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HOVEDTREKK

I løpet av året har eierforholdene til konsernet endret seg vesentlig. Det nor-
ske og svenske skogeiersamvirket, som i flere år har vært en av Moelvens stør-
re eiere, økte i begynnelsen av året sin eierandel i konsernet til over 33 pro-
sent. I mai kjøpte det finske skogeiersamvirket representert ved Finnforest Oyj
mer enn 50 prosent av aksjene og gav senere et bud på de resterende aksjene.
Etter dette kontrollerer nordiske skogeiere 97,5 prosent av aksjene. Det er
også inngått en aksjonæravtale som er retningsgivende for konsernets videre
utvikling og sammensetningen av bedriftsforsamlingen og styret er endret slik
at den reflekterer de nye eierforholdene. 

Formålet med aksjonæravtalen er å sikre et samarbeid mellom de største
aksjonærene til beste for selskapet. Avtalens hovedpunkter innebærer:
• at representasjon i bedriftsforsamlingen og styret skal reflektere eierfor-

holdene slik at Finnforest utpeker representanter som utgjør et stemme-
flertall og de øvrige representanter fordeles mellom minoritetsaksjonærene
og de ansatte.

• at enkelte større beslutninger i styret krever konsensus
• at det er gitt retningslinjer for kjøp/salg av aksjer dersom slik konsensus ikke

oppnås, herunder prinsipper for verdsettelse av eierandelene
• at det er visse bestemmelser om forkjøpsrett ved kjøp/salg av aksjer
• at selskapet skal strykes fra notering på Oslo Børs.

Eierendringene markerer på mange måter overgangen til en ny epoke i
Moelvens historie. De siste årenes strukturendringer hadde ført til at en stor
andel av aksjonærene ikke hadde noen langsiktig interesse i konsernets virk-
somhet. Samtidig var verdiene i konsernet blitt synliggjort gjennom flere års
aktiv deltagelse i restrukturering av utvalgte bransjer og gjennomføring av
resultatforbedrende tiltak.

Skogeierne i Norden representerer en eiergruppe med langsiktig interesse
i utvikling av den trebaserte byggeindustrien og de har et kapitalgrunnlag
som gjør det mulig å bidra aktivt til den videre utviklingen av industrien.
Hovedeieren, Finnforest Oyj, driver dessuten likeartet virksomhet. Virksom-
heten i er stor grad komplementerende fordi den har sitt tyngdepunkt uten-
for Skandinavia og har enkelte andre trebaserte virksomhetsområder som
produksjon av finerplater og finerbjelker. Selv om aksjonærene er enige om å
videreføre Moelven som en selvstendig enhet, vil det være gevinster å hente i
å koordinere virksomheten i de to konsernene Finnforest og Moelven, særlig
på markedssiden, og det er igangsatt et arbeid for å virkeliggjøre dette.

Driftsmessig har året vært preget av fortsatt konsolidering og gjennom-
føring av mange mindre tiltak for å forbedre driften, både innen Moelven
Treindustri og Moelven Byggindustri. De siste tiltakene i forbindelse med over-
tagelsen av Forestia er gjennomført i løpet av året og styret anser at de øko-
nomiske konsekvensene av sammenslåingen er som forutsatt på oppkjøpstids-
punktet. Det er særlig kostnadsbesparende tiltak som en følge av koordine-
ring av produksjonen som har gitt en varig bedret konkurranseposisjon for
konsernets treindustri. 
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DRIFTSINNTEKTER OG RESULTAT

Driftsinntektene i år 2001 utgjorde NOK 4516,5 mill (mot NOK 4745,9 i 2000).
Nedgangen skyldes i hovedsak avvikling og salg av virksomheter innen
Moelven Treindustri, et svakere marked for industritre og limtre, og en
svakere svensk krone. Driftsresultatet ble NOK 92,7 mill (223,0). Driftsresul-
tatet er vesentlig lavere enn året før. En vesentlig del av dette skyldes at
engangskostnader på i alt NOK 39,2 mill knyttet til avvikling av produk-
sjonsanlegg belaster regnskapet i 2001, mens regnskapet året før var positivt
påvirket av engangsinntekter på NOK 34,3 mill knyttet til tilbakeføring av
for mye betalt pensjonspremie. Kontantstrømmen fra driften, før det tas
hensyn til endringer i arbeidskapital og investeringer, ble NOK 194,8 mill
(250,7). Kontantstrømmen er ikke i samme grad som resultatet påvirket av
engangsposter og gir derfor et riktigere inntrykk av utviklingen i den under-
liggende driften. Reduksjonen i kontantstrøm kan hovedsakelig henføres til
svakere priser på industritre og limtre.

I forbindelse med overtagelsen av Forestia AS, ble det avsatt en restruk-
tureringsreserve på NOK 40,0 mill. I år 2001 er det påløpt NOK 16,0 mill
(22,0) i kostnader som er ført mot denne reserven.

Netto finanskostnader utgjorde NOK 53,6 mill (63,4) og ordinært resultat
før skattekostnad ble NOK 39,1 mill (159,6). Skattekostnaden på ordinært
resultat er NOK 12,7 mill, hvorav 6,0 mill vil være betalbar. Årsresultatet ble
NOK 26,9 mill (135,3). Dette utgjør NOK 0,23 (1,16) per aksje. Til sammenlig-
ning utgjorde kontantstrømmen fra driften NOK 1,69 per aksje (2,15).

FORRETNINGSOMRÅDENE

Moelven Treindustri
Forretningsområdet består av virksomhetsområdene Moelven Timber,
Moelven Wood og Moelven Limtre. Området omfatter alle virksomheter i
konsernet som leverer trebaserte byggevarer eller råstoff og halvfabrikata til
slike byggevarer og annen treindustri. I løpet av året er det gjennomført en
rekke tiltak for å tilpasse virksomheten til endrede rammebetingelser. Dette
har dessverre medført salg eller avvikling av flere enheter. Styret har lagt
vekt på at tiltakene er blitt gjennomført på en måte som har ivaretatt såvel
ansatte som aksjonærers interesser på en best mulig måte. De samlede
driftsinntekter ble NOK 3324,8 mill (3685,7). Nedgangen skyldes salget av
limtrevirksomheten i Danmark, avviklingen av sagbrukene Romedal og



Knappåsen, avviklingen av to høvellinjer på Hen og redusert aktivitet i flere
anlegg som en følge av svakere etterspørsel. I tillegg medfører en svakere
svensk krone at driftsinntektene i svenske enheter inngår i regnskapet med
en lavere verdi. Driftsresultatet ble NOK 24,4 mill (151,9). I driftsresultatet
inngår det engangskostnader i forbindelse med avvikling av anlegg på i alt
NOK 39,2 mill. Restruktureringen som nå er gjennomført medfører en bedre
balanse mellom kapasiteten for konsernets sagbruk og tilgangen på lokalt
råstoff, samtidig som konsernet blir noe mindre utsatt for svingningene i
markedene for industritre.

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

Moelven Byggindustri
Forretningsområdet består av virksomhetsområdene Moelven Byggmoduler
og Moelven Bygginnredning. Virksomhetene som inngår i området leverer
primært industrialiserte, modulbaserte løsninger til det norske og svenske
markedet for yrkesbygg. Leveransene skjer i konkurranse med tradisjonelle,
plassbygde alternativer. De samlede driftsinntekter økte til NOK 1230,0 mill
(1094,3), og det er økning innenfor begge virksomhetsområder. I løpet av
året er posisjonen innen produksjon av byggmoduler i Sverige styrket betyde-
lig. Dette har skjedd gjennom en større utvidelse av fabrikken i Säffle og kjøp
av en produsent av byggmoduler i Sandsjöfors. Innenfor Bygginnredninger
har konsernet styrket sin stilling prosjektmarkedet i Oslo-området gjennom
kjøpet Kristiania Entreprenør AS. Driftsresultatet ble NOK 71,9 mill (71,0).

Øvrige virksomheter
Driftsinntektene utgjorde NOK 56,5 mill (68,5) knytter seg i det alt vesent-
lige til internt salg av fellestjenester knyttet til IT, transport, reklame og
lignende. Driftsuavhengige eiendeler er bokført til NOK 22 mill. Driftsresul-
tatet for området, som også inkluderer konsernets morselskap, var på NOK
-3,5 mill (0,1). 

ANSATTE OG MILJØ

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

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

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

Konsernets virksomhet er generelt sett av lite miljøbelastende karakter.
Dette gjelder både anskaffelsen av råstoffer, produksjonsprosessene som
anvendes, samt bruk og avhendelse av de ferdige produktene. Styret er
opptatt av å videreutvikle det konkurransefortrinnet dette gir, og konsern-
ets norske sagbruk er blitt sertifisert etter det pan europeiske programmet
(PEFC). Dette innebærer at det kan dokumenteres overfor kjøperen av pro-
duktene at råstoffet kommer fra områder der skogbruket drives på en
miljømessig bærekraftig måte.

Enkelte impregnerte treprodukter som inngår i konsernets sortiment,
har tidligere inneholdt kobber, krom og arsen (CCA). Produksjonen på
basis av CCA ble avsluttet mot slutten av 2001. Produksjonen i Norge fore-
går nå for en stor del på basis av kobbermidler, på samme måte som i
Sverige. I tillegg tilbys det et tungmetallfritt alternativ.

INVESTERINGER

Årets investeringer i varige driftsmidler, eksklusive tilgang og avgang som
en følge av kjøp og salg av virksomheter, var NOK 105 mill (77). Investe-
ringene består av en rekke mindre prosjekter som i utgangspunktet er
nødvendige erstatningsinvesteringer, men der anledningen også er benyt-
tet til å redusere andre kostnader, øke kvaliteten og/eller kapasiteten i de
eksisterende anleggene. Årets investeringer utgjør 68 prosent av konser-
nets avskrivninger, hvilket er noe høyere enn i fjor (48), men på linje med
tidligere år. 

BALANSE OG FINANSIERING

Ved årets utgang var totalkapitalen NOK 2392,8 mill (2345,2). Sysselsatt
kapital var ved årets utgang NOK 1652 (1598), mens den netto rente-
bærende gjelden var NOK 772,6 mill (719,6). Det er ved årsskiftet en høy-
ere beholdning av tømmer ved konsernets sagbruk enn normalt for års-
tiden. I tillegg er det innen Moelven Byggindustri høyere prosjektbehold-
ninger enn normalt. Bindingen av arbeidskapital er forventet å norma-
lisere seg i forhold til årstiden i løpet av første kvartal.
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Konsernets likviditetsreserve var NOK 599,7 mill ved årets utgang. Dette er
tilpasset de sesongmessige variasjoner som normalt følger av konsernets
virksomhet. Kapitalbindingen øker normalt med i størrelsesorden NOK 300
mill i gjennom første halvår. 

Konsernet eide totalt 3.089.071 egne aksjer ved årets slutt. Dette er
1.345.000 færre enn i begynnelsen av året og det skyldes at det er solgt flere
aksjer til ansatte enn det tilbakekjøpene har utgjort. Som en følge av den
endrede eiersituasjonen, vil ikke styret videreføre ordningen med salg av
aksjer til ansatte.

Egenkapitalen var NOK 878,9 mill (887,8), hvilket tilsvarte en egenkapital-
andel på 36,7 prosent (37,5). Regnskapet er avlagt under forutsetningen om
fortsatt drift.

ANVENDELSE AV ÅRETS RESULTAT

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

UTSIKTER

Den internasjonale konjunkturutviklingen gjør at markedsutsiktene for
industritre og limtre i mange markeder ikke vil bedres før i annet halvår
2002. Dette vil ha en negativ innvirkning på lønnsomheten i deler av kon-
sernets treindustri, men omstruktureringen som er gjennomført gjør at kon-
sernet samlet sett er mindre eksponert for svingninger i etterspørselen for
denne type produkter enn hva tilfellet har vært tidligere. Aktiviteten i de
skandinaviske hjemmemarkedene antas å forbli på nivå med året før og for
Moelven Byggindustri er ordresituasjonen for første kvartal 2002 noe bedre
enn normalt for årstiden. Samlet sett vurderer styret resultatet for 2002 til å
bli noe bedre enn i foregående år.
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