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Per 31.12

4. kvartal

2006 2005 2004 2006 2005 2004

Immateriella tillgångar -1,3 0,2 0,2 8,4 10,6 9,6

Anläggningstillgångar 61,4 -13,4 0,5 1.135,6 1.035,8 1.137,6

Finansiella anläggningstillgångar -16,5 -16,5 -13,7 73,8 94,4 116,6

Summa anläggningstillgångar 43,6 -29,7 -13,0 1.217,8 1.140,8 1.263,8

Varulager 72,0 127,5 38,6 846,5 967,1 908,3

Fordringar och likvida medel -131,0 -109,9 -180,5 1.007,3 856,2 712,1

Summa omsättningstillgångar -59,0 17,6 -141,9 1.853,8 1.823,3 1.620,4

Summa tillgångar -15,4 -12,1 -154,9 3.071,6 2.964,1 2.884,2

Aktiekapital* 0,0 0,0 0,0 647,7 647,7 647,7

Övrigt eget kapital 12,6 -13,3 -48,4 586,0 428,7 425,1

Summa eget kapital 12,6 -13,3 -48,4 1.233,7 1.076,4 1.053,4

Långfristiga skulder inkl. avsättn för åtaganden -209,4 -101,1 -102,1 670,9 886,7 1.012,3

Kortfristiga skulder 181,4 -102,3 -4,4 1.167,0 1.011,0 818,5

Summa skulder -28,0 1,2 -106,5 1.837,9 1.887,7 1.811,4

Summa eget kapital och skulder -15,4 -12,1 -154,9 3.071,6 2.964,1 2.884,2

Netto räntebärande skulder -187,2 -21,9 -68,7 466,7 750,5 872,3

Sysselsatt kapital -210,3 -76,2 -98,3 1.752,0 1.856,5 1.943,7

Netto rörelsekapitalbindning -135,0 2,1 -129,3 1.208,6 1.250,4 1.128,7

MNOK 

Endring i 4. kvartal

Förändringar i eget kapital för koncernen

Ingående eget kapital 1.221,1 1.089,7 1.101,8 1.076,4 1.053,4 923,5

Periodens resultat/årsresultat 101,9 21,9 -23,9 239,5 67,3 -2,5

Tillgång vid nyemission 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117,9

Valutadifferens 3,2 1,1 -1,9 11,0 8,9 -5,0

Avsättning för aktieutdelning -97,2 -32,4 -19,4 -97,2 -32,4 -20,5

Egna aktier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,3

Förändring i reklassificerad anläggning 5,4 -3,6 -3,5 3,8 -3,6 1,0

Minoritetsintressen -0,7 -0,3 0,0 0,2 0,6 0,7

Periodens/årets förändring 12,6 -13,3 -48,7 157,3 23,0 129,9

Summa eget kapital 1.233,7 1.076,4 1.053,4 1.233,7 1.076,4 1.053,4

*129.542.384 aktier à 5,00 NOK korrigerat för 1.100 egna aktier.

Kvartalsredovisningen är utarbetad efter samma bokföringsprinciper som används i årsredovisningen och enligt NRS 11 om delårsredovisning.

MNOK 2006 2005 2004 2006 2005 2004

Nettoomsättning 1.830,8 1.528,1 1.380,1 6.692,4 6.004,9 5.773,2

Avskrivningar 48,2 43,3 47,4 177,6 178,0 177,5

Varukostnader 1.087,9 942,3 907,2 4.218,9 3.809,4 3.667,3

Övriga rörelsekostnader 544,2 497,0 419,3 1.922,7 1.858,9 1.858,1

Rörelseresultat 150,5 45,5 6,2 373,2 158,6 70,3

Intäkter från investeringar i närstående bolag -2,0 -0,7 -1,3 -3,9 -3,4 -3,7

Räntor och övriga finansiella intäkter -2,4 -2,2 3,1 7,1 4,5 10,6

Räntor och övriga finansiella kostnader -3,0 -5,2 -16,6 -40,0 -46,7 -60,6

Resultat före skatt 143,1 37,4 -8,6 336,4 113,0 16,6

Beräknat skatt på resultat 41,2 15,5 15,0 96,9 45,7 19,0

Minoritetsinteressen -0,7 -0,3 0,3 0,2 0,6 0,7

Periodens resultat/Årsresultat 101,2 21,6 -23,2 239,7 67,9 -1,8

Hele
Resultaträkning

Balansräkning
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2006 2005 2004 2006 2005 2004

Netto rörelsemarginal (i %) 8,2 3,0 0,4 5,6 2,6 1,2

Brutto rörelsemarginal (i %) 10,9 5,8 3,9 8,2 5,6 4,3

Avkastning på sysselsatt kapital - årsbas (i %) 32,4 7,6 1,2 19,6 7,6 3,7

Resultat per aktie (i NOK) 0,79 0,17 -0,18 1,85 0,52 -0,02

Kassaflöde per aktie (i NOK) 1,54 0,61 0,28 3,71 2,28 1,41

Invest. i anläggningstillgångar, exkl. förvärv 74,9 33,6 57 244,6 111,6 199

Soliditet (i %) 40,2 36,3 36,5 40,2 36,3 36,5

Omsättningsandel utanför Skandinavien (i %) 20 19 21 20 19 21

Antal anställda 3.202 3.176 3.201 3.210 3.159 3.191

Antal aktieägare 972 984 991 972 984 989

Genomsnittligt antal aktier 129 541 284 129 541 284 129 541 284  129 541 284 129 541 284 126 778 028

MNOK.

Hele

2006 2005 2004 2006 2005 2004

Kassaflöde från den löpande verksamheten 234,5 122,8 96,0 512,3 286,1 66,5
Kassaflöde från resultatposter 198,9 78,9 37,5 480,6 295,9 178,3

Kassaflöde från arbetande kapital 35,6 43,9 58,5 31,7 -9,8 -111,8

Kassaflöde från investeringsverksamheten -60,1 -6,5 -97,5 -196,4 -85,3 -180,8

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -162,1 -157,3 -50,5 -293,9 -188,7 86,0

Förändring av likviditet under perioden -35,7 -41,0 -52,0 22,0 12,1 -28,3

Likvida medel -35,7 -41,0 -52,5 51,6 29,6 16,6

Outnyttjade krediter 215,1 -41,5 158,8 907,6 705,0 889,8

Disponibel likviditet 179,4 -82,5 106,3 959,2 734,6 906,4

Förändringar genom förvärv/försäljning av bolag:

Anläggningstillgångar 0,0 4,0 0,0 0,0 4,4 294,8

Omsättningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 274,0

Likvida medel 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 32,5

Summma tillgångar 0,0 4,0 0,0 0,0 18,3 601,3

Eget kapital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 186,4

Räntebärande skulder 0,0 2,5 0,0 0,0 4,7 248,0

Icke räntebärande skulder 0,0 1,5 0,0 0,0 13,6 166,9

Summa eget kapital och skulder 0,0 4,0 0,0 0,0 18,3 601,3

MNOK.

HeleEndring i 4. kvartal

2005: Oppkjøp av Mesna Installasjon AS og Fireguard Scandinavia AS.
2004: Oppkjøp av Are-gruppen og Mobilarum AB.

4. kvartal

För kvartalen 2004 – 2006För kvartalen 2004 – 2006

Kassaflöde

Nyckeltal

Nettoomsättning Rörelseresultat
MNOK. MNOK.



4 MOELVEN INDUSTRIER ASA – KVARTALSREDOVISNING 4/2006

Huvuddrag
Nettoomsättningen ökade under

det fjärde kvartalet som följd av hög
aktivitet på alla koncernens markna-
der. Rörelseresultatet ökade också
betydligt jämfört med samma period i
fjol tack vare en positiv prisutveckling
kombinerad med bra driftsförhållan-
den och verkställda effektiviserings-
åtgärder.

Den 14 december ingick
Metsäliitto-koncernen ett avtal om
försäljning av sin ägarandel på 65,2
procent till Eidsiva Vekst AS och
skogsägarföreningarna Glommen
Skog BA, Mjøsen Skog BA, Havass
Skog BA, AT Skog BA och Viken
Skog BA. Avtalet innebär att Eidsiva
köper 39,6 procent och skogsägarfö-
reningarna 25,6 procent av aktierna. I
anslutning till aktieköpet ingick de
nya ägarna ett konsortialavtal där
man bland annat enades om att kon-
cernen fortsatt ska drivas som en
självständig enhet med ett långsiktigt
perspektiv och med fortsatt fokus på
Skandinavien som huvudmarknad. 

Nettoomsättning och
resultat 

Nettoomsättningen för koncernen
ökade under det fjärde kvartalet för
alla tre divisionerna och slutade på 1
830,8 MNOK (1 528,1).
Rörelseresultatet uppgick till 150,5
MNOK (45,5). 

För hela året uppgick nettoomsätt-
ningen till 6 692,4 MNOK (6 004,9).
Rörelseresultatet uppgick till 373,2
MNOK (158,6). Resultatet före skatt
uppgick till 336,4 MNOK (113,0).
Resultatet efter skatt och minoritets-
intressen uppgick till 239,7 MNOK
(67,9). 

Divisionerna
Produktionen iMoelvenkoncernen

utförs av sammanlagt 30 produktions-
företag organiserade som självständi-

ga juridiska enheter och fördelade på
divisionerna Timber, Wood och
Byggsystem. All produktion sker i
Sverige och Norge. Totalt sett är pro-
duktionen i de två länderna ungefär
lika stor, men de svenska enheterna
inom Timber och Wood omsätter en
stor del av sin produktion i Norge.
Antalet anställda per land är: 1 686 i
Norge, 1 501 i Sverige, 20 i Danmark
och 3 i England.

Timber
Divisionen Timber består av 14

enheter som producerar industriträ
och cellulosaflis, torrflis, spån och
bark av lokal gran och furu. Åtta av
enheterna ligger i Sverige och sex i
Norge. Den årliga produktionen är
cirka 1,4 miljoner kubikmeter indus-
triträ samt cellulosaflis, torrflis, spån
och bark till ett värde av cirka 280
MNOK. Ungefär 65 procent av
omsättningen sker i Skandinavien.

Antalet anställda är 825 personer
varav 10,3 procent är kvinnor. 274 är
anställda i norska företag och 551 i
svenska företag. 

Nettoomsättningen under det fjär-
de kvartalet uppgick till 727,0 MNOK
(599,2) och rörelseresultatet till 77,2
MNOK (18,2). För hela året uppgick
nettoomsättningen till 2 583,6 MNOK
(2 355,4) och rörelseresultatet till
161,4 MNOK (55,2).

Genomförandet av effektivise-
ringsåtgärder och investeringar har
gått som planerat inom Timber och
marknaden erbjuds ständigt mer kun-
danpassade produkter samtidigt som
kostnadsnivån generellt har gått ner
och nyttjandegraden av råvarorna har
ökat. Den positiva marknadsutveck-
lingen har också bidragit till resultat-
förbättringen inom Timber. En
ökande användning av industriträ i
Europa samt ett något minskat utbud
av högkvalitativa nordiska produkter
på den europeiska marknaden har
medfört en positiv prisutveckling för
industriträ av både gran och furu.

Wood
Divisionen Wood består av 14 pro-

duktionsenheter. Fem av dessa är s k
kombiverk med både såg och hyvleri
varav fyra bara producerar vitt bygg-
trä och ett dessutom utför impregne-
ring. De övriga företagen är rena
förädlingsenheter som producerar lis-
ter, golv, paneler, komponenter, bygg-
trä och impregnerat virke. Nästan 80
procent säljs genom bygghandeln.
Målet är att erbjuda byggmarknaden
virke med högsta möjliga förädlings-
grad. Dessutom produceras årligen
cellulosaflis, torrflis, spån och bark till
ett värde av cirka 120 MNOK.
Ungefär 93 procent av omsättningen
sker i Skandinavien. Antalet anställda
är 872 personer varav 12,6 procent är
kvinnor. 561 är anställda i norska
företag, 289 i svenska och 20 i danska
företag. 

Nettoomsättningen under det fjär-
de kvartalet uppgick till 654,8 MNOK
(541,6) och rörelseresultatet till 42,1
MNOK (17,6). För hela året uppgick
nettoomsättningen till 2 530,0 MNOK
(2 268,7) och rörelseresultatet till
118,3 MNOK (62,2).

Wood har under de senaste åren
genomfört en rad lönsamhetshöjande
åtgärder.  Dessa har i huvudsak varit
inriktade mot utnyttjandegraden av
råvaror, koordinering av värdekedjan,
förbättrad marknadsanpassning samt
effektivare logistiklösningar. Ökande
priser på industriträ har påverkat.
Woods kostnader för råvaror negativt.
Med undantag för enskilda produkt-
grupper har prisutvecklingen varit
positiv också för Woods produkter
och det har kompenserat för höjda
råvarukostnader. Den höga efterfrå-
gan på marknaden har också gjort det
nödvändigt att genomföra åtgärder för
att betjäna marknaden på ett tillfreds-
ställande sätt med reducerade lager-
nivåer

Förvaltningsberättelse

•Bra marknads- och driftsförhållanden gav ytterligare ett bra kvartalsresultat 
•Nettoomsättningen ökade till 1 830,8 MNOK (1 528,1)
•Rörelseresultatet ökade till 150,5 MNOK (45,5)
•Metsäliitto ingick ett avtal om försäljning av sin ägarandel på 65,2 procent till Eidsiva

Vekst AS, Glommen Skog BA, Mjøsen Skog BA, Havass Skog BA, AT Skog BA och Viken
Skog BA
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Byggsystem
Divisionen Byggsystem består av

åtte produktionsenheter indelade i
verksamhetsområdena Limträ,
Byggmoduler och Bygginredning. De
levererar kundanpassade, flexibla och
kostnadseffektiva bygg- och inred-
ningssystem till projektkunder i
Skandinavien. Limträverksamheten
har förutom broar och bärande kon-
struktioner också en viktig försäljning
av standard-limträbalkar genom bygg-
handeln. Ungefär 96 procent av
omsättningen sker i Skandinavien.
Byggsystem har 1 435 anställda varav
6,3 procent är kvinnor. 834 är anställ-
da i norska företag, 598 i svenska och
tre i engelska företag. 

Nettoomsättningen under det fjär-
de kvartalet uppgick till 550,1 MNOK
(486,4) och rörelseresultatet till 41,6
MNOK (20,6). För hela året uppgick
nettoomsättningen till 1 937,5 MNOK
(1 770,1) och rörelseresultatet till
121,8 MNOK (75,9).

Marknadsutvecklingen under det
fjärde kvartalet har varit positiv. Att
använda kapaciteten maximalt för att
tillfredsställa efterfrågan på markna-
den och samtidigt bibehålla lönsamhe-
ten har varit högt prioriterat.
Investeringarna i anläggningstillgång-
ar inom Byggsystem är väsentligt
lägre än för Timber och Wood, något
som beror på att produktionsproces-
serna inom Byggsystem är mer bero-
ende av mänsklig arbetskraft än i de
två övriga divisionerna. Huvuddelen
av investeringarna som gjordes under
2006 är strategi- och marknadsan-
passningar. På grund av stora order-
reserver och långa leveranstider har

det även varit nödvändigt med kapaci-
tetsökningar vid enstaka enheter.

Övriga verksamheter
Förutom moderbolaget, Moelven

Industrier ASA, omfattar området
gemensamma tjänster såsom anskaff-
ning av timmer, innovation, ekonomi,
finans och försäkring, IKT, kommuni-
kation och personal. Det ingår även
enskilda mindre, operativa aktiviteter
och tillgångar som inte tillhör koncer-
nens kärnverksamhet. Vid utgången
av det fjärde kvartalet fanns det inom
detta område totalt 80 anställda, varav
47 i Norge och 31 i Sverige. Andelen
kvinnor var 32,9 procent. Bokfört
värde av rörelseoberoende tillgångar
som går in under övriga verksamhe-
ter är cirka 22,0 MNOK (46,0)
Nettoomsättningen under det fjärde
kvartalet uppgick till 43,3 MNOK
(46,4) och rörelseresultatet till minus
10,3 MNOK (minus 10,9). För hela
året uppgick nettoomsättningen till
176,7 MNOK (167,1) Rörelseresul-
tatet, inklusive en försäljningsvinst på
aktier värd 8,5 MNOK, till minus 28,3
MNOK (minus 34,7).

Anställda
Under det fjärde kvartalet 2006 var

den totala sjukfrånvaron 5,93 procent
(6,01) eller 11 888 hela arbetsdagar.
För hela året var sjukfrånvaron 5,9
procent (6,2). Totala antalet arbetsda-
gar under det fjärde kvartalet uppgick
till 192 378 (192 021). Sjukfrånvaron
för långtidssjukskrivna var 2,68 pro-
cent (2,97) under det fjärde kvartalet
och 2,9 procent (3,2) för hela året.

Även om sjukfrånvaron i samhället

generellt har ökat sedan 2005 har
sjukfrånvaron inom
Moelvenkoncernen fortsatt utveckla
sig i riktning mot koncernens mål-
sättning på maximalt 5 procent. 

Antalet personskador som ledde
till frånvaro (H-värdet) under det fjär-
de kvartalet var 25 (28). Det motsva-
rar 24,9 (47,0) skador som ledde till
frånvaro per miljon arbetade timmar.
Totalt för hela året ledde 91 (98) ska-
dor till frånvaro och H-värdet var 22,6
(24,6).

Även om skadestatistiken till viss
del utvecklats i rätt riktning, ligger
antalet skador som leder till frånvaro
fortfarande på en för hög nivå, vilket
lett till att det förebyggande arbetet
intensifierats. Kompetensen kring ris-
ker och skadeorsaker som upparbe-
tats inom koncernen används för att
kunna sätta in målinriktade åtgärder
mot olycksutsatta områden.

Vid utgången av det fjärde kvarta-
let hade koncernen sammanlagt 3 210
anställda (3 159). Totalt 1 686 (1 672)
av dessa är anställda i norska företag,
1 501 (1 465) i svenska, 20 (19) i dan-
ska och tre (tre) i England. 

Investeringar, balans och
finansiering

2006 har varit det första året i ett
treårigt program med ökade investe-
ringar. Utöver nödvändig uppgrade-
ring och underhåll genomförs investe-
ringsprojekt för att anpassa koncer-
nens enheter till den långsiktiga stra-
tegin för effektivitet, flexibilitet och
marknadsfokus. Totala investeringar
för 2006 uppgick till 244,6 MNOK

MNOK 

Hele

2006 2005 2004 2006 2005 2004

Nettoomsättning
Timber 727,0 599,2 613,0 2.583,6 2.355,4 2.619,3

Wood 654,8 541,6 477,4 2.530,0 2.268,7 2.063,9

Byggsystem 550,1 486,4 431,1 1.937,5 1.770,1 1.630,0

Limträ 119,9 106,3 101,2 424,9 402,0 387,2

Byggmoduler 266,4 156,4 194,6 940,5 886,3 736,5

Bygginredning 171,9 127,6 139,0 593,6 496,7 520,4

Röreleresultat
Timber 77,2 18,2 3,6 161,4 55,2 33,0

Wood 42,1 17,6 5,7 118,3 62,2 29,6

Byggsystem 41,6 20,6 7,3 121,8 75,9 44,9

Limträ 7,1 3,8 2,7 25,4 20,0 15,6

Byggmoduler 13,0 4,1 -4,5 41,6 23,8 7,1

Bygginredning 21,5 12,7 9,2 54,8 32,1 22,2

4. kvartal
Divisioner
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jämfört med 111,6 MNOK för 2005.
De största enskilda investeringarna
per division har varit 55 MSEK inom
Timber för ett nytt justerverk på
Valåsen, 25 MNOK inom Wood för en
ombyggnad av Soknabruket från ett
rent sågverk till en kombinerad enhet
och 12 MNOK inom Byggsystem för
utbyggnad av kapaciteten vid modul-
fabriken i Moelv.

De samlade tillgångarna var vid
slutet av 2006 3 071,6 MNOK att
jämföra med 2 964,1 MNOK 2005.
Ökningen av balansomslutningen är
ett resultat av ökad investeringsnivå,
större fordringar som följd av hög
aktivitetsnivå samt en stärkt svensk
krona. Ungefär hälften av koncernens
tillgångar är bokförda i svenska kro-
nor och kursutvecklingen från 0,8505
vid utgången av 2005 till 0,9112 vid
utgången av 2006 har medfört en
ökning i balansomslutningen på cirka
100 MNOK.

Det egna kapitalet var 1 233,7
MNOK vid utgången av 2006 vilket
motsvarar en soliditet på 40,2 procent.
För samma period 2005 var det egna
kapitalet 1 076,4 MNOK och solidite-
ten 36,3 procent. Det egna kapitalet
har värderats under förutsättningen av
fortsatt drift. Vid omräkning av koncer-
nens svenska dotterbolag till samma
valutakurs som 2005 skulle soliditeten
vara ca 41,2 procent. Under en längre
tid har fokus legat på att reducera
behovet av kapital utifrån och trots
ökningen av balansomslutningen har
netto räntebärande skulder reducerats
till 466,7 MNOK vid utgången av 2006
att jämföra med 750,5 MNOK 2005.
Likviditetsreserven uppgick 2006-12-
31 till 959,2 MNOK att jämföra med
734,6 MNOK 2005.  Kassaflödet från
rörelsen under det fjärde kvartalet

uppgick till 198,9 MNOK (78,9) vilket
motsvarar 1,54 NOK per aktie (0,61).

Rapportering enligt IFRS
Moelven Industrier ASA är som ej

börsnoterat bolag ej skyldigt att
offentliggöra bokslut som är utarbeta-
de enligt IFRS (International
Financial Reporting Standards).
Boksluten har utarbetats enligt norsk
redovisningsstandard men det finns
tilläggsinformation som visar effek-
terna av en rapportering enligt IFRS.
Jämförelsetalen har utarbetats från
och med 2004-01-01.

Jämfört med IFRS uppstår de stör-
sta skillnaderna som följd av behand-
lingen av pensionsåtaganden, använd-
ning av finansiella instrument och
behandlingen av aktieutdelning. Om
IFRS hade använts från 2005 hade
pensionsåtaganden medfört en
engångseffekt som skulle ha belastat
det egna kapitalet med 55 MNOK.
Effekterna av finansiella instrument
kommer att variera enligt bedömning-
en av marknadsvärdet vid rapporte-
ringstillfället. Avsatta medel för akti-
eutdelning ger också en effekt på det
egna kapitalet eftersom det enligt
IFRS ska rapporteras som en del av
det egna kapitalet tills beslut om
utdelning fattats. Resultatet för det
fjärde kvartalet skulle enligt IFRS ha
varit 105 MNOK medan det ackumu-
lerade resultatet för året skulle varit
258,8 MNOK. Det egna kapitalet
hade varit 1 301,2 MNOK vilket mot-
svarar en soliditet på 42,3 procent.

Utsikter
Styrelsen förväntar sig att de posi-

tiva marknadsförhållandena i

Skandinavien håller i sig under 2007
men med en avmattning under det
andra halvåret. Aktivitetsnivån i
Sverige förväntas hålla sig på hög
nivå något längre än i Danmark och
Norge. Den totala efterfrågan på kon-
cernens produkter förväntas ligga på
samma nivå som föregående år. 

Bostadsbyggandet som är viktigt
för Wood förväntas avta något från en
mycket hög nivå i Norge, medan en
fortsatt svag ökning förväntas i
Sverige. Fortsatt hög aktivitet förvän-
tas inom renoveringar och underhåll.

För sågverken förväntas en bra
efterfrågan både på hemmamarkna-
den och på exportmarknaden, även
om den sistnämnda efter hand kan
påverkas av en avkylning i den ameri-
kanska ekonomin. Tillgången på råva-
ror förväntas bli tillfredsställande
men till högre genomsnittspriser än
föregående år. Verksamheterna inom
Byggsystem hade vid årets början en
orderreserv som var bättre än nor-
malt. Enskilda enheter har redan full-
beläggning för hela 2007. Aktiviteten
inom bygg och anläggning förväntas
hålla sig på dagens höga nivå.

Totala investeringar för året kom-
mer att uppgå cirka 300 MNOK.
Styrelsen förväntar sig en ökning av
rörelseintäkterna och ett resultat
som är på samma nivå som föregå-
ende år.

Styrelsen i Moelven Industrier ASA

Moelv den 20 februari 2007


