood på den norska marknaden har i stort sett

varit oförändrad från 2004 med leveranser på ungefär 482 000 kubik-

meter sågade trävaror mot 478 000 kubikmeter under 2004.

Prisbilden på den norska marknaden har ändrat sig en del mellan

produktkategorierna, medan det totalt för Moelvens företag har varit

en marginell höjning. För Woods svenska enheter har leveranserna,

inklusive leveranser till Wood i Norge, ökat till omkring 385 000 kubik-

meter sågade trävaror 2005 från 308 000 under 2004, vilket är i linje

med målsättningen att öka koncernens marknadsandel i Sverige.

Marknadsaktiviteten i Sverige har varit mycket bra under 2005 med

bland annat ett stort antal påbörjade nya bostäder. På grund av kon-

kurrenssituationen och marknadens reaktion på stormfällningarna vid

årets början har det emellertid inte gått att genomföra större prisök-

ningar och samtidigt nå målet att växa på den svenska marknaden.

Resultatförbättringarna inom Wood är i första hand resultatet av

interna effektivitetsökningar och kostnadsbesparingar. De produce-

rande enheterna inom Wood har koncentrerat sig på att öka råvaruut-

nyttjandet liksom man gjort inom Timber. För försäljning och distributi-

on har arbetet inriktats mot att optimera logistiken från produktions-

stället via kundcenter eller distributionscenter och ut till kunden.

Byggsystem
Divisionen består av tre verksamhetsområden: Limträ, Byggmodul och

Bygginredning. Huvudprodukterna är kundanpassade systemlösningar

för bärande konstruktioner, hela modulbaserade byggnader och inred-

ningar till byggnader. Försäljningen sker i huvudsak till projektkunder i

Skandinavien.

Lösningarna har det gemensamt att de ska vara ett alternativ till tra-

ditionellt byggande på plats och enheterna är marknadsledare inom

sina nischer.

Produktionen sker vid 10 enheter varav sex finns i Sverige och fyra i

Norge.

Vid utgången av 2005 hade Byggsystem 585 anställda i Sverige, 793 i

Norge och tre i England. Andelen kvinnor var 6,59 procent.

Rörelseintäkterna för Byggsystem uppgick till 1 770,1 MNOK för 2005

(1 630,0) och rörelseresultatet uppgick till 75,9 MNOK (44,9).
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För verksamhetsområde Limträ har aktivitetsnivån varit marginellt

högre än för 2004.

Efterfrågan på limträ på den skandinaviska marknaden har varit

ungefär lika stor som förra året men svårigheter att nå upp till till-

fredsställande marginaler på exportmarknaden har medfört att en allt

större andel av produktionen omsätts på hemmamarknaden.

Under 2006 kommer exporten av limträ att vara reducerad till ett

minimum. Lönsamheten har förbättrats genom fokusering på att öka

mervärdet på hemmamarknaden på bekostnad av volymen. Dessutom

har olönsam verksamhet, som tidigare belastade resultatet, avvecklats.

För Byggmoduler ökade aktivitetsnivån under 2005 framför allt till

följd av att en ny produktionslinje för moduler togs i bruk på fabriken

i Moelv. På den norska och svenska marknaden vinner modulbaserade

byggnader mer och mer terräng vilket visar att detta är ett viktigt

område att satsa på i framtiden. Under 2005 har de fyra produktions-

enheterna i Sverige lagts ihop till en juridisk enhet. Detta gjordes för

att få en mer effektiv samordning och drift av produktionen men

också för att spara på administrativa kostnader. Det har också genom-

förts omfattande åtgärder för att förbättra projektlönsamheten efter-

som en produktionsenhet hade negativt resultat under 2004. Åtgär-

derna har medfört en kraftig reduktion av verksamheten och tyvärr

har det varit nödvändigt  med personalneddragningar.

För Bygginredning minskade rörelseintäkterna något under 2005. I

Norge har aktiviteten på den professionella byggmarknaden förbätt-

rats och orderingången vid årsskiftet var mycket god. På svensk sida

präglas marknaden fortfarande av stora svängningar från månad till

månad och det går inte att avgöra om marknaden är på väg upp eller

ner. Rörelseresultatet för verksamhetsområdet är trots allt bättre än

under 2004 och detta beror framför allt på åtgärder som genomförts

för att anpassa organisationen och produktionen till marknads-

förhållandena.

Övriga verksamheter
Förutom moderbolaget Moelven Industrier ASA omfattar området

gemensamma tjänster som råvaror, flis, bioenergi, innovation, ekono-

mi, finans, försäkring, personal, IT, egendom och kommunikation.

Dessutom ingår enskilda mindre operativa enheter och tillgångar

som inte hör till koncernens kärnverksamhet. Vid utgången av 2005

fanns det inom detta område sex anställda i Sverige och  45 i Norge.

Andelen kvinnor var 45,1 procent.

Bokfört värde av tillgångar som tillhör övriga verksamheter är 46,0

MNOK (45,0).

Rörelseintäkterna för området uppgick till 71,8 MNOK under 2005

(68,5) och rörelseresultatet uppgick till - 34,9 MNOK (-37,2).

Under året har försäljning av icke industriella tillgångar gett en

vinst på 3 MNOK.

Innovation
Moelven bedriver ett kontinuerligt innovationsarbete. Målsättningen

för arbetet varierar mellan divisionerna. Inom Timber fokuseras först
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och främst på att effektivisera och förbättra produktionsprocesserna.

Utveckling av nya produkter anses vara mindre angeläget för 

sågverken. För hyvlerierna inom Wood har innovation i form av 

produktutveckling varit viktig vid sidan av processförbättringar. Flera

nya produkter har introducerats på marknaden de senaste åren. Detta

gäller speciellt produkter med ökad förädlingsgrad, som till exempel

ytbehandlade produkter och produkter speciellt inriktade mot gör-det-

självmarknaden. Inom Byggsystem varierar inriktningen på innovations-

arbetet beroende på verksamhetsområde. För Byggmoduler har det

varit viktigt att utveckla koncept som gör det möjligt att bygga modul-

baserade byggnader för bostadsändamål i flera våningar.

Tekniska lösningar för sammankoppling och urskiljning av moduler

med tekniska installationer är exempel på områden där målinriktat

innovationsarbete har lett fram till förbättrade lösningar som i dag

ingår i produktionen. För Bygginredning är produktutveckling en vik-

tig process eftersom marknadstrenderna ständigt förändras. De senas-

te åren har trenden gått från stängda kontorslösningar till en större

användning av glasväggar och öppna kontorslandskap.

Limträ är kanske det område där det under de senaste åren genom-

förts flest stora innovationsprojekt. Träbroar baserade på teknologi,

som utvecklades i samband med flera stora byggprojekt till vinterolym-

piaden i Lillehammer 1994, har blivit ett viktigt område att satsa på

både i Norge och i Sverige.

2005 har varit det första hela verksamhetsåret för Moelven

MassivTre AS där Moelven äger 47 procent. Företaget producerar mas-

sivträelement, som kan användas till golv, tak, väggar och balkonger.

Produkten bidrar på så vis till att användningen av träbaserade bygg-

material kan ökas i byggnader där det i dag används lite trä.

Med utgångspunkt från en önskan om nyetablering och utveckling i

de regioner där koncernen finns representerad har koncernen ingått

avtal med Selskapet for industrivekst (SIVA) om att starta ett pilotpro-

jekt som syftar till etablering av en inkubatorfabrik i Moelv. 

Målet är att skapa en attraktiv miljö som kommer att utveckla nya

tjänster, lösningar och produkter för byggbranschen.

Speciellt inom Timber och Wood kommer en väsentlig del av intäk-

terna från flis som används som råvara i annan industriproduktion. Av

sågtimmer som kommer in i ett sågverk slutar cirka 50 procent som

sågade trävaror medan resten är bark och olika typer av flis. Därför är

det viktigt att försäkra sig om bästa möjliga utnyttjande av det värde

som flisprodukterna representerar. Under de senaste åren har ett mål-

inriktat arbete bedrivits som ska se på möjligheterna för

Moelvenkoncernen att etablera bioenergianläggningar i närheten av

de olika produktionsenheterna. Det kan till exempel vara anläggning-

ar som utnyttjar miljövänlig, förnyelsebar råvara för produktion av 

termisk energi. I Sverige är sådana bioenergianläggningar vanligare 

än i Norge och det finns redan en kompetens i koncernens enheter som

kan utnyttjas för att öka användningen av sådana anläggningar även i

Norge.
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Hälsa, miljö och säkerhet (HMS)
Anställda
Vid årets utgång hade koncernen totalt 3 159 anställda (3 191), 1 672 

( 1 630) av dessa är anställda i norska företag, 1 465 (1 542) i svenska,

19 (17) i danska och 3 (2) i övriga länder. Under 2005 utfördes totalt 

3 001 årsarbeten (3 031).

Arbetsmiljö
Sjukfrånvaron under 2005 var 6,20 procent (6,32), eller 45 801 (46 245)

hela arbetsdagar.

Antalet skador som medförde frånvaro var 98 (83), vilket motsvarar

24,6 (20,4) skador med påföljande sjukfrånvaro per miljon arbetade

timmar. Totalt antal skador var 159 (132). Den stora ökningen av anta-

let skador är inte acceptabel och betyder att det förebyggande arbetet

måste intensifieras.

Styrelsen har en målsättning att sjukfrånvaron inte får överstiga 

fem procent och att antalet skador ska reduceras kraftigt. För att

uppnå detta har det satts igång attitydskapande och förebyggande

åtgärder. En viktig del i det förebyggande arbetet är att med stor 

noggrannhet kartlägga orsakerna till sjukfrånvaron och var olyckorna

sker och varför. Det har till exempel visat sig att det förekommer 

nästan dubbelt så många personskador vid koncernens norska 

företag som vid de svenska och en stor andel av olyckorna 

inträffade på grund av bristande rutiner eller avsteg från exister-

ande rutiner.

Strategin för det fortsatta arbetet med att reducera sjukfrånvaron

och skadorna är just att utnyttja denna typ av information och genom-

föra mer målinriktade åtgärder utöver de generella åtgärder som

genomförs löpande. Exempel på generella åtgärder är genomförandet

av HMS-kurser för koncernens chefer och utarbetandet av en HMS-

handbok som distribuerats till alla anställda. Under 2004 startades ett

premieringsprogram där varje verksamhet inom koncernen mäts

beträffande sjukfrånvaro och rörelsemarginal mot en definierad skala.

Belöning ges i form av en summa pengar per anställd som ska vara

öronmärkt för gemensamma trivsel- och miljöskapande åtgärder på

det enskilda företaget. Enligt resultaten för 2005 kommer sju företag

att belönas. Moelven Treinteriør AS och UJ Trading AB har fått full

premie, vilket motsvarar 2 000 kronor per anställd.

Jämställdhet
Totalt 10,0 (9,78) procent av de anställda är kvinnor. Andelen kvinnor

är högre bland tjänstemännen än bland arbetarna, som utgör drygt 76

procent av totala antalet anställda. I bedriftsförsamlingen finns det en

kvinnlig ledamot medan styrelsen har två kvinnliga suppleanter.

Det finns flera kvinnliga chefer på olika nivåer i koncernens organi-

sation men det finns ingen kvinna i koncernledningen.

Moelvenkoncernen vill skapa förutsättningar för att kvinnor ska

finna det attraktivt att arbeta i koncernen och det har tagits fram en

jämställdhetspolicy för att underlätta detta. Vid alla företag i koncer-

nen med mer än tio anställda ska det utarbetas en jämställdhetsplan

där mål och aktiviteter inom området utformas. Det poängteras att

jämställdhetspolicyn ska vara könsneutral.

Det är emellertid ett faktum att de arbetsuppgifter som finns inom

huvuddelen av koncernens verksamhet traditionellt har varit mycket

mansdominerade. Det är en majoritet av män som väljer att utbilda 

sig till de yrkesgrupper som koncernen har behov av i industri

produktionen och det saknas ofta kvinnliga sökande till de utlysta

tjänsterna. 

Av koncernens 3 159 anställda är 737 tjänstemän och 2 422 arbe-

tare. Andelen kvinnor är 24,8 procent bland tjänstemännen och 

5,5 procent i produktionen.

Miljö
För styrelsen är det viktigt att försäkra sig om att verksamheten för-

orenar miljön så lite som möjligt. Detta gäller inte enbart för de enhe-

ter som verkar i direkt anslutning till våra egna fabriker. Det krävs

också att de insatsvaror som vår verksamhet behöver kan anskaffas

från källor som respekterar vår miljö och att våra kunder kan använda

våra produkter och bli av med dem på ett miljövänligt sätt efter

användningen. För sågtimmer innebär detta att man utnyttjar timmer

som kommer från leverantörer som är certifierade av PEFC (Program

for the Endorsement of Forest Certification schemes) eller FSC (Forest

Stewardship Counsil).

Inköpen av nordisk gran och furu motsvarade under 2005 ungefär

en tredjedel av koncernens rörelseintäkter och detta är därmed den

viktigaste råvaran för vår verksamhet. Detta är en förnybar resurs med

miljömässiga fördelar jämfört med alternativa byggmaterial.

Träbaserade byggmaterial binder koldioxid i princip lika länge som

trädet växer i skogen. Vid slutet av produktens livscykel kommer däref-

ter det koldioxid som frigörs att ingå i det naturliga kretsloppet igen i

motsats till utsläpp från fossila bränslen som ger en ökning av det exis-

terande kretsloppet. Styrelsen är angelägen om att ta vara på de mil-

jömässiga konkurrensfördelarna med hjälp av bra produktionsproces-

ser. Vid sidan av åtgärder för att minska utsläpp och avfall arbetas det

aktivt inom bioenergi och energibesparing.

Energibehovet i produktionen är relativt lågt och koncernen är till

stor del självförsörjande med energi till följd av att all termisk energi

kan produceras med biprodukter från produktionsprocesserna. Detta

bidrar också till att reducera avfallsmängden. Inom Byggsystem är pro-

duktionen orderstyrd och sker i fabrik, vilket ger minimalt med spill

och restmaterial. Produkter som tillverkas av Byggsystem är till stor del

flexibla systemlösningar som är lämpade för återanvändning. 

Ny internationell redovisningsstandard (IFRS)
Börsnoterade företag i Norge ska publicera bokslut som är utarbetade

enligt IFRS (International Financial Reporting Standards).

Moelven Industrier ASA är inte ett börsnoterat bolag och omfattas

inte av denna regel och har valt att inte publicera fullständiga räken-

skaper enligt IFRS. I stället ges tilläggsinformation som visar hur effek-

terna av rapportering enligt IFRS skulle ha påverkat redovisningen 

(se sidan 63). Vid tillämpning av IFRS uppkommer de största differen-

serna vid behandling av pensionsåtaganden, användning av finans-

iella instrument och hantering av aktieutdelning. Pensions-

åtagandena ger en engångseffekt som belastar det egna kapitalet

med 55 MNOK.

Effekten av finansiella instrument varierar i förhållande till mark-

nadsvärderingen vid rapporteringstidpunkten. Avsatta medel för aktie-

utdelning påverkar det egna kapitalet då dessa enligt IFRS ska rappor-
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teras som en del av det egna kapitalet fram till dess att beslut fattats

om aktieutdelning.

Resultatet för år 2005 skulle bli detsamma efter IFRS som efter nor-

ska räkenskapsprinciper och eget kapital skulle bli 15,6 MNOK lägre.

Effekterna av rapportering enligt IFRS beskrivs mer ingående tillsam-

mans med resultaträkningen på sidan 63.

Företagsledning
Aktiekapitalet i Moelven Industrier ASA består av 129 542 384 aktier

på nominellt 5 NOK och alla aktier är av samma slag. 

Totalt är aktierna fördelade på ca 990 aktieägare varav de sex 

största kontrollerar 99,7 procent.

Mellan Metsäliitto Osuuskunta, Finnforest Abp som är till 100 pro-

cent ägd av Metsäliitto, Glommen Fond AS som är till 95 procent ägd

av Glommen Skog BA, och Mjøsen Skog BA, ingicks 2002 ett aktieägar-

avtal. Aktieägaravtalet har villkor som bland annat reglerar represen-

tation i bedriftsförsamling och styrelse, beslut i speciella ärenden och

aktieöverlåtelser. I samband med att AT Skog BA och Havass Skog BA

under 2004 köpte aktier i Moelven Industrier ASA, har de anslutit sig

till aktieägaravtalet från 2002.

Bedriftsförsamlingen består av tolv ledamöter varav fyra är valda av

de anställda. Styrelsen består av åtta ledamöter varav två är arbetsta-

garrepresentanter. Styrelsen arbetar enligt bestämmelserna i

Almennaksjeloven. För mer information om styrande organ och kon-

cernledningen hänvisas till not 21. På enskilda områden inom koncer-

nens normala verksamhet görs det transaktioner med ägarna. Detta

gäller bland annat köp av timmer, där de norska skogsägarföreningar-

na är leverantörer. Moelvens marknadsapparat i Skandinavien utnytt-

jas också för distribution av Finnforestprodukter på den skandinaviska

marknaden, medan Moelven i några sammanhang utnyttjar

Finnforests marknadsapparat i Europa.

Ränte- och valutahandel med Metsä Group Financial Services Oy

förekommer också. Gemensamt för alla dessa transaktioner är att de

görs på armslängds avstånd. Om andra aktörer kan erbjuda bättre pri-

ser och/eller villkor, kommer de att utnyttjas.

Moelven har en lång tradition av att driva sin verksamhet i överens-

stämmelse med alla lagar och etiska riktlinjer i näringslivet, och har

uppfattningen att konkurrens är positivt för näringslivets samtliga par-

ter. I en undersökning om norskt näringsliv som gjordes bland norska

näringslivs- och nyhetsjournalister under januari 2005, rankades

Moelven på fjärde plats då det gällde etik och moral. För att se till att

denna kultur bibehålls har det utarbetats etiska riktlinjer och riktlinjer

för att följa konkurrenslagarna.

Se också sidan 61 som informerar om företagsledningen.

Disposition av årets resultat
Styrelsen vill upprätthålla en stabil aktieutdelningspolitik men anser

också med tanke på investeringsbehovet de kommande åren att det är

viktigt att en del av överskottet stannar kvar i koncernen. Styrelsen

föreslår därför en aktieutdelning på 0,25 NOK per aktie. Totalt utgör

den föreslagna utdelningen 32,4 MNOK. Moderbolaget, Moelven

Industrier ASA som ska ge utdelning på koncernens vägnar, hade år

2005 en vinst på 45,9 MNOK. Vinst utöver föreslagen utdelning över-

förs i ny räkning.

Framtidsutsikter
Styrelsen förväntar sig att efterfrågan på koncernens produkter kom-

mer att vara på samma nivå som förra året. Nyproduktionen av bostä-

der i Norge förväntas plana ut eller avta medan aktiviteten då det gäl-

ler kommersiella fastigheter förväntas öka.  Totalt hade verksamheter-

na inom division Byggsystem inneliggande order vid årets början till

ett något högre värde än normalt.

För sågverken är tillräcklig tillgång på lokala råvaror en viktig förut-

sättning för lönsamheten och i en del regioner kan det bli nödvändigt

att anpassa arbetskoncepten till följd av reducerad råvarutillgång.

De planerade investeringarna i befintliga anläggningar har ökats

betydligt för 2006 jämfört med tidigare år. De flesta investeringarna

kommer att ge full effekt mot slutet av året.

Totalt förväntar sig styrelsen rörelseintäkter och resultat för 2006

som är på samma nivå som tidigare år.

Moelv den 1 februari 2006

Styrelsen för Moelven Industrier ASA
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Koncernen

Värdekedjan

Detta är Moelven

Förbrukare

Leverantörer

Proffsmarknaden

Timber Wood Byggsystem

Kunskaps- och kompetensmässigt följer koncernstrukturen skogens värdekedja, från skog på rot till färdig träpro-

dukt. Merparten av varorna går genom flera förädlingsled inom koncernen, men ungefär åtta procent av timmer-

värdet följer hela värdekedjan inom  koncernen. På vägen säljer och köper vi varor utanför koncernen. Detta görs

bl a för att reducera transportkostnaderna och uppnå ett bättre resursutnyttjande. Med detta som bakgkrund, är

Moelven, för att skapa en optimal konkurrenskraft på marknaden, avhängig av en starkt decentraliserad organisa-

tion där alla verksamheterna drivs som självständiga och resultatansvariga enheter.

Råmaterial

Kunskap och kompetens
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Divisioner Produkter och tjänster Rörelseintäkter MNOK Anställda per 05-12-31

Timber Industriträ och  biprodukter 2 657 968

Wood Träbaserade byggprodukter 2 090 759

Byggsystem Bygg- och inredningssystem 1 770 1 381

– Limträ Bärande byggelement 402 259

– Byggmoduler Kommersiella fastigheter och elinstallationer 886 669

– Bygginredning Inredning av kommersiella fastigheter 497 453
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De viktigaste faktorerna som påverkar koncernens resultat visas i tab-

ellen nedan. I tabellen framkommer vilken resultatpåverkan en procents

prisändring skulle ha fått om alla andra faktorer förblev oförändrade.

Uppskattade ändringar i rörelseresultat och resultat per aktie vid en procents prisändring

Faktor Rörelseintäkter MNOK Division NOK per aktie

Timmerpriser 13 Timber 0,10

Granpriser - industriträ 9 Timber 0,07

Furupriser - industriträ 9 Timber 0,07

Pris på råvaror til massa och papper 3 Timber/Wood 0,02

Timmerpriser 5 Wood 0,04

Pris på hyvlade varor i Skandinavien 10 Wood 0,08

Limträ - standard dimensioner 2 Byggsystem 0,02

Byggmodul 8 Byggsystem 0,06

Bygginredning 5 Byggsystem 0,04

Permanent ändring av EUR - NOK/SEK 6 Koncern 0,05

Wood

Byggsystem

Timber

2657

2090

1770

Rörelsesintäkter per division

2005 MNOK

Wood

Byggsystem

Timber

61

56

76

Rörelsesresultat per division

2005 MNOK



Belopp i MNOK 2005 2004 2003 2002 2001

KONCERNEN
Rörelseintäkter 6 004,9 5 773,2 4 864,1 4 618,4 4 516,5
Av- och nedskrivningar 178,0 177,5 146,1 147,4 161,4
Rörelseresultat 158,6 70,3 100,6 139,4 92,7
Finansposter -45,6 -53,7 -36,1 -40,3 -53,5
Resultat före skatt 113,0 16,6 64,5 99,1 39,2
Totalkapital 2 964,1 2 884,2 2 363,5 2 140,2 2 392,7
Soliditet 36,3 36,5 39,1 42,9 36,7
Rörelsemarginal i procent 2,6 1,2 2,1 3 2,1
Kassaflöde från rörelseresultat 336,6 247,8 246,7 286,8 254,1
Investeringar 112 199 189 119 105
Antal anställda 3 159 3 191 2 853 3 120 3 149

Proforma koncern, med Are-Gruppen 2001-2003
Rörelseintäkter 6 005 5 773 5564 5239 5127
Av- och nedskrivningar 178 178 177 179 194
Rörelseresultat 159 70 128 177 124
Rörelsemarginal i procent 2,6 1,2 2,3 3,4 2,4
Antal anställda 3 159 3 191 3150 3420 3450

TIMBER
Rörelseintäkter 2 656,8 2 619,3 2 398,1 2 360,1 2 398,9
Av- och nedskrivningar 77,6 78 74,3 77,5 99,2
Rörelseresultat 61,4 33 92,3 93,6 1,2
Finansposter -15,2 -17,7 -17,7 -23,2 -30,4
Resultat före skatt 46,2 15,3 74,6 70,4 -29,2
Totalkapital 1 509,0 1 448,5 1 258,3 1 230,2 1 279,0
Rörelsemarginal i procent 2,3 1,3 3,8 4,0 0,1
Kassaflöde från rörelseresultat 139 111 166,6 171,1 100,4
Investeringar 53 107 123 74 37
Antal anställda 968 1 019 979 1 006 1 043

WOOD
Rörelseintäkter 2 089,5 2 064,1 1 363,0 1 273,8 1 160,7
Av- och nedskrivningar 53,3 54,2 25,8 25,0 22,6
Rörelseresultat 56,2 29,6 -0,6 40,6 32,0
Finansposter -13,1 -18 -11,2 -10,6 -11,5
Resultat före skatt 43,1 11,6 -11,8 30,0 20,5
Totalkapital 1 155,8 1 059,2 631,8 531,4 499,9
Rörelsemarginal i procent 2,7 1,4 0,0 3,2 2,8
Kassaflöde från rörelseresultat 109,5 83,8 25,2 65,6 54,6
Investeringar 33 70 41 18 15
Antal anställda 759 784 577 628 654

BYGGSYSTEM
Rörelseintäkter 1 770,1 1 630,0 1 726,2 1 607,3 1 615,3
Av- och nedskrivningar 30,2 32,7 37,2 36,7 33,6
Rörelseresultat 75,9 44,9 38,5 36,6 63,0
Finansposter -4,3 -2,2 -1,2 -2,6 0,5
Resultat före skatt 71,6 42,7 37,3 34,0 63,5
Totalkapital 897,7 801,2 790,4 786,4 846,5
Rörelsemarginal i procent 4,3 2,8 2,2 2,3 3,9
Kassaflöde från rörelseresultat 106,1 77,6 75,7 73,3 96,6
Investeringar 22 22 17 23 33
Antal anställda 1381 1334 1239 1426 1402

Limträ
Rörelseintäkter 402,0 387,2 386,1 364,6 383,4
Av- och nedskrivningar 11,6 13,3 14,1 13,9 15,5
Rörelseresultat 20,0 15,6 1,5 -5,1 -8,9
Rörelsemarginal i procent 5,0 4,0 0,4 -1,4 -2,3
Investeringar 13 7 10 13 7
Antal anställda 259 244 251 303 322

Byggmodul
Rörelseintäkter 886,3 736,5 762,9 655,8 590,0
Av- och nedskrivningar 13,3 12,3 13,9 12,9 8,5
Rörelseresultat 23,8 7,1 15,7 10,3 30,5
Rörelsemarginal i procent 2,7 1,0 2,1 1,6 5,2
Investeringar 8 14 4 7 21
Antal anställda 669 633 469 534 514

Bygginredning
Rörelseintäkter 496,7 520,4 579,8 586,9 641,9
Av- och nedskrivningar 5,3 7,0 9,2 9,9 9,6
Rörelseresultat 32,1 22,2 21,3 31,4 41,4
Rörelsemarginal i procent 6,5 4,3 3,7 5,4 6,4
Investeringar 1 1 3 3 5
Antal anställda 453 457 519 589 566

ÖVRIG VERKSAMHET
Rörelseintäkter 71,8 69,8 46,7 89,3 56,5
Av- och nedskrivningar 16,9 12,6 8,8 8,2 6
Rörelseresultat -34,9 -37,2 -29,6 -31,4 -3,5
Finansposter -13 -15,8 -6 -3,9 -12,1
Resultat före skatt -47,9 -53,0 -35,6 -35,3 -15,6
Kassaflöde från rörelseresultat -18,0 -24,6 -20,8 -23,2 2,5
Antal anställda 51 54 58 60 50

Fem år i sammandrag

Moelven årsredovisning 2005 23
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1959/60

Viktiga historiska händelser

1925 – Hästkärror var en viktig produkt.

1899

19501948

Koncernen

1899
Aktiebolaget Moelven Bruk bildades den 24

juli. Det oljekokta hjulet utgjorde grunden

för den industriella produktionen.

1948
Johs. Mageli anställs som chef för AS

Moelven Brug. Han blir grundare av det

moderna Moelven.

1950
En ny typ transportabel skogskoja och

barack, ”Moelven-Hus på Hjul” utvecklas.

1959/60
Limträfabriken i Moelv tas i drift i samarbete

med Ringsaker Almenning.

1960/61
Utveckling av lantbruksprodukter, lastare,

dumprar och mobilkran. Senare tillkom däcks-

kranar.

1964
Moelven Seksjonshus vidareutvecklas.

Säljkontor upprättas både i Sverige och i

Norge.

1965
A/S Ringsakerhus etableras i samarbete med

OBOS. Detta blev starten för utbyggnad av

bostadsområden.

1972/76
Det byggs nya fabriker för produktion av

komponenter till husindustrin.

”Oljeäventyret” ger Moelven stora leveranser

till bland annat Kårstø och Rafsnes.

1980
Mjøsbruket etableras. Detta blev det första

sågverket i dagens Moelven.

1981
Moelven noteras på Oslo Börs. Aktiekapital

17,5 MNOK.

1982
Moelven övertar aktiemajoriteten i Töreboda

Limträ AB i Sverige, och blir en av de största i

Europa i denna bransch.

1985
Dalaträ AB, Sverige och LNJ Limtræ AS,

Danmark förvärvas.

1988
Moelven säljer majoriteten av sin mekaniska

industri.

1989
Moelven övertar fastighets- och näringsfa-

stighetsdivisionerna i Norema från Aker.

1990/92
Nedgången på den norska fastighetsmarkna-

den medför avveckling av bostadsproduktio-

nen, koncernens största affärsområde.

Koncernen omorganiseras och genomgår en

finansiell rekonstruktion.
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2002

1994 2003

1987- Förvärv av Valåsens Sågverk AB

1993/1994
Leverans av olympiaanläggningarna

Vikingskipet Håkonshall och Hamar OL-Amfi i

samband med OS.

1995
De bärande konstruktionerna i limträ till ter-

minalbygget vid Gardermoen levereras.

1998
Övertagandet av Notnäs AB och

Westwoodkoncernen i Sverige medför nära

nog en fördubbling av träindustriverksamheten.

1999
Moelven firar 100 år.

2000
Moelven övertar Forestias träindustri och får

820 nya medarbetare, 12 nya produktionsstäl-

len och en ökning av omsättningen med 1,3

Mdr NOK.

2001
Moelven får nya ägare. Finska Finnforest

köper 59,1% och norska och svenska skogs-

ägarföreningar 37,6% av aktierna. Moelven

stärker sin position på den svenska byggmo-

dulmarknaden genom att överta byggmodul-

producenten Sandsjöfors Modulbyggen AB i

Sandsjöfors i Småland.

2002
Moelven Industrier ASA avregistreras från Oslo

Börs. Runar Lillandt, ordförande i

Förvaltningsrådet i den finska

Metsäliittokoncernen, utses till ny styrelseord-

förande i Moelven Industrier ASA.

Bo B. Borgström blir ny koncernchef efter

Frode Alhaug.

De norska skogsägarföreningarna Mjøsen

och Glommen överenskommer med de finska

majoritetsdelägarna i Moelvenkoncernen om

ett nytt aktieägaravtal för Moelven Industrier

ASA. Finnforest Sverige AB integreras i

Moelven.

Moelven ByggModul ingår kontrakt med

Statoil om leverans av förläggningar till gas-

fältet Snøhvit.  

2003
Samarbetet mellan Moelven och Finnforest

innebär att ett nytt företag grundas i

Danmark; Moelven Danmark A/S. Företaget

marknadsför och säljer produkter från både

Moelven och Finnforest på den danska mark-

naden.

Världens längsta träbro öppnas i Flisa. Bron är

byggd med limträkonstruktioner från

Moelven.

2004
Skogsägarföreningarna Glommen, Mjøsen,

Haldenvassdraget och Agder Telemark köpte

ytterligare aktier i Moelven. Deras sammanlag-

da ägarandel förändrades från 22 procent till 35

procent. Finska skogsägare fortsatte som majori-

tetsägare i Moelven, men nu med 65 procents

ägarandel. 

Försäljningen av Are till Moelven Industrier

ASA blev slutligt godkänt både av norska och

svenska konkurrensmyndigheter. Därmed fick

Moelvenkoncernen med verkan från den 1 janu-

ari 2004 ytterligare sex nya företag, varav fem

var träbaserade industriverksamheter. 

Konkurrensmyndigheten i Sverige godkände

Moelvens förvärv av den svenska modulprodu-

centen Mobilarum AB med de två produktions-

enheterna Kils Volymbyggen i Kil och

Nordmodul i Torsby. De två företagen fick nam-

nen Moelven ByggModul Kil AB och Moelven

ByggModul Torsby AB.
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Moelvens råvara
Den lokala barrträråvaran utgör basen för Moelven verksamhet, och

de enskilda enheterna har anpassat sin produktion efter hur den loka-

la skogsresursen ser ut. Totalt sett står gran för 60 procent och furu för

40 procent av koncernens timmerråvaror.

Koncernens inköp görs efter detaljerade kravspecifikationer som ska

säkerställa att enheterna får den råvara de behöver för att kunna ta ut

maximalt värde till minsta möjliga kostnad ur varje stock, och därmed

kunna utnyttja råvaran så effektivt som möjligt.

En avverkningsmogen gran eller fura avsedd för sågverksproduktion

har vuxit i 70 - 120 år.

Fångstområden för råvara 
Moelvenkoncernen äger ingen egen skog. I stället köps all råvara från

såväl externa leverantörer som privata skogsägare, genom skogsägar-

föreningar, samt från skogsbolag som äger och förvaltar egen skog.

Utöver gränshandeln mellan Sverige och Norge importeras cirka 80

000 fastkubikmeter från andra länder. I de fall Moelven köper råvara

från bolag som äger aktier i koncernen, sker detta enligt principen om

armlängds avstånd.

Timret anskaffas framför allt lokalt från områdena runt sågverken.

Till Moelvens norska sågverk hämtas råvaran främst från de sydöstra

länen samt Tröndelag och från gränstrakterna i Mellansverige. De

svenska enheterna får i första hand sin råvara från de västra delarna

av Mellansverige, från Dalarna och söderut.

För Moelven utgör råvaran en stor del av produktionskostnaden 

och koncernen är beroende av långsiktiga och förutsägbara 

leverantörsförhållanden för att säkra produktionen och lönsamheten.

Samtidigt får skogsägaren mer betalt för sågtimmer än för massaved

vid en avverkning. Det innebär att skogsägarna är beroende av en

konkurrenskraftig industri för att kunna sälja timret till priser som ger

ett acceptabelt rotnetto. 

Moelvens sågverk förädlar årligen 3,9 miljoner fastkubikmeter såg-

timmer. Inköpen i Norge motsvarar cirka 20 procent av de volymer som

avverkas för att användas industriellt inom sågverks- och massaindus-

trin. I Sverige står inköpen för 3,5 procent av den totala avverkningen

för industriellt bruk.

Inköps- och transportorganisation
Ingen av Moelvens enheter i Sverige och Norge köper timmerråvara på

egen hand. Moelvens råvaruinköp uppgår till 1,7 miljarder norska kro-

nor, inklusive kostnader för transporter. 

Inköp i Norge
För den norska verksamheten inom Timber och Wood har Moelven en

central inköpsorganisation, Moelven Virke, som sysselsätter sex perso-

ner. Inköpen görs i huvudsak från skogsägarföreningar i Norge.

Inköp i Sverige
För de svenska verksamheterna köper koncernen råvara genom de

delägda bolagen Moelven Skog AB och Weda Skog AB. Dessa har en

stor fältorganisation som köper cirka 30 procent av timret direkt från

skogsägarna. Resterande volymer skaffas från skogsägarorganisationer,

skogsbolag och genom andra inköpskanaler. 
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Moelvens industriproduktion bygger i allt väsentligt på användning av trä och koncernen köper årligen 3,9 miljoner

fastkubikmeter sågtimmer av gran och furu till ett värde av cirka 1,7 miljarder norska kronor, inkluderat kostna-

der för transporter. Eftersom Moelven inte har egen skog köps all råvara från såväl externa leverantörer som pri-

vata skogsägare, skogsägarföreningar och skogsindustribolag. Inköpen görs huvudsakligen lokalt i de områden

där sågverken ligger.

Morten Kristiansen
Position: Direktör 
Företag: Moelven Industrier ASA
Ålder: 47 år
Intressen: Familj, sport och friluftsliv
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Transporter i Norge
Moelven har inga egna lastbilar för timmertransporter. I Norge är

Moelven i stället delägare i tre regionala timmertransportbolag som

hyr in transportörer. 

Gemensamt för dessa transportbolag är att de arbetar för att min-

ska kostnaderna för transport och logistik, från skogen till industrier-

na. Bolagen ska utöva sina tjänster med en hög servicegrad gentemot

skogsägarna och ska i samarbete med ägarna aktivt arbeta för att för-

bättra ramvillkoren för transport med lastbil och järnväg i Norge.

Timmertransportbolagen ska också beakta miljöaspekterna.

Transporter i Sverige
I Sverige sköts timmertransporterna av externa transportbolag. 

Ramvillkor för transporter
Timmertransporterna kostar årligen Moelven cirka 200 - 210 miljoner

norska kronor. Kostnaderna för timmertransporter står för cirka tolv

procent av det totala anskaffningspriset för timmerråvaran.

Moelven transporterar årligen 7,5 miljoner kubikmeter timmer,

biprodukter och färdigvaror med lastbil på de allmänna vägarna i

Norge, Sverige och Danmark. Villkoren för transporter på de allmänna

vägarna är strängare i Norge än de är i Sverige. I Sverige får en trans-

port som längst vara 25 meter och väga maximalt 60 ton. I Norge är

motsvarande maxlängd 18 meter, på dispens tillåts 22 meter. Den hög-

sta tillåtna totalvikten är i Norge 50 ton, men koncernen har fått posi-

tiva signaler om att 56 ton kan komma att bli tillåtet.

Moelven, och de bolag som koncernen är delägare i, är angelägna

om att ramvillkoren för transporter ändras i riktning mot dem som

råder i Sverige. Eftersom koncernen står bakom en stor del av lastbil-

stransporterna i de sydöstra delarna av Norge och de västra delarna av

Mellansverige, känner koncernen också ett stort behov av att försöka

påverka ansvariga myndigheter till att upprätthålla en god vägstand-

ard. Detta har betydelse för trafiksäkerheten och är viktigt inte bara

av hänsyn till våra anställda, utan också för kringliggande samhällen

och medtrafikanter. 

Om bestämmelserna i Norge anpassades till dem i Sverige, skulle

Moelven minska kostnaderna för timmertransporter med mer än 15

miljoner norska kronor årligen.

Råvarusituationen på sikt
Avverkningstakten i Norge var som högst under slutet av 80-talet till

början av 90-talet och har minskat sedan dess. I Sverige har avverk-

ningen ökat de senaste åren. Hur mycket som skogsägarna väljer att

avverka bestäms i hög grad av hur mycket betalt de får, det samlade

rotnettot.  Rotnettot avgörs inte bara av timmerpriserna, utan även av

skatter och avgifter samt kostnader för återplantering och för själva

avverkningen.

Råvarupriserna har gått upp de senaste åren och den tendensen ser

ut att fortsätta. I dag står råvarukostnaden för mellan 60 och 70 pro-

cent av de samlade tillverkningskostnaderna för det enskilda sågver-

ket, beroende på graden av vidareförädling.

Tillväxten i skogen är större än avverkningen, vilket säkerställer den

långsiktiga bärkraften inom skogsnäringarna. 

Frågan om skogen räcker till för alla som vill använda den, för

rekreationsändamål, reservatsbildningar, industriell produktion och lik-

nande, är omdiskuterad. Sett ur Moelvens synvinkel råder i dag en

obalans, där industrins efterfrågan är större än tillgången på timmer. 
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Från Moelven Østerdalsbruket AS.



Timber

När vi fäller ett träd
används varje flisa.



Hela stammen är värdefull. De delar av trädet som inte blir sågade trävaror har andra viktiga
användningsområden. Till exempel är avbarkad flis en värdefull råvara för cellulosaindustrin,
medan sågflis eftertraktas av spånskiveindustrin och biobränslenäringen. Moelven säljer årligen
flisprodukter för närmare 400 miljoner kronor.

Virke från hela trädets stam kan användas för konstruktionsändamål. Med utgångspunkt
från stammens diameter och kundernas önskemål sågas stockarna till reglar, plankor, 
lister, beklädnadsvirke, läkt eller till lameller som limmas ihop till limträ.

De innersta bitarna av en
furustam som har fått växa
långsamt och länge blir
extra hållbara och formsta-
bila komponenter till
väderutsatta fönster.
Kärnveden kan också
användas till paneler, lister
eller golv och som snicke-
rivirke. Friska kvistar ger
ett rustikt och genuint
intryck. Färre kvistar ger
en lugnare yta. Trä går att
anpassa efter alla smaker.

Trä är ett levande
material och kan ha
defekter som mins-
kar virkets styrka så
att det inte duger
som byggträ. Av
detta gör våra
kunder i stället
emballage. Virke
från i första hand de
yttre delarna av stoc-
ken blir plankor,
klossar och annat
virke som behövs för
att göra stabila
emballage till andra
varor.

Helheten blir starkare än delarna när utvalda bitar av granstammen förädlas
till limträbalkar och limträpelare. En limträkonstruktion har hög hållfasthet
i förhållande till sin egen tyngd vilket ger möjlighet till stora spännvidder i
konstruktionen. En lätt bro av limträ gör tung lastbilstrafik möjlig över
breda älvar.



Timber Verkställande direktör

«Vi skapar största möjliga värde ur
varje timmerstock till minsta möjliga
kostnad.»



Vem är Anders L. Fossum?

Jag är en som älskar sågverk, jakt och fiske. Har starka rötter 

i inlandet i Norge och blev tidigt industriledare. Först i

Kværnerkonsernen, sedan i Langmoen och därefter på olika 

chefspositioner i Moelvenkoncernen. Är gift och har barn och bor 

i Brumunddal.

Varför går du och dina anställda till arbetet?

Det handlar först och främst om framtidsmål. Jag hoppas att det som

får människor att gå till arbetet hänger ihop med ansvaret mot de mål

man har satt upp. 

Vad är det mest speciella med arbetet du har på Moelven?

Kollegorna och den verkliga utmaningen att skapa största möjliga

värde ur varje timmerstock till minsta möjliga kostnad. Det finns 

fantastiska och intressanta möjligheter med hur man delar upp en 

timmerstock och varför – detta är en hel filosofi i sig själv! 

Vad är det viktigaste med arbetet du gör på Moelven?

Jag har jagat mycket och haft god jaktlycka. Det har gett mig massor

med erfarenhet. Det viktigaste i dag är att använda min tid till att 

coacha andra så att de presterar det mesta möjliga för resten av 

jaktlaget. Det är också huvuduppgiften i mitt arbete på Moelven.

Vilken sorts chef är du?

Jag behöver inte ha åskådare för att trivas och jag arbetar lika bra 

i motgång som i medgång. Arbetar systematiskt och är känd för att

lägga sten på sten. Känner mig hemma med Moelvens kärnvärden 

och är resultatorienterad. 

Moelven har en sorts decentraliserad organisation som inte är vanlig 

i vår bransch. Vad tycker du om den?

För mig känns det tryggt att ha en komplett organisation med ansvar i

varje företag som jag kan leda genom att lita på dem till 

100 procent. Vår industri består av många enheter spridda över ett

stort område med lokal förankring och många olika utmaningar.

Därför har jag störst tilltro till lokala initiativ och lokal kompetens. 

Nu ska vi givetvis samordna både marknad och inköp centralt – 

men man kan inte centralisera värdeskapandet när man driver vår 

typ av industri för det sker lokalt.

Vem känner du att du har ansvar mot?

Det måste delas och jämställas: Ägarna, styrelsen, koncern-

chefen och medarbetarna på den ena sidan. Kunderna och alla typer

av leverantörer på den andra sidan.

Är det så att ansvaret av och till tynger?

Det tycker jag inte. Jag har varit van att ta ansvar ända sedan jag var

ung, därför har det blivit så. Men jag har stor respekt för att ta 

ansvar. Man måste hela tiden bedöma om man lyckas att nå mål-

sättningarna. Samtidigt är vi kritiska till hur vi gör det. Man lyckas 

inte utan gott anseende.

Hur förhåller du dig till det samhällsansvar Timber har?

Vi har tur som arbetar med en förnybar resurs. Det ger en bra känsla.

Vi förnyar skogen och bidrar till att värdet förnyas så att kommande

generationer kan skörda. Vi skapar ett kolkretslopp. Skogen binder

koldioxid när den växer och vi bevarar denna när vi bygger med trä.

Vår energiförbrukning är också låg. Om vi jämför oss med våra kon-

kurrenter inom stål- och betongindustrin kan vi visa på en mycket för-

delaktig miljöbalans. Då det gäller lokalsamhället har vi industrier som

är hörnstensföretag ute i glesbygden. 

Finns det något som du och dina medarbetare kan bli bättre på?

Du måste alltid tro att du kan bli bättre. Det förflutna är det bästa

beviset på detta. Industri är utveckling – det är framtiden som gäller. 

I vågskålen väger vi intäkter, kostnader, teknologiförnyelse och kom-

petens. Vi måste bli bättre på alla områden. Våra konkurrenter har 

tillgång till samma maskinpark. Därför är det vår vilja, inställning,

kompetens och förmåga som måste vara unik.

På vilket sätt delar du ansvaret med dina medarbetare?

Jag tänker framtid. Varje år justerar vi vår treåriga strategiplan.

Framtidsmålen och vägen dit kommunicerar jag med mina medarbe-

tare. Det är viktigt att ha klara och kommunicerbara mål på kort och

lång sikt. Jag ser fördelar med att jag kan den industri som jag leder

samtidigt som jag har stor livserfarenhet. Man ger sig själv ansvar och

även andra genom att ha respekt för andra människors kompetens 

och förmåga. 

Varför ska kunderna köpa av dig och inte av konkurrenterna?

Vi är den stora som levererar till många små. Vi går djupt in i 

marknaden. Vi har många enheter, vilket gör att vi kan leverera hela

produktspektrat i tid, dimension och kvalitet. Vi utnyttjar hela 

värdekedjan till vår kunds fördel. Ny teknologi gör det möjligt för 

oss att leverera samma kvalitet från flera enheter. Vi betraktas på 

alla sätt som en seriös och trygg leverantör. 

Var finns Timber om tre år?

Då har vi genomfört ett ambitiöst, strate-

giskt och väldefinierat investeringspro-

gram. Det betyder minst lika myc-

ket kompetensutveckling som

förnyelse av vår teknologi.

Tillfredsställelsen hos kunden

har ökat proportionellt med

att vi får ett klarare koncept.

Dessutom har vi ökat kost-

nadseffektiviteten betydligt

och har en lönsamhetsutveck-

ling som våra ägare uppskattar.
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Anders L. Fossum
Position: Verkställande direktör 
Division: Timber
Ålder: 57 år
Intressen: Familj och friluftsliv



Sågverken i Timber producerar industriträ (sågade trävaror) av lokal furu och gran för vidare bearbetning i

annan träindustri. Dessutom produceras betydande mängder biprodukter, som cellulosaflis, torrflis, spån och

bark. I Timber ingår 15 produktionsenheter med en samlad årsproduktion på drygt 1,5 miljoner kubikmeter

sågad vara. Antalet anställda uppgår till 968 personer, varav 381 i Norge och 587 i Sverige. Enheterna har en års-

omsättning på knappt 2,7 miljarder norska kronor.

Timber Verksamheten
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Produkter
Företagen inom Timber förädlar sågtimmer till 1,5 miljoner kubikme-

ter industriträ.

Kunderna är i huvudsak industriella företag som använder Timbers

produkter som insatsvara i den egna tillverkningen. Slutprodukterna

utgörs av träbaserade varor som exempelvis möbler, golv, lister, pane-

ler och limträ, eller av insatsvaror i byggnäringen som trappor, fönster-

ämnen och dörrar.

En stor och ökande andel av produkterna anpassas efter enskilda

kunders behov i fråga om nedtorkning, längder, kvalitetssortering och

speciella mått. Timber har som strategi att etablera täta samarbeten

med kunderna för att kunna tillgodose deras specifika önskemål.

Timber producerar också cirka 1,0 miljon fastkubikmeter cellulosaflis

som levereras till regionala massa- och papperstillverkare samt cirka

0,4 miljoner fastkubikmeter spån och torrflis som säljs till spånskivein-

dustrin och för bioenergiändamål. Den bark som genereras i sågverken

används i första hand för att täcka energibehoven inom den egna

industrin.

Marknaden
Industriträ
Timbers huvudmarknad är Skandinavien dit cirka 70 procent av 

volymerna levereras. Divisionens enheter levererar också stora volymer

till England, Nederländerna, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och

Japan. På de viktigaste exportmarknaderna samarbetar Moelven och

Finnforest genom gemensamma försäljningskontor. 

Med sin produktion riktar Timber sig mot både stora globala 

kundgrupperingar och de många små, lokala kunderna. Divisionen har

i många år lagt stor vikt vid specialisering och konceptutveckling för

att möta de olika kundgruppernas behov.

Kunderna utgörs till största delen av träbearbetande industri-

kunder som hyvlerier, limträfabriker, fönstertillverkare och golv-

fabriker. 

20 procent av de sågade trävaror som Timber producerar säljs för

vidare bearbetning inom andra företag i koncernen.

Biprodukter
Timbers flis- och spånprodukter omsätts till ett totalt värde av cirka

400 miljoner norska kronor årligen. Ökande miljöhänsyn gör bioenergi

intressant ur ett samhällsperspektiv och det bidrar till att biprodukter-

nas betydelse ökar.

Råvara
Sågverken i Timber förbrukar totalt cirka tre miljoner fastkubikmeter

sågtimmer årligen. Timret hämtas framför allt lokalt, från områdena

runt sågverken. I Norge köps råvaran från privata skogsägare genom

skogsägarföreningar. I Sverige kommer den främst från skogsägarföre-

ningar och skogsindustribolag, men även genom direkta inköp från

skogsägarna.

Råvaruförbrukningen motsvarar knappt fyra procent av allt timmer

som avverkas i Sverige för industriell användning inom sågverk och

massaindustrier, och cirka 20 procent av den totala avverkningen av

sågtimmer och massatimmer i Norge. Gran står för 60 procent och furu

för 40 procent av koncernens timmerråvor. 

För Timber utgör råvaran den största delen av den totala tillverk-

ningskostnaden. Samtidigt skapar sågtimret den största delen av vär-

det av den skog som avverkas. Detta innebär att det finns ett starkt

och ömsesidigt beroendeförhållande mellan skogsägarna och sågverks-

industrin.

Skogsägarna är avhängiga av en konkurrenskraftig industri för att

kunna sälja sitt sågtimmer till acceptabla priser, medan sågverken är

beroende av stabila och förutsägbara leverantörsförhållanden för att

säkra produktionen och lönsamheten.

Framtiden
Huvudstrategin är att fortsätta hålla fokus på effektivisering och kon-

ceptutveckling. Timber har identifierat varje bolags framtida inriktning

och utveckling. Med detta som utgångspunkt har divisionen arbetat

fram ett strategiskt investeringsprogram som sträcker sig över flera år

och där målet är att stärka konkurrenskraften genom större kundtill-

fredsställelse, effektivare råvaruutnyttjande och kostnadseffektivise-

ringar. 

Bioenergimarknaden går i en positiv riktning och Timber kommer

att vara delaktig i en ytterligare utveckling av detta marknadsseg-

ment.
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Rörelseintäkter i procent per segment

Rörelseintäkter

Timber Volym m3 MNOK Produkter Antal anställda

Moelven Dalaträ AB 134 000 216 Industriträ furu 71 
Moelven Norsälven AB 81 000 134 Industriträ furu 47 
Moelven Notnäs AB 171 000 266 Industriträ gran 96
Moelven Ransbysågen AB 65 000 103 Industriträ gran och furu 33
Moelven Valåsen AB 319 000 467 Industriträ gran och furu 150
Moelven Nössemark Trä AB 77 000 115 Industriträ gran och furu 41
Moelven Årjäng Såg AB 109 000 164 Industriträ gran och furu 45
Moelven Løten AS 42 000 78 Industriträ furu 36
Moelven Mjøsbruket AS 77 000 128 Industriträ gran 41
Moelven Numedal AS 58 000 94 Industriträ gran 42
Moelven Telemarksbruket AS 29 000 46 Industriträ gran och furu 27
Moelven Våler AS, avd Våler 165 000 275 Industriträ gran och furu 102
Moelven Våler AS, avd Elverum 33 000 60 Industriträ gran och furu 18
Moelven Soknabruket AS 134 000 210 Industriträ gran och furu 96
Moelven Tom Heurlin AB 70 000 167 Industriträ gran 63
UJ Trading AB - 44 Trading av maskiner till träindustrin 15
Moelven Timber AS - 37 Moderbolagsfunktioner 19
Moelven Timber AS, avd Virke - 922 Inköp av timmer - 
Moelven Skog AB - 353 Inköp av timmer 26 
Övrigt / Elimineringar - (1 222) - 
Timber totalt 1 564 000 2 657 968
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BiproduktSågade trävaror för vidareförädling.



Wood

Kunskap om marknaden
och effektiv distribution
ger nöjda kunder.

Tack vare Moelvens fina distributionssystem behöver
inte bygghandlaren hålla ett så stort och dyrt lager i
butiken. Varorna som kunderna vill ha kommer i rätt
tid och rätt mängd så att hyllorna alltid är fyllda.

BYGGHANDEL



Vi är jättenöjda med vårt nya vardagsrum. Paketen med
färdigoljade golvbrädor var lätta att hantera och med
hjälp av anvisningarna för hur golvet skulle läggas som
följde med, kunde vi ställa tillbaka möblerna efter bara
en helgs arbete. Emballaget använde vi som underlags-
material.

En grundmålad fasadpanel spar mycket tid och arbete,
även för professionella snickare och entreprenörer. Den
behöver vi bara måla en gång och dessutom är den skyd-
dad mot röta även på baksidan. I bygghandeln kan vi skaf-
fa alla trävaror till bygget. Allt från formvirke, konstrukti-
onsvirke och skivor till inredningssnickerier och lister
finns på samma ställe och kommer från en känd leveran-
tör. Den bra kvaliteten gör att spillet minskar och det spar
pengar.

Mamma valde trallvirke som är impregnerat
med ett medel utan skadliga tungmetaller till
vår nya altan. Hon säger att det är bäst för 
miljön och för lillebror som inte kan gå än.



Wood Verkställande direktör

«Vi hyllar principen om handlings-
frihet, att sätta igång med saker man
tror på, så att så många som möjligt
går för egen maskin.»



Moelven årsredovisning 2005 37

Dag Sand
Position: Verkställande direktör
Division: Wood
Ålder: 60 år
Intressen: Familj och motion

Vem är Dag Sand?

Jag är en person som tycker det är roligt att tävla. Av fritidsintressen

utanför familjen prioriterar jag att hålla mig i form. Varje år försöker

jag att ”släpa” mig genom Birkebeinaren på skidor och på cykel. Jag

är från Jessheim, är gift och har två barn.

Varför går du och dina anställda till arbetet?

För att jag har ett intressant arbete och en trevlig arbetsplats. Givetvis

är alla dagar inte lika lätta. De dagar då du inte uppfyller dina mål är

inte så roliga. Då det gäller mina kollegor har jag tur som har bra folk

omkring mig. Det är trots detta svårt att informera tillräckligt bra.

Målet för alla organisationer bör vara att då det inte går efter upp-

gjorda planer så är det fler än chefen som får svettas. Så tycker jag att

det fungerar. 

Vad är det mest speciella med arbetet du har på Moelven?

Målet är att ha en företagskultur på Moelven som är så stark att vi

inte påverkas av vem som äger oss. Vi hyllar principen om handlingsfri-

het, att sätta igång med saker man tror på, så att så många som möj-

ligt går ”för egen maskin”. Det är tillåtet att göra fel men vi får inte

göra samma fel flera gånger. 

Vad är det viktigaste med arbetet du gör på Moelven?

Att få resultat med hjälp av andra.

Vilken sorts chef är du?

Intensiv och säkert också lite oförutsägbar. Jag kan också vara noga

med detaljer och när jag satt igång ger jag inte upp så lätt. Ibland kan

jag vara lite för mycket upptagen av nyanser och detaljer. Jag tror att

det är viktigt att hitta sin egen stil, vara medveten om egna svagheter

och att hitta kollegor som kan ta sig an de områden du inte själv

behärskar.

Moelven har en sorts decentraliserad organisation som inte är vanlig i

vår bransch. Vad tycker du om den?

Nu är vi mer centraliserade än de två andra divisionerna. Efter köpet

av Forestia år 2000 hade vi många hyvlerier som producerade samma

saker. Det medförde att vi inrättade ett centralt försäljningskontor, 

vilket betyder att våra företag får huvudlinjerna bestämda av andra.

Det är både för- och nackdelar med det. Hittills är det ingen som har

kommit på något annat sätt att ta tillvara helheten. Många av våra

kunder är stora kedjor som inte vill arbeta med flera olika företag

inom Moelven. Men ju mer man kan decentralisera desto bättre är

det. Vi tror på det personliga initiativet och att folk tar sitt ansvar. 

Det viktiga är att man kan påverka sitt eget resultat. Det lever vi 

efter i Wood.

Vem känner du att du har ansvar mot?

I första hand är det koncernchefen och våra ägare. Därefter har jag ett

ansvar för att kollegor och anställda har en arbetsplats som ger möjlig-

het till utveckling så att man finner nöje i att gå till arbetet. Vi ger

dem som vill möjlighet att utvecklas. Jag har också ansvar för att kun-

derna får en positiv uppfattning av våra produkter och medarbetare.

Det ska vara förknippat med något positivt att göra affärer med

Moelven. Det är viktigt att Moelven har ett gott renommé och att man

kan lita på oss.

Är det så att ansvaret av och till tynger?

Ibland tar det emot – då är det tungt. I slutändan har jag ansvar för

Woods resultat. Men det är inte så att man alltid går och tänker på

ansvaret. Man är fokuserad på resultatet. 

Hur förhåller du dig till det samhällsansvar Wood har?

Ju färre arbetsplatser det finns, desto viktigare är det att industrin

finns på plats och att den utvecklas. Och i perifera områden är det

ännu viktigare. Där finns våra företag. Därför känner jag att arbets-

platserna är ett stort samhällsansvar gentemot dem som bor i område-

na. Då det gäller miljö har vi det gott ställt eftersom vi har en miljö-

vänlig industri.

Finns det något som du och dina medarbetare kan bli bättre på?

Det finns det givetvis. Om vi chefer lutar oss tillbaka och tror att vi inte

kan bli bättre kan vi lika gärna stanna hemma. Vi ska bli lite bättre

varje år. Det som görs i år gäller inte om fyra år. Det finns två sorters

chefer. De som kavlar upp ärmarna och alltid vill bli bättre och de som

drar upp champagnekorken och säger: ”Detta var bra”. Men det är

viktigt att under ett kort ögonblick smaka på framgången när man

gjort något bra. Sedan kan man lägga det bakom sig och sätta upp

nya mål.

På vilket sätt delar du ansvaret med dina medarbetare?

Man måste tycka om att tävla om man ska vara chef i Moelven. Det är

en drivkraft att tycka om att vinna och vara bäst. Det försöker jag att

intala mina medarbetare. Att vara chef blir ibland framställt som att 

vara ensam och det blir det om du sitter ensam på ditt kontor med

dörren stängd och försöker lösa alla problem själv.  Som chef måste du

delta i verksamheten och utnyttja dina medarbetares kompetens. 

Varför ska kunderna köpa av dig och inte av konkurrenterna?

Vi har investerat stora belopp för att kunna erbjuda kunderna mer

användarvänliga produkter. Dessutom har vi en bra distribution, ett

brett varusortiment och en plats att vända sig till vid beställning – ett

telefonnummer. Kunderna ska veta att det är enkelt att handla med

oss och att de får varorna när de förväntar sig det. 

Var finns Wood om tre år?

Vi ska prioritera bättre vinst i stället för ökad tillväxt. Målet är inte

något problem men vi har för små marginaler. Dessutom ska vi satsa

hårt på ytbehandling av både utvändig panel och alla interiörproduk-

ter. Vi har stärkt vår position ordentligt inom detta område i Sverige,

Norge och Danmark. Produktpaketen ska dessutom bli mer användar-

vänliga. Då det gäller koncept kommer vi att ha ett butiks- och interi-

örkoncept som kommer att göra oss till den mest attraktiva leverantö-

ren av dessa produkter. 
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Produkter
Wood har två typer av huvudprodukter: byggträ för konstruktionsän-

damål samt interiöra träprodukter. Den sammanlagda produktionsvo-

lymen uppgick år 2005 till 706 000 kubikmeter. Av detta står vitt bygg-

trä för 433 200 kubikmeter, och impregnerat byggträ som är skyddat

mot röta eller brand, för 116 500.

Förädlingsindustrierna i Wood tillverkade 22 500 kubikmeter list-

verk, 88 500 kubikmeter paneler och 17 300 kubikmeter golv.

Produktionen av komponenter för dörr- och fönstertillverkning upp-

gick till 28 000 kubikmeter.

Interiöra träprodukter är i hög grad konsumentanpassade och

utvecklingen av fler och bättre anpassade gör-det-självprodukter prio-

riteras. Wood arbetar med att ta fram mer användarvänliga produkter

som varken kräver ytterligare bearbetning eller omfattande ytbehand-

ling före montering och användning. Det gäller bland annat målade

lister, laserade invändiga paneler samt utvändiga paneler som kan

levereras både grundmålade och målade. 

Flisprodukter är en biprodukt för Wood. Cellulosaflisen är en viktig

råvara för pappers- och cellulosaindustrin, medan sågflis, kutterspån

och torrflis avsätts inom spånskiveindustrin och som bioenergi. Barken

används till stor del för uppvärmning av sågverkens egna torkar, men

säljs också som täckbark och jordförbättring. 

Marknaden
90 procent av Woods intäkter kommer från den skandinaviska markna-

den. Handelskunder står för 79 procent och industrikunder för 16 pro-

cent. Fem procent av leveranserna går till projektkunder. 

Renovering och ombyggnad av bostäder är de viktigaste använd-

ningsområdena för Woods produkter. 

För närvarande råder en högkonjunktur med stor efterfrågan på

Woods produkter. Dagens höga nivå väntas vara stabil under 2006,

men därefter förväntas en något minskad efterfrågan.

Distribution
Wood har fokus på att ta nya marknadsandelar i Skandinavien och ett

betydelsefullt led i arbetet är att utveckla samarbetet med de största

kunderna – bygghandelskedjorna. Viktiga konkurrensmedel är korta

leveranstider och ett väl utbyggt distributionsnätverk.

Den funktionella distributionslösningen gör det möjligt att leverera

varupartier som är anpassade till slutanvändarens behov och efter han-

delsledets önskemål om leveranser av rätt mängd varor i rätt tid, i stäl-

let för att kunderna själva ska ha en omfattande egen lagerhållning.

Woods distributionssystem är uppbyggt kring distributionscenter i

Sverige, Norge och Danmark. I Sverige ligger distributionscentren i

Karlskoga och Lovene, söder om Lidköping, medan de i Norge är loka-

liserade till Brumunddal, Spydeberg och Namsos. I Danmark ligger dis-

tributionscentret i Århus.

All marknadsbearbetning, försäljning och kundhantering är koncen-

trerad till ett kundcenter i varje land, i Karlstad (Sverige), Eidsvoll

(Norge) och Glostrup (Danmark). Dessa koordinerar direktleveranser i

hela lass av volymprodukter med kompletterande servicedistribution

med fasta lastbilsrutter för mindre leveranser. 

Wood siktar på att vara en fullsortimentsleverantör av träbaserade

byggprodukter.

Lastbilstransporter är den viktigaste transportformen för Wood och

för att maximalt effektivisera transporterna arbetar vi med att öka

utnyttjandegraden per bil och minimera körningarna utan last.

Framtiden
Wood är marknadsledande inom flera segment. I Norge har Wood 35

procent av marknaden för byggträ och 32 procent av marknaden för

interiöra träprodukter. Motsvarande för Sverige är tolv procent. I

Danmark levererar Wood åtta procent av marknadsbehovet av träba-

serade produkter.  

Tillsammans med att ha konkurrenskraftiga priser och en stabil och

bra produktkvalitet, är en distribution som tillfredsställer kundernas

önskemål om att själva ha små lager, de viktigaste konkurrensmedlen. 

Genom att hålla fokus på utveckling av sortimentet, korta ledtider-

na och att leverera rätt vara till kunderna i rätt tid, siktar Wood på att

under 2006 ytterligare stärka sin position på marknaden i Norge,

Sverige och Danmark.

På längre sikt kommer starkare partnerskap med utvalda kedjor,

fortsatt produktutveckling och anpassningar för gör-det-själv-konsu-

menten att spela viktiga roller för Woods konkurrenskraft.

Moelven årsredovisning 2005

Wood Verksamheten

Moelvens division Wood består av 16 produktionsenheter, varav fyra är kombinerade sågverk med förädlingsin-

dustrier som tillverkar hyvlat byggträ, en av dessa har även impregnering. De resterande tolv producerar lister,

golv, paneler, komponenter och impregnerat byggträ. Målsättningen är att erbjuda byggmarknaden trävaror

med högsta möjliga förädlingsgrad. Närmare 80 procent går till handelskunder. Antalet anställda uppgår till 759

personer, varav 453 i Norge, 287 i Sverige och 19 i Danmark. Enheterna har en årsomsättning på 2,1 miljarder

norska kronor.
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Interiör

Skivor

Exsteriör

Träskydd

Konstruktion

Komponenter 

32

21
16

13

13 

5 

Rörelseintäkter i procent per produktgrupp

Project

Distribution

Industri 

79 

16 

5

Rörelseintäkter i procent per megasegment

Rörelseintäkter Antal 
Wood MNOK anställda

Moelven Component AB 71 36 

Moelven List AB 71 39 

Moelven Notnäs Wood AB 100 29 

Moelven Valåsen Wood AB 181 33 

Moelven Värmlands Trä AB 94 27 

Moelven Eidsvoll AS 96 66 

Moelven Langmoen AS 215 88 

Moelven Treinteriør AS 51 19 

Moelven Edanesågen AB 274 92 

Moelven Eidsvold Værk AS 171 83 

Moelven Van Severen AS 199 81 

Moelven Østerdalsbruket AS 101 53 

Moelven Are AS 245 28 

Moelven Wood AS 1 061 35 

Moelven Wood AB 235 31 

Moelven Danmark A/S 202 19 

Övrigt / Elimineringar (1 277) - 

Wood totalt 2 090 759  

Panel från Wood i trevlig hemmiljö.



Byggsystem

Vi tänker tillsammans
med våra kunder när vi
utvecklar nya projekt.

Varje byggprojekt är unikt. I nära samarbete
med kunder och arkitekter använder
Moelven den egna kompetensen om indus-
trialiserat byggande och om trämaterialets
flexibilitet för att anpassa lösningarna för
alla möjliga projekt.



Med förtillverkade moduler kommer bostadshus i flera våningar under
tak på några få dagar och husets oskyddade delar exponeras minimalt för
väder och vind. Den korta byggtiden skapar billigare, och välutformade,
nya bostäder som fler har råd att bo i.

Limträ av de bästa träråvarorna är ett starkt och stabilt konstruktionsmaterial
med lång hållbarhet och god ekonomi. En limträbro bär tunga lastbilar, smäckra
balkar håller stora takkonstruktioner uppe, och solida limträpelare stabiliserar
öppna byggnader, samtidigt som trä har stora estetiska värden och ger bety-
dande miljöbesparingar.

Många människor med skiftande krav
passerar genom ett kontorshus under
dess användningstid. Modulbaserade
inredningar kan snabbt och lätt anpas-
sas för skiftande behov och ge fullgoda
lösningar för föränderliga kontor, utan
att ge avkall på krav om god ekonomi
och bra funktion.



Byggsystem Verkställande direktör

«Vi har klarat av att ta fram ett
decentraliserat system där ansvaret
ligger så nära kunden som möjligt.
Det är mycket viktigt för oss.»



Vem är Reidar Mo?

Jag är en resultatorienterad karl som har levt med ledaransvar inom

byggbranschen under snart 40 år.

Varför går du och dina anställda till arbetet?

För att vi känner att vi har meningsfulla arbetsuppgifter och för 

att vi skapar en utveckling som gör att vi kommer att ha det även 

i framtiden.

Vad är det mest speciella med arbetet du har på Moelven?

Jag känner att jag arbetar i en verksamhet som är viktig för många.

De flesta människorna har ett förhållande till att bygga och bo.

Vad är det viktigaste med arbetet du gör på Moelven?

Att vara med och skapa en verksamhet i tillväxt så att det blir 

resultat. Resultatet är bekräftelsen på att det vi håller på med är 

riktigt. Det är inte ett mål i sig men en nödvändighet för att överleva 

i längden.

Vilken sorts chef är du?

I mina egna ögon är jag direkt, öppen och rakt på sak. Inom

Byggsystem går det ibland hett till, men vi behåller alltid vårt fokus.

Som chef är det en förutsättning att man kan skilja på person och sak. 

Moelven har en sorts decentraliserad organisation som inte är vanlig i

vår bransch. Vad tycker du om den?

Vi har klarat av att ta fram ett decentraliserat system där ansvaret lig-

ger så nära kunden som möjligt. Det är mycket viktigt för oss. Men det

innebär att man måste ha klara spelregler och en central upp-

följning. Det betyder alltså inte att det är fritt fram. Vi har en 

decentraliserad organisation som är parad med ett bra styrsystem.

Vem känner du att du har ansvar mot?

Uppåt i linjen – det vill säga först och främst koncernchefen och 

styrelse/ägare. Ansvaret är lika stort mot chefer som rapporterar till

mig och mina närmaste. Dessutom känner jag ett stort ansvar för

andra anställda och olika intressegrupper i omgivningen. 

Är det så att ansvaret av och till tynger?

Givetvis. Men ansvaret tynger givetvis mer när det går dåligt. Det där

att en del verksamheter ibland går dåligt är inte den enklaste sidan av

att vara chef. Du känner ansvaret 24 timmar om dygnet.

Hur förhåller du dig till det samhällsansvar Byggsystem har? 

Vi skapar värden åt oss själva men vi är i högsta grad en organisation

som skapar betydande värden för samhället runt omkring oss.

Exempel: NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon) har upprättat en

samhällsbalansräkning åt oss som gäller för ett av våra dotterbolag

Moelven ByggModul AS. De värden som verksamheten skapar lokalt 

är bland annat tillräckligt för att avlöna 70 anställda i Ringsakers 

kommun. Detta ansvar ska vi ha med oss även när vi fattar obehagliga

beslut. Det är allvarliga saker vi sysslar med. 

Finns det något som du och dina medarbetare kan bli bättre på? 

Det är helt klart. Många saker kan vidareutvecklas när det gäller mig

och resten av systemet. Om vi varit perfekta hade vi inte haft någon

potential för framtiden. 

På vilket sätt delar du ansvaret med dina medarbetare?

Genom att tillsammans sätta målen för verksamheten och följa upp

dessa mål. Målen följs upp med rapporter, handlingsplaner, möten 

och kontroller. Vi har ett bra system för ansvarsfördelning inom

Byggsystem. Systemet kommer att vidareutvecklas och förbättras.

Varför ska kunderna köpa av dig och inte av konkurrenterna?

Vi bedriver givetvis en aktiv produktutveckling. Det är emellertid vik-

tigt att produkter och tjänster som lanseras av oss är genomtänkta och

så bra som möjligt så att de kan ha lång livslängd både för användarna

och i produktionen. En stor del av befolkningen vill ha traditionella

lösningar och en mindre del av marknaden vill ha mycket speciella lös-

ningar. Vi befinner oss i en bransch som är långt ifrån mobiltelefon-

industrin där det krävs en mycket snabb utveckling. Vår konkurrensför-

del är att vi utvecklar lösningar tillsammans med kunder som vi själv

har valt ut och som vi klarar av att serva och tillfredsställa. Vi mäter

systematiskt hur nöjda kunderna är med oss. Sköter vi detta på ett bra

sätt kommer kunderna att välja oss – även i framtiden.

Var finns Byggsystem om tre år? 

Vi har under en period genomfört en process med målet att bli mark-

nadsledare på byggmoduler i Sverige. Detta har vi klarat av. 

Vi har köpt upp industrier och vi har haft en rad omorganisationer. 

Nu har vi hittat formen. Fram till 2008 har vi förbättrat den struktur

som vi har byggt upp nu. Vi kommer att skapa en stark organisk 

tillväxt inom lägenhetssegmentet i Norge och Sverige. Mot slutet 

av treårsperioden kommer vi nog att stå inför nya investeringar 

för att kunna bygga lägenheter på ett ännu mer industrialiserat sätt.

Verksamheterna inom Byggsystem arbetar bara

med professionella kunder. Vi ska inte utvec-

kla oss till att bli entreprenörer. Därför är 

totalentreprenörverksamhet inte aktu-

ellt. Det viktiga är att vi ska utveckla

oss i takt med kunderna och hela

tiden se till att vi blir mer 

effektiva så att vi säkrar

resultatutvecklingen 

även i framtiden.

Reidar Mo
Position: Verkställande direktör 
Division: Byggsystem
Ålder: 62 år
Intressen: Familjen, fjällen, skidor 
och resor
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Limträ
Moelven är den ledande producenten av limträ i Norge och Sverige

med två fabriker i Norge och en i Sverige; Moelven Limtre AS, med

avdelningar i Moelv och Vatneström i Agder och Moelven Töreboda AB.

Tillsammans omsätter företagen 400 miljoner norska kronor och har

259 anställda, varav 116 i Norge och 140 i Sverige, samt tre i England.

Limträ är starkt i förhållande till vikt och dimension och ger stora

möjligheter för fri arkitektonisk utformning. Materialets goda miljö-

mässiga och brandhärdiga egenskaper är ofta avgörande vid val av

limträ som bärande konstruktion i större byggnader.

Efter ett omfattande utvecklingsarbete har även träbroar blivit ett

viktigt affärsområde, bland annat har Moelven Limtre AS levererat en

bro vid Steinkjer som är den första träbron på en Europaväg, och sam-

tidigt världens mest trafikerade träbro. Även i Sverige byggs allt fler

broar av limträ från Moelven Töreboda AB.

Marknaden
De senaste åren har Limträ stärkt sin marknadsposition genom en

medveten satsning på kundanpassning, flexibilitet och projektkunder.

Fortfarande står limträbalkar i standarddimensioner för ungefär halva

omsättningen, men en allt större del av limträleveranserna anpassas

till slutanvändarnas behov. 

Bristen på utbildad byggarbetskraft, i kombination med en strävan

efter billigare och säkrare byggmetoder, banar väg för industriellt byg-

gande som kräver mindre hantverk på byggarbetsplatsen. I en industri-

aliserad byggprocess spelar färdigkapade och förberedda balkar av

limträ en viktig roll. 

Produkter
Limträverksamheten levererar standard- och kundanpassade balkar i

projektleveranser till kommersiella fastigheter, idrottshallar, kyrkor,

broar och liknande. En stor del av produktionen går också till bygg-

handeln eller till producenter av nyckelfärdiga hus och uterum.

Limträ och massivträ är även alternativ till betong och stål i bärande

konstruktioner i andra sammanhang. Fördelarna är ett stort urval av

dimensioner, bra formstabilitet och bra styrkeegenskaper i förhållande

till egenvikt och volym. Materialet är också enkelt att anpassa på byg-

garbetsplatsen och kan ingå som del i ett byggsystem anpassat för

industriellt byggande. Limträ och massivträ är miljöpositivt material

och i sin helhet återvinningsbart.

Distribution
Limträ från Moelven säljs i första hand genom bygghandeln. Tack vare

ett effektivt försäljnings- och marknadsarbete som har fokuserat på

distribution har Moelven tagit marknadsandelar de senaste åren.

Moelven har byggt upp ett effektivt logistiksystem med ett tätt distri-

butionsnät i Sverige och Norge. Leveranserna av limträ samordnas med

produkter ur Finnforests sortiment av skivmaterial och Kertobalkar.

Framtiden
Genom att utmana alternativa material som stål och betong ska limträ

och massivträ ta större marknadsandelar på projektmarknaderna i

Skandinavien. Kundernas krav på anpassning av konstruktionslösning-

arna ökar hela tiden och här spelar Moelvens effektiva distribution

och möjligheter att skräddarsy leveranser en viktig roll.

Byggmodul
Moelven är Skandinaviens ledande producent av modulbyggnader.

Produktionen sker inomhus i fem fabriker, en i Norge och fyra i

Sverige. Modulerna levereras monteringsfärdiga till byggarbetsplatsen. 

Modulbyggnader är särskilt lämpade som tillfälliga byggnader vid

bygg- och anläggningsarbete och för permanenta ändamål som exem-

pelvis kontors- och servicebyggnader och som bostäder. 

Fritidslägenheter i Trysil. Levererade av Moelven ByggModul AS.

Den gemensamma nämnaren för bolagen inom division Byggsystem är att de levererar kundanpassade, flexibla

och kostnadseffektiva bygg- och inredningssystem till projektkunder i Skandinavien. Byggsystem består av

verksamhetsområdena Limträ, Byggmodul samt Bygginredning och har en samlad årsomsättning på 1,8 miljar-

der norska kronor och 1 381 anställda, varav 793 i Norge, 585 i Sverige, samt tre i England.

Byggsystem Verksamheten
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Tack vare ett framgångsrikt utvecklingsarbete i samarbete med kun-

derna har Moelven utvecklat produkter och flexibla byggsystem även

för flerfamiljshus. Just lägenheter i flerbostadshus är en expanderande

sektor för Moelvens modulbaserade byggsystem.

Byggmodul har 669 anställda, varav 350 i Norge och 319 i Sverige,

och en årsomsättning på 880 miljoner norska kronor.

Marknaden
Byggmodul är sedan länge marknadsledare inom sitt segment i Norge

och tack vare strategiska förvärv har detta blivit fallet även i Sverige.

Modulbaserade byggnader för kontors- och serviceändamål, bygg- och

anläggningsarbete och bostäder levereras till byggherrar, entreprenö-

rer och uthyrningsföretag i Skandinavien.

Produkter
Moduler från Moelven används både i tillfälliga och permanenta bygg-

nader. Tack vare att modulerna enkelt och utan stora kostnader kan 

demonteras och flyttas efter behov, passar de utmärkt för användning

där behoven skiftar över tid; som till daghem, sjukvårdsbyggnader och

skolor. Byggmodulverksamheten levererar också moduler för bostads-

ändamål – i form av villor och flerfamiljshus, samt ungdoms- och stu-

dentbostäder.

En stor produktgrupp är uthyrningsmoduler till företag som förser

bygg- och anläggningsmarknaden med kontors- och personalbyggnader. 

Industrialiserad tillverkning 
Den industrialiserade tillverkningsprocessen leder till leveranser av mont-

eringsfärdiga modullösningar, med komplett inredning samt el och VVS

framdraget. Modulbyggande är ett kostnadseffektivt byggsätt som också

medför minskat arbetskraftsbehov på byggplatsen och kort byggtid. 

Att produktionen sker inomhus i en varm och torr miljö som är lätt

att styra och kontrollera säkerställer hög kvalitet, minimerar riskerna

för byggfel och fuktskador och ger en god arbetsmiljö för personalen.

Moelvens målmedvetna produktutveckling har resulterat i ett industri-

ellt koncept med flexibla system som går att använda i en lång rad

produkter för olika ändamål. Den fortsatta produktutvecklingen sker

med sikte på att ta nya marknadsandelar från traditionellt platsbyg-

gande av bostäder i flera våningar. Byggmoduls samarbete med ingen-

jörer, arkitekter och entreprenörer garanterar arkitektoniskt välutfor-

made bostäder.

Kunder och produktionsenheter
I Sverige är de fyra produktionsanläggningarna organiserade i ett

bolag med gemensam försäljning och marknadsföring. I Kil tillverkas

bodar och uthyrningsmoduler, Torsby är center för mindre kontors-

och servicebyggnader, i Sandsjöfors tillverkas bostadsmoduler och stör-

re projekt, och Säffle, som är den mest renodlade produktionsenheten,

gör förutom moduler även komponenter och bjälklagselement. 

I Norge är Byggmodul samlat i en verksamhet i Moelv.

Modulerna levereras till offentliga och privata byggherrar, entrepre-

nadföretag och uthyrningsföretag i Skandinavien. 

Elektro
Organisationsmässigt ingår också Moelven Elektro AS, som arbetar

med projektering, installation och underhåll av starkströms- och svag-

strömsanläggningar, i byggmodulverksamheten. Företaget har fyra

kontor i Östlandsområdet i Norge. Förutom installationerna i de

modulbaserade byggnaderna och i inredningsväggarna som tillverkas

inom division Byggsystem i Norge, tar Moelven Elektro även externa

uppdrag på projektmarknaden och inom servicesektorn.

Bygginredning
Moelvens verksamhetsområde Bygginredning består av två företag –

Moelven Nordia AS i Norge och Moelven Eurowand AB i Sverige, med

sammanlagt 453 anställda, varav 327 i Norge och 126 i Sverige, och en

årsomsättning på 500 miljoner norska kronor. De båda bolagen är
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Limträkonstruktioner vid Hedemarksmuseet från Moelven Limtre AS.
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ledande på sina marknader och levererar flexibla systemlösningar, som

flyttbara väggar, golv och innertak för främst kontor i Skandinavien.

Kunderna återfinns bland fastighetsägare och byggbolag. Att finnas

nära kunden på den lokala marknaden är viktigt och därför består

Moelven Nordia AS av 14 försäljningskontor, plus huvudkontoret i

Jessheim. I Sverige har Moelven Eurowand AB huvudkontor i Örebro,

och fem regionkontor runt om i landet. Ett centralt logistikcenter i

vardera landet sammanställer och samordnar leveranserna. 

Marknaden
Moelven Nordia AS och Moelven Eurowand AB agerar på hemma-

marknaden i Skandinavien. Den norska delen är störst. System-

lösningar och förtillverkade väggar, golv och innertak är främst avsed-

da för installation i nybyggda, ombyggda eller renoverade kommersi-

ella fastigheter. Kunderna är entreprenörer och fastighetsbolag. 

Marknaden är mycket konjunkturberoende och efter några år med

kraftig nedgång är nu trenden positiv med fler beställningar och en

ökande orderstock. Renoveringar och om- och tillbyggnader blir ett

allt viktigare marknadssegment och det är viktigt med långsiktiga och

goda relationer med de stadigt återkommande kunderna. Uppdragen

är ofta av kontinuerlig art.

Moelven Nordia AS och Moelven Eurowand AB siktar på att ta ande-

lar från konkurrerande lösningar som traditionellt platsbyggda gips-

väggar i kontors- och butiksmiljöer. Fördelarna med modulbyggda sys-

temlösningar för inredningar är att de är flexibla, enkla och snabba att

montera och flytta, samtidigt som de är kundanpassade och kostnads-

effektiva. Den industriella tillverkningsprocessen säkerställer en hög

kvalitet. Kunden har också fördelen av att samarbeta med enbart en

partner, från behovsanalys till färdigt montage. Detsamma gäller vid

eventuella senare anpassningar till nya behov.

Produkter
Moelven Nordia AS och Moelven Eurowand AB tillverkar, levererar och

monterar flexibla bygginredningar för kontor och butikslokaler. I syste-

met ingår alla typer av innerväggar, glaspartier, dörrar och innertak.

Alla enheter levereras i moduler som kan användas ihop. 

De båda företagen har i hög grad harmoniserat sortimenten och

arbetar gemensamt med produktutveckling. Inredningarna är skräd-

darsydda och kan enkelt flyttas om lokalens användning eller indel-

ning ändras med tiden. 

Produkterna är i hög grad egentillverkade och sortimentet komplette-

ras med inköpta delar som innertak och insatsprodukter som hyllor,

skåp, lister och övriga interiörprodukter. Andelen egentillverkat har

ökat tack vare strategiska förvärv. Produkterna levereras ytbehandlade

och klara för montering, med el och övrigt kablage fördraget, vilket

minskar avfallsmängden och hanteringstiden på byggplatsen. 

Kunden köper kompletta och färdiginstallerade lösningar, vilket

minimerar den egna arbetsinsatsen.
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Kontorsinredning från Moelven Nordia AS hos DnB Nor, Oslo.

Distribution

Industri 

Byggnation35
26

39

Limträ

Rörelseintäkter i procent per megasegment

Hotell

Off/privata kontor

Skolor

Bygg/anläggningar

Flerfamiljshus29

7

10
14

40

Byggmodul

Rörelseintäkter i procent fördelad på modulkategori

ROT näringsfastigheter

Nya näringsfastigheter

29

71

Bygginredning

Rörelseintäkter i procent per marknadssegment

Rörelseintäkter
Byggsystem Antal moduler MNOK Produkter Antal anställda

Moelven Töreboda AB 200 Standard- och kundanpassade limträbalkar 140

Moelven Limtre AS 196 Standard- och kundanpassade limträbalkar 116

Moelven Laminated Timber Str Ltd 16 Standard- och kundanpassade limträbalkar 3

Moelven ByggModul Säffle AB 406 83 Flexibla modulbaserade näringsfastigheter 62

Moelven ByggModul Sandsjöfors AB 410 114 Flexibla modulbaserade näringsfastigheter 80

Moelven ByggModul Kil AB 873 111 Flexibla modulbaserade näringsfastigheter 94

Moelven ByggModul Torsby AB 350 71 Flexibla modulbaserade näringsfastigheter 64

Moelven ByggModul AS 1 985 326 Flexibla modulbaserade näringsfastigheter 183

Moelven Elektro AS 170 Elinstallationer, svag- och starkström 144

Mesna Installasjon AS 28 Elinstallationer, svag- och starkström 23

Moelven Eurowand AB 120 Flexibla systeminredningar för näringsfastigheter 126

Moelven Nordia AS 366 Flexibla systeminredningar för näringsfastigheter 321

Moelven Nordia Prosjekt AS 15 Flexibla systeminredningar för näringsfastigheter 4

Övriga / Elimineringar -46 21

Byggsystem totalt 4 024 1 770 1 381



Ansvar

Ett hållbart samhälle
bygger på ansvar.

Ett sågverk skapar många arbetstillfällen från skogsav-
verkning och återplantering via transporter och sönder-
delning till vidareförädling och försäljning. Skog och
träprodukter är traditionellt den viktigaste näringskäl-
lan i de skogrika inlandsområdena i Sverige och Norge,
som inte kan få intäkter från fiske, sjöfart och olja.
Moelvens industrier bidrar till en levande glesbygd.



En stor koncern som Moelven har omfattande ekonomiska ansvar – inte bara
gentemot ägarna som väntar sig lönsamhet och avkastning. Våra 3 159  anställ-
da och deras familjer är beroende av att vi är konkurrenskraftiga, också skogs-
ägarna är avhängiga av en långsiktigt solid och bärkraftig industri för att kunna
sälja sitt sågtimmer och kunderna för att kunna köpa sina träprodukter till
acceptabla priser. 

Basen vår företagskultur är resultat-
orientering, vilja att ta ansvar, respekt
för medarbetare och ärlighet och
öppenhet på alla plan. Att personalen
är vår viktigaste resurs bevisas av att
personalidén, att “ge människor som
vill, en möjlighet”, är lika viktig som
koncernens affärsidé. 

Trä är ett naturligt material som till sin helhet är
återvinningsbart. Trä fungerar dessutom som
lager för växthusgasen koldioxid som tas upp av
trädet under fotosyntesen och stannar i virket
under hela dess användningstid. När träproduk-
ten har tjänat ut kan den eldas upp i form av bio-
bränsle i motsats till fossila bränslen som bidrar
till att öka växthuseffekten.



Ansvar Samhälle

Moelven bidrar till en
levande landsbygd.



Moelven skapar jobb
Både i Sverige och i Norge är Moelvens verksamhet koncentrerad till

skogrika regioner som har få andra naturresurser att leva av. I de väs-

tra delarna av Mellansverige och de sydöstra delarna av Norge har sko-

gen av tradition varit den viktigaste näringskällan. Moelvens verksam-

het, som har sitt geografiska fokus i dessa områden, bidrar till en

levande landsbygd och skapar många arbetstillfällen i samhällena i

dessa regioner.

I Norge produceras årligen cirka 2,3 miljoner kubikmeter sågade trä-

varor. Enligt siffror från Statistisk sentralbyrå och Skogeierforbundet

skapas 22 årsarbeten utanför sågverksindustrin per tusen kubikmeter

sågade trävaror. 

Ett enkelt räkneexempel visar att Moelvens norska produktion av

sågade trävaror på årsbasis genererar fler än 16 300 arbetstillfällen i

hela värdekedjan, från skog till nyckelfärdig byggnad. 

Det innebär att en årsarbetare inom sågverk och hyvleri i Moelven

skapar åtta arbetstillfällen i andra delar av värdekedjan, som inom

skogsbruk och annan skogsindustri, bygg- och anläggningsverksamhet

och i handelsledet.

Industriinkubator
Moelven har länge arbetat med att få till stånd ett pilotprojekt i

Moelv som syftar till att stimulera nyetablering och utveckling i områ-

det. Under 2005 började arbetet bära frukt. Tillsammans med bland

andra Selskapet for industrivekst, SIVA, ingick koncernen ett avtal om

att starta en industriinkubator. Inkubatorfabriken ska vara en attraktiv

miljö för den som vill utveckla nya tjänster, lösningar och produkter

för byggbranschen och ska bidra till att vidareutveckla den befintliga

industrin, avknoppningar och skapa en bredare och starkare underle-

verantörsindustri.

Öppen dialog med myndigheter…
Moelven är en levande och aktiv del av samhället. Kontinuerligt för

koncernen dialog med regering och myndigheter om förhållanden

som har påverkan på koncernens verksamhet. Speciellt är Moelven

angeläget om att säkra konkurrenskraftiga ekonomiska ramvillkor för

skogsindustrin och den trämekaniska industrin. 

Ett exempel är villkoren för transporter på de allmänna vägarna i

Norge, som skiljer sig markant från de villkor som gäller i Sverige. 

I Sverige är maximalt tillåten vikt på fordon inklusive last 60 ton, och i

Norge 56. Dessutom skiljer sig den tillåtna längden på fordonen. 

Om bestämmelserna i Norge anpassades till dem i Sverige, skulle

Moelven minska kostnaderna för virkestransporter med mer än 15 mil-

joner norska kronor årligen.

Andra frågor som är aktuella är råvarukostnader och skatternas

inverkan på dessa, processkostnader med fokus på regler för avskriv-

ningar på investeringar, personalkostnader med inriktning på hälsa,

miljö och säkerhet, samt tillgången på kvalificerad arbetskraft. 

…och med organisationer
Moelven lever av naturen och den råvara som naturen kan ge. Därmed

har koncernen också ett ansvar gentemot denna. Samtliga av

Moelvens sågverk i Norge och flera av de svenska sågverken är certifie-

rade enligt PEFC, Programme for the Endorsement of Forest

Certification schemes. Syftet med PEFC-certifiering är att tillgodose

miljöhänsynen inom skogsbruksnäringen och se till att skogstillgångar-

na förvaltas på ett bärkraftigt och miljömässigt försvarbart sätt. PEFC-

spårbarhetscertifikat (chain of custody) innebär att om minst 70 pro-

cent av timret vid ett sågverk levereras från certifierade leverantörer,

kan sågverket miljömärka sina färdiga produkter.

Koncernen stöttar också Norges Naturvernforbund och för en dialog

med organisationer i frågor som rör miljön.

Öppenhet 
Moelvens företagskultur präglas av öppenhet. Det gäller såväl utåt

som inåt i organisationen. Företagsidentitet, engagemang och goda

relationer genom hela organisationen skapas enbart när alla medarbe-

tare möts med respekt och tillåts vara individer. Koncernen erkänner

fackföreningarna som viktiga parter och samtalspartner. Moelven har

etablerat en stabil och öppen dialog med de förtroendevalda, som sör-

jer för gott samarbete baserat på gällande lagar och avtal samt på

koncernens basvärden ärlighet och öppenhet, vilja att ta ansvar samt

respekt. 

Sponsring och socialt ansvar
Koncernen har en stor vilja att visa samhällsansvar på många sätt. För

Moelven är det viktigt att stödja och skapa värden som vi kan stå för,

även utanför koncernen. Ett led i detta är en strategisk policy för

sponsring och bidrag till välgörande ändamål. Lokalt och nationellt

lämnar koncernen bidrag till idrotts- och kulturlivet i de områden där

vi har verksamhet. I Norge är Moelven bland annat en av huvudspon-

sorerna för fotbollsklubben Ham Kam, Hamarkameratene som spelar i

högsta divisionen, och för ishockeylaget Storhamar som även de spelar

i högsta divisionen.

Internationellt bidrar koncernen med ekonomiskt stöd i samband

med insamlingsaktioner och katastrofer. Moelven lämnar inte stöd till

politiska eller religiösa organisationer.

Etik
Moelven har i sin affärsverksamhet ett uppsåt och en strävan att gen-

temot personal, kunder, leverantörer och övriga affärsrelationer hålla

en korrekt etisk och moralisk profil. Med den inställningen följer också

ett krav på att personalen intar en korrekt hållning gentemot

Moelven. Moelven accepterar inte att anställda tar emot gåvor eller

mutor. Moelvens personal ska inte heller erbjuda affärskontakter utan-

för koncernen detta.
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Världsmästaren Tore Brovold sponsras av Moelven.



Ansvar Personal

Moelven ska ge 
människor som vill, 
en möjlighet.
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Moelvens personalidé
Moelvens personalidé uttrycker grundsynen på medarbetarna och rela-

tionen mellan de anställda och koncernen. Personalidén omfattar hela

processen, från rekrytering och introduktion i koncernen, fram till den

dagen medarbetaren lämnar koncernen. Personalidén ”Moelven ska

ge människor som vill, en möjlighet” är likställd med affärsidén.

Personalidén lyfter fram koncernens önskemål på en lång rad områ-

den. Det handlar om vilka människor vi önskar rekrytera, vilken kom-

petens vi behöver, vilken lön och vilka arbetsvillkor vi erbjuder, hur vi

introducerar nyanställda, vilka utvecklingsmöjligheter och chanser till

karriär vi erbjuder, samt hur vi hanterar avgångar. Men en medarbeta-

res utveckling inom koncernen hänger lika mycket på personliga egen-

skaper som motivation och engagemang. Tillsammans utgör detta

koncernens totala kompetens.

Företagskulturens fyra basvärden
Kärnan i Moelvens företagskultur utgörs av fyra centrala värden, som

är viktiga riktlinjer för vårt sätt att arbeta på:

• Resultatorientering

• Viljan att ta ansvar

• Respekt för medarbetarna

• Ärlighet och öppenhet 

Koncernens platta organisation medför en unik närhet mellan ansvari-

ga chefer och ledare, den dagliga driften och enhetens personal. Detta

sörjer för en god öppenhet och ökar respekten för medarbetare på

alla plan, samtidigt som det har positiv inverkan på viljan hos alla

medarbetare att ta ansvar för sin egen prestation och för koncernens

verksamheter.

Nyanställningar och personalminskningar
Moelven strävar efter långsiktiga anställningsförhållanden, där motive-

rade och kompetenta medarbetare uppmanas och uppmuntras att

vidareutveckla sig och vi nyanställer också fler hundra medarbetare

varje år. Inom de närmaste åren kommer ett stort antal medarbetare

som är födda på 1940-talet att börja gå i pension. Många av dessa

arbetar i ledande positioner och har genom åren skaffat sig en unik

kompetens och erfarenhet, som vi vill behålla och vidareutveckla. 

De flesta av koncernens verksamheter ligger i områden som karakte-

riseras av en stabil arbetsmarknad och tillfredsställande tillgång på

kvalificerad personal. 

Det måste alltid finnas ett korrekt förhållande mellan kapacitet och

lönsamhet, och med tiden kommer konkurrenssituationen att kräva att

färre personer producerar mer. 

I situationer när anställda måste sägas upp lägger Moelven stor vikt

vid att allt sker i enlighet med lagar och regelverk. Koncernen går också

långt för att hjälpa medarbetarna vidare genom att finna nya lösningar.

En viktig bas är samarbetsavtalet mellan koncernen och de förtroen-

devalda: ”Moelven Industrier ASA: Omställning och förändring – relati-

onen till våra anställda”. I avtalet dras riktlinjerna upp för arbetet med

omställningar.

Deltagare i utvecklingsprogrammet ”Mjøskompetanse”.
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Alf Martin Andersen arbetar vid kantverket på Moelven Mjøsbruket AS.

Vidareutveckling och kompetens
En viktig tes inom koncernens personalpolitik är att utbildning, erfa-

renhet och personliga egenskaper, tillsammans med motivation från

medarbetare och företag skapar goda arbetsresultat. Dessa leder till

nya möjligheter, erfarenheter och ytterligare motivation. Resultatet är

en uppåtgående spiral av goda arbetsresultat och kompetensutvecling

som kommer koncernen och dess anställda till godo. 

Inom Moelven finns olika former för utveckling och karriär. Den som

är motiverad och önskar nya utmaningar kan exempelvis erbjudas spe-

cialisering inom ett område eller jobbrotation. Dessutom erbjuder vi

olika former av utbildning och kompetenshöjande åtgärder.

Ledarutveckling 
Under mer än tio år har Moelven, tillsammans med andra företag på

Östlandsområdet i Norge, drivit ett program för vidareutveckling av

kompetensen bland företagens chefer samt ledare på mellannivå.

Utvecklingsprogrammet ”Mjöskompetens”, är också öppet för

Moelvens svenska ledare.

Programmets innehåll utgår från varje individs erfarenheter och

aktuella arbetssituation och ska bidra till att öka förmågan till att

uppnå resultat i samspel med andra. Sedan starten har fler än 300 av

koncernens ledare på olika nivåer deltagit.

Traineeprogram
Genom samarbetet i projektet ”Vikinglauget”, som Moelven tog initia-

tiv till 1993, har Moelven sedan 1998 deltagit i ett gemensamt trainee-

program i Hamarområdet i Norge. Syftet är att yngre människor med

högre utbildning ska rekryteras som framtida medarbetare i regionens

företag och med det bidra till tillväxt och utveckling.

Traineeprogrammet löper över två år och har blivit populärt. Flera av

deltagarna har efter avslutat program fått anställning i

Moelvenkoncernen. Under 2005 har två personer deltagit i program-

met i Moelvenkoncernen.

”Moelvenskolan”
På initiativ av Moelven och i samarbete med Norges Byggskole och

Hammarö Utbildningscenter i Sverige har ett kompetensutvecklande

projekt för arbetare inom koncernens norska och svenska industrier

startats. Genom ”Moelvenskolan” ska arbetarna kunna vidareutveckla

sin kompetens och få yrkesmässig ”påfyllning” som både ger personlig

utveckling och karriärmöjligheter. 

Samarbete med högskolor 
Moelven har tillsammans med andra företag i Hedmark och Oppland

varit en aktiv samtalspartner för högskolor i regionen. Avsikten är 

att tillsammans med andra företag bidra till att innehållet i de efter-

gymnasiala studierna är uppdaterat och ger studenterna rätt sorts 

kompetens.

Pensions- och försäkringslösningar
Utöver lagstadgade pensions- och försäkringssystem har Moelven avtal

om tilläggspensioner och personförsäkringar. För Moelven är det vik-

tigt att de anställda och deras närmaste har trygghet i sin ekonomiska

situation också om de inte längre kan delta i yrkeslivet. Skyddet varie-

rar beroende på land, anställningstid, ålder, lönenivå och vissa andra

omständigheter. I Norge har cirka 25 procent av medarbetarna gått

över till individuell tilläggspension för tjänstemän.

Inkluderande arbetsliv
Cirka hälften av Moelvens norska enheter har träffat avtal om

Inkluderande arbetsliv. 

Målet med avtalet är att minska sjukfrånvaron och att fler personer

med reducerad arbetskapacitet ska sysselsättas och att den faktiska

pensionsåldern höjs. 

Avtalet innebär att företaget förpliktar sig hjälpa personer som har

sjukdomar, skador eller som är under rehabilitering med att komma

tillbaka till arbetslivet, genom att utvärdera och hitta lösningar som

passar individen.

Sjukfrånvaro och arbetsskador
Under 2005 sänktes sjukfrånvaron till 6,2 procent av det totala antalet

årsarbeten inom koncernen. 3,2 procent var långtidssjukskrivna.

Antalet arbetsplatsolyckor uppgick till 159, varav 98 medförde sjuk-

frånvaro. Inga arbetsrelaterade dödsfall inträffade inom

Moelvenkoncernen under 2005.

Moelven arbetar systematiskt med att sänka antalet arbetsplatsolyc-

kor och sjukfrånvaron. Det rör sig både om ett attitydskapande och

förebyggande arbete när det gäller fysiska och psykiska förhållanden

på arbetsplatsen, och om att avlägsna fysiska arbetsmoment som är

extra belastande. Moelven har också starkt fokus på anmälan om

olyckstillbud och oönskade händelser som har inverkan på personer,

material och yttre miljö.

Sedan årsskiftet 2003/2004 har koncernen också ett system med

företagspremiering som syftar till att stimulera arbetet med att redu-

cera frånvaron. Låg sjukfrånvaro och bra rörelsemarginal ger premier,

full utdelning innebär en utbetalning på 2 000 kronor per anställd.

Systemet har gett goda resultat, och två företag har nått maximal

utdelning. Dessa är Moelven Treinteriör AS och UJ-Trading AB. Premien

ska användas till ökad trivsel för de anställda och är ett extra erkän-

nande utöver de avtalade löne- och arbetsvillkoren.

Utöver fler friska anställda, leder det systematiska arbetet med att

minska sjukfrånvaron till stora kostnadsbesparingar för koncernen. 

Hälsa, miljö och säkerhet
Alla personer i ledande befattning har genomgått en kurs i HMS.

Kursen sträcker sig över tre dagar och ger cheferna träning i ledarskap

och förebyggande hälso-, miljö- och säkerhetsarbete. Deltagarna går

också igenom vilket ansvar de har och vilka rutiner kring uppföljning

som gäller. Som hjälpmedel har koncernen utarbetat en handbok gäl-

lande HMS. 



Moelven erbjuder olika former av kompetenshöjande åtgärder.

På frivillig basis genomför närmare hälften av bolagen inom koncer-

nen årliga undersökningar bland de anställda gällande arbetsgemen-

skap, ledning och kommunikation, kundrelationer och företagsiden-

titet. Resultaten från dessa undersökningar används som utgångs-

punkt för företagsinterna diskussioner kring och ökad förståelse för

Moelvens företagskultur. Undersökningarna ligger till grund för fort-

satt förbättring av arbetet med HMS och personlig utveckling. 

Jämställdhet
Sågverksnäringen är av tradition en mansdominerad bransch, vilket

återspeglas även inom Moelven. Koncernen har 3 159 anställda, varav

316 är kvinnor. 

Andelen kvinnor utgör alltså inte mer än tio procent av det totala

antalet anställda i koncernen. Det finns emellertid relativt stora varia-

tioner i andelen kvinnor vid de olika Moelvenföretagen. 

Koncernledningen står utan kvinnorepresentation, däremot har många

kvinnor ledande befattningar i de enskilda bolagen inom koncernen. 

Koncernen önskar öka andelen kvinnliga medarbetare, både i

ledande befattningar och på andra positioner. Detta utan att aktivt

könskvotera vid rekrytering.  

Koncernen bedriver en aktiv jämställdhetspolitik och har en policy

som följs inom alla avdelningar och enheter. Policyn innefattar bland

annat förbud mot sexuella trakasserier och könsdiskriminering, krav på

årliga utredningar om löneskillnader mellan kvinnor och män i likvär-

diga arbeten, samt beslut om att lediga arbeten ska annonseras

internt och göras tillgängliga för både kvinnor och män.
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Träd och trävaror binder
koldioxid.

MiljöAnsvar



Kolets kretslopp
Användningen av trä och återväxten i våra skogar minskar halten av

koldioxid och spelar en viktig roll för att motverka klimatförändring-

arna.

Träden i skogen fångar upp koldioxid från luften och genom foto-

syntesen lagras kolet i träet tills det bränns upp eller bryts ned biolo-

giskt då koldioxiden återgår till atmosfären och åter kan tas upp av

den växande skogen.

Träprodukter och träbyggnader är viktiga som kollager eftersom de

lagrar koldioxid under långa tidsperioder. När trävaran har gjort sitt,

eller när huset ska rivas, kan materialet återvinnas och bli till andra

produkter som fortfarande binder koldixid. Det kan också eldas upp

och därmed ersätta fossila bränslen som till exempel olja, eller återfö-

ras till naturen i form av förmultnat avfall. Då frigörs koldioxiden som

på nytt fångas upp av träden.

Genom att alla enheter inom Moelven intar en medveten hållning

till resursanvändningen och utnyttjar råvaran så effektivt som möjligt

bidrar Moelven till en bra miljö.

Miljöcertifiering
Trä är det enda allmänt tillgängliga förnybara byggmaterialet och det

intar en viktig roll i strategin för att minska användningen av ändliga

resurser. Träråvaran ska komma från ett uthålligt skogsbruk som tar

hänsyn till ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter.

Uthålligt skogsbruk verifieras genom tredjepartscertifiering. Alla

Moelvens sågverk är certifierade enligt PEFC (Programme for the

Endorsement of Forest Certification schemes).

I Norge innebär det att om minst 70 procent av timret vid sågverket

har levererats från certifierade leverantörer, kan sågverket miljömärka

sina färdiga produkter. De svenska sågverken kan sälja certifierade fär-

digvaror till en volym som motsvarar mängden certifierad råvara.

Råvarorna är spårbara bakåt i produktionskedjan från det att timret

avverkas, sågas och paketeras, till det att produkten levereras till kun-

den. På så sätt blir sågverket ett led i miljökedjan från skog till färdig

produkt.

Miljövänliga råvaror
Moelvens industriproduktion bygger i allt väsentligt på användning av

trä. Förädlingsföretagen och limträfabrikerna inom Moelven köper

sina råvaror från miljöcertifierade sågverk, antingen koncernens egna

eller från andra leverantörer. Även för verksamhetsområdet

Byggmoduler utgör trä en väsentlig del av de färdiga produkterna.

Limträ är ett mycket miljövänligt konstruktionsmaterial. Per kubik-

meter innehåller limträ cirka 470 kg trä och sex - tio kg lim. Totalt sett

förbrukade koncernens verksamheter 530 ton lim under 2005.

Moelvens modul- och inredningsföretag tillverkar miljö- och resurs-

effektiv bygginredning där kretsloppstänkandet är centralt.

Biprodukterna från sågverken har fått allt större betydelse, delvis

beroende på utbyggnaden av fjärrvärmeanläggningar baserade på

bioenergi där torrflis och spån spelar en viktig roll som bränsle. Även

koncernens egna panncentraler använder flisprodukter och bark som

bränsle. Barken utnyttjas även som täckbark eller jordförbättringsmedel.

Koncernen förbrukade 2005 3,9 miljoner fastkubikmeter timmer och

155 000 fastkubikmeter externt inköpta trävaror.

Återanvändning
Att produkterna kan användas flera gånger är en viktig poäng i fråga 

om miljön. Detta har Moelven satsat medvetet på, speciellt när det 

gäller byggmoduler och bygginredningar. Modulbaserade byggnader

har ett flexibelt användningsområde med goda möjligheter för

ombyggnad eller flyttning när behoven ändras. Samma flexibilitet gäl-

ler också för Moelvens inredningsprodukter. Vid ändrade behov kan

dessa lätt anpassas till nya förutsättningar och krav, vilket betyder

återanvändning i stället för rivning och deponering. 

Moelvens mål är att 100 procent av råvarorna ska kunna återvinnas.

Källsortering praktiseras vid alla enheter och koncernen har upprättat

avtal med leverantörer av nödvändiga retursystem. Alla verksamheter

har en plan för återanvändning som de följer. På detta sätt skapar

man en vinn-vinn-situation för både miljö och företag.

Moelven årsredovisning 2005 57

Sågspån används till skivproduktion, bränsle och strö.
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Transporter
Lastbilar är den viktigaste transportformen för Moelvens råvaror,

biprodukter och färdiga varor. För att minimera den skadliga miljöpå-

verkan och kostnaderna som detta medför, arbetar koncernen medve-

tet med att optimera utnyttjandet av varje bil. Också genom att koor-

dinera varuflöden och samarbeta med andra transportköpare kan mil-

jöbelastningarna minskas.

Lastbilstransporterna av sågtimmer, biprodukter och färdiga varor

uppgår årligen till 7,5 miljoner fastkubikmeter. Eftersom koncernens

verksamhet är geografiskt spridd över ett större område i de västra

delarna av Mellansverige och de sydöstra delarna av Norge, står kon-

cernen bakom många av lastbilarna som kör i dessa områden. Moelven

känner därmed ett stort behov av att försöka påverka ansvariga myn-

digheter till att upprätthålla en god vägstandard. Detta har betydelse

för trafiksäkerheten och är viktigt inte bara av hänsyn till våra anställ-

da, utan också för kringliggande samhällen och medtrafikanter. 

Moelven transporterar dessutom 260 000 fastkubikmeter sågtimmer

och färdiga varor med tåg och 320 000 fastkubikmeter med fartyg 

per år.  

Miljöpåverkan från verksamheten
Miljöfrågorna har en central plats i koncernen och huvudansvaret för

miljön ligger hos koncernchefen. Alla verksamhetsledare har ett direkt

ansvar för sin verksamhet, och rapporterar till koncernchefen.

Koncernen följer gällande lagar och regler i Norge och Sverige. Inom 

koncernen pågår en ständig diskussion om vad som kan göras bättre

och vilken påverkan verksamheten har på den inre och yttre miljön.

Energiförbrukning
Moelvens produkter baseras i huvudsak på furu- och grantimmer från

de stora skogarna i Sverige och Norge. Vid tillverkning av sågade trä-

varor krävs minimalt med energi, där virkestorkningen är den mest

energikrävande delen. Över 90 procent av den egenproducerade och

inköpta värmeenergin används till torkning av sågade trävaror.

70 procent av den värmeenergi som behövs för torkning av trävaror

och uppvärmning av lokaler, skapar koncernens enheter själva genom

förbränning av bark och spån. Anläggningarna följer uppsatta konces-

sionsbestämmelser och gällande krav på rening av utsläpp. För energi-

produktionen använder Moelvens enheter 250 000 fastkubikmeter bio-

massa och 800 000 liter olja årligen. 

Förutom den egna värmeenergiproduktionen som uppgår till 

420 000 megawattimmar, köper Moelven 170 000 megawattimmar vär-

meenergi per år för att driva torkarna.

Den totala förbrukningen av elkraft uppgår till cirka 203 000 mega-

wattimmar.

Moelven är engagerat i den teknologiska och marknadsmässiga

utvecklingen inom bioenergisektorn och arbetar med flera konkreta

projekt inom detta område. Årligen säljer koncernens enheter 12 000

megawattimmar termisk energi till användare i sitt närområde.

Koncernen säljer också 400 000 kubikmeter biomassa för energipro-

duktion utanför koncernen.
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TMF (tungmetallfri) impregnerad terrassbeläggning.
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Energipotential

Ny ytbehandlingslinje för lack på Moelven Eidsvoll AS.

Energipotential 1650 kWhTotal energimängd

Biprodukter 0,2m3

0.8 m3 produkt1 m3 timmer =

– =

2000 kWh

500 kWh

2500 kWh Process 850 kWh

Avfall 
Aska och sot från förbränningsanläggningarna levereras till godkända

deponeringsanläggningar. För spillolja och kemikalier finns retursy-

stem med godkända återvinnare och mottagningsanläggningar. Plast,

metall och emballage källsorteras och går till återvinning via fastställ-

da system.

I Moelvens modul- och inredningsföretag ger en orderstyrd industri-

ell fabriksproduktion med källsortering minimalt spill och lite restma-

terial. Inredningsföretagen använder material som har fabriksbehand-

lade ytor och är färdiganpassade, vilket innebär små gasemissioner och

minimalt bruk av spackel, kapning, putsning och målning på byggnads-

platsen.

Buller, damm och avrinning
Vid nyinvesteringar i anläggningarna tas stor hänsyn till miljökraven.

Varje år genomförs en mängd små och stora projekt som syftar till att

minska bullernivåer, utsläppsmängder och öka resursutnyttjandet.

Under 2005 investerade Moelvenkoncernen exempelvis närmare tio

miljoner norska kronor i en ny ytbehandlingslinje för vattenburen lack

vid enheten i Eidsvoll. Den nya lackningen medför en långt bättre

arbetsmiljö för personalen och mindre utsläpp till naturen och är ett

mer miljövänligt alternativ än den gamla utrustningen.

De tre viktigaste bullerkällorna knutna till Moelvens verksamheter

är hantering av timmer, driften av fläktanläggningar och transporter.

För vissa av anläggningarna som ligger nära annan bebyggelse har

detta under året medfört åtgärder för att minska bullret till nya fast-

ställda gränsvärden.

Hanteringen av biprodukterna kan medföra dammbildning. Vissa

anläggningar har genomfört speciella åtgärder för att reducera sprid-

ningen av damm.

Avrinning av spillvatten från timmerupplag kan medföra algtillväxt i

närliggande vattendrag. Recirkulation av vattnet och klimatstyrning av

sprinkleranläggningar är viktiga åtgärder för att minska denna avrin-

ning och något som koncernen jobbar kontinuerligt med. 

Miljöpåverkan från användning av produkterna
Bindning av kol
Till ett ”normalt” trähus används ungefär 50 kubikmeter trä som bin-

der cirka 15 ton kol som annars skulle ha frigjorts genom förruttnelse i

skogen eller vid förbränning. Trähus har i princip lika lång livstid som

ett träd i skogen – närmare 100 år. Detta illustrerar att trä använt i bygg-

nader eller till andra ändamål motverkar den globala uppvärmningen.

Produkterna återvinns genom att få nya användningsområden eller 

Livscykel
Trä är en naturligt förnybar resurs med positiv miljöpåverkan. 

genom att utrangerat trä används till energiproduktion. Trä kan också

återföras till jorden genom biologisk nedbrytning.

Energipotential
När träprodukterna används till energiproduktion efter avslutad pri-

märanvändning frigörs den sista energipotentialen. Per kubikmeter trä

frigörs totalt cirka 1 650 kilowattimmar vilket ungefär motsvarar ett

normalhushålls energiförbrukning för uppvärmningsändamål under en

månad.

Särskilda produkter
Tillverkningen av produkter som tryckimpregnerats med CCA (tungme-

tallerna koppar, krom och arsenik) har upphört i Norge och i princip

även i Sverige. Moelven har i stället utvecklat alternativa produkter 

utan negativ miljöpåverkan och erbjuder genom division Wood dem 

som önskar ett tungmetallfritt träskydd, ett miljövänligt alternativ.

TMF (tungmetallfri impregnering) är godkänd i NTR-klass AB. 

Dessutom producerar Moelven kopparimpregnerat trä som är god-

känt i enlighet med det norska miljödepartementets bestämmelser. De

alternativa produkterna betraktas inte som specialavfall efter använd-

ning.

Emballage
Moelven använder varje år cirka 600 ton plastemballage. De produkt-

emballage som Moelven använder kan återanvändas eller återvinnas.

En stor del av plastemballaget består av recirkulerad plast som är

insamlad och producerad i Sverige. I huvudsak är det övriga emballa-

get pappersbaserat. För Furugolvet® har Moelven medverkat i utveck-

lingen av emballagekartong som också användas som underlagspapp

vid golvläggningen. 



Moelvens verksamhet
bygger på resultat-
orientering. 

EkonomiAnsvar

Resultatorienterad
Verksamheten i Moelven är baserad på en resultatorienterad företags-

kultur där i första hand de anställda upprätthåller denna kultur och de

värden som den är baserad på. För koncernen representerar värdena

och den resultatorienterade företagskulturen viktiga riktlinjer för sät-

tet att arbeta på och kompletterar på ett nyttigt och kostnadseffektivt

sätt de mer formaliserade styrsystemen. 

Affärsetik
Allt arbete med etik och moral är betydelsefullt och en ständigt pågå-

ende process. Moelven har i sin affärsverksamhet ett uppsåt och en

strävan att gentemot personal, kunder, leverantörer och övriga affärs-

relationer hålla en korrekt etisk och moralisk profil. Med den inställ-

ningen följer också krav på att personalen intar en korrekt hållning

gentemot Moelven och utför sitt arbete efter bästa förmåga. Alla

anställda ska i varje situation agera med utgångspunkt i att på bästa

sätt tjäna Moelvens intressen. Koncernen accepterar inte att anställda

tar emot gåvor eller mutor. Moelvens personal ska inte heller erbjuda

affärskontakter utanför koncernen detta.

Styrsystem
Bedriftsforsamlingen är koncernens högsta övervakande organ.

Genom den utövar aktieägarna sin rätt till medbestämmande, genom

att den väljer styrelse och övervakar styrelsens arbete.

Bedriftsforsamlingen har tolv ledamöter, varav fyra väljs av de anställda.

De fem största ägarna kontrollerar tillsammans 99,7 procent, men

totalt sett är aktierna fördelade på 990 aktieägare. 

Moelven Industrier ASA ägs i dag av finska och norska 

skogsägarföreningar med Metsäliitto Andelslag och Finnforest Abp

som majoritetsägare och Glommen Skog BA, Mjösen Skog BA, AT Skog

BA och Havass Skog BA som de största minoritetsägarna. 

En organisationsförändring hos huvudägaren som träder i kraft 

1 april 2006 medför att Metsäliitto Andelslag övertar Finnforests äga-

randel. Därmed innehar Metsäliitto Andelslag 65,2 procent av

Moelvens aktier.

Det gällande aktieägaravtalet slår fast att Moelven ska vara ett

självständigt dotterbolag, som är koordinerat med Metsäliitto

Andelslags trämekaniska verksamhet. Vidare fastslår aktieägaravtalet

att Moelvens varumärke ska upprätthållas.
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Styrelsen
Styrelsen ska tillvarata bolagets samlade intressen. Koncernens styrelse

har det överordnade ansvaret för att Moelven uppträder ansvarsfullt

på alla plan och i alla verksamheter. 

Styrelsen arbetar efter bestämmelserna i den norska aktiebolagsla-

gen och består av åtta ledamöter, varav två utses av arbetstagarna. 

Koncernchef
Koncernchef har det överordnade ansvaret för den dagliga driften i

Moelven och ska följa styrelsens riktlinjer samt underrätta styrelsen om

tillståndet i företaget. Koncernchef ska också övervaka räkenskaper

och administration och se till att verksamheten drivs enligt lagar,

regler, avtal och koncernens egna riktlinjer.

Koncernledning, divisioner och operativa enheter
Den dagliga driften leds av de respektive enhetscheferna koordinerade

genom divisionsledningen. Divisionschefen ingår i koncernledningen

och rapporterar direkt till koncernchefen. 

Relationer till ägarna
På enskilda områden inom koncernens ordinarie verksamhet förekom-

mer affärstransaktioner mellan koncernen och dess ägare. Detta gäller

bland annat köp av timmer, där de norska skogsägarföreningarna är

leverantörer. Moelvens marknadsorganisation i Skandinavien används

också för distribution av varor från Finnforest som ingår i Metsäliittos

trämekaniska sektion. Moelven har i några fall nytta av huvudägarens

marknadsorganisation på den europeiska marknaden. Viss valutahan-

del pågår också med Metsä Group Financial Services OY.  

Gemensamt för alla dessa transaktioner är att de försiggår på arm-

längds avstånd. I de fall andra aktörer kan erbjuda bättre priser

och/eller villkor utnyttjas dessa. 

Styrelsens oberoende
Ingen av medlemmarna i styrelsen har personliga kommersiella band

till verksamheten. Med undantag för arbetstagarrepresentanterna har

de heller inga andra personliga uppdrag för koncernen än att sitta i

styrelsen, representera koncernen och tillvarata koncernens intressen.

Revision
Revisorns roll är fastställd i Allmennaksjeloven. Revisorns huvuduppgift

är att tillse att Moelvens räkenskaper, med krav på tilläggsupplysning-

ar och dokumentation, är utförda i överensstämmelse med lagar och

föreskrifter inklusive revisionslagen och god redovisningssed.

Dessutom bedöms om förmögenhetsförvaltningen och de interna kon-

trollsystemen i Moelven har organiserats på ett betryggande sätt.

Löner och ersättningar till ledande befattningshavare
Bedriftsförsamlingen beslutar om ersättning till styrelsen.

Koncernchefen och övriga ledare avlönas enligt gällande regler och

avtal, med den huvudsakliga ersättningen som en fast avtalad lön. I

övrigt har koncernen ett belöningssystem som på företagsnivå premie-

rar enheter med låg sjukfrånvaro och hög rörelsemarginal. Dessa pre-

mier utbetalas från moderbolaget till verksamheten och ska användas

kollektivt för att öka trivseln på arbetsplatsen.

Kommunikation med aktieägare och långivare
Moelven är beroende av den tillit från aktieägare och långivare som

uppnås genom att infria signalerade förväntningar i enlighet med

koncernens strategi.

Koncernen följer norsk räkenskapsstandard och rutiner gällande infor-

mation som om koncernen vore börsnoterad. Undantaget är att kon-

cernen inte offentliggör fullständiga räkenskaper enligt IFRS

(International Financial Reporting Standards), men lämnar i noterna till

den finansiella redovisningen tilläggsinformation som visar hur effek-

terna av en sådan rapportering skulle bli. 

Skydd av tillgångar
Moelven skyddar och värnar sina tillgångar genom att vid varje tid-

punkt ha en medveten inställning till försäkringsskydd och riskavlast-

ning. Koncernen är försäkrad gentemot ekonomisk katastrof och ska-

dor som medför ekonomiska förluster av väsentlig grad. Självrisken

uppgår som mest till tre miljoner norska kronor.

Koncernens försäkrings- och riskhanteringsstrategi är godkänd av

koncernledningen och styrelsen och revideras årligen. 

Vartannat år utförs en riskkartläggning i alla enheter.

Kartläggningen sker lokalt men koordineras från centralt håll.

Moelven har utarbetat en kontinuitetsplan för verksamheten som

ska följas om en olycka av allvarlig art, som exempelvis en brand,

inträffar. Planen består av tre delar där den första delen, insatsplanen,

beskriver hur primärt människoliv och sekundärt produktionsutrust-

ning, ska räddas. Den andra delen, katastrofplanen, beskriver bland

annat hur anhöriga meddelas och hur media hanteras. Den tredje

delen i kontinuitetsplanen beskriver i en återhämtningsplan hur före-

taget tillvaratar kundernas intressen genom att använda egen eller

andra Moelvenenheters produktionskapacitet för att klara avtalade

leveranser.

Finansiell strategi
Moelven Industrier har som mål att skapa värde för aktieägarna.

Eftersom koncernen inte längre är börsnoterad läggs särskild vikt vid

ett stabilt utbyte till aktieägarna.  

Koncernen har följande finansiella målsättningar:

• Rörelsemarginalen ska vara större än 5 procent.

• Avkastningen på sysselsatt kapital ska vara större än 12 procent.

• Soliditeten ska uppgå till mer än 35 procent.

• Kapitalets omsättningshastighet ska vara högre än 2.

Information som konkurrensmedel
Koncernledningen använder ibland medeltida riddare som metafor för

att beskriva mekanismerna som skapar ett framgångsrikt företag. 

Riddarna utbildades i värderingar som gott uppförande, att försvara

sin tro, uppträda ärofullt mot fiender samt att beskydda svaga och fatti-

ga. Överfört till modern tid och till Moelvens företagskultur kan detta

återspeglas i koncernens fyra grundvärden.

I strid var riddarna beväpnade och klädda i rustning. I Moelven-

sammanhang återspeglas detta i att nyckelpersoner inom exempelvis

försäljning och marknadsföring ska ha tillgång till rätt verktyg. För

dem är kompetens, information om tillgängliga varor, aktuella leve-

ranstider och priser lika viktiga i kampen om kunderna, som vapnen

och rustningen var för riddarna. Informationsflödet till marknaden och

kunderna, via säljare och marknadsförare, är lika grundläggande för

koncernen som flödet av information till aktieägarna.
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Finansiella nyckeltal Moelven Industrier – Koncernen

Belopp i MNOK Förklaring 2005 2004 2003 2002 2001

RESULTAT

Nettoomsättning 6 005 5 773 4 864 4 618 4 517

Av-/nedskrivning 178 178 146 147 161

Rörelseresultat 159 70 101 139 93

Netto ränte- och finansposter -46 -54 -36 -40 -54

Resultat före skatt 113 17 64 99 39

BALANS

Investeringar i anläggningstillgångar A 112 199 189 119 105

Balansomslutning 2 964 2 884 2 364 2 140 2 393

Eget kapital 1 076 1 053 923 919 879

Netto räntebärande skulder 751 872 624 498 773

Sysselsatt kapital B 1 857 1 943 1 593 1 454 1 698

RÖRELSERESULTAT/RÄNTABILITET

Rörelsemarginal, netto C 2,6 % 1,2 % 2,1 % 3,0 % 2,1 %

Rörelsemarginal, brutto D 5,6 % 4,3 % 5,1 % 6,2 % 5,6 %

Avkastning på eget kapital E 6,3 % -0,3 % 3,5 % 7,9 % 3,0 %

Avkastning på sysselsatt kapital F 7,6 % 3,7 % 6,8 % 9,1 % 5,7 %

Räntetäckningsgrad G 2,4 1,2 2,4 3,0 1,6

KAPITALFÖRHÅLLANDEN

Soliditet H 36,3 % 36,5 % 39,1 % 42,9 % 36,7 %

Kapitalets omsättningshastighet I 2,1 2,2 2,2 2,0 1,9

LIKVIDITET

Likviditetsgrad I J 1,79 1,98 1,92 1,79 1,98

Likviditetsgrad II K 0,84 0,87 0,91 0,76 0,91

Kassaflöde från rörelsen (MNOK) L 295,9 178,3 227,7 237,9 194,8

AKTIER

Resultat i NOK per aktie M 0,52 -0,02 0,28 0,64 0,23

Genomsnittligt antal aktier (milj) 129,5 126,8 116,0 116,0 115,4

Kassaflöde i NOK per aktie N 2,28 1,41 1,96 2,05 1,69

Skattevärde i NOK per 12-31 O 6,25 5,20 6,16 4,13 11,0

RISK-belopp i NOK per 01-01 P -0,16 -0,11 -0,16 -0,12 -0,21

Utdelning i NOK per aktie Q 0,25 0,15 0,15 0,25 0,25

PERSONAL

Antal anställda per den 12-31 3 159 3 191 2 853 3 120 3 149

Genomsnittligt antal anställda 3 175 3 022 2 987 3 135 3 057

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
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+/- korrigering för andra icke likvida res.poster
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Kassaflöde från rörelsen

Genomsnittligt antal aktier
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Resultaträkning

Belopp i MNOK Not 2005 2004 2003

Försäljningsintäkter 5 969,5 5 720,2 4 838,4

Övriga rörelseintäkter 35,3 53,0 25,7

Nettoomsättning 2, 3, 20 6 004,9 5 773,2 4 864,1

Råvaror och förnödenheter 4 3 785,9 3 676,1 3 060,5

Förändring av varulager 23,5 -15,3 -39,8

Personalkostnader 17 1 214,0 1 211,3 1 070,9

Avskrivningar på anlägningstillgångar och immateriella tillgångar 14, 16 178,0 177,5 146,1

Övriga rörelsekostnader 644,9 653,3 525,8

Rörelsens kostnader 5 846,3 5 702,9 4 763,5

Rörelseresultat 158,6 70,3 100,6

Intäkter från investeringar i närstående bolag 19 -3,4 -3,7 -5,9

Ränteintäkter 2,0 2,9 2,2

Övriga finansiella intäkter 2,5 7,6 12,5

Räntekostnader -43,4 -52,5 -41,6

Övriga finansiella kostnader -3,3 -8,0 -3,3

Resultat från finansiella poster -45,6 -53,7 -36,1

Resultat efter finansiella poster 113,0 16,6 64,5

Skatt på årets resultat 5, 6 45,7 19,0 32,3

Årets resultat före minoritetsintressen 67,3 -2,5 32,2

Minoritetsintressen 20 0,6 0,7 -0,3

Årets resultat 67,9 -1,8 31,9

Resultat per aktie 0,52 -0,02 0,28

Genomsnittligt antal aktier 129 541 284 126 778 028 115 954 584

Moelven Industrier – Koncernen

Ny internationell redovisningsstandard (IFRS)
Från 1 januari 2005 är alla börsnoterade bolag i Norge ålagda att offentlig-

göra bokslut som utarbetats enligt IFRS (International Financial Reporting

Standards).

Moelven Industrier ASA är, som icke börsnoterat bolag, ej skyldigt att

offentliggöra fullständig redovisning enligt IFRS. Tilläggsinformation som

visar vilka effekter rapportering enligt IFRS skulle ha haft kommer dock att

offentliggöras. För att kunna göra detta har jämförande siffror utarbetats

enligt IFRS från och med 2004-01-01. För Moelvenkoncernen kommer de

största förändringarna som en följd av behandlingen av pensionsåtaganden

samt användningen av finansiella instrument. Avsatta medel för aktieut-

delning ger också en effekt genom att man enligt IFRS ska rapportera detta

som en del av det egna kapitalet fram till dess formellt beslut fattats om

aktieutdelning. 

Effekter av redovisning enligt IFRS

2005 Effekt 2005 2004 2003

Belopp i MNOK IFRS IFRS NGAAP IFRS IFRS

Resultaträkning

Nettoomsättning 6 004,9 6 004,9

Råvaror och förnödenheter 3 790,9 5,0 3 785,9

Personalkostnader 1 212,1 -1,9 1 214,0

Avskrivningar 174,4 -3,6 178,0

Rörelseresultat 159,1 0,5 158,6

Netto finansposter -47,5 -1,9 -45,6

Resultat före skatt 111,6 -1,4 113,0

Skattekostnad 44,3 -1,4 45,7

Årets resultat 67,3 0,0 67,3

Balansräkning

Fordran uppskjuten skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 39,6

Goodwill 17,7 7,9 9,8 0,0 0,0

Netto pensionsmedel 26,9 -28,2 55,1 24,6 31,2

Andra fordringar 151,2 2,2 149,0 148,0 119,2

Summa tillgångar 2 946,0 -18,1 2 964,1 2 857,5 2 353,0

Eget kapital 1 060,8 -15,6 1076,4 1 010,6 881,9

Pensionsåtaganden 120,5 40,0 80,5 116,1 107,6

Uppskjuten skatt 1,1 -22,7 23,8 15,1 0,0

Skuld aktieutdelning 0,0 -32,4 32,4 0,0 0,0

Övriga kortfristiga skulder 418,0 12,6 405,4 295,7 253,0

Summa eget kapital 

och skulder 2 946,0 -18,1 2 964,1 2 857,5 2 353,0

IFRS-siffrorna är inte reviderade.
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Balansräkning per 12-31

Belopp i MNOK Not 2005 2004 2003

TILLGÅNGAR

Fordran uppskjuten skatt 6 0,0 0,0 16,5

Goodwill 14 9,8 8,0 12,7

Andra immateriella tilgångar 0,8 1,6 0,0

Summa immateriella tillgångar 10,6 9,6 29,2

Mark 68,0 64,6 47,2

Byggnader och annan fast egendom 340,4 380,2 337,2

Maskiner och anläggningar 578,7 627,2 408,2

Inventarier, verktyg och installationer 48,7 65,6 68,3

Summa materiella anläggningstillgångar 15, 16 1 035,8 1 137,6 860,9

Aktier och andelar i närstående bolag 19 21,1 20,7 19,9

Aktier och andelar i övrigt 18 12,5 22,4 25,0

Obligationer och andra värdepapper 7 5,7 12,7 13,1

Netto pensionsmedel 17 55,1 60,8 67,4

Summa finansiella anläggningstillgångar 94,4 116,6 125,4

Summa anläggningstillgångar 1 140,8 1 263,8 1 015,5

Varulager 8 967,1 908,3 708,2

Kundfordringar 7 677,3 556,1 477,4

Andra fordringar 7 149,3 138,5 116,6

Summa fordringar 826,6 694,6 594,0

Kassa och bank 10, 11 29,6 17,5 45,8

Summa omsättningstillgångar 1 823,3 1 620,4 1 348,0

Summa tillgångar 20 2 964,1 2 884,2 2 363,5

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Aktiekapital 647,7 647,7 595,2

Egna aktier 0,0 0,0 -15,4

Bundna reserver 180,7 180,7 67,1

Summa bundet eget kapital 828,4 828,4 646,9

Balanserat resultat 236,8 213,2 264,0

Minoritetsintressen 20 11,2 11,8 12,6

Summa eget kapital 21 1 076,4 1 053,4 923,5

Pensionsåtaganden 17 80,5 76,1 67,6

Uppskjuten skatt 6 23,8 39,3

Andra avsättningar 9 16,9 6,2 8,9

Summa avsättningar 121,2 121,6 76,5

Skulder till kreditinstitut 10 749,3 865,2 646,1

Övriga långfristiga skulder 9 6,2 25,4 16,0

Summa långfristiga skulder 755,5 890,6 662,1

Skulder till kreditinstitut 10 30,8 24,7 23,5

Leverantörsskulder 394,1 340,0 290,8

Skatter 5 36,1 4,1 0,5

Upplupna sociala kostnader 148,4 154,4 124,8

Avsatt för aktieutdelning 32,4 19,4 17,9

Övriga kortfristiga skulder 9 369,2 276,0 243,9

Summa kortfristiga skulder 1 011,0 818,6 701,4

Summa skulder 1 887,7 1 830,8 1 440,0

Summa eget kapital och skulder 20 2 964,1 2 884,2 2 363,5

Ställda säkerheter 13 37,3 52,7 46,2

Ansvarsförbindelser 12 81,4 96,7 69,2

Moelven Industrier – Koncernen

1. februari 2006
Moelven Industrier ASA
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Kassaflödesanalys

Belopp i MNOK Not 2005 2004 2003

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat före skatt 113,0 16,6 64,5

Årets betalda skatter 5 -16,1 -0,5 -5,0

Avskrivningar 16 178,0 177,5 146,1

Vinst/förlust vid försäljning av anläggningstillgångar -6,9 -15,1 -9,6

Omstruktureringskostnader 12,0 -18,9 7,0

Kostnad för icke utbetald pensionskostnad och intäktsförda ej inbetalda pensionsmedel 17 12,5 15,0 18,8

Resultatandel från närståande bolag 19 3,4 3,7 5,9

Förändring av omsättningstillgångar exkl kassa och bank och lån -182,5 -25,9 -154,8

Förändring av kortfristiga skulder 172,7 -85,9 43,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten 286,1 66,5 116,5

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i anläggningstillgångar 15 -107,2 -201,7 -188,8

Nettobetalningar för förvärv/försäljning av dotterbolag -10,2 -21,5 -13,0

Inbetalningar vid försäljning av anläggningstillgångar 15 9,9 37,0 20,9

Investeringar i finansiella tillgångar 22,2 5,4 4,2

Kassaflöde från investeringsverksamheten -85,3 -180,8 -176,7

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Förändring av kortsiktiga lån inkl checkräkningskredit 6,1 -33,6 -16,3

Kassaflöde från resultat i närstående bolag 0,2 2,2 0,0

Förändring av långfristiga skulder -175,6 -19,9 114,0

Inbetalning vid nyemissioner 0,0 156,3 0,0

Lämnad aktieutdelning och köp av egna aktier -19,4 -19,0 -29,1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -188,7 86,0 68,6

BEHÅLLNING

Årets kassaflöde 12,1 -28,3 8,4

Likvida medel vid årets början 17,5 45,8 37,4

Likvida medel vid årets slut 10 29,6 17,5 45,8

DISPONIBEL LIKVIDITET

Likvida medel vid årets slut 29,6 17,5 45,8

Outnyttjade krediter 705,0 889,8 630,8

Spärrade bankmedel 0,0 0,9 0,4

Disponibel likviditet vid årets slut 734,6 906,4 676,2

Tilläggsinformation beträffade förvärv/försäljning av dotterbolag

Tillkommer

Anläggningstillgångar 4,4 294,8 20,0

Omsättningstillgångar 8,6 274,0 36,7

Kassa och bank 5,3 32,5 0,6

Eget kapital 0,0 186,4 -0,3

Räntebärande skulder 4,7 248,0 44,3

Icke räntebärande skulder 13,6 166,9 13,3

Balansomslutning hänförlig till förvärv 18,3 601,3 57,3

2005: Förvärv av Mesna Installasjon AS och Fireguard Scandinavia AS.

2004: Förvärv av Are-Gruppen och Mobilarum AB.

2003: Förvärv av Moelven Danmark AS, Plyfa Göteborg AB och Woodpaint i Karlstad AB. Aicher GmbH konsolideras ej längre.

Moelven Industrier – Koncernen
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Redovisningsprinciper

KONCERNREDOVISNING

Koncernens omfattning
Koncernredovisningen är upprättad som om koncernen vore en enhet.

Räkenskaperna omfattar moderbolaget Moelven Industrier ASA och dotter-

bolag där Moelven Industrier ASA, direkt eller indirekt, äger mer än 50 pro-

cent 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 balansräkningen per den 12-31, och resultatet från förvärvstid-

punkten 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/goodwill
Aktier i dotterbolag är eliminerade mot dotterbolagets eget kapital vid

förvärvstidpunkten. Till eget kapital räknas eget kapitalandelen av tillfälliga

differenser mellan räkenskapsmässiga och skattemässiga värden i dotterbo-

laget vid förvärvstidpunkten. Eventuellt mer-/mindrevärde vid förvärvs-

tidpunkten har hänförts till de aktuella tillgångarna, och avskrivs senare i

takt med dessa. Av brutto mervärde har uppskjuten 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 koncernbalansräkningen som finansiell goodwill och avskrivs över

5 till 10 år. I anslutning till förvärv kan avsättningar till omstrukturerings-

kostnader samt omvärderingar av företagens värden vid förvärvstidpunkten

påverka aktiverad finansiell goodwill. På basis av ny information om värde-

na 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 koncernredovisningen. Koncernens

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

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

balansräkningen är aktier i närstående företag uppförda till självkostnads-

pris, med tillägg för ackumulerade resultatandelar. Resultatandelen skall

vara minskad med eventuellt mottagen utdelning. I ägarföretagets balans-

räkning 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 kapitalandelsmetoden.

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 främ-

mande ägarintressenas odelade andel av bokfört eget kapital i det aktuella

dotterföretaget. 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 elimi-

nerats från avskrivningsunderlag och rörelseresultat. Uppskjuten skatt

elimineras i koncernredovisningen så att skattekostnad knuten till intern-

vinst 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. Moelven-

koncernen 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 klassi-

ficerats 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 räken-

skapsårets slut. Övriga tillgångar och skulder är klassificerade som anlägg-

ningstillgångar 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 varukrets-

loppet har behandlats som försäljningsintäkter eller inköpskostnader.

Övriga kursvinster och -förluster ingår i finansresultatet. Det har gjorts

undantag från dagskursprincipen vid valutasäkring. Övriga poster i främ-

mande valuta är omräknade efter respektive lägsta/högsta kursen vid

anskaffningstidpunkten och kursen per den 12-31. 

Kundfordringar och leverantörsskulder säkrade med valutatermins-

kontrakt är omräknade till terminskurs per den 12-31.
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Finansiella instrument utanför balansräkningen
Intentionen bakom de ingångna finansiella avtalen skapar förutsättning-

arna 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 främ-

mande 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 inköps-

kostnader.

Valutasäkringar som görs i anslutning till lånetransaktioner, förs som

finansposter.

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 koncernkontosystemen. In- och utbetal-

ningar 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 försäljningstid-

punkt 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 tillverk-

ningskostnad 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 förskottsinbetalningar 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. Färdigställande-

graden 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 aktiebehåll-

ningarna har behandlats som rörelseintäkter respektive rörelsekostnader.

Pensionsmedel, pensionsåtaganden och pensionskostnader
De flesta av koncernens norska företag har kollektiva pensionsarrangemang

genom försäkringsbolag. Detta är arrangemang som ger de anställda rätt

till avtalade framtida pensionsförmåner. Förmånerna är baserade på antal

intjäningsår och lönenivån vid uppnådd pensionsålder. 

Avgiftsbestämda planer har införts 2005. Risktäckningen i detta avtal

ger intjänade rättigheter och ingår i framtida pensionsförpliktelser. 

Koncernens utländska företag ger sina anställda ett pensionserbjudande

utifrån avtalade pensionsplaner. Pensionsarrangemangen behandlas räken-

skapsmässigt i förhållande till NRS (Norsk RegnskapsStandard) för pensions-

kostnader. Åtaganden som är baserade på förmånsplaner är aktuariemäs-

sigt beräknade. Åtagandena har reducerats med värdet av samlade pensi-

onsmedel och med tillägg för neddiskonterat värde av osäkrade pensions-

åtaganden. Åtagandena för avtalsgrundad pension ingår i beräkningen. 

För en del av koncernens pensionskontrakt är pensionsmedlen större än

pensionsåtagandena. Överfinansieringen har redovisats som "netto pensi-

onsmedel" under finansiella investeringar i balansräkningen. Överfinansie-

ringen är tillgänglig med hänsyn till koncernens sammansättning och 

alternativ användning av pensionsmedlen. 

Pensionskostnaden, som omfattar nuvärde av årets pensionsintjäning,

uppkomna räntekostnader av pensionsåtaganden reducerat med förväntad

avkastning på pensionsmedel, har behandlats som rörelsekostnader under

"personalkostnad".

Forsknings- och utvecklingskostnader
Alla utgifter i anslutning till marknadsundersökningar, marknadsutveckling

och utveckling av nya produkter kostnadsförs efter hand som de upp-

kommer.

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

driftskostnader. 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 avskriv-

ningar.

Planenliga avskrivningar sker enligt fastställd avskrivningsplan, och har

beräknats linjärt över anläggningstillgångarnas livslängd. Vinst/förlust vid

försäljning av anläggningstillgångar är behandlade som normala rörelsein-

täkter/rörelsekostnader.

Underhållskostnader
Kostnader i förbindelse med normalt underhåll och reparationer av produk-

tionsutrustning 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 kostnads-

förs 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.

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.



68 Moelven årsredovisning 2005

02 Koncernen 28 Verksamheten    48 Ansvar 62 Bokslut och noter

Noter

KÖP OCH FORSÄLJNING AV VERKSAMHETER

Händelser år 2005
• Moelven Industrier ASA har enligt ett avtal från 2000 förvärvat den sista

minoritetsposten på 4,4 procent i Mocon Holding AS och äger i och med

detta 100 procent av moderföretaget till koncernens limträverksamhet.

• Moelven Industrier ASA har under 2005 förvärvat alla aktierna i

Fireguard Scandinavia AS. Företaget äger rättigheterna till de impreg-

neringsmedel som Moelven Wood använder i sin produktion av 

brandskyddat trä. Företaget har en anställd med kontor/laboratorium 

i Trondheim.

• Moelven Elektro AS har förvärvat Mesna Installasjon AS med tillträdes-

dag den 1 januari 2005. Bolagets verksamhet är inriktad mot service- och

reparationsmarknaden för elektriska installationer. Bolaget, som har sitt

säte i Lillehammer, har 25 anställda och omsatte 30 MNOK år 2004.

Händelser år 2004
• Under 2004 såldes en av limträfabrikerna i Moelven Limtre AS till det

nybildade bolaget Moelven MassivTre AS, där Moelvens ägarandel är 

47 procent. Övriga ägare är Viken Skogeierforening (47 procent) och

Krødsherad kommun (6 procent). Massivträ är en utveckling av traditio-

nellt limträ och kan användas till golv, tak, väggar, balkonger och så

vidare. Det bidrar därmed till att öka användningen av träbaserade bygg-

material i konkurrens med andra byggmaterial, som stål och betong.

Bolaget har 13 anställda och satsar på att omsätta 15 MNOK under det

första verksamhetsåret.

• Moelven Industrier AB ingick avtal om förvärv av Mobilarum AB i

Värmland. Bolaget som producerar tillfälliga och permanenta byggnader

för den skandinaviska bygg- och anläggningsmarknaden opererar via 

två produktionsenheter. Bolagen omsätter totalt 150 MSEK och har 

150 anställda. Konkurrensmyndigheterna gav sitt godkännande till 

transaktionen.

• Moelven Industrier ASA utnyttjade styrelsens fullmakt för att genomföra

en emission riktad mot tidigare aktieägare för att finansiera Are-transak-

tionen. Konkurrensmyndigheterna gav sitt godkännande till transaktio-

nen. De nya aktierna utställdes med samma rättigheter och skyldigheter

som nuvarande aktier i Moelven. Emissionskursen är 11,25. Det nominella

värdet är 5 NOK. Emissionen på 10 500 000 nya aktier fulltecknades till

ett totalt emissionsbelopp inkl överkurs på 118 MNOK. Samtidigt besluta-

des att sälja ut en andel av Moelvens egna aktier. Totalt tillfördes koncer-

nen 120,7 MNOK i nytt eget kapital genom emission och försäljning av

egna aktier.

Proformatal för Moelven som om Are ingått i Moelven år 2003 

(siffrorna är inte reviderade);

Belopp i MNOK 2005 2004 2003

Rörelseintäkter 6 005 5 773 5 564   

Av- och nedskrivningar 178 178 177  

Rörelseresultat 159 70 128   

Netto rörelsemarginal i procent 2,6 1,2 2,3  

Antal anställda 3 159 3 191 3 150  

Händelser år 2003
• Den svensk–norska industrikoncernen Are förvärvas av Moelven

Industrier AB. Are är en sågverks- och hyvlerikoncern med verksamheter i

västra Sverige och södra Norge som omsätter 800 MNOK och har ca 300

anställda. Övertagandet sker per den 1 januari 2004. Förvärvet förut-

sätter godkännande från konkurrensmyndigheterna.

• Moelven Wood AB förvärvar Beijer Byggmaterial AB:s hyvleriverksamhet i

Karlstad. Verksamheten har 7 anställda och blir en produktionsenhet i

Moelven Valåsen Wood AB.

• Moelven Industrier ASA köper aktierna i Finnforest Danmark AS.

Företaget marknadsför, säljer och distribuerar träprodukter både från

Moelven och Finnforest på den danska marknaden. Företaget, som har

ändrat namn till Moelven Danmark AS, omsätter 170 MDKK och har 17

anställda.

• Moelven Industrier ASA säljer sina ägarintressen i det ryska hyvleriet

OOO Moelven Energo till Finnforest Abp.

• Agder – Telemark Skogeierforening övertar 49 procent av aktierna i

Moelven Telemarksbruket AS genom en riktad emission. Företaget skall

drivas vidare som ett dotterbolag till Moelven. Företaget omsätter 40

MNOK och har 26 anställda.

1

Moelven Industrier – Koncernen



Moelven årsredovisning 2005 69

DIVISIONER

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

NETTOOMSÄTTNING

I nettoomsättningen har eliminering skett för interna leveranser och 

tjänster mellan koncernföretag med 3 573 MNOK (3 106 MNOK år 2004).

Huvudtal Koncern Timber Wood Byggsystem

Belopp i MNOK 2005 2004 2003 2005 2004 2003 2005 2004 2003 2005 2004 2003

Nettoomsättning 6 004,9 5 773,2 4 864,1 2 656,8 2 619,3 2 398,1 2 089,5 2 064,1 1 363,0 1 770,1 1 630,0 1 726,2

Av- och nedskrivningar 178,0 177,5 146,1 77,6 78,0 74,3 53,3 54,2 25,8 30,2 32,7 37,2

Rörelseresultat 158,6 70,3 100,6 61,4 33,0 92,3 56,2 29,6 -0,6 75,9 44,9 38,5

Finansiella poster -45,6 -53,7 -36,1 -15,2 -17,7 -17,7 -13,1 -18,0 -11,2 -4,3 -2,2 -1,2

Resultat före skatt 113,0 16,6 64,5 46,2 15,3 74,6 43,1 11,6 -11,8 71,6 42,7 37,3

Rörelsemarginal i procent 2,6 1,2 2,1 2,3 1,3 3,8 2,7 1,4 0,0 4,3 2,8 2,2

Kassaflöde från rörelsen 336,6 247,8 246,7 139,0 111,0 166,6 109,5 83,8 25,2 106,1 77,6 75,7

Balansomslutning 2 964,1 2 884,2 2 363,5 1 509,0 1 448,5 1 258,3 1 155,8 1 059,2 631,8 897,7 801,2 790,4

Räntebärande skulder 750,5 890,0 669,6 359,5 398,7 281,3 338,1 287,1 247,7 108,9 97,4 107,2

Icke räntebärande skulder 1 137,2 940,8 770,4 508,8 443,5 385,8 384,7 339,8 226,6 405,6 338,9 336,1

Soliditet i procent 36,3 36,5 39,1 42,5 41,9 41,7 37,5 40,8 38,3 42,7 45,5 43,8

Investeringar 112 199 189 53 107 123 33 70 41 22 22 17

Antal anställda 3 159 3 191 2 853 968 1 019 979 759 784 577 1 381 1 334 1 239

3.2 – Fördelning av rörelseintäkter efter geografiska marknader
Koncern Timber Wood Byggsystem

Belopp i MNOK 2005 2004 2003 2005 2004 2003 2005 2004 2003 2005 2004 2003

Skandinavien 4 847 4 618 3 772 1 712 1 775 1 594 1 942 1 863 1 184 1 704 1 520 1 617

Euro-länderna 590 549 470 521 452 387 60 86 73 9 12 10

Övriga Europa 317 367 333 204 206 187 84 110 100 28 51 46

Japan 110 144 161 79 93 104 3 4 5 28 47 53

Övriga marknader 142 95 128 141 93 126 0 1 2 1 0 0

Summa 6 005 5 773 4 864 2 657 2 619 2 398 2 090 2 064 1 363 1 770 1 630 1 726

3.3 – Fördelning av rörelseintäkter efter produktionsland
Koncern Timber Wood Byggsystem

Belopp i MNOK 2005 2004 2003 2005 2004 2003 2005 2004 2003 2005 2004 2003

Norge 3 069 2 898 2 689 1 053 992 1 204 1 201 1 196 734 1 077 947 1003

Sverige 2 936 2 876 2 035 1 604 1 627 1 194 889 868 489 693 683 723

Danmark 140 140

Summa 6 005 5 773 4 864 2 657 2 619 2 398 2 090 2 064 1 363 1 770 1 630 1 726

2
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VARUKOSTNAD

Belopp i MNOK 2005 2004 2003

Inköp av råvaror, halvfabrikat, handels-

varor och tjänster inkl. ökad avsättning 

för garanti- och serviceåtaganden 3 543,7 3 448,4 2 765,0

Fraktkostnader – sålda varor 347,6 300,9 257,4

Förändring av lager av råvaror 

och inköpta varor -105,4 -73,2 38,1

Varukostnad 3 785,9 3 676,1 3 060,5

SKATTEKOSTNAD

Belopp i MNOK 2005 2004 2003

Vinst före skatt 113,0 16,6 64,5

Nominell skatt 28 % 31,6 4,6 18,0

Omvärdering av uppskjuten skatt1) 12,0 13,0 14,3

Netto skatteeffekt av icke beskattningsbara poster

och effekt av andra skattesatser i utlandet 2,1 1,4 0,0

Skattekostnad 45,7 19,0 32,3

Skattekostnaden består av betalbara skatter i

Norge1) 46,8 3,4 0,5

Sverige 0,1 0,6 0,0

Danmark 1,1 1,4 0,0

Summa betalbar skatt 48,0 5,4 0,5

Förändring av uppskjuten skatt -2,3 13,6 31,8

Summa skattekostnad 45,7 19,0 32,3

1) 12 MNOK är skattereglering för 2004 och har betalts helt och hållet under 2005.

3.4 – Antal anställda per division
Koncern Timber Wood Byggsystem

2005 2004 2003 2005 2004 2003 2005 2004 2003 2005 2004 2003

Norge 1 672 1 630 1 686 381 403 546 453 475 353 793 707 736

Sverige 1 465 1 542 1 147 587 616 433 287 292 207 585 625 500

Danmark 19 17 17 19 17 17

England 3 2 3 3 2 3

Summa 3 159 3 191 2 853 968 1 019 979 759 784 577 1 381 1 334 1 239

3.5 – Fördelning av kundfordringar och varulager per affärsområde
Koncern Timber Wood Byggsystem

Belopp i MNOK 2005 2004 2003 2005 2004 2003 2005 2004 2003 2005 2004 2003

Varulager och pågående projekt 967,1 908,3 708,2 409,7 401,7 286,1 445,8 382,4 311,0 111,5 124,1 111,0

Kundfordringar 677,3 555,9 477,4 306,0 273,0 201,2 190,0 124,5 129,3 314,0 242,1 203,7

Brutto rörelsekapitalbindning 1 644,4 1 464,2 1 185,6 715,7 674,7 487,3 635,8 506,9 440,3 425,5 366,2 314,7

I procent av nettoomsättning (årstakt) 27 25 24 27 26 20 30 25 32 24 22 18

Leverantörsskulder 394,1 340,0 290,8 243,5 189,8 153,1 153,5 158,9 91,3 94,6 89,4 98,6

Netto rörelsekapitalbindning 1 250,3 1 124,2 894,8 472,2 484,9 334,2 482,3 348,0 349,0 330,9 276,8 216,1

I procent av nettoomsättning (årstakt) 21 19 18 18 19 14 23 17 26 19 17 13

4 5

Det fanns 51 anställda i övrig verksamhet vid utgången av 2005, varav 45 var anställda i Norge och 6 i Sverige. Övrig verksamhet består av moderföretaget

Moelven Industrier ASA samt gemensamma tjänster som innovation, ekonomi, finans, försäkring, IT, kommunikation och personal.
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SKATTEEFFEKT AV TILLFÄLLIGA DIFFERENSER
MELLAN REDOVISNINGS- OCH SKATTEMÄSSIGA BALANSVÄRDEN
(BASERAT PÅ 28 PROCENT NOMINELL SKATT)

6.1 – Uppskjutet skatteåtagande

Belopp i MNOK 2005 2004 2003

Tillfälliga differenser

Fordringsreserver -1,0 -0,7 -0,9

Varulagerreserver 14,0 13,3 6,7

Kostnadsavsättningar enligt god redovisningssed -6,0 -4,5 -2,4

Övriga kortfristiga tillfälliga differenser 0,6 0,4 -2,4

Delsumma kortfristiga differenser 7,6 8,5 1,0

Tillfälliga differenser

Anläggningsreserv 36,3 44,1 6,1

Vinst och förlustkonto 4,9 4,9 7,5

Pensionsmedel 14,8 17,0 18,3

Pensionsåtaganden -22,1 -19,9 -17,0

Övriga långfristiga poster -0,1 8,4 -25,9

Delsumma långfristiga poster 33,8 54,5 -11,0

Utjämnade skattemässigt 

ackumulerade underskott -17,6 -23,7 0,0

Skattereducerande differenser (-), 

skatteökande (+) 23,8 39,3 -10,0

Uppskjutet skatteåtagande 23,8 39,3 0,0 

6.2 – Uppskjuten skatt

Belopp i MNOK 2005 2004 2003

Icke utjämnade skattereducerande differenser 0,0 0,0 10,0

Icke utjämnade ackumulerade underskott 0,0 0,0 19,6

Uppskjuten skatt 0,0 0,0 29,6

Aktiverad uppskjuten skatt 0,0 0,0 16,5

6.3 – Uppskjuten skatt från ackumulerade underskott

Belopp i MNOK 2005 2004 2003

Norge 0,0 2,8 1,9

Sverige 17,6 20,9 17,7

Danmark och övriga länder 0,0 0,0 0,0

Summa uppskjuten skatt 

från ackumulerade underskott 17,6 23,7 19,6

Skattemässiga ackumulerade underskott i koncernens svenska företag är

tillgängliga och användbara för koncernen utan tidsbegränsning.

ÖVRIGA FORDRINGAR

7.1 – Kortfristiga fordringar

Belopp i MNOK 2005 2004 2003

Kundfordringar

Kundfordringar brutto 681 560,5 483,8

Avsättning för förlust på fordringar -3,0 -4,4 -6,4

Kundfordringar netto 677,3 556,1 477,4

Årets bokförda förlust på fordringar 2,1 4,9 1,4

Ändring i avsättning för förlust -0,7 -2,0 3,0

Förlust på fordringar i resultaträkningen 1,4 2,9 4,4

Övriga fordringar

Mervärdesskatt 68,4 72,6 47,1

Övriga fordringar 80,9 65,9 69,5

Summa övriga fordringar 149,3 138,5 116,6

Övriga fordringar består av periodiseringar, förskottsbetalningar och andra

rörelserelaterade poster. Mer än hälften av koncernens kundfordringar är

säkrade genom kundkreditförsäkring.

7.2 – Långfristiga fordringar

Av obligationer och andra fordringar på totalt 5,7 MNOK år 2005

(12,4 år 2004) är 0,8 MNOK (0,9 år 2004) obligationer och andra 

värdepapper och 4,1 MNOK (4,0 år 2004) är fordran på SIVA Moelv

Näringspark AS. Långfristig fordran från återbetalning av pensionsmedel 

i Sverige utgör 0,8 MNOK (3,6 år 2004).

VARULAGER

Belopp i MNOK 2005 2004 2003

Råvaror och inköpta halvfabrikat 361,9 275,9 203,6

Varor under tillverkning 127,5 142,4 105,4

Färdiga egentillverkade varor 457,7 460,4 380,0

Projekt 10,1 21,6 16,4

Förskottsbetalning till leverantörer 9,9 8,0 2,8

Summa varulager 967,1 908,3 708,2

Specifikation av anläggningskontrakt

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

Projekt enligt kontrakt 12-31 584,2 496,0 183,0

Förskottsinbetalningar/delfakturerat -574,1 -474,7 -167,5

Summa projekt – netto 10,1 21,6 16,4

Projektbalansen på 10,1 MNOK är nettot av ackumulerade ej bokförda 

kostnader och upparbetade ej fakturerade intäkter på projekt.

6 7
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ÖVRIGA SKULDER

9.1 – Kortfristiga skulder

Övriga kortfristiga skulder på 369,2 MNOK (276,0 år 2004) består i huvudsak

av rörelserelaterade periodiseringar och avsättningar i koncernens 45 

företag. Här ingår upplupna semesterersättningar på 100,5 MNOK 

(90,1 år 2004) och upplupna timmerkostnader med 60,9 MNOK 

(51,8 år 2004). 

9.2 – Långfristiga skulder

I övrig långsiktig skuld på 6,2 MNOK (25,4 år 2004) ingår 3,0 MNOK (3,0 år

2004) i låneskuld från minoritetsaktieägare i Moelven Telemarksbruket AS

och 0,6 MNOK (0,7 år 2004) i lån från Vamo KS. 

Dessutom ingår 1,8 MNOK (0,0 år 2004) i restvärde på bidrag från

Innovation Norge.

Andra avsättningar för åtaganden på totalt 16,9 MNOK (6,2 år 2004)

inkluderar garantier och serviceåtagande med 6,5 MNOK (3,9 år 2004) 

och miljöåtagande med 6,5 MNOK (1,6 år 2004)..

KASSA OCH BANK OCH SKULDER

10.1 – Räntebärande fordringar och skulder

Belopp i MNOK Genomsn.ränta 2005 2005 2004 2003

Spärrade bankmedel 0,0 0,0 4,5

Andra bankmedel 29,6 17,5 41,3

Summa bankmedel/fordringar 29,6 17,5 45,8

Checkräkning och övriga kortfristiga

räntebärande skulder 30,8 24,7 23,5

Långfristiga räntebärande skulder i

NOK 7,32 % 38,9 37,1 93,6

SEK 3,73 % 694,3 811,5 552,5

DKK 2,74 % 16,1 16,6 0,0

EUR 0,0 0,0 0,0

Summa långfristiga räntebärande skulder 749,3 865,2 646,1

Netto räntebärande skulder 750,5 872,3 623,8

10.2 – Amorteringsplan långfristiga skulder

Belopp i MNOK 2005 2004 2003

Långfristiga skulder som förfaller inom

1 år 36,1 119,8 83,0

2 år 93,8 12,8 108,6

3 år 325,8 100,3 2,5

4 år 256,3 280,9 0,0

5 år 0,9 314,1 417,0

6 år och mer 36,4 37,4 35,0

Summa 749,3 865,3 646,1

10.3 – Räntereglering

Belopp i MNOK – fördelat på valuta NOK SEK

Räntereglering för de angivna åren

2006 0,0 2,4

2007 0,0 0,0

2008 0,0 233,9

2009 0,0 148,8

2010 0,0 0,0

2011 35,0 0,0

2012 och senare 0,0 21,3

Summa 35,0 406,3

Lånen har tagits upp med negativ pantsättningsförklaring, och har vanliga

klausuler knutna till eget kapital, soliditet och kassaflöde.

10.4 – Disponibel likviditet – långfristig finansiering

Belopp i MNOK 2005 2004 2003

per 12-31 1 154,9 1 296,5 983,6

om 1 år 1 132,7 1 263,9 936,1

om 2 år 1 027,6 1 150,3 807,5

om 3 år 612,6 1 038,9 785,0

om 4 år 35,0 617,6 765,0

om 5 år 35,0 35,0 435,0

om 6 år och senare 0,0 35,0 35,0

Kortfristig finansiering

Förutom långfristig likviditetstillgång, har koncernen kreditramar som 

förnyas varje år. Dessa var per 2005-12-31 100 MNOK, 100 MSEK, 4 MEUR, 

40 MDKK och 0,5 MGBP. Tillsammans utgör vår korta finansiering ett

belopp motsvarande 279,2 MNOK. Koncernen hade vid årsskiftet lång-

fristiga kreditramar som täcker netto räntebärande skuld fram till 2007. 

Till följd av normala säsongsvariationer var koncernens netto räntebärande

skuld som högst våren 2005, 1 050 MNOK. De långfristiga låneramarna 

förväntas täcka likviditetsbehovet de kommande två åren med hänsyn taget

till ett visst kassaflöde från rörelsen.

FINANSIELL MARKNADSRISK

Finansiella tillgångar förenade med kredit- eller valutarisker, består i

huvudsak av kundfordringar eller krav mot finansinstitut, huvudsakligen i

form av depositioner. Kundfordringarna är till stor del kreditförsäkrade.

Det har dessutom företagits värderingar av kreditrisken i fordringarna och

skett avsättning för att täcka eventuella förluster. Historiskt sett har avsätt-

ningarna varit tillräckliga för att täcka sådana förluster. Fordringar mot

finansinstitut hänför sig huvudsakligen till fem nordeuropeiska banker.

Till kundfordringarna finns det också valutarisker knutna. Koncernens

fordringar i valuta är i SEK, EUR, GBP, DKK, CHF, USD och JPY. För SEK är

leverantörsskulderna större än fordringarna. Valutaexponeringen täcks

genom terminsaffärer med löptider upp till 18 månader.

9
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GARANTIANSVAR

Belopp i MNOK 2005 2004 2003

Lånegarantier/finansiella garantier 81,1 94,2 69,0

Borgensförbindelser vid färdigställande- 

och förskottsgarantier 0,3 2,4 0,0

Solidarisk borgen andra företag 0,0 0,1 0,2

Summa 81,4 96,7 69,2

INTECKNINGAR – PANTSÄKRADE SKULDER

13.1 – Lån säkrade med pant i tillgångar

Belopp i MNOK 2005 2004 2003

Checkkrediter 0,0 12,8 0,0

Långfristiga lån 37,3 39,9 46,2

Summa 37,3 52,7 46,2

13.2 – Bokfört värde av pantsatta tillgångar

Belopp i MNOK 2005 2004 2003

Andra fordringar och förskott 0,0 93,0 5,9

Varulager 0,0 145,9 31,2

Maskiner och anläggningar inkl. inventarier 19,2 102,3 28,0

Byggnader 6,6 56,8 29,4

Mark 3,3 7,2 0,5

Aktier 0,0 8,0 10,1

Summa 29,1 413,2 105,1

GOODWILL GENOM FÖRVÄRV AV DOTTERBOLAG

Belopp i MNOK 2005 2004 2003

Historisk kostnad på aktiverad 

goodwill per 01-01 43,3 43,7 43,7

Förvärv/försäljning – Timber 0,0 0,0 0,0

Förvärv/försäljning – Wood 1,3 0,0 0,0

Förvärv/försäljning – Byggsystem 4,0 -0,4 0,0

– Inköpspris på avskriven goodwill -8,9 0,0 0,0

Historisk kostnad på aktiverad 

goodwill per 12-31 39,7 43,3 43,7

Årets avskrivning -3,5 -4,3 -4,6

– Avskriven goodwill 8,9 0,0 0,0

Ackumulerad avskrivning -29,9 -35,3 -31,0

Bokfört värde på aktiverad 

goodwill per 12-31 9,8 8,0 12,7

Alla förvärv ligger innanför koncernens primära affärsområde och avskriv-

ningstiden är företrädesvis satt till 10 år. Vid de tillfällen goodwill är bundet

till driftskoncept och mänskligt kapital används 5 års avskrivningstid.

INVESTERINGAR OCH FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH FAST EGENDOM

2005 2004 2003 2002 2001

Belopp i MNOK Invest. Forsäljn. Invest. Forsäljn. Invest. Forsäljn. Invest. Forsäljn. Invest. Forsäljn.

Inventarier 6,7 1,2 13,9 2,6 21,6 1,2 21,5 1,4 28,2 0,4

Maskiner och anläggningar 80,6 2,4 352,5 25,7 122,8 61,0 118,9 20,3 70,2 8,3

Byggnader 25,3 6,3 107,3 30,8 62,9 3,1 29,5 18,7 50,6 8,8

Mark 3,4 0,0 20,1 2,0 1,5 6,2 0,2 0,7 2,2 0,0

Summa 116,0 9,9 493,8 61,1 208,8 71,5 170,1 41,1 151,2 17,5

2005: I koncernens investeringar ingår förvärvet av Mesna Installasjon AS

och Fireguard Scandinavia AS med 4,4 MNOK.

2004: I koncernens investeringar ingår förvärvet av Are-Gruppen och

Mobilarum AB med 294,8 MNOK.

2003: I koncernens investeringar ingår förvärvet av Finnforest Danmark AS

med 20,0 MNOK. I försäljning ingår återföring efter omklassificering

av tillgångar år 2002 med 50,6 MNOK.

2002: I koncernens investeringar ingår 50,6 MNOK som avser ombedöm-

ning av tillgångar vid förvärv av Forestia AS år 2001. I försäljning

ingår 4,9 MNOK avseende försäljning av Moelvens tillgångar i

Spanien.

2001: I koncernens investeringar ingår tillgångar förvärvade vid köp av

Modulpoolen i Sandsjöfors AB med 44,0 MNOK, Kristiania

Entreprenör AS med 0,9 MNOK och Aicher GmbH med 1,5 MNOK.

12 14
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LÖNER OCH PENSIONSKOSTNADER/PENSIONSÅTAGANDEN

17.1 – Lönekostnader

Belopp i MNOK 2005 2004 2003

Löner 902,1 888,9 814,7

Arbetsgivaravgifter och sociala avgifter 267,5 281,2 228,1

Pensionskostnader avseende förmåns- och depositionsbaserade pensionsarrangemang1) 44,4 41,2 28,1

Summa 1 214,0 1 211,3 1 070,9

1) Avvikelser mellan pensionskostnad ovan och i not 17.2 beror på att kostnader til avgiftsbestämda planer och diverse andra pensionskostnader ingår ovan.

17.2 – Pensionskostnader

Belopp i MNOK 2005 2004 2003

Årets intjänade pensionsrättigheter 21,1 17,4 14,3

Räntekostnad på pensionsåtaganden 17,1 17,3 16

Pensionskostnad (brutto) 38,2 34,7 30,3

Förväntad avkastning på pensionsmedlen -14,2 -16,2 -17,9

Resultatförda prognosticerade ändringar och avvikelser 6,8 10,4 5,8

Periodiserad arbetsgivaravgift 1,3 2,0 0,6

Pensionskostnad (netto), säkrade och osäkrade avtal 32,1 30,9 18,8

Varav pensionskostnad beräknad för avtalsgrundad pension (AFP) 7,4 12,0 6,6

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH FAST EGENDOM

16.1 – Balansvärden
Byggnader

och annan Maskiner och

Belopp i MNOK Mark fast egendom anläggningar Inventarier Summa

Anskaffningsvärde per den 01-01 69,2 600,0 1 380,0 117,9 2 167,1

Inköp 2004 3,4 25,3 80,6 6,7 116,0

Avgår: avyttringar 14,1 12,8 3,7 30,6

Anskaffningsvärde per den 12-31 72,6 611,2 1 447,8 120,9 2 252,5

Ackumulerade planenliga avskrivningar per den 01-01 4,6 244,4 766,4 54,6 1 070,0

Avgår: ackumulerade avskrivningar på avyttringar 12,8 12,1 2,7 27,6

Årets av- och nedskrivningar1) 39,2 114,8 20,3 174,3

Ackumulerade planenliga avskrivningar per den 12-31 4,6 270,8 869,1 72,2 1 216,7

Bokfört värde 01-01 64,6 380,2 627,2 65,6 1 137,6 

Bokfört värde per den 12-31 68,0 340,4 578,7 48,7 1 035,8

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

1) Årets avskrivning i resultaträkningen innehåller avskrivningar på anläggningstillgångar med 174,3 MNOK samt avskrivning på immateriella tillgångar med 3,7 MNOK.

16.2 – Årliga leasingkostnader från operationell leasing

Belopp i MNOK 2005 2004 2003

Transportmedel 10,3 11,2 7,2

Maskiner och inventarier 2,3 2,2 2,3

Byggnader och annan fast egendom 0,0 0,0 1,0

Summa 12,6 13,4 10,5

16
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Ändring i pensionsåtagande för norska Moelven-företag

Företagens förmånsbestämda planer stängdes per 2005-01-01 efter beslut

om att alla nyanställda från och med detta datum skulle ingå i avgiftsbe-

stämda planer. Hösten 2005 fick alla tidigare anställda välja mellan över-

gång till avgiftsbestämda planer från och med 2006-01-01, eller att fortsätta

i de stängda förmånsbestämda planerna. Ungefär 25 procent av de anställ-

da har valt att gå över till avgiftsbestämda planer.

Vilken effekt detta får på koncernens pensionsförpliktelser har inte

beräknats vid balanstidpunkten. Förutom lösningen med avgiftsbestämda

planer upprätthålls en risktäckning på ungefär 60 procent av lönen (med

fribrev) vid invaliditet, som också kommer att ge balansförda pensions-

förpliktelser i framtiden.

Koncernens totala pensionsåtagande (TBO) för säkrade arrangemang är

prognostiserade till 422 MNOK vid utgången av 2005 (321 MNOK år 2004).

TBO är nuvärdet av det sannolika pensionsåtagandet som ligger i pensions-

arrangemangen om medlemskåren förblir inom systemet ända fram till

pensionsåldern.

Pensionsmedel och åtaganden gäller koncernens norska bolag.

Säkrade arrangemang

För några av koncernens säkrade pensionsarrangemang är pensionsmedlen

större än pensionsåtagandena. Överfinansieringen i dessa arrangemang har

bedömts vara användbar enligt (norsk) lag om företagspension. Koncernens

öppna förmånsbestämda planer som stängdes per 2005-01-01, har en pen-

sionstäckning på ungefär 60 procent av slutlönen vid fyllda 67 år och full

intjäningstid på 30 år.

Osäkrade arrangemang

Osäkrade arrangemang är i huvudsak relaterade till avtalsgrundad pension

och har beräknats i förhållande till NRS om pensionskostnader. Förutsätt-

ningen är att förväntad uttagsbenägenhet är 50 procent vid avtalsgrundad

pension från fyllda 62 år. Det föreligger inga osäkrade pensionsåtaganden

som inte har tagits hänsyn till i ovannämnda beräkning. Pensionsordnin-

garna i koncernens utländska bolag organiseras i egna arrangemang.

17.3 – Pensionsåtaganden

Belopp i MNOK 2005 2004 2003

Balans per den 01-01

Intjänade framtida pensioner 268,5 234,5 194,9

Pensioner av framtida lönetillväxt 48,2 37,6 29,6

Pensionsåtaganden (brutto) 316,7 272,1 224,5

Pensionsmedel -248,6 -231,5 -244,5

Icke resultatförda prognosticerade ändringar och avvikelser -61,0 -47,5 -15,0

Arbetsgivaravgift osäkrade arrangemang 8,2 6,7 6,1

Pensionsåtaganden (netto), överfinansiering 15,3 -0,2 -28,9

Balans per den 12-31

Pensionsåtaganden (brutto) 373,1 316,7 272,1

Pensionsmedel (förväntade) -253,6 -248,6 -231,5

Icke resultatförda prognosticerade ändringar och avvikelser -101,9 -61,0 -47,5

Arbetsgivaravgift osäkrade arrangemang 8,5 8,2 6,7

Pensionsåtaganden (netto), överfinansiering 26,1 15,3 -0,2

Summa netto pensionsmedel, säkrade avtal som kan nettoföras -55,1 -60,8 -67,4

Säkrade avtal som icke kan nettoföras mot överfinansierade avtal 30,2 23,6 19,8

Pensionsåtaganden, avtalsgrundad pension (AFP) 51,0 52,5 47,8

Summa pensionsåtaganden 81,2 76,1 67,6

17.4 – Ekonomiska förutsättningar

2005 2004 2003

Avkastning på pensionsmedel 6,0 % 7,0 % 7,5 %

Diskonteringsränta 5,0 % 6,0 % 6,5 %

Årlig lönetillväxt och tillväxten i

folkpensionens grundbelopp ("G-vekst") 3,0 % 3,3 % 3,3 %

Årlig reglering av pensioner under utbetalning 2,5 % 2,5 % 2,5 %

Pensionsåtagandena som gäller för koncernens norska företag, omfattar

för säkrade arrangemang totalt 2 010 (1 934 år 2004) personer. Härav 1 657

aktiva och 353 pensionärer. Pensionsåtagandena vid avtalsgrundad pension

(APF) omfattar 1 728 personer. Årlig kostnad avseende den prognosticerade

avvikelsen är baserad på en periodisering utifrån förväntad återstående 

tjänstetid hos medlemskåren på 12 år. Som framgår ovan har vi på grund av

fallande räntenivå minskat diskonteringsräntan.
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AKTIER OCH ANDELAR I ANDRA FÖRETAG, LÅNGFRISTIGA
Bolagets Antal aktier i Totalt Bokfört värde

Belopp i 1 000 NOK Ägarandel i % aktiekapital Moelvens ägo nominellt den 2005-12-31

Vamo AS1) 45,0 100 4 500 45 45

Mjøskompetanse AS 15,4 130 2 20 20

SIVA Moelv Næringspark AS 40,0 20 000 8 000 8 000 8 000

Såkorninvest Innlandet AS 3,3 7 500 2 500 250 100

Støren Trelast AS 14,3 8 647 12 400 1 240 1 100

Övriga 181

Summa Moelven Industrier ASA 9 446

SB Sågbränsle AB 70,0 SEK 112 784 SEK 40 35

WEDA Skog AB1) 50,0 SEK 12 000 60 000 SEK 6 000 7 300

Nye Land Sag AS1) 30,0 5 000 1 500 1 500 1 500

Firma Kiehn Holz GmbH 10,0 EUR 251 30 EUR 15 1 433

Skogcertifiering Mellansverige AB 30,1 SEK 400 1205 SEK 120 130

Transportfellesskapet Østlandet AS 25,0 500 250 100 126

Transportselskapet Sør AS 25,0 500 250 125 127

Transportselskapet Nord AS 12,5 500 125 63 64

Naturbränsle Mellansverige AB (NMAB) 10,7 SEK 1 405 1 500 SEK 150 118

Jures Medis AB 15,0 LT 6 033 180 982 LT 905 878

Svenskt Limträ AB 33,0 SEK 100 333 SEK 33 28

Moelven MassivTre AS1) 47,2 21 200 10 000 10 000 10 000

Övriga 205

Summa övriga 21 944

Summa 31 390

1) Härav aktier behandlade som närstående företag enligt kapitalandelsmetoden i koncernredovisningen: se not 19

Vamo AS 45

Weda Skog AB 7 300

Nye Land Sag AS 1 500

Moelven MassivTre AS 10 000

Summa företak behandlade enligt kapitalandelsmetoden i koncernredovisningen 18 845

Summa koncernen 12 545

AKTIER (20 PROCENT -) OCH ANDELAR I NÄRSTÅENDE FÖRETAG, ENLIGT KAPITALANDELSMETODEN
Värde per den Balans ökning/ Värde Andel

Belopp i 1 000 NOK Ägarandel i % 2005-01-01 minskning 2005-12-31 resultat

Vamo KS 40,5 49 -24 25 -12

Vamo AS 45,0 45 45

Moelven Elementbygg KS (under avveckling) 100,0 230 230

Moelven Elementbygg AS (Moelven Virke AS) 100,0 46 -46

ANS Land Sag Eiendom 30,0 1 546 25 1 571 119

Nye Land Sag AS 30,0 2 327 2 327

Weda Skog AB 50,0 7 300 7 300

Moelven MassivTre AS 47,2 9 140 456 9 596 -3 554

Summa koncernen 20 683 411 21 094 -3 447

18
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FÖRETAG BEHANDLADE SOM DOTTERBOLAG MED MINORITETSANDEL

I koncernredovisningen för 2005 ingår följande företag med minoritetsintressen:

2005 2004 2003

Moelven Telemarksbruket AS 49,0 % 49,0 % 49,0 %

Moelven Laminated Timber Str. Ltd 0,0 % 7,5 % 7,5 %

Moelven Skog AB 20,0 % 20,0 % 0,0 %

Företagens proportionella andel av väsentliga poster i koncernens 

resultat- och balansräkningar utgör i MNOK.;

EGET KAPITAL

21.1 – Förändring av eget kapital
Fria Minoritets- Årets Summa

Belopp i MNOK Aktiekapital Överkursfond Egna aktier reserver intressen resultat eget kapital

Balans 2004-12-31 647,7 180,7 0,0 213,2 11,8 1 053,4

Årets resultat 67,9 67,9

Disposition av årets resultat 67,9 -67,9 0,0

Valutakursdifferenser -8,9 -8,9

Avsatt till aktieutdelning -32,4 -32,4

Ändring av omklassificerad tillgång -3,6 -3,6

Minoritetsinteressen 0,6 -0,6 0,0

Balans 2005-12-31 647,7 180,7 0,0 236,8 11,2 0,0 1 076,4

Resultatposter 2005 2004 2003

Nettoomsättning 94,5 58,3 18,0

Årets resultat -0,6 -0,7 0,3 

Balansposter 2005 2004 2003

Eget kapital 11,2 11,8 12,6

Balansomslutning 46,0 41,8 22,0 

21.2 – Egna aktier/emissionsfullmakt

Styrelsen har f.n. ingen fullmakt att köpa egna aktier. 

Moelven Industrier ASA med dotterbolag har per 2005-12-31 en behållning av egna aktier uppgående till 1 100 aktier.

21.3 – Aktiedata per 2005-02-02

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
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RISK-reglering

Vid försäljning av aktier har norska aktieägare fram till 2006-01-01 ett

reglerat skattemässigt inköpspris med årlig RISK (reglering av aktieägarnas

skattemässiga ingångsvärde med ändring av beskattat kapital). På grund av

ändring i skattelagen upphör RISK-systemet från 2006. Sista gången som

RISK fastställs är alltså för intäktsåret 2005. Detta fastställes per 2006-01-01.

Även om RISK-systemet upphör kommer norska privata aktieägare att

behålla den RISK de har upparbetat under sin tid som ägare. Detta betyder

att norska aktieägare som blir skattepliktiga för sina försäljningar framöver

ska spara informationen om upparbetade RISK-belopp för senare realisatio-

ner. Upparbetad RISK ska också framgå av aktiebeskedet som man får sig

tillsänt.

Från och med 2006 införs en så kallad skyddsmodell för privata aktie-

ägare inom EØS/EU där avkastning utan RISK ska vara skattefri. I denna

modell kommer inköpspris inklusive RISK att vara grunden för beräkning av

riskfri och därmed skattefri avkastning. Riskfri avkastning sätts lika med

normalräntan som fastställs av finansdepartementet med utgångspunkt

från genomsnittlig ränta på statsskuldväxlar med 0-3 månaders löptid.

Risk belopp per aktie

Datum Belopp

Per 1993-01-01 0,00

Per 1994-01-01 0,00

Per 1995-01-01 -0,16

Per 1996-01-01 -0,12

Per 1997-01-01 -0,10

Per 1998-01-01 -0,35

Per 2009-01-01 -0,25

Per 2000-01-01 -0,11

Per 2001-01-01 -0,21

Per 2002-01-01 -0,12

Per 2003-01-01 -0,16

Per 2004-01-01 -0,11

Per 2005-01-01 -0,16

Per 2006-01-01 (beräknat) -0,25

21.4 – Aktieägaravtal och närstående parter

Aktieägaravtal

Aktiekapitalet i Moelven Industrier ASA består av 129 542 384 aktier på

nominellt 5 NOK med en aktieklass. Totalt är aktierna fördelade på cirka

990 aktieägare varav de 6 största ägarna kontrollerar tillsammans 99,7 

procent.

Mellan Metsäliitto Osuuskunta, Finnforest Abp som är 100 procent 

ägd av Metsäliitto, Glommen Fond AS som är 95 procent ägd av 

Glommen Skog BA, och Mjøsen Skog, ingicks 2002 ett aktieägaravtal.

Aktieägaravtalet har villkor som bland annat reglerar representation i

bedriftsforsamling och styrelse, beslut i speciella ärenden och aktieöver-

låtelser. I samband med att AT Skog BA och Havass Skog BA under 2004

köpt aktier i Moelven Industrier ASA, har de anslutit sig till aktieägaravtalet 

från 2002.

Moelvenkoncernens två finska ägare Metsäliitto Osuuskunta och

Finnforest Abp kommer att fusioneras till ett bolag under det första kvarta-

let av 2006. Det fusionerade bolaget Metsäliitto Osuuskunta får därmed en

direkt ägarandel i Moelven Industrier ASA på 65,2 procent. De övriga ägar-

andelarna i Moelven förblir oförändrade. Fusionen påverkar inte aktie-

ägaravtalet med de norska skogsägarföreningarna.

Närstående parter

Det existerande aktieägaravtalet slår fast att Moelven ska förbli ett 

oavhängigt dotterbolag som opererar inom ramen för Finnforests strategi.

På enskilda områden inom den ordinarie verksamheten i koncernen görs

transaktioner med ägarna. Detta gäller bland annat köp av timmer, till 

vilket de norska skogsägarna är leverantör. Moelvens marknadsorganisation

i Skandinavien utnyttjas också vid distribution av Finnforestprodukter på

den skandinaviska marknaden, medan Moelven i vissa sammanhang ut-

nyttjar Finnforests marknadsorganisation i Europa. Det förekommer också

ränte- och valutahandel med Metsä Group Financial Services Oy.

Gemensamt för alla dessa transaktioner är att de ska försiggå på armlängds

avstånd. I de fall andra aktörer kan erbjuda bättre priser och/eller villkor

ska dessa utnyttjas. Vidare anges i aktieägaravtalet att Moelvens varumärke

ska upprätthållas.

Andel av

röstberättigade

Aktieägare Antal aktier aktier i procent

Finnforest Abp Finland 66 066 616 51,00 %

Metsäliitto Osuuskunta Finland 18 334 532 14,15 %

Glommen Fond AS Norge 22 662 374 17,49 %

Mjøsen Skog BA Norge 11 945 097 9,22 %

AT Skog BA Norge 6 168 509 4,76 %

Havass Skog BA Norge 3 886 271 3,00 %

Norges Skogeierforbund Norge 109 090 0,08 %

Betsi Håkon Norge 30 000 0,02 %

Forberg Engly Marialf Norge 13 665 0,01 %

Fintling Bjørn Sverige 12 000 0,01 %

Sundkvist Yvonne Sverige 11 000 0,01 %

Eptech Eiendom AS Norge 10 000 0,01 %

Största ägare 129 249 154 99,77 %

Øvrige 972 aksjonærer 292 130 0,23 %

Summa 129 541 284 100,00 %

Forts. not 21.3
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Bedriftsförsamlingen

Namn Antal aktier

Jaakko Punkari (ordförande)

Heikki Asunmaa

Mikael Aminoff

Marti Asunta

Lars-Ole Gimming

Børre Rogstadkjernet

Kjersti Solberg

Christian Ramberg

Harald Løkkesveen*) 100

Rolf Ellevold*)

Lars-Håkan Karlsson*)

Per W. Gunro*)

Suppleanter

Hannu Järvinen

Juha Mäntylä

Halvard Sæther

Helge Urstrømmen

Kritian M. Noer

Knut Aas

Jonny Lindberg*)

Jan Arve Sinnerud*)

*Arbetstagarrepresentanter

Styrelsen

Namn Antal aktier

Runar Lillandt (ordförande)

Ole V. Salvén 1 000 

Arimo Uusitalo

Martin Lillandt

Torstein Opdahl

Even Mengshoel

Iver Melby*)

Arne Rødø*)

Ständig suppleant

Gunde Haglund*)

Suppleanter

Kjersti Narum

Terhi Koipijärvi

Ole Theodor Holth

Mika Paljakka

Leif Kristensen*)

Kåre Kastbakken*)

Odd Henning Kalager*)

Koncernledningen

Namn Antal aktier

Hans Rindal (koncernchef) 200

Anders L. Fossum 100

Dag E. Sand 200

Reidar Mo 200

21.5 – Aktier i Moelven Industrier ASA ägda av medlemmar i bedriftsförsamlingen, styrelsen och koncernledningen

21.6 – Förändring av moderbolagets aktiekapital sedan den 1 januari 1998
Ändring av aktie- Totalt aktie- Ändring Summa

År Typ av ändring kapital i MNOK kapital i MNOK av antal aktier antal 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   

Nominellt värde är 5 NOK.
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Resultaträkning

Belopp i MNOK Not 2005 2004 2003

Övriga rörelseintäkter 1 67,7 132,5 35,7  

Personalkostnader 8 32,8 32,7 19,7  

Avskrivningar 7 15,7 11,1 3,8  

Övriga rörelsekostnader 44,1 57,2 79,0 

Rörelsekostnader 92,6 101,0 102,5

Rörelseresultat -24,9 31,5 -66,8

Resultat från andelar i koncernföretag2) 96,0 64,3 51,6  

Resultat från andelar i närstående företag 13 0,0 0,0 0,0

Ränteintäkt från företag i samma koncern 56,0 57,3 58,4

Övriga ränteintäkter 0,7 0,9 1,2 

Övriga finansiella intäkter 3,3 5,5 13,5  

Räntekostnader till företag i samma koncern -10,6 -7,4 -20,6

Övriga räntekostnader -35,2 -41,5 -34,4

Övriga finansiella kostnader -4,2 -4,3 -2,0

Finansintäkter/finanskostnader 106,0 74,8 67,7

Resultat efter finansiella poster 81,1 106,3 0,9

Skattekostnad 2,3 35,3 23,4 -5,1 

Netto resultat 45,9 82,9 6,0

Årets resultat 45,9 82,9 6,0

Styrelsens förslag till disposition av årets resultat och överföringar av eget kapital

Avsatt till utdelning, 0,25 NOK per aktie (0,15 i 2004/03) -32,4 -19,4 -17,9

Överföring av eget kapital -13,5 -63,5 11,9 

Summa 14 -45,9 -82,9 -6,0

1) Dotterbolagen Moelven Träindustri AS och Moelven Service AS har per den 1 januari 2004 fusionerats med Moelven Industrier ASA.

Jämförelsetalen för resultat och balansräkning i 2003 är inte omarbetade.

2) Inklusive koncernbidrag.

Moelven Industrier ASA1)
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Balansräkning per 12-31

Belopp i MNOK Not 2005 2004 2003

TILLGÅNGAR

Fordran uppskjuten skatt 3 0,0 0,0 38,6

Mark 7 3,5 3,7 3,7

Byggnader och annan fast egendom 7 8,7 12,7 20,1

Maskiner och inventarier 7 1,3 1,4 1,3

Inventarier, verktyg och installationer 7 33,7 44,3 0,3

Summa materiella anläggningstillgångar 47,2 62,1 25,4

Aktier i dotterbolag 11 1 017,3 954,1 930,8

Aktier och andelar i närstående företag 13 0,3 0,3 0,3

Lån till företag inom samma koncern 9 1 038,5 1 087,2 873,5

Aktier och andelar i övrigt 12 9,4 18,7 28,4

Obligationer och andra värdepapper 4 4,1 4,0 6,7

Netto pensionsmedel 8 32,1 33,1 34,7

Summa finansiella anläggningstillgångar 2 101,7 2 097,4 1 874,4

Summa anläggningstillgångar 2 148,9 2 159,5 1 899,8

Kundfordringar 0,8 1,1 0,4

Kundfordringar hos koncernföretag 3,8 2,6 2,1

Lån till koncernföretag 123,1 92,2 108,4

Andra fordringar 2,6 6,8 1,8

Summa fordringar 130,3 102,7 112,7

Kassa och bank 0,2 0,3 0,1

Summa omsättningstillgångar 130,5 103,0 112,8

Summa tilgångar 2 279,4 2 262,5 2 051,2

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Aktiekapital 647,7 647,7 595,2

Egna aktier 0,0 0,0 -15,4

Bundna reserver 180,7 180,7 67,1

Summa bundet eget kapital 828,4 828,4 646,9

Balanserat resultat 305,1 291,7 106,0

Summa eget kapital 14 1 133,5 1 120,1 752,9

Pensionsåtaganden 8 18,4 12,9 9,3

Uppskjuten skatt 3 11,0 19,1 0,0

Summa avsättningar 29,4 32,0 9,3

Skuld till kreditinstitutioner 10 675,2 781,3 594,4

Långfristig skuld till koncernföretag, icke räntebärande 0,0 0,0 227,5

Långfristig räntebärande koncernskuld 22,4 24,0 0,0

Övriga långfristiga skulder 0,6 10,6 10,6

Summa långfristiga skuldar 698,2 815,9 832,5

Checkräkningskredit inom koncernkontosystemet 305,2 217,5 354,8

Leverantörsskulder 4,6 4,0 2,1

Leverantörsskulder till koncernföretag 0,4 2,6 4,7

Kortfristig skuld till koncernföretag, icke räntebärande 19,4 24,9 52,5

Upplupna sociala konstnader 1,7 2,0 1,8

Avsatt för aktieutdelning 32,4 19,4 17,9

Betalbar skatt 31,2 1,7 0,0

Övriga kortfristiga skulder 5 23,4 22,4 22,7

Summa kortfristiga skulder 418,3 294,5 456,5

Summa skulder 1 145,9 1 142,4 1 298,3

Summa eget kapital och skulder 2 279,4 2 262,5 2 098,3

Ställda säkerheter 0,0 0,0 0,0

Ansvarsförbindelser 6 323,2 253,4 236,3

Antal aktier (nominellt värde per aktie 5 NOK) 14 129 542 384 129 542 384   119 042 384

Moelven Industrier ASA
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Kassaflödesanalys

Belopp i MNOK Not 2005 2004 2003

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat före skatt 81,1 106,3 0,9

Årets betalda skatter -13,6 0,0 0,0

Nedskrivning av långfristig fordran 0,0 3,3 0,0

Planenliga avskrivningar 7 15,7 11,1 3,8

Återföring av nedskrivning aktier i dotterbolag 0,9 -76,0 6,0

Vinst/förlust vid försäljning av anläggningstillgångar/aktier -5,2 8,9 43,0

Utbetald, inte kostnadsförd, pensionspremie 6,6 5,7 -1,5

Förändring av omsättningstillgångar exkl kassa och bank och lån 3,3 -6,2 -3,6

Förändring av kortfristiga skulder -0,5 -1,6 -10,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten 88,3 51,5 38,5

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i anläggningstillgångar -2,3 -4,3 -2,9

Nettobetalningar för förvärv/försäljning av dotterbolag -54,8 -197,9 58,5

Inbetalningar vid försäljning av anläggningstillgångar 6,6 4,4 0,0

av för mycket inbetald pensionspremie 0,0 0,0 25,0

Investeringar i finansiella tillgångar 47,9 -212,4 -872,9

Ändring i långsiktig finansiering beroende på fusion mellan moder-dotterföretag 0,0 260,7 116,4

Kortfristig utlåning -30,9 16,2 -4,5

Kassaflöde från investeringsverksamheten -33,5 -133,3 -680,4

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Förändring av kortfristiga lån och checkräkningskredit 82,2 -164,9 286,3

Förändring av långfristiga skulder -117,7 32,3 383,8

Nettoeffekt vid fusion av dotterbolag 0,0 77,1 0,0

Inbetalning vid nyemissioner 0,0 118,3 0,0

Lämnad aktieutdelning -19,4 -19,0 -29,0

Förvärv/försäljning av egna aktier 0,0 38,2 0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -54,9 82,0 641,1

BEHÅLLNING

Årets kassaflöde -0,1 0,2 -0,8

Likvida medel vid årets början 0,3 0,1 0,9

Likvida medel vid årets slut 0,2 0,3 0,1

Moelven Industrier ASA



SKATTEEFFEKT AV TILLFÄLLIGA DIFFERENSER MELLAN 
REDOVISNINGS- OCH SKATTEMÄSSIGA BALANSVÄRDEN (BASERAT 
PÅ 28 PROCENT NOM. SKATT)

3.1 – Uppskjutet skatteåtagande

Belopp i MNOK 2005 2004 2003

Kortfristiga tillfälliga differenser

Fordringsreserver 0,0 0,0 -13,7

Kostnadsavsättningar enligt god redovisningssed -4,7 -2,7 -3,1

Delsumma kortfristiga differenser -4,7 -2,7 -16,8

Långfristiga tillfälliga differenser

Anläggningsreserv 8,6 10,8 -5,9

Vinst och förlustkonto 3,3 3,1 0,5

Pensionsmedel 9,0 9,3 9,7

Pensionsåtaganden -5,2 -3,6 -2,6

Övriga långfristiga poster 0,0 2,2 -23,5

Delsumma långfristiga poster 15,7 21,8 -21,8

Skattereducerande differenser (-), 

skatteökande (+) 11,0 19,1 -38,6

Uppskjutet skatteåtagande 11,0 19,1 0,0

3.2 – Uppskjuten skatteförmån

Belopp i MNOK 2005 2004 2003

Icke utjämnade skattereducerande differenser 0,0 0,0 38,6

Icke utjämnade ackumulerade underskott 0,0 0,0 0,0

Uppskjuten skatteförmån 0,0 0,0 38,6

FORDRINGAR – LÅNGFRISTIGA OBLIGATIONER OCH 
ANDRA FORDRINGAR

Av obligationer och andra fordringar på totalt 4,1 MNOK är 4,1 MNOK

fordran på SIVA Moelv Næringspark AS (4,0 år 2004) och lån till anställda

utgör 0,0 MNOK (0,0 år 2004). 

ANDRA KORTFRISTIGA SKULDER

Andra kortfristiga skulder består i huvudsak av upplupna, icke förfallna

kostnader.

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

Belopp i MNOK 2005 2004 2003

Nettovinst vid försäljning av anläggningstillgångar 5,2 0,8 0,0

Nettovinst vid försäljning av värdepapper 0,0 0,6 0,0

Återföring av nedskrivning aktier i dotterbolag 0,0 76,0 0,0

Dotterbolags andelar av gemensamma kostnader 26,4 22,4 26,9

IT-tjänster 23,4 20,2 0,0

Hyresintäkter – utanför koncernen 1,9 1,8 1,5

Hyresintäkter – inom koncernen 3,9 2,6 3,2

Övrigt 6,9 8,1 4,1

Summa övriga rörelseintäkter 67,7 132,5 35,7

SKATTEKOSTNAD

Belopp i MNOK 2005 2004 2003

Resultat före skattekostnad 81,1 106,3 0,9

28 procent skatt 22,7 29,8 -0,3

Skatteeffekt av permanenta differenser 0,9 -18,2 -1,9

Skatteeffekt av differenser som inte påverkar

grunnlaget för betalbar skatt -0,3 25,6 0,0

Korrigering av skatter från tidigare år 12,0 -13,8 -2,9

Summa skattekostnad 35,3 23,4 -5,1

Skattekostnad består av

Betalbar skatt 43,3 1,6 0,1

Förändring av uppskjuten skatt -8,0 21,8 -5,2

Summa skattekostnad 35,3 23,4 -5,1
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GARANTIANSVAR/-FÖRPLIKTELSER

Belopp i MNOK 2005 2004 2003

Lånegarantier/finansiella garantier 201,3 123,2 104,6

Borgensförbindelser genom

färdigställande- och förskottsgarantier 91,3 98,5 102,4

Skattegarantier 30,6 31,7 29,3

Summa 323,2 253,4 236,3

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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MASKINER, INVENTARIER OCH FAST EGENDOM
Byggnader

Balansvärden och annan Maskiner och

Belopp i MNOK Mark fast egendom anläggningar Inventarier Summa

Anskaffningsvärde per 01-01 3,7 49,0 3,7 64,2 120,6

Nyanskaffningar 0,0 0,0 0,3 2,0 2,3

Avyttringar 0,2 6,0 1,2 1,9 9,3

Anskaffningsvärde per 12-31 3,5 43,0 2,8 64,3 113,6

Ackumulerade planenliga avskrivningar 01-01 0,0 36,3 2,3 19,9 58,5

Ack. avskrivningar på avyttrade anläggningstillgånger 0,0 4,8 1,1 1,9 7,8

Årets avskrivningar        0,0 2,8 0,3 12,6 15,7

Ackumulerade planenliga avskrivningar 12-31 0,0 34,3 1,5 30,6 66,4

Bokfört värde 01-01 3,7 12,7 1,4 44,3 62,1

Bokfört värde 12-31 3,5 8,7 1,3 33,7 47,2

Planenliga avskrivningar i procent 2,5-10 10 20 

LÖN OCH PENSIONSKOSTNADER/PENSIONSÅTAGANDEN

8.1 – Lönekostnad

Belopp i MNOK 2005 2004 2003

Lön 19,9 20,5 14,7

Arbetsgivaravgift 3,2 3,2 3,0

Pensionskostnader 9,3 8,3 1,8

Andra förmåner/övriga personalkostnader inkl. andel som belastar dotterbolag 0,4 0,7 0,2

Summa 32,8 32,7 19,7

8.2 – Pensionskostnader

Belopp i MNOK 2005 2004 2003

Årets intjäning av pensionsrättigheter 2,7 2,9 2,3

Räntekostnad på pensionsåtagandena 3,0 3,2 2,9

Pensionskostnad (brutto) 5,7 6,1 5,2

Förväntad avkastning på pensionsmedlen -3,1 -3,9 -5,5

Resultatförda prognosticerade ändringar och avvikelser 5,2 5,1 1,5

Periodiserad arbetsgivaravgift osäkrade arrangemang 0,7 0,5 0,2

Innskuddspensjonskostnader og andre pensjonskostnader 0,8 0,5 0,4

Pensionskostnad (netto), säkrade och osäkrade arrangemang 0,8 8,3 1,8
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8.3 – Pensionsåtaganden

Belopp i MNOK 2005 2004 2003

Ingående balans 01-01

Intjänade framtida pensioner 55,2 48,3 39,3

Pensioner av framtida lönetillväxt 2,9 3,0 2,3

Pensionsåtaganden (brutto) 58,1 51,3 41,6

Pensionsmedel -59,1 -56,4 -73,6

Icke resultatförda prognosticerade ändringar och avvikelser -20,9 -21,5 -17,7

Arbetsgivaravgift osäkrade arrangemang 1,7 1,2 1,0

Pensionsåtaganden (netto), överfinansiering -20,2 -25,4 -48,7

Utgående balans 12-31

Pensionsåtaganden (brutto) 64,7 58,1 49,2

Pensionsmedel (förväntade) -55,0 -59,1 -54,3

Icke resultatförda prognosticerade ändringar och avvikelser -25,7 -20,9 -21,5

Arbetsgivaravgift osäkrade arrangemang 2,3 1,7 1,2

Pensionsåtaganden (netto), överfinansiering -13,7 -20,2 -25,4

Summa netto pensionsmedel, säkrade arrangemang som kan nettobokföras -32,1 -33,1 -34,7

Summa pensionsåtaganden, säkrade arrangemang som icke kan nettobokföras mot överfinansierade arrangemang 18,4 12,9 9,3
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Bolagets totala pensionsåtagande (TBO) för säkrade arrangemang är

beräknade till 59,5 MNOK vid utgången av 2005. TBO är nuvärdet av det

sannolika pensionsåtagandet som ligger i pensionsarrangemangen

om medlemskåren förblir i systemet ända fram till pensionsåldern. 

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 företagspension. Bolaget har under 

2003 återfört 25,0 MNOK från beskattning, med hänvisning till lag om 

företagspension. 

8.4 – Ekonomiska förutsättningar

2005 2004 2003

Avkastning på pensionsmedel 6,0 % 7,0 % 7,5 %

Diskonteringsränta 5,0 % 6,0 % 6,5 %

Årlig lönetillväxt och tillväxten i

folkpensionens grundbelopp (G-vekst) 3,0 % 3,3 % 3,3 %

Årlig reglering av pensioner under utbetalning 2,5 % 2,5 % 2,5 %

Pensionsåtagandena omfattar för de säkrade arrangemangen totalt

153 personer, härav 76 aktiva och 77 pensionärer. Årlig kostnad avs. prog-

nosticerad avvikelse är baserad på en periodisering utifrån förväntad

återstående tjänstetid hos medlemskåren på 13 år.

Avgiftsbestämda pensionsplaner

Moelven har beslutat att alla nyanställda från och med 2005-01-01 ska

anslutas till avgiftsbestämda pensionsplaner. Hösten 2005 fick alla tidigare

anställda välja mellan övergång till avgiftsbestämda pensionsplaner från

och med 2006-01-01, eller att fortsätta i de förmånsbestämda planerna.

Drygt 40 procent av företagets anställda valde att gå över till 

avgiftsbestämda pensionsplaner.

FINANSIELL MARKNADSRISK

Tillgångar som det finns en finansiell marknadsrisk knuten till, består av

lån i valuta till dotterbolag, huvudsakligen i SEK. Valutaexponeringen

reduceras genom skulder till kreditinstitut i samma valuta. I syfte att bistå

dotterbolagen i samband med täckning av risk rörande köp och försäljning 

av valuta kan, inom ramar definierade av styrelsen, egna valutapositioner

utnyttjas vid intern växling. Ränterisken knuten till samma skuld- och 

fordringsförhållanden har reducerats genom användning av FRA-kontrakt, 

ränteswappar knutna till skulden och rörlig ränta för fordringen.
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AKTIER I DOTTERBOLAG
Bolagets Antal aktier i Totalt Bokfört värde

Belopp i 1 000 NOK Ägarandel i % aktiekapital Moelvens ägo nominellt 2005-12-31

Moelven Industrier ASA äger

Moelven Timber AS 100,0 100 000   10 000   100 000   120 902   

Moelven Van Severen AS  100,0 35 000   3 500   35 000   35 006   

Moelven Østerdalsbruket AS 100,0 18 000   2 000   20 000   20 006   

Moelven Våler AS 100,0 48 000   4 800   48 000   48 006   

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   5 500   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   

Moelven Hen AS 100,0 10 000   1 000   10 000   5 005   

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   6 200   

Moelven Byggindustri 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   19 029   

Moelven Elektro AS 100,0 12 000   40 000   8 000   12 000   

Mocon Holding AS 100,0 68 000   68 000   68 000   74 167   

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 Laminated Timber Str. Ltd 100,0 GBP 36 3 600   GBP 6 1   

Moelven Are AS 100,0 300 3 000   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   

Fireguard Scandinavia AS 100,0 1 549   15 479   1 549   4 151   

Moelven Virke AS 100,0 5 000 50 000   5 000 4 546   

Summa Moelven Industrier ASA 1 017 323 

Moelven Industrier AB äger

Moelven Notnäs AB 100,0 SEK 3 250 650 000   SEK 3 250 42 525   

Moelven List AB 100,0 SEK 5 500 55 000   SEK 5 500 18 739   

Moelven Byggmodul AB 100,0 SEK 50 000 5 000   SEK 50 000 42 012   

Moelven Norsälven AB 100,0 SEK 3 500 35 000   SEK 3 500 38 273   

Moelven Ransbysågen AB 100,0 SEK 1 000 10 000   SEK 1 000 14 459   

11

SKULDER
Ram Utnyttjande Återstående löptid i mån.

Belopp i MNOK 2005 2004   2003   2005 2004   2003   2005  2004   2003

Kreditram 0,0 0,0 252,4 0,0 0,0   139,0 0,0  0,0 0,0

Kreditram 370,0 390,0 410,0 233,9 182,6 328,0 28,5 40,5 52,5

Kreditram 400,0 400,0 400,0 127,6   159,8 0,0  36,0  48,0 60,0  

Kreditram 50,0 50,0 0,0   16,1  16,6 0,0  45,0  57,0 0,0  

Terminslån 0,0 102,7 127,4 0,0 102,7 127,4 0,0  5,0 17,0 

Terminslån 297,7 319,6 324,4 297,7 319,6 0,0   36,0  48,0 60,0  

Summa 1 117,7 1 262,3 1 514,2 675,2 781,3 594,4 

Lånen har tagits upp med negativ pantsättningsförklaring.

De har vanliga klausuler knutna till soliditet och kassaflöde baserade på Moelvenkoncernens konsoliderade bokslut.
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Moelven Värmlands Trä AB 100,0 SEK 3 000 3 000   SEK 3 000 27 981   

Moelven Component AB 100,0 SEK 2 580 25 800   SEK 2 580 6 630   

UJ-Trading AB 100,0 SEK 1 500 15 000   SEK 1 500 7 655   

Skåre Kontorshotell AB 100,0 SEK 100 1 000   SEK 100 617   

Moelven Wood AB 100,0 SEK 9 000 90 000   SEK 9 000 8 536   

Modulpoolen i Sandsjöfors AB 100,0 SEK 100 1 000   SEK 100 27 778   

Moelven Notnäs Wood AB 100,0 SEK 3 800 38 000   SEK 3 800 13 098   

Plyfa Göteborg AB 100,0 SEK 250 100   SEK 250 510   

Moelven Valåsen Wood AB 100,0 SEK 20 100 201 000   SEK 20 100 24 143   

Moelven Valåsen AB          100,0 SEK 50 000 500 000   SEK 50 000 127 575   

Moelven Dalaträ AB                           100,0 SEK 20 000 200 000   SEK 20 000 46 778   

Moelven Eurowand AB                                     100,0 SEK 40 000 40 000   SEK 40 000 51 540   

Areco Holding Sweden AB 100,0 SEK 200 2 200   SEK 200 204   

Mobilarum AB 100,0 SEK 100 1 000   SEK 100 20 597   

Moelven Edanesågen AB 100,0 SEK 400 4 000   SEK 400 62 024   

Moelven Nössemark Trä AB 100,0 SEK 300 3 000   SEK 300 47 816   

Moelven Årjängs Såg AB 100,0 SEK 300 3 000   SEK 300 42 525   

Moelven Tom Heurlin AB 100,0 SEK 1 500 1 500   SEK 1 500 42 525   

Moelven Skog AB 80,0 SEK 3 200 400   SEK 3 200 3 402   

Edane Skogs AB 100,0 SEK 100 1 000   SEK 100 111   

Moelven Byggmodul Kil AB 100,0 SEK 1 000 10 000   SEK 1 000 2 892   

Moelven Byggmodul Torsby AB 100,0 SEK 630 9 000   SEK 630 1 021   

Mobilarum Rental AB 100,0 SEK 2 000 20 000   SEK 2 000 1 892   

Moelven Byggfinansiering AB 100,0 SEK 275 2 750   SEK 275 6 841   

Sandsjöfors Byggleasing AB 100,0 SEK 1 000 1 000   SEK 1 000 425   

Summa Moelven Industrier AB 731 124   

Moelven ByggModul AB äger

Moelven ByggModul Sandsjöfors AB 100,0 SEK 3 600 36 000   SEK 3 600 0   

Moelven Byggindustri 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 Byggindustri AS 56 860   

Mocon Holding AS äger

Moelven Limtre AS 100,0 11 000   11 000   11 000   43 028   

Moelven Töreboda AB 100,0 SEK 12 000 120 000   SEK 12 000 42 000   

Moelven Holzleimbau GmbH 100,0 EUR 200 20   EUR 0 0   

Summa Mocon Holding AS 85 028   

Moelven Elektro AS äger

Mesna Installasjon AS 100,0 100   100   100   6 000   

AKTIER OCH ANDELAR I ANDRA FÖRETAG, LÅNGFRISTIGA
Bolagets Antal aktier i Totalt Bokfört värde

Belopp i 1 000 NOK Ägarandel i % aktiekapital Moelvens ägo nominellt 2005-12-31

Vamo AS 45,0 100   4 500   45   45   

Mjøskompetanse AS 15,4 130   2   20   20   

SIVA Moelv Næringspark AS 40,0 20 000   8 000   8 000   8 000   

Såkorninvest Innlandet AS 3,3 7 500   2 500   250   100   

Støren Trelast AS 14,3 8 647   12 400   1 240   1 100   

Övriga 181   

Summa Moelven Industrier ASA 9 446   
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AKTIER (20 PROSENT -) OCH ANDELAR I NÄRSTÅENDE FÖRETAG, ENLIGT KAPITALANDELSMETODEN

Värde per Balans ökning/ Värde Andel

Belopp i 1 000 NOK Ägarandel i % den 2005-01-01 minskning 2005-12-31 resultat

Vamo KS1) 40,5 37 -12 25 -12

Moelven Elementbygg KS (under avveckling) 100,0 230 230

Summa 267 -12 255 -12

1) Vamo KS har givit ett lån till Moelven Industrier ASA på 0,6 MNOK per den 2005-12-31 (0,7 år 2004).

EGET KAPITAL
Fria Summa

Belopp i MNOK Aktiekapital Överkursfond Egna aktier reserver Årets resultat eget kapital

Ingående balans 2005-01-01 647,7 180,7 0,0 291,7 1 120,1

Årets resultat 45,9 45,9

Disposition av årets resultat 13,5 -13,5 0,0

Avsatt til aktieutdelning -32,4 -32,4

Utgående balans 2005-12-31 647,7 180,7 0,0 305,1 0,0 1 133,5
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02 Koncernen 28 Verksamheten    48 Ansvar    62 Bokslut och noter

ANTAL ANSTÄLLDA

Genomsnittligt antal anställda år 2005 var 44 (46 år 2004).

FÖRMÅNER, LÅN OCH SÄKERHETER TILL LEDANDE
BEFATTNINGSHAVARE, AKTIEÄGARE M FL

Belopp i 1 000 NOK, utbetalt under räkenskapsåret 2005 2004 2003

Revisionsarvoden 375,0 325,0 290,0

Konsultarvoden til revisor för andra tjänster 71,0 273,0 552,7

Styrelsearvoden 822,0 850,0 845,0

Arvoden till Bedriftsförsamlingen 235,0 185,0 170,0

Lön til koncernchef 1 493,0 2 025,2 1 843,5

Andra förmåner til koncernchef 179,0 128,1 168,4

För 2005 uppgick revisionsarvodena för koncernen totalt till 4,0 MNOK

(3,9 år 2004).
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Revisionsberättelse för år 2005

Moelven årsredovisning 2005 89

Vi har granskat bokslutet för Moelven Industrier ASA för räkenskapsåret 2005, som utvisar en vinst på 45 936 000 NOK för moderbolaget och en vinst på 

67 934 000 NOK för koncernen. Vi har också granskat upplysningarna i årsredovisningen om bokslutet, förutsättningarna för fortsatt drift och framlagt 

förslag till användning av årets vinst. Bokslutet består av resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter och koncernredovisning. Räkenskapslagens

regler och norsk god redovisningssed har använts vid utarbetandet av bokslutet. Bokslutet och årsredovisningen har avgivits av bolagets styrelse och 

koncernchef. Vår uppgift är att uttala oss om bokslutet och övriga förhållanden i enlighet med revisionslagens krav.

Vi har utfört revisionen i enlighet med lagar, föreskrifter och god revisionssed i Norge, samt revisionsstandards antagna av Den norske Revisorforening.

Revisionsstanderna kräver att vi planlägger och utför revisionen för att uppnå betryggande säkerhet för att årsbokslutet inte innehåller väsentlig felinfor-

mation. Revisionen omfattar kontroll av valda delar av materialet som informationen i årsbokslutet bygger på, bedömning av använda räkenskapsprinciper

och väsentliga bokslutsprognoser, samt värdering av innehållet i och presentationen av årsbokslutet. I den omfattning som följer av god redovisningssed,

omfattar revisionen också genomgång av företagets förmögenhetsförvaltning, räkenskapssystem och interna kontrollsystem. Vi anser att vår revision ger en

rimlig grund för vårt uttalande.

Vi anser att

• bokslutet har avlämnats i enlighet med lagar och föreskrifter och ger en rättvisande bild av företagets och koncernens ekonomiska ställning 

den 31 december 2005 och att resultatet och kassaflödet under räkenskapsåret överensstämmer med god norsk redovisningssed

• ledningen har uppfyllt sina skyldigheter att sörja för ordentlig och tydlig registrering och dokumentation av räkenskapsupplysningar i enlighet 

med norsk lag och god redovisningssed

• upplysningarna i årsredovisningen om bokslutet, förutsättningarna för fortsatt drift och framlagt förslag till användning av årets vinst är i 

överensstämmelse med bokslutet och i enlighet med lagar och föreskrifter.

Oslo den 1 februari 2006 

PricewaterhouseCoopers AS

Svein-A. Martinsen

Statsautorisert revisor

Not: Denna översättning från norska är gjord endast av informationsskäl.

I möte den 1 februari 2006 har bedriftsförsamlingen behandlat styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och förslag till bokslut 

för år 2005 för Moelven Industrier ASA och koncernen, samt förslag till aktieutdelning och disposition av årets vinst i Moelven Industrier ASA.

Bedriftsförsamlingen tillstyrker att bolagsstämman godkänner styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och förslag till bokslut för 

år 2005 för Moelven Industrier ASA och koncernen, samt förslaget till aktieutdelning och disposition av årets vinst i Moelven Industrier ASA.

1 februari 2006

Jaakko Punkari

Bedriftsförsamlingens ordförande

Bedriftsförsamlingens uttalande



Norge
Moelven Industrier ASA

Box 134, NO-2391 Moelv

Tel. +47 62 34 70 00

Fax. +47 62 36 92 80

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.com

Moelven Byggfinansiering AS

Box 134, NO-2391 Moelv 

Tel. +47 62 34 70 00 

Fax. +47 62 36 93 22

Moelven Byggsystemer

Box 63, NO-2051 Jessheim 

Tel. +47 63 99 65 50

Fax. +47 63 97 04 86

post.byggindustri@moelven.com

Moelven ByggModul AS

Box 163, NO-2391 Moelv 

Tel. +47 62 34 70 00 

Fax. +47 62 36 95 78

post.byggmodul@moelven.com

www.byggmodul.moelven.com

Moelven Eidsvoll AS

NO-2080 Eidsvoll

Tel. +47 63 92 48 80

Fax. +47 63 92 49 00

post.eidsvoll@moelven.com

Moelven Eidsvold Værk AS

NO-2074 Eidsvoll Verk

Tel. +47 63 95 92 00

Fax. +47 63 95 92 01

post.eidsvark@moelven.com

Moelven Elektro AS

Box 54, NO-2391 Moelv 

Tel. +47 62 34 70 00 

Fax. +47 62 34 72 71

post.elektro@moelven.com

Moelven Langmoen AS

Strandsagvn. 4

NO-2380 Brumunddal

Tel. +47 62 33 27 00

Fax. +47 62 33 27 19

post.langmoen@moelven.com

Moelven Limtre AS

Box 143, NO-2391 Moelv 

Tel. +47 06 123 

Fax. +47 62 33 40 01

post.limtre@moelven.com

www.limtre.no

Avdeling Agder

NO-4730 Vatnestrøm 

Tel. +47 06 123

Fax. +47 37 96 11 80

post.limtre@moelven.com

Moelven Løten AS

Rokosjøen, NO-2340 Løten

Tel. +47 62 54 75 00

Fax. +47 62 54 75 01

post.loten@moelven.com

Moelven Mjøsbruket AS

NO-2836 Biri

Tel. +47 61 14 52 00

Fax. +47 61 14 52 10

post.mjosbruket@moelven.com

Moelven Nordia AS

Box 63, NO-2051 Jessheim 

Tel. +47 63 99 65 50

Fax. +47 63 97 04 86

post.nordia@moelven.com

www.nordia.no

Moelven Nordia Prosjekt AS

Box 2904 Tøyen, NO-0608 Oslo 

Tel. +47 06 050 

Fax. +47 22 68 79 65

post.nordia@moelven.com

www.nordia.no

Moelven Numedal AS

NO-3620 Flesberg

Tel. +47 32 29 50 00

Fax. +47 32 29 50 01

post.numedal@moelven.com

Moelven Soknabruket AS

NO-3534 Sokna

Tel. +47 32 14 45 00

Fax. +47 32 14 45 01

post.soknabruket@moelven.com

Moelven Telemarksbruket AS

Rotebergvegen 21, NO-3800 Bø

Tel. +47 35 95 44 00

Fax. +47 35 95 44 01

post.telemarksbruket@moelven.com

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.timber.moelven.com

Moelven Treinteriør AS

NO-2372 Brøttum

Tel. +47 62 35 97 77

Fax. +47 62 35 97 70

post.treinterior@moelven.com

Moelven Van Severen AS

Servicebox 1015, NO-7809 Namsos

Tel. +47 74 21 33 00

Fax. +47 74 21 33 91

post.vanseveren@moelven.com

Moelven Virke AS

Box 164, NO-2391 Moelv

Tel. +47 62 34 70 00 

Fax. +47 62 36 90 88

post.virke@moelven.com

Moelven Våler AS

NO-2435 Braskereidfoss

Tel. +47 62 42 80 00

Fax. +47 62 42 39 31

post.valer@moelven.com

Avdeling Elverum

Vestsiveien 269, NO-2411 Elverum

Tel. +47 62 42 59 80

Fax. +47 62 42 59 81

post.elverum@moelven.com

Moelven Wood AS

NO-2074 Eidsvoll Verk

Tel. +47 63 95 97 50

Fax. +47 63 95 97 80

post.wood@moelven.com

www.wood.moelven.com

Moelven Østerdalsbruket AS

NO-2480 Koppang

Tel. +47 62 46 29 00

Fax. +47 62 46 29 01

post.osterdalsbruket@moelven.com

Sverige
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 ByggModul AB

Administration och Marknad

Produktionsenhet Kil

Snickerigatan 1, SE-665 33 Kil

Tel. +46 (0)554 68 80 00

Fax. +46 (0)554 68 80 29

post.kil@moelven.com

www.moelvenbyggmodul.com

Produktionsenhet Säffle

Brovägen 27, SE-661 93 Säffle 

Tel. +46 (0)533 461 30 

Fax. +46 (0)533 461 66

post.saffle@moelven.com

Produktionsenhet Sandsjöfors

SE-571 64 Sandsjöfors

Tel.  +46 (0)380 37 57 50

Fax. +46 (0)380 37 52 12

post.sandsjofors@moelven.com

Produktionsenhet Torsby

Oleby. SE-685 92 Torsby

Tel.  +46 (0)560 68 98 80

Fax. +46 (0)560 68 98 89

post.torsby@moelven.com

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.com
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Moelven Dalaträ AB

SE-780 40 Mockfjärd

Tel. +46 (0)241 21 800

Fax. +46 (0)241 21 159

post.dalatra@moelven.com

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.com

Moelven Eurowand AB

Aspholmsvägen 12A

Box 1322, SE-701 13 Örebro

Tel. +46 (0)19 21 86 00 

Fax. +46 (0)19 27 22 75

post.eurowand@moelven.com

www.moelven.eurowand.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.com

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.com

Moelven Notnäs AB

Box 223, SE-685 25 Torsby

Tel. +46 (0)560 168 00

Fax. +46 (0)560 717 90

post.notnas@moelven.com

Moelven Notnäs Wood AB

Notnäsvägen 9, SE-685 33 Torsby

Tel. +46 (0)560 168 00

Fax. +46 (0)560 109 85

post.notnas@moelven.com

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.com

Moelven Ransbysågen AB

Branäsvägen 35

SE-680 60 Sysslebäck 

Tel. +46 (0)564 431 20 

Fax. +46 (0)564 431 45

post.ransby@moelven.com

Moelven Skog AB

Box 18, SE-668 21 Ed 

Tel. +46 (0)534 622 50 

Fax. +46 (0)534 622 59 

post.moelvenskog@moelven.com

www.moelven-skog.com

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.com

Moelven Töreboda AB

Box 49, SE-545 21 Töreboda

Tel. +46 (0)506 481 00

Fax. +46 (0)506 162 63

post.toreboda@moelven.com

www.moelventoreboda.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.com

Moelven Valåsen Wood AB

Box 405, SE-691 27 Karlskoga

Tel. +46 (0)586 655 00

Fax. +46 (0)586 72 81 95

post.woodab@moelven.com

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.com

Moelven Wood AB

Box 8006, SE-650 08 Karlstad

Tel. +46 (0)54 53 64 00

Fax. +46 (0)54 53 64 10

post.woodab@moelven.com

www.moelvenwood.com

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.com

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.com

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

Danmark
Moelven Danmark A/S

Smedeland 3, DK-2600 Glostrup 

Tel. +45 82 37 48 00

Fax. +45 43 43 63 43

moelvendanmark@moelven.com

www.moelven.dk

England
Moelven Laminated Timber

Structures Ltd.

Unit 10 Vicarage Farm Winch R. Fair

OAK Estleigh Hampshire 5O57 HD

Tel. +44 238 06 95 566

Fax. +44 238 06 95 577

moelvenlts@aol.com

Finland
Finnforest Corporation

Box 10, FI-02020 Metsä

Tel. +358 (0)1046 05

Fax. +358 (0)1046 94 863

info@finnforest.com

www.finnforest.com

Metsäliitto Osuuskunta

Box 10, FI-02020 Metsä

Tel. +358 (0)1046 01

Fax. +358 (0)1046 94400
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www.moelven.com 

Vi tänker tillsammans
med våra kunder när 
vi utvecklar nya projekt.

Kunskap om mark-
naden och effektiv 
distribution ger
nöjda kunder.

När vi fäller ett träd
används varje flisa.




