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Verdens lengste trebru i limtrekonstruksjoner over Glomma ved Flisa.

•Driftsinntektene for 2004 økte til NOK 5773,2 mill. (4 864.1), i fjerde kvartal
NOK 1380,1 mill (1251,4)

•Driftsresultatet for 2004 ble NOK 70,3 mill. (100,6), i 4. kvartal NOK 6,2 mill. (6,8)

•Stabile priser for saget virke av gran, mens prisen for furu har falt ytterligere

•Aktiviteten i yrkesbyggmarkedet fortsatt på et lavt nivå, men god ordresituasjon innen
både Byggmoduler og Bygginnredning

•Driftsinntektene for 2004 økte til NOK 5773,2 mill. (4 864.1), i fjerde kvartal
NOK 1380,1 mill (1251,4)

•Driftsresultatet for 2004 ble NOK 70,3 mill. (100,6), i 4. kvartal NOK 6,2 mill. (6,8)

•Stabile priser for saget virke av gran, mens prisen for furu har falt ytterligere

•Aktiviteten i yrkesbyggmarkedet fortsatt på et lavt nivå, men god ordresituasjon innen
både Byggmoduler og Bygginnredning
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Per 31.12

4. kvartal

2004 2003 2002 2004 2003 2002

Immaterielle eiendeler 0,2 15,3 -1,3 9,6 29,2 32,7

Varige driftsmidler 0,5 -31,3 35,8 1.137,6 860,9 803,5

Finansielle anleggsmidler -13,7 -29,1 12,5 116,6 125,4 152,3

Sum anleggsmidler -13,0 -45,1 47,0 1.263,8 1.015,5 988,5

Varer 38,6 58,5 58,9 908,3 708,2 665,0

Fordringer og likvider -180,5 -221,9 -281,3 712,1 639,8 486,7

Sum omløpsmidler -141,9 -163,4 -222,4 1.620,4 1.348,0 1.151,7

Sum eiendeler -154,9 -208,5 -175,4 2.884,2 2.363,5 2.140,2

Selskapskapital* 0,0 0,0 0,0 647,7 579,8 579,8

Øvrig egenkapital -48,4 -63,5 -14,9 425,1 343,7 338,7

Sum egenkapital -48,4 -63,5 -14,9 1.053,4 923,5 918,5

Langsiktig gjeld inkl. avsetn. for forpliktelser -102,1 -137,8 -175,3 1.012,3 738,6 578,5

Kortsiktig gjeld -4,4 -7,2 14,8 818,5 701,4 643,2

Sum gjeld -106,5 -145,0 -160,5 1.811,4 1.440,0 1.221,7

Sum egenkapital og gjeld -154,9 -208,5 -173,9 2.884,2 2.363,5 2.140,2

Netto rentebærende gjeld -68,7 -122 -124 872,3 624 498

Sysselsatt kapital -98,3 -185 -137 1.943,7 1.594 1.418

Netto driftskapitalbinding -129,3 -132 -145 1.128,7 895 742

NOK mill.

Endring i 4. kvartal

Endring i egenkapital for konsernet
Inngående egenkapital 1.101,8 987,0 933,4 923,5 918,5 878,9
Periodens resultat/årsresultat - for minoritet -23,9 -16,8 17,0 -2,5 32,2 71,4
Tilgang ved kapitalutvidelse 0,0 0,0 0,0 117,9 0,0 0,0
Valutadifferanse -1,9 -6,5 -2,3 -5,0 12,7 0,0
Avsatt til aksjeutbytte -19,4 -17,9 -29,8 -20,5 -17,9 -29,8
Kjøp/salg - Egne aksjer 0,0 0,0 0,8 38,3 0,0 0,8
Endring i reklassifisert eiendel -3,5 -22,2 0,0 1,0 -22,2 0,0
Minoritetsinteresser 0,0 -0,1 -0,6 0,7 0,2 -2,8
Periodens/årets endring -48,7 -63,5 -14,9 129,9 5,0 39,6
Sum egenkapital 1.053,4 923,5 918,5 1.053,4 923,5 918,5

*129.542.384 aksjer à NOK 5,00, korrigert for 1.100 egne aksjer.

Kvartalsrapporten er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsipper som benyttes i årsregnskapet og i henhold til NRS 11 om delårsrapportering.

NOK mill. 2004 2003 2002 2004 2003 2002

Driftsinntekt 1.380,1 1.251,4 1.175,3 5.773,2 4.864,1 4.618,4

Avskrivning 47,4 36,0 37,6 177,5 146,1 147,4

Varekostnad 907,2 784,5 682,3 3.667,3 3.020,7 2.772,7

Annen driftskostnad 1.381,3 424,1 423,5 1.858,1 1.596,7 1.558,9

Driftsresultat 6,2 6,8 31,9 70,3 100,6 139,4

Inntekt på investering i tilknyttet selskap -1,3 -3,5 0,2 -3,7 -5,9 -0,4

Rente- og andre finansinntekter 3,1 -2,3 3,2 10,6 14,7 9,2

Rente- og andre finanskostnader -16,6 -4,6 -12,4 -60,6 -44,9 -49,1

Ordinært resultat før skattekostnad -8,6 -3,6 22,9 16,6 64,5 99,1

Beregnet skattekostnad på ordinært resultat 15,0 13,2 5,9 19,0 32,3 27,7

Minoritetsinteresser 0,3 -0,2 0,6 0,7 -0,3 2,8

Periodens resultat/Årsresultat -23,2 -17,0 17,6 -1,8 31,9 74,2

Proforma, inkl. Are-gruppen i 2003 og 2002

Driftsinntekt 1.380 1.405 1.355 5.773 5.564 5.239

Avskrivninger 47 41 48 178 177 179

Driftsresultat 6 14 43 70 128 177

Netto driftsmargin i prosent 0,4 1,0 3,2 1,2 2,0 3,0

Sum eiendeler 2.962 2.986 2.690 2.884 2.829 2.615

Egenkapitalandel i prosent 36,5 39,0 35,0 36,5 35,0 39,0

Antall ansatte 3.201 3.176 3.418 3.191 3.150 3.420

Hele
Resultatregnskap

Balanse
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2004 2003 2002 2004 2003 2002

Netto driftsmargin (i %) 0,4 0,5 2,7 1,2 2,1 3,0

Brutto driftsmargin (i %) 3,9 3,4 5,9 4,3 5,1 6,2

Rentabilitet på sysselsatt kapital - årsbasis (i %) 1,2 1,7 8,6 3,7 6,8 9,1

Resultat per aksje (i NOK) -0,18 -0,15 0,15 -0,02 0,28 0,64

Kontantstrøm per aksje (i NOK) 0,28 0,36 0,49 1,41 1,96 2,05

Invest. i prod. midler, ekskl. oppkjøp 57 57 41 199 189 119

Egenkapitalandel (i %) 36,5 39,1 42,9 36,5 39,1 42,9

Omsetningsandel utenfor Skandinavia (i %) 21 22 26 21 22 25

Antall ansatte 3.201 2.878 3.112 3.191 2.853 3.108

Antall aksjonærer 991 998 999 989 996 999

Gjennomsnittlig antall aksjer 129 541 284 115 954 584 115 953 313 126 778 028 115 954 584 115 953 313

NOK mill.

Hele

2004 2003 2002 2004 2003 2002

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 96,0 152,9 198,8 66,5 116,5 405,1
Kontantstrøm fra resultatposter 37,5 41,9 56,9 178,3 227,7 237,9

Kontantstrøm fra arbeidskapital 58,5 111,0 141,9 -111,8 -111,2 167,2

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -97,5 -42,9 -35,1 -180,8 -176,7 -110,8

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -50,5 -173,3 -208,4 86,0 68,6 -303,2

Endring i likviditet i perioden -52,0 -63,3 -44,7 -28,3 8,4 -8,9

Likviditetsbeholdning -52,5 -63,7 -44,7 16,6 45,4 37,4

Ubenyttede trekkmuligheter 158,8 235,1 183,3 889,8 630,8 733,8

Disponibel likviditet 106,3 171,4 138,4 906,4 676,2 769,3

Endring gjennom oppkjøp/salg av selskaper:

Anleggsmidler - - -5,1 294,8 20,0 -5,1

Omløpsmidler - - -0,1 274,0 36,7 -0,1

Likvider - - 0,3 32,5 0,6 0,3

Sum eiendeler - - -4,9 601,3 57,3 -4,9

Egenkapital - - 1,0 186,4 -0,3 1,0

Rentebærende gjeld - - -5,5 248,0 44,3 -5,5

Rentefri gjeld - - -0,4 166,9 13,3 -0,4

Sum egenkapital og gjeld - - -4,9 601,3 57,3 -4,9

NOK mill.

HeleEndring i 4. kvartal

2002: Salg av virksomheten i Norra Ny Skogs AB og Moelven Iberica SL. Oppkjøp av Nordisol Akustk i Karlstad AB.
2003: Oppkjøp av Finnforest Danmark A/S, Plyfa Göteborg AB og Woodpaint i Karlstad AB. Dekonsolidering av Aicher GmbH som tilknyttet selskap.
2004: Oppkjøp av Are-gruppen og Mobilarum AB.

4. kvartal

For kvartalene i 2002 – 2004For kvartalene i 2002 – 2004

Kontantstrøm

Nøkkeltall

Driftsinntekter Driftsresultat
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Hovedtrekk
Styret har i 2004 fortsatt de siste
årenes arbeid med å forbedre stil-
lingen for konsernets virksomhets-
områder. Skandinavia er fortsatt
betraktet som konsernets hjemme-
marked og produksjonen skjer med
tilnærmet like andeler i Sverige og
Norge.

Resultatmessig har utviklingen fra
annet halvår 2003 dessverre fortsatt
og årsresultatet for 2004 er ikke til-
fredsstillende. Det har derfor også i
2004 vært arbeidet både med å for-
bedre strukturen på konsernets virk-
somhet og å gjennomføre en rekke
operative forbedringer. Som ledd i
den interne struktureringen av kon-
sernets virksomhet er produksjonen
på sagbruket Kværnum og høvleri-
ene Gol og Hen avviklet. Dette har
latt seg gjøre uten at det samlede
aktivitetsnivået i Moelven
Treindustri har blitt redusert.

Driftsinntekter og resultat
Konsernets driftsinntekter ble NOK
5 773,2 mill. mot NOK 4 864,1 mill.
i 2003. Driftsresultatet ble  NOK
70,3 mill., en nedgang fra NOK 100,6
mill. året før. Proforma driftsinntek-
ter og driftsresultat for 2003 hensyn-
tatt oppkjøpet av Are gruppen var
henholdsvis NOK 5 564 mill. og
NOK 128 mill. Hovedårsakene til
resultatsvekkelsen er at et fortsatt
svakt marked for nye yrkesbygg gjør
at Moelven Byggindustri til tross for
tiltak som er gjennomført, ikke er i

stand til å oppnå de marginer man
har operert med tidligere. For
Moelven Treindustri har forholdet
mellom råstoff- og ferdigvarepriser
gjort at  sagbrukenes lønnsomhet
har blitt svekket. Høvlerier og lim-
trefabrikker har hatt en postitiv
utvikling, men samlet hadde
Moelven Treindustri likevel en
tilbakegang i resultatet. Netto finans-
kostnader økte fra NOK 30,2 mill. i
2003 til NOK 50,0 mill. i 2004.
Økningen skyldes hovedsakelig høy-
ere netto rentebærende gjeld som
følge av kjøp av virksomheter.

Resultat før skatt ble NOK 16,6
mill. (64,5) mens resultat etter skatt
endte på minus NOK 2,5 mill. (pluss
NOK 32,2) tilsvarende NOK -0,02
per aksje (pluss 0,28). Årets skatte-
kostnad inneholder en korreksjons-
post vedrørende endrede skattere-
gler for gevinst og tap på aksjer.
Betalbar skatt utgjør NOK 5,5 mill.
(0,5). Kontantstrømmen fra resultat-
poster var NOK 178,3 mill. (227,7)
hvilket tilsvarer  NOK 1,41 per aksje
(1,96).

I fjerde kvartal isolert ble drifts-
inntektene NOK 1 380,1 mill.
(1 251,4) og driftsresultatet NOK
6,2 mill. (6,8). Proforma driftsinntek-
ter og driftsresultat for 2003 inklu-
dert oppkjøpt virksomhet, var hen-
holdsvis NOK 1 405 mill. og NOK 14
mill.

Forretningsområdene

Moelven Treindustri
Selskapene innen Moelven
Treindustri driver mekanisk bearbei-

ding av tre og hoveddelen av leveran-
sene blir enten direkte eller indirekte
trebaserte byggvarer.
Forretningsområdet er delt inn i
Timber (sagbruk), Wood (høvlerier)
og Limtre (limtrefabrikker). Totalt
endte driftsinntektene på NOK
4 559,9 mill. (3 554,3) og driftsresul-
tatet ble NOK 78,2 mill. (93,2).
Proforma tall for 2003 inkludert Are
gruppen viser driftsinntekter på
NOK 4 255,0 mill. og et driftsresultat
på NOK 120,6 mill.

I fjerde kvartal  isolert ble drifts-
inntektene NOK 1 059,7 mill. (879,4)
og driftsresultatet NOK 12,0 mill.
(1,6). Tilsvarende proforma tall for
2003 var henholdsvis NOK 1.033,0
mill. og NOK 8,8 mill.

Sagbrukene innen Timber hadde
et vanskelig år i 2004, hvor den nega-
tive trenden fra slutten av 2003 fort-
satte. Den vedvarende ubalansen
mellom råstoffkostnader og ferdigva-
repriser for de svenske sagbrukene
som anvender furu har gjort det
meget vanskelig å oppnå tilfredsstil-
lende lønnsomhet for disse enhetene.
For gran har prisutviklingen vært
stabil til positiv. Det er i løpet av året
truffet en rekke effektivisering- og
kostnadsbesparelsestiltak som for-
ventes å gi effekter i 2005. 

Høvleriene hadde et bedre resul-
tat enn året før, men det er fortsatt
ikke tilfredsstillende. God etterspør-
sel og markedsaktivitet har gjort at
bedriftene innen dette området har
kunnet gjennomføre prisøkninger
samtidig som aktivitetsnivået har
vært godt. 

Limtrebedriftene hadde et vesent-
lig bedre resultat enn i 2003. Dette

NOK mill. 2004 2003 2002 2004 2003 2002

Driftsinntekt
Treindustri 1.059,7 879,4 826,1 4.559,9 3.554,3 3.380,8

Timber - sagbruk 760,6 610,3 601,6 3.075,9 2.398,1 2.360,1

Wood- foredling 454,5 312,1 295,0 1.983,8 1.363,0 1.273,8

Limtre 101,2 93,8 99,4 387,2 386,1 364,6

Driftsresultat

Treindustri 12,0 1,6 34,8 78,2 93,2 129,1

Timber - sagbruk 5,5 17,1 28,0 30,6 92,3 93,6

Wood- foredling 3,8 -16,1 6,4 32,0 -0,6 40,6

Limtre 2,7 0,6 0,4 15,6 1,5 -5,1

4. kvartal Hele
Treindustri

Styrets beretning
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er et resultat av en omfattende pro-
sess som har pågått over lengre tid
og som har inkludert både kapasitets-
tilpasninger og fokusering i større
grad på hjemmemarkedet. I løpet av
året er limtreproduksjonen ved en av
konsernets tre limtrefabrikker i
Norge avviklet og anlegget er solgt
til selskapet Moelven MassivTre AS,
hvor konsernet har en eierandel på
47 prosent. Moelven MassivTre AS
skal kommersialisere produksjon og
salg av massivtre-elementer.
Produksjonen startet i oktober.

Moelven Byggindustri
Moelven Byggindustri leverer sys-
temløsninger for byggmarkedet som
et industrialisert alternativ til tradi-
sjonell produksjon på byggeplass.
Selskapene innen Moelven
Byggindustri er delt inn i
Byggmoduler (modulbaserte bygg)
og Bygginnredning (fleksible byg-
ginnredninger). Totalt endte drifts-
inntektene på NOK 1 253,5 mill.
(1 340,7) og driftsresultatet ble NOK
29,8 mill. (37,0). 

I fjerde kvartal isolert ble drifts-
inntektene NOK 333,0 mill. (380,8)
og driftsresultatet NOK 5,2 mill.
(8,4).

Markedet for modulbaserte leilig-
hetsbygg er økende og dette er et av
satsningsområdene for
Byggmodulselskapene. Denne utvik-
lingen har kommet lengst i Sverige,
hvor det er levert moduler til flere
frittstående boligprosjekter og til
BoKlok. BoKlok er et samarbeids-
prosjekt mellom Ikea og Skanska om
å bygge kvalitetsmessig gode, men
rimelige leilighetsbygg. I Norge har
det i 2004 fortsatt vært store leve-

ranser til olje- og gassrelaterte pro-
sjekter, noe som vil fortsette i 2005.
Økningen i leveransene til boligpro-
sjekter forventes også å fortsette i
det norske markedet, og sommeren
2004 ble det tatt i bruk en ny pro-
duksjonslinje som er spesielt rettet
mot produksjon av slike moduler For
både de svenske og norske enhetene
var ordresituasjonen ved årsskiftet
god.

For selskapene som produserer
systeminnredninger har 2004 vært
et år med markedsaktivitet på et sta-
bilt, men svært lavt nivå. Den lave
nybyggingsaktiviteten har gjort kon-
sept- og kapasitetstilpasninger nød-
vendig. Kapasitetstilpasningene er i
hovedsak gjort i Sverige, mens
driftskonseptet i både Sverige og
Norge har blitt innrettet mot en økt
andel rehabilitering, oppussing og til-
bygg.

Øvrige virksomheter
Øvrige virksomheter omfatter kon-
sernets eierselskaper og fellestje-
nester i Norge og Sverige. Dette
inkluderer områdene informasjon,
personal, IT, FoU, forsikring, økono-
mi og finans. Videre omfatter områ-
det enkelte mindre, operative akti-
viteter og eiendeler som ikke hører
til konsernets kjernevirksomhet.
Bokført verdi av eiendeler og eieran-
deler som ikke tilhører kjernevirk-
somheten er ca. NOK 45 mill. Totalt
endte driftsinntektene på NOK 69,8
mill. (46,6) og driftsresultatet ble
minus NOK 37,7 mill. (minus 29,6). 
For fjerde kvartal isolert ble drifts-
inntektene NOK 16,6 mill. (12,8) og
driftsresultatet negativt med NOK
11,0 mill. (minus 3,3). 

Ansatte
Ved årets utgang hadde konsernet
totalt 3 191 ansatte (2 853). 1 706
(1 686) av disse er ansatt i norske
selskaper, 1 466 (1 147) i svenske,
17 (17) i danske og 2 (3) i øvrige
land. Sykefraværet i 2004 var 6,32
prosent (7,06), eller 44 991 (48 090)
hele arbeidsdager. Sammenlignet
med foregående år er det langtidsfra-
vær, dvs. fravær på mer enn 16
dager, som utgjør nedgangen. I 2004
var langtidsfraværet 3,08 prosent
(4,24).
Antall skader som medførte fravær
var 83 (80), hvilket tilsvarer 20,4
(16,7) skader med påfølgende syke-
fravær per million arbeidede timer. 

Investeringer, balanse og
finansiering
I fjerde kvartal er det gjennomført
investeringer for NOK 57 mill (57).

Akkumulert for året utgjorde inves-
teringene totalt NOK 199 mill (188,8),
hvilket tilsvarer 3,4 prosent av drifts-
inntektene (3,9). I tillegg til investe-
ringer var det en tilgang i anleggsmid-
ler på NOK 294,8 mill. gjennom kjøp
av virksomhet.

Ved utgangen av året utgjorde kon-
sernets samlede eiendeler NOK
2 884,2 mill. (2 363,5). Egenkapitalen
var NOK 1 053,4 mill. (923,5) tilsva-
rende en egenkapitalandel på 36,5 pro-
sent (39,1). Sysselsatt kapital var
NOK 1 943,7 mill. (1 593,1). Netto
rentebærende gjeld ved utgangen av
året var NOK 872,3 mill. (623,8) og
likviditetsreserven var NOK 906,4
mill. (676,2). Økningen i totalbalanse
skyldes hovedsakelig oppkjøpet av
Are-gruppen og Mobilarum.

NOK mill.

Hele

2004 2003 2002 2004 2003 2002

Driftsinntekt
Byggindustri 333,0 380,8 336,9 1.253,5 1.340,7 1.241,5

Byggmoduler 194,8 217,8 175,6 736,5 762,9 655,8

Bygginnredning 139,0 163,7 161,6 520,4 579,8 586,0

Driftsresultat

Byggindustri 5,2 8,4 13,1 29,8 37,0 41,7

Byggmoduler -3,9 5,9 4,0 7,6 15,7 10,3

Bygginnredning 9,1 2,5 9,1 22,2 21,3 31,4

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

Moelven Industrier ASA er et skandinavisk indus-
trikonsern som leverer trebaserte byggprodukter med
tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmar-
kedet. Konsernets virksomheter har 3.200 medar-
beidere og omsetter årlig for NOK 5,8 milliarder.

Konsernets førtifem resultatenheter er organisert i
to forretningsområder, Moelven Treindustri og
Moelven Byggindustri.
Moelven er en virksomhet i Finnforest Abp.

Finnforest er Europas største konsern innen treme-
kanisk industri., med en årsomsetning på EUR
2 milliarder og antall ansatte er 8000.  Finnforest
er kjernevirksomhet innen Metsäliitto konsernet.
Finnforest opererer i over 20 land. Finnforest tilbyr
trebaserte produkter og tilhørende tjenester til
kunder innen segmentene bygg, industri og distri-
busjon/gjør-det-selv/detaljhandel.

De geografiske hovedmarkeder er Storbritannia,
Tyskland, Frankrike,Skandinavia og Finland. I
Skandinavia ivaretas virksomheten av Moelven
Industrier ASA som er majoritetseiet av Finnforest.

For mer informasjon: www.finnforest.com and
www.moelven.com.

Anvendelse av årets resul-
tat
Styret ønsker å opprettholde en sta-
bil utbyttepolitikk og anser at selv
om årets resultat etter skatt for kon-
sernet er negativt, at egenkapitalen
er tilstrekkelig til at det er forsvarlig
å utdele utbytte. For 2004 vil styret
foreslå at det deles ut et utbytte på
NOK 0,15 per aksje (0,15). Samlet
utgjør det foreslåtte utbyttet NOK
19,4 mill. (17,9). Morselskapet,
Moelven Industrier ASA, som skal gi
utbytte på vegne av konsernet,
hadde i 2004 et overskudd på NOK

82,9 mill. Overskudd utover foreslått
utbytte overføres til annen egenkapi-
tal.

Utsikter
Styret forventer fortsatt god etter-
spørsel i de Skandinaviske marke-
dene for trebaserte byggvarer både
til nye boliger og fritidshus og til
renovering av slike hus. Aktiviteten i
yrkesbyggmarkedet var ved årets
start på et lavt nivå og det forventes
kun mindre endringer i 2005.
Europeiske høvlerier forventes å ha

god aktivitet. Styret forventer derfor
god aktivitet for sagbrukene, men
prisnivåene for enkelte rå- og ferdig-
varer fremdeles vil være slik at fort-
satt effektivisering er nødvendig.
Første halvår 2005 forventes å være
preget av den samme trenden som i
2004, men samlet sett forventer sty-
ret et resultat i 2005 som er noe
bedre enn året før.

Styret i Moelven Industrier ASA
Jessheim, den 2. februar 2005


