Kvartalsrapport 1/2021
Verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk, The Plus, bygges av Vestre AS på
Magnor med bærekonstruksjoner i limtre fra Moelven Limtre AS.
Foto: Big/Vestre

Beløp i NOK mill.

1. kvartal
2021

Sum driftsinntekter
EBITDA

3 182,0

Helår

2020

2020

2019

2 735,5 11 665,2 10 297,5

378,2

149,4

1 010,6

629,8

11,9 %

5,5 %

8,7 %

6,1 %

88,3

79,8

348,4

294,4

Driftsresultat

290,0

69,6

662,2

335,4

Driftsmargin, netto i %

9,1 %

2,5 %

5,7 %

3,3 %

5,2

-91,2

6,8

-23,7

Resultat før skatt

296,7

-30,5

603,6

239,7

Resultat per aksje

1,80

-0,18

3,64

1,46

Kontantstrøm fra operasjonell aktivitet per aksje (i NOK)

1,11

-1,65

7,99

5,09

Egenkapital

2 981,4

2 461,8

2 865,0

2 368,2

Egenkapitalandel (i %)

48,0 %

39,8 %

49,1 %

42,9 %

Totalkapital

6 209,9

6 180,2

5 833,0

5 518,0

72,4

67,6

271,9

478,7

Avkastning på sysselsatt kapital i % 12 mnd rullerende

24,2 %

7,3 %

17,9 %

9,4 %

Sysselsatt kapital

3 592,5

3 889,4

3 500,3

3 524,0

516,5

1 412,8

535,6

1 136,4

2 634,9

2 745,9

2 272,6

2 293,2

Totalt antall ansatte

3 353

3 374

3 391

3 399

Totalt sykefravær i % (i %)

5,5 %

6,5 %

6,2 %

5,4 %

H1-verdi, rullerende 12 mnd

11,9

9,6

11,7

11,3

863

869

869

869

129,5

129,5

129,5

129,5

Driftsmargin, brutto i %
Av- og nedskrivinger

Verdiendring finansielle instrumenter

Investeringer

Netto rentebærende gjeld
Netto driftskapital

Antall aksjonærer
Gjennomsnittlig antall aksjer (mill.)










Driftsinntektene i første kvartal ble NOK 3 182,0 mill (2 735,5).
Driftsresultatet ble NOK 290,0 mill (69,6).
Avkastning på sysselsatt kapital (12 md rullerende) var 24,2 prosent (7,3).
Sterk etterspørsel og høy aktivitet i det internasjonale skurlastmarkedet.
Høy etterspørsel fra byggevarehandelen, men lave lagernivåer har begrenset
leveransevolumene til nivå noe under første kvartal i 2020.
Produksjonsvolumene hos de tømmerforbrukende enhetene noe lavere enn i første kvartal
2020 på grunn av driftsforholdene i januar og februar.
Bedret ordresituasjon innen Byggsystemer, men fortsatt et lavt aktivitetsnivå.
Covid-19 har ikke gitt vesentlige driftsforstyrrelser, men tiltak for å sikre nødvendige
produksjonsvolumer gir økte kostnader.
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Hovedtrekk
Første kvartal 2021 ble et meget sterkt kvartal for Moelven konsernet, og endte som det nest beste
kvartalsresultat noen gang, kun overgått av andre kvartal i rekordåret 2007.
På det internasjonale skurlastmarkedet, som omfatter det vesentligste av konsernets eksport, var
etterspørselen meget god i kvartalet. Prisene fortsatte den positive utviklingen, drevet av høy etterspørsel i
USA som også påvirker markedsbalansen i Europa. Hovedårsakene til den positive markedsutviklingen er i
stor grad privat forbruk, som påvirker etterspørselen etter trelast både direkte gjennom vedlikehold og
oppussing, og indirekte gjennom økt handel over nett – noe som bidrar til god etterspørsel etter trelast også
til emballasjeformål. I tillegg anses tre som et attraktivt byggemateriale og tar markedsandeler fra andre
materialtyper.
Aktiviteten innen byggevarehandelen i Skandinavia var høyere enn i første kvartal i 2020, men lave
lagernivåer hos produsentene har begrenset leveransevolumene. Igangsettingen av nye boliger har falt i både
Norge og Sverige, men ROT-markedet – spesielt innen forbrukersegmentet – har i pandemi-perioden hatt et
meget høyt aktivitetsnivå og er hovedårsaken til den sterke etterspørselen. Leveransene fra Wooddivisjonen var på grunn av lave lagernivåer etter lang tid med høy utleveringstakt, lavere enn i første kvartal
foregående år.
For Byggsystemdivisjonen har aktiviteten innen bygg og anlegg, infrastruktur og mindre prosjekter vært
god. Etterspørselen etter modulbaserte bygg til bolig- og fritidsboligformål har vært noe svakere selv om
nivået er bedre enn foregående år. Spesielt i Sverige har markedet vært avventende og prosjektene kommer
sent i gang. Dette medfører en viss usikkerhet knyttet til kapasitetsutnyttelsen i enkelte fabrikker framover.
Tilgangen på skogsråvarer har vært god i både Norge og Sverige i første kvartal. Produksjonsenhetene har
hatt tilstrekkelig med råstoff til full produksjon gjennom kvartalet. Ved utgangen av kvartalet var
tømmerlagrene på nivå med samme tid i 2020, og derved normale for sesongen og tilfredsstillende i forhold
til de produksjonsplaner som foreligger. I begge land har prisene for sagtømmer økt noe sammenlignet med
første kvartal i 2020. Høy tilgang på flis- og fiberprodukter har samlet sett medført en viss nedgang i prisene
til nivåer noe under samme periode i fjor i både Norge og Sverige.
Moelven er med i et prosjekt der møbelprodusenten Vestre AS bygger det som skal bli verdens mest
miljøvennlige møbelfabrikk på Magnor nær grensen til Sverige. Fabrikken har fått konseptnavnet The Plus,
og er den største investeringen i norsk møbelindustri på flere tiår. Fabrikken vil bli et globalt
utstillingsvindu for bærekraftig og høyeffektiv produksjon. I tillegg skal spektakulær arkitektur,
besøkssenter og 300 mål opplevelsespark bidra til å utvikle Magnor til en attraktiv destinasjon for
besøkende fra hele verden. Slik skal Vestre inspirere flere til å ta del i det grønne skiftet. I samarbeid med
Woodcon AS har Moelven Limtre AS i løpet av første kvartal allerede heist på plass de første
limtrebjelkene som utgjør bærekonstruksjonen i bygget.
Moelven Limtre AS har i løpet av første kvartal også startet leveranser og montering av
bærekonstruksjonene til et 3800 m2 stor næringsbygg som utbygger AB Invest og entreprenøren HENT
bygger ved siden av Mjøstårnet. Bygget skal etter planen stå ferdig i februar 2022. I tillegg er Moelven
Byggmodul AS i ferd med å heise på plass og montere moduler til tre leilighetsbygg på samme område. Å
bygge med moduler går raskt, og leilighetene skal være innflyttingsklare allerede i løpet av høsten 2021.
I Karlstad har Moelven Töreboda AB startet leveranse og montering av limtre til Karlstads nye sportssenter
”Sannafältets sportcenter». Sportssenteret skal omfatte både innendørs og utendørs arenaer for friidrett og
ballidretter. Kommunen bestemte i 2019 at det skulle bygges et helt nytt sportssenter i Karlstad. Kommunen
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har også fattet vedtak om at mest mulig av byggeaktiviteten som kommunen står for skal benytte tre som
byggemateriale.
I januar 2021 ble Moelven Notnäs Ransby AB ilagt en foretaksbot på 500 000 SEK etter ulykken i oktober
2019 der en ansatt ble alvorlig skadet da en tømmertruck kolliderte med en personbil inne på
industriområdet. Nødvendige sikkerhetstiltak og rutiner for å hindre at tilsvarende ulykker skal skje igjen
ble implementert i løpet av kort tid etter ulykken. Selskapet har akseptert foretaksboten.
I januar ble det inngått en avtale om bygging av en ny energisentral ved Moelven Valåsen AB.
Energisentralen skal sikre Valåsens framtidige energibehov innenfor de utviklingsplaner som finnes for
selskapet, og bidra til å bedre konkurransekraften. Energisentralen skal stå ferdig i løpet av fjerde kvartal
2021.
Da den årlige søknadsfristen for Moelvens traineeprogram gikk ut i februar 2021 var det satt ny rekord med
hele 231 søkere. På grunn av covid-19 har konsernet benyttet anledningen til å modernisere hele
rekrutteringsprosessen for traineeprogrammet. For første gang ble hele prosessen gjennomført digitalt, fra
markedsføring til intervjuer og skriving av kontrakter med de søkerne som ble tatt opp i programmet.
Prosessen startet med digitale webinarer og markedsføring i sosiale medier. Den tradisjonelle
rekrutteringsdagen med intervjuer ble også gjennomført digitalt. Tilbakemeldingene fra kandidatene på hele
prosessen har vært meget gode, og mye tyder på at dette er nok et eksempel på av covid-19-pandemien har
medført positive endringer i arbeidssettet som vil bli videreført også etter at samfunnet er gjenåpnet.
Etter en avstemming blant samtlige av konsernets ansatte har Moelven valgt SOS-barnebyer som
samarbeidspartner innen humanitært arbeid for den kommende treårsperioden. SOS-barnebyer er avhengig
av langsiktige samarbeidspartnere for å kunne nå flere barn som er uten tilfredsstillende omsorg. Barn som
er overlatt til seg selv, ikke får mulighet til å gå på skole, legger seg sultne og som kan oppleve vold og
misbruk. Samarbeidsavtalen med Moelven har en ramme på 500.000 kr som et grunnbeløp. I tillegg har
Moelven og SOS-barnebyer flere aktiviteter på gang som kan øke beløpet ytterligere.
Glommen Mjøsen Skog SA arbeidet mot slutten av 2020 for å redusere sin eierandel i Moelven Industrier
ASA fra 78,8 prosent til 66,8 prosent. I forbindelse med denne prosessen fikk Viken Skog SA, i henhold til
forkjøpsretten i eksisterende aksjonæravtale, mulighet til å kjøpe aksjene. Transaksjonen ble gjennomført i
februar 2021, og medførte at Viken Skog SA økte sin eierandel i Moelven til fra 20,8 til 32,8 prosent.
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Driftsinntekter og resultat
Driftsinntektene økte sammenlignet med samme periode i fjor, på grunn av økt etterspørsel og derav økte
prisnivåer innen den tremekaniske virksomheten, samt økt aktivitet innen modulvirksomheten i både Norge
og Sverige.
Resultatmessig hadde den tremekaniske virksomheten et vesentlig bedre kvartal enn i samme periode i fjor,
hovedsakelig på grunn av økningen i ferdigvareprisene for skurlast og videreforedlet trelast. En viss økning
i sagtømmerprisene og nedgang i prisene for flis og fiberprodukter trekker i motsatt retning. Resultatet er
også negativt påvirket av redusert produktivitet på grunn av streng kulde i januar og februar, samt tiltak for
å sikre produksjonskapasitet i en tid hvor covid-19 pandemien medfører både økt fravær og risiko for
produksjonsforstyrrelser ved eventuelle smitteutbrudd.
Resultatet for første kvartal for Byggsystemdivisjonen ble også forbedret i 2021 sammenlignet med året før,
men i mindre grad enn for den tremekaniske virksomheten. Forbedringen kommer i all hovedsak innen
modulvirksomheten, etter at aktivitetsnivået økte sammenlignet med første kvartal i 2020. Etterspørselen
etter limtre var god i første kvartal, men prisutviklingen på skurlast har medført en økning i kostnadsnivået
som begrenser resultatforbedringen. For innredningsselskapene er aktivitetsnivået fortsatt lavt i et marked
preget at sterk konkurranse og usikkerhet knyttet til driftsforholdene på byggeplass pga.
smittevernproblematikk.
Varelagerkalkylene for den tremekaniske virksomheten vurderes månedlig opp mot utvikling i
tilvirkningskostnader og virkelig verdi. Dette har påvirket driftsresultatet positivt med til sammen NOK
22,7 mill i kvartalet (minus 29,4). Postene har ingen kontantstrømeffekt.
Konsernet benytter finansielle instrumenter til sikring mot kortsiktige variasjoner i valutakurser, renter og
kraftpriser. Ikke-kontante poster knyttet til markedsverdivurdering av urealiserte sikringsinstrumenter
utgjorde pluss NOK 5,2 mill i kvartalet (minus 91,2). Den positive utviklingen skyldes hovedsakelig
kursutviklingen til NOK og SEK etter den den kraftige svekkelsen i mars/april 2020.
Resultat før skatt ble NOK 296,7 mill mot minus NOK 30,5 mill i første kvartal 2020.
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Beløp i NOK mill.

1. kvartal
2021

Helår

2020

2020

2019

Sum driftsinntekter
Timber

1 003,5

855,3

3 444,9

3 118,9

Wood

1 181,0

1 059,1

4 730,3

4 018,1

Byggsystemer

956,5
1 220,2

794,7
985,7

3 346,6
3 802,4

3 002,7
3 728,0

Øvrige
Internt
Konsern

-1 179,2
3 182,0

-959,3 -3 659,0 -3 570,2
2 735,5 11 665,2 10 297,5

EBITDA
Timber

193,2

77,2

365,9

243,1

Wood

142,0
47,0

59,7
17,8

482,3
166,2

265,4
135,0

-4,0
378,2

-5,4
149,4

-3,8
1 010,6

-13,7
629,8

Timber

167,7

52,7

258,9

145,8

Wood

112,3
24,1

33,9
-3,1

371,7
76,4

165,1
56,8

-14,1
290,0

-13,9
69,6

-44,7
662,2

-32,3
335,4

Byggsystemer
Øvrige
Konsern
Driftsresultat

Byggsystemer
Øvrige
Konsern
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Investeringer, balanse og finansiering
I løpet av første kvartal er det gjennomført investeringer på totalt NOK 72,4 mill (67,6). Investeringene i
2021 skal i henhold til investeringsprogrammet i konsernets gjeldende strategiplan økes noe sammenlignet
med 2020. Økningen vil forsterkes utover i året som følge av at investeringsaktiviteten i 2020 ble redusert
som følge av usikkerheten som covid-19-pandemien medførte.
Avskrivningene i kvartalet var NOK 88,3 mill (79,8). Ved utgangen av første kvartal var konsernets
samlede eiendeler bokført til NOK 6 209,9 mill (6 180,2).
Kontantstrøm fra operasjonell aktivitet i første kvartal var NOK 143,3 mill (minus 213,1), tilsvarende NOK
1,11 per aksje (minus 1,65). Endringen sammenlignet med samme periode i fjor skyldes forbedret
kontantstrøm fra driften samt naturlige svingninger i arbeidskapitalpostene. Kontantstrøm fra
arbeidskapitalposter var minus NOK 164,1 mill (minus 324,4).
Netto rentebærende gjeld var NOK 516,5 mill (1 412,8) ved utgangen av kvartalet. Finansiell leasing er
inkludert i netto rentebærende gjeld med NOK 167,1 mill (185,3). Sammenlignet med samme tidspunkt i
2020 skyldes gjeldsreduksjonen hovedsakelig god kontantstrøm fra driften. Det høye aktivitetsnivået har
medført en økning i fordringsmassen sammenlignet med samme tid i 2020. Konsernet har en restriktiv
kredittpolicy, og benytter kredittforsikring og garantier til sikring av fordringsmassen.
Likviditetsreserven inklusive ubenyttede trekkrettigheter var NOK 1 729,6 mill (734,1). I konsernets
hovedfinansiering varierer tilgjengelig låneramme i takt med de naturlige svingningene i konsernets
kapitalbinding over året.
Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet var NOK 2 981,4 mill (2 461,8) som tilsvarer NOK 23,01 (19,00)
per aksje. Egenkapitalandelen var 48,0 prosent (39,8).
Det foreslåtte utbyttet for 2020 på NOK 3,64 per aksje (0,72), totalt NOK 471,5 mill (93,3) vil, forutsatt
vedtak på ordinær generalforsamling den 28. april, først bli belastet egenkapitalen og utbetalt i andre
kvartal. Deler av konsernets egenkapital er knyttet til eierskapet i utenlandske datterselskaper, hovedsakelig
i Sverige, og er dermed eksponert mot variasjoner i valutakursene. Omfanget og konsekvensene av
sannsynlige kursvariasjoner ligger innenfor en akseptabel risikoramme. I første kvartal medførte
kursvariasjonene en urealisert endring av egenkapitalen på minus NOK 109,0 (pluss 131,9). Omkring
halvparten av konsernets eiendeler er bokført i SEK. Totalbalansen endrer seg derfor også med
valutakursen. Egenkapitalandelen i prosent er derfor mindre påvirket av kurssvingninger enn den nominelle
egenkapitalen.
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Divisjonene
Timber
1. kvartal
Beløp i NOK mill.

2021

2020

Salg til eksterne kunder

793,9

699,9

Salg til interne kunder

209,6

155,5

1 003,5

855,3

25,5

24,5

Sum driftsinntekter
Av- og nedskrivinger
Driftsresultat

167,7

52,7

Driftsmargin, netto i %

16,7 %

6,2 %

Netto driftskapital i % av driftsinntekter

12,3 %

16,0 %

Totalkapital

1 908,9

1 716,3

Egenkapital

1 037,6

877,2

Sysselsatt kapital

1 198,1

1 098,1

Avkastning på sysselsatt kapital i % 12 mnd rullerende

31,8 %

9,7 %

32,2

14,3

604

625

Investeringer
Totalt antall ansatte

Den høye etterspørselen etter skurlast fra 2020 fortsatte gjennom vinteren. Markedsaktiviteten har vært
høyere enn normalt for sesongen. Etterspørselen drives hovedsakelig av privat forbruk og av at tre tar
markedsandeler fra andre byggematerialer som betong og stål. Spesielt det amerikanske markedet har et
høyt aktivitetsnivå. Leveransevolumer har blitt flyttet til USA fra blant annet det europeiske markedet, som
uavhengig av dette allerede hadde et lavt utbud av varer sett opp mot den samlede etterspørselen. Prisene
utviklet seg som følge av dette positivt gjennom 2020, denne utviklingen har fortsatt i første kvartal 2021.
Prisnivåene i kvartalet var dermed generelt høyere enn i samme periode i 2020. Markedene i Nord-Afrika,
Midtøsten og Asia har generelt vært svakere enn USA og Europa, men spesielt i Japan og Kina er
aktivitetsnivået bedret den senere tiden.
Leveransevolumene i kvartalet var lavere enn i samme periode i 2020. Hovedårsaken er at kuldeperioden i
januar og februar medførte redusert produksjon og dermed for lav oppbygging av lager. For divisjonen
samlet økte foredlingskostnadene noe sammenlignet med samme periode i fjor. Ved siden av driftsmessige
utfordringer på grunn av kuldeperioden er hovedårsakene økt kostnadsforbruk til vedlikehold etter et år med
lavere investeringsaktivitet enn planlagt på grunn av usikkerheten knyttet til konsekvensene av covid-19,
samt økte personalkostnader knyttet til smitteverntiltak. Det finnes fortsatt enkeltenheter hvor
effektiviseringstiltak er nødvendig for å gi tilfredsstillende resultater.
Valutasituasjonen gir fortsatt god konkurransekraft på eksportmarkedene, selv om NOK og SEK har styrket
seg betydelig mot hovedvalutaene sammenlignet med samme tidspunkt i 2021.
Tilgangen på skogsråvarer har vært god i både Norge og Sverige i første kvartal. Produksjonsenhetene har
hatt tilstrekkelig med råstoff til full produksjon gjennom kvartalet. Ved utgangen av kvartalet var
tømmerlagrene på nivå med samme tid i 2020, og dermed normale for sesongen og tilfredsstillende i forhold
til de produksjonsplaner som foreligger. I begge land har prisene for sagtømmer økt noe sammenlignet med
første kvartal i 2020. Høy tilgang på flis- og fiberprodukter har samlet sett medført en viss nedgang i prisene
til nivåer noe under samme periode i fjor i både Norge og Sverige.
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Varelagerkalkylene vurderes månedlig opp mot utvikling i tilvirkningskostnader og virkelig verdi. Dette har
påvirket driftsresultatet positivt med til sammen NOK 18,5 mill i kvartalet (minus 2,0). Postene har ingen
kontantstrømeffekt.
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Wood
1. kvartal
Beløp i NOK mill.
Salg til eksterne kunder

2021

2020

1 121,8

975,7

59,2

83,4

1 181,0

1 059,1

29,7

25,8

Driftsresultat

112,3

33,9

Driftsmargin, netto i %

9,5 %

3,2 %

Salg til interne kunder
Sum driftsinntekter
Av- og nedskrivinger

Netto driftskapital i % av driftsinntekter

30,2 %

36,1 %

Totalkapital

3 001,6

2 940,8

Egenkapital

1 295,5

1 158,8

Sysselsatt kapital

1 825,0

1 987,7

Avkastning på sysselsatt kapital i % 12 mnd rullerende

24,0 %

9,2 %

17,4

38,7

1 099

1 087

Investeringer
Totalt antall ansatte

Den høye etterspørselen fra byggevarehandelen i Skandinavia fortsatte gjennom første kvartal. Situasjonen
er i stor grad drevet av et sterkt forbrukermarked knyttet til oppussing og vedlikehold av bolig og
fritidsbolig. Prisnivået var i sum høyere enn i tilsvarende periode i 2020.
Den vedvarende sterke etterspørselen har medført at ferdigvarelagrene har kommet ned på svært lave
nivåer, og leveringskapasiteten begrenses til produksjonstakten. Streng kulde i januar og februar medførte
utfordrende driftsforhold for de tømmerforbrukende enhetene som ga økte produksjonskostnader og lavere
volum. Tiltak pågår for å øke produksjonen inn mot sommeren for å bygge lagrene til nivåer som gir en
tilfredsstillende leveringskapasitet. Produksjonskostnadene er også til en viss grad preget av økte
personalkostnader knyttet til smitteverntiltak.
For divisjonens tømmerforbrukende enheter var tilgangen på skogsråvarer god i både Norge og Sverige i
første kvartal. Produksjonsenhetene har hatt tilstrekkelig med råstoff til full produksjon gjennom kvartalet.
Ved utgangen av kvartalet var tømmerlagrene på nivå med samme tid i 2020, og derved normale for
sesongen og tilfredsstillende i forhold til de produksjonsplaner som foreligger. I begge land har prisene for
sagtømmer økt noe sammenlignet med første kvartal i 2020. Høy tilgang på flis- og fiberprodukter har
samlet sett medført en viss nedgang i prisene til nivåer noe under samme periode i fjor i både Norge og
Sverige.
Varelagerkalkylene vurderes månedlig opp mot utvikling i tilvirkningskostnader og virkelig verdi. Dette har
påvirket driftsresultatet positivt med til sammen NOK 4,2 mill i kvartalet (minus 27,4). Postene har ingen
kontantstrømeffekt.
Moelven er en av fire norske produsenter av royalbehandlet kledning, med en markedsandel i det norske
markedet på ca. en til to prosent. Mot slutten av 2020 ble det kjent at Direktoratet for Byggkvalitet hadde
gjennomført et markedstilsyn av brannbehandlet kledning, og at det i forbindelse med dette hadde
framkommet indikasjoner på at royalbehandlet kledning muligens ikke kvalifiserte til klassifisering i
brannklasse D, slik både Moelven og resten av bransjen etter etablert praksis har klassifisert produktet.
Moelven iverksatte raskt egne tester, og på basis av disse ble klassifiseringen for de royalimpregnerte
kledningsproduktene fra Moelven endret til brannklasse E. Samtidig stoppet Moelven også produksjon og
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salg av royalbehandlet kledning. Det er også etablert rutiner for å informere og følge opp kundene. Dette
gjelder kun kledningsproduktene, og ikke terasseprodukter, som er det største segmentet som Moelven er
inne i med royalbehandlede produkter.
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Byggsystemer
1. kvartal
Beløp i NOK mill.
Salg til eksterne kunder

2021

2020

955,0

793,9

1,4

0,8

Sum driftsinntekter

956,5

794,7

Av- og nedskrivinger

22,9

20,9

Driftsresultat

24,1

-3,1

2,5 %

-0,4 %

Salg til interne kunder

Driftsmargin, netto i %
Netto driftskapital i % av driftsinntekter

10,8 %

13,2 %

Totalkapital

1 947,6

1 866,3

Egenkapital

841,1

850,4

1 003,9

1 080,3

9,8 %

2,9 %

18,9

10,3

1 486

1 507

Sysselsatt kapital
Avkastning på sysselsatt kapital i % 12 mnd rullerende
Investeringer
Totalt antall ansatte

Ordrereserven for divisjonen samlet økte noe i løpet av første kvartal 2021, og var ved utgangen av kvartalet
totalt NOK 147 mill. høyere enn på samme tid 2020. Økningen, som er fordelt på flere ulike enheter,
dempes noe av en nedgang i ordrereserven innen boligsegmentet i Byggmodulvirksomheten i Sverige.
For limtrevirksomhetene i både Norge og Sverige har markedsaktiviteten vært bedre enn normalt for
sesongen innen standardsegmentet, mens aktiviteten i prosjektmarkedene har vært mer normal.
Ordrereserven sikrer kapasitetsutnyttelse i produksjonen inn i tredje kvartal. Den sterke etterspørselen og
prisøkningene på skurlast, som benyttes som råvare i limtreproduksjonen, medfører imidlertid et økende
kostnadsnivå og forsterker behovet for å realisere de planlagte effektene av igangsatte effektiviseringstiltak
og konsepttilpasninger raskt.
For byggmodulvirksomheten i Norge har aktiviteten innen markedssegmentet bygg og anlegg vært
tilfredsstillende med god produksjon. Innen bolig- og fritidsboligmarkedet bedret aktiviteten seg noe i løpet
av 2020 og aktiviteten i første kvartal 2021 har vært tilfredsstillende. I prosjektmarkedet har aktiviteten vært
lav, med lite volum innen offentlige anbud. Samlet sett er driften i fabrikkene sikret store deler av tredje
kvartal med et forsvarlig lønnsomhetsnivå.
For den svenske byggmodulvirksomheten har etterspørselen etter standard moduler til bygg og anlegg vært
god, men etterspørselen etter moduler til utleieformål har vært svakere enn normalt. Ordreinngangen har
likevel vært tilstrekkelig til å sikre fabrikkproduksjonen. Boligsegmentet er fortsatt noe avventende, og
igangsettelse av byggeprosjektene skyves ut i tid. Dette gjør at kapasitetsutnyttelsen på kort sikt er noe
usikker og kapasitetstilpasninger er iverksatt.
For systeminnredninger er markedsaktiviteten avventende både i Norge og Sverige.
Covid-19-pandemien medførte et fall i etterspørselen som gjorde det nødvendig å innføre korttidsarbete i
den svenske virksomheten. Ved utgangen av første kvartal var 5 ansatte berørt av dette. Pandemien
vanskeliggjør også fysiske kundebesøk samt arbeidet ute på byggeplass. Uavhengig av covid-19-pandemien
har lønnsomheten i begge land over en tid vært utilfredsstillende. I Norge har aktiviteten i enkelte regioner
falt til nivåer som kan medføre behov for kapasitetstilpasninger dersom det lave aktivitetsnivået vedvarer. I
Sverige er situasjonen noe bedre i hovedstadsregionen, men prisnivåene er fortsatt for lave til å skape
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tilfredsstillende lønnsomhet. Det er vedtatt handlingsplaner for å bedre konkurransekraften og gjenskape
lønnsom drift, og disse er i ferd med å rulles ut og implementeres.
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Øvrige virksomheter
1. kvartal
Beløp i NOK mill.

2021

2020

Salg til eksterne kunder

337,5

288,6

Salg til interne kunder

882,7

697,1

1 220,2

985,7

10,1

8,6

-14,1

-13,9

-1,2 %

-1,4 %

Sum driftsinntekter
Av- og nedskrivinger
Driftsresultat
Driftsmargin, netto i %
Netto driftskapital i % av driftsinntekter

6,2 %

6,3 %

Totalkapital

2 649,8

2 857,3

Egenkapital

1 357,4

1 186,3

Sysselsatt kapital

1 721,4

2 146,7

Avkastning på sysselsatt kapital i % 12 mnd rullerende

-1,0 %

-0,6 %

Investeringer

3,8

4,3

Totalt antall ansatte

164

155

I øvrige virksomheter inngår Moelven Industrier ASA, med fellestjenestene økonomi/finans/forsikring,
kommunikasjon, HR og IKT. Virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter er organisert som
en fellesfunksjon for konsernets tremekaniske industri, og inngår med selskapene Moelven Skog AB,
Moelven Virke AS, Vänerbränsle AB, Moelven Bioenergi AS og Moelven Pellets AS.
Variasjoner i driftsinntekter innen området Øvrige virksomheter skyldes hovedsakelig aktivitetsnivået innen
virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter. Bortsett fra Moelven Pellets AS sitt salg av
pellets til eksterne kunder er dette i hovedsak intern omsetning som ikke medfører vesentlig resultateffekt
innen virksomhetsområdet. For å sikre tømmertilgang og avsetningsmuligheter for flis- og energiprodukter i
regioner uten lokal etterspørsel etter massevirke og flis, driver Moelven i en viss utstrekning innkjøp og
videresalg av dette sortimentet, blant annet basert på etablerte togløsninger for transport. Virksomheten
baseres på faste avtaler både på kunde- og leverandørsiden.
I august 2020 ble eierne av Weda Skog AB, Bergkvist-Insjön AB (70%) og Moelven Industrier ASA (30%)
enige om å dele selskapet mellom seg. Weda Skog har siden 2000 stått for virkesforsyningen til BergkvistInsjön AB i Insjön og Moelven Dalaträ AB i Mockfjärd. Fra årsskiftet overtok Moelven Skog AB
forsyningsansvaret for Moelven Dalaträ AB. Ansvaret for omsetning av Moelven Dalaträ ABs øvrige
biprodukter ivaretas av Vänerbränsle AB. Weda Skog AB har fra årsskiftet ingen ordinær operativ
virksomhet, og selskapet går nå over i en likvidasjonsfase som etter planen skal sluttføres innen utgangen av
2021.
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Ansatte

Antall ansatte
Timber
Wood
Byggsystemer
Øvrige
Totalt antall ansatte

Sykefravær

Per 1. kvartal 2021

Per 1. kvartal 2020

Menn

Kvinner

%Kvinner

Totalt

Menn

Kvinner

%Kvinner

Totalt

542

62

10,3 %

604

557

68

10,9 %

625

924

175

15,9 %

1 099

913

174

16,0 %

1 087

1 370

116

7,8 %

1 486

1 408

99

6,6 %

1 507

120

44

26,8 %

164

114

41

26,4 %

155

2 956

397

11,8 %

3 353

2 992

382

11,3 %

3 374

Per 1. kvartal

Rullerende H1 verdi

2021

2020

Timber

5,0 %

5,7 %

Timber

Wood

6,0 %

6,3 %

Wood

Byggsystemer

5,9 %

7,4 %

Byggsystemer

Øvrige

1,6 %

2,2 %

Øvrige

Konsern

5,5 %

6,5 %

Konsern

Per 1. kvartal
2021

2020

16,9

10,8

5,7

10,6

15,6

9,4

0,0

0,0

11,9

9,6

Moelvens overordnede målsetting innen sikkerhetsarbeidet er at ingen skal skade seg på jobb. H1-verdi på
12 måneders rullerende basis, som er et uttrykk for antall skader med påfølgende sykefravær per million
arbeidede timer, var 11,9 (9,6) ved utgangen av første kvartal 2021. Det faktiske antallet skader med fravær
var 14, mot 13 i tilsvarende periode i 2020. H2-verdien måler det totale antallet skader per million arbeidede
timer. Etter første kvartal 2021 var H2-verdien på 12 måneders rullerende basis 26,9 mot 31,9 på samme tid
i 2020. Totalt antall skader var 43 i første kvartal 2021, en økning fra 33 i første kvartal 2020.
Fra 2021 er det bestemt at alle skader skal granskes i samarbeid med konsernets sentrale HR-avdeling for å
finne rotårsaken til skaden. Metodikken som anvendes sørger for en systematisk og objektiv undersøkelse
av hendelsen med fokus på å vurdere om tilstrekkelige og relevante sikkerhetsrutiner og -tiltak var
implementert og fungerte etter hensikten. Resultatet av granskningene deles med samtlige medarbeidere i
konsernet for å gi større innsikt i hendelsen og dermed kunne gjennomføre forebyggende tiltak for å

Moelven Industrier ASA – Kvartalsrapport 1/2021 – Side 15

forhindre lignende hendelser andre steder.
I 2021 er målet at H1- verdien skal være mindre enn 6 og H2-verdien skal være mindre enn 24, begge på 12
måneders rullerende basis. Den positive utviklingen som konsernet har hatt i perioder har imidlertid stagnert
når det gjelder skader med fravær. For å skape ny kraft og framdrift i forbedringsarbeidet ble det derfor i
løpet av 4. kvartal 2020 utarbeidet en handlingsplan for videreutvikling av god sikkerhetskultur i hele
Moelven – «HMS mot 2023». Hovedpunktene i handlingsplanen er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Styrke HMS-organisasjon og organisering av HMS-arbeidet.
Styrke HMS-arbeidet ved utrulling av Aktivt Lederskap og Aktivt Medarbeiderskap.
Gjennomføre «Risikostyring drift».
Utarbeide og implementere kurs innen HMS på alle nivåer i organisasjonen. Etablere en
kursportefølje med ulike kurs innen HMS .
Gjennomføre teknisk sikkerhetsinspeksjon av produksjonsanlegg, inkludert utarbeide
handlingsplan.
Etablere en internrevisjon-organisasjon som årlig skal undersøke etterlevelse og samsvar med
interne og eksterne krav og regler på selskapsnivå.
Kontinuerlig forbedring og organisatorisk læring.

Ved utløpet av første kvartal følger utrullingen av planen den oppsatte tidsplanen.
Sykefraværet i første kvartal var 5,5 prosent (6,5), hvorav 2,3 prosent (2,9) er langtidsfravær. Den
langsiktige trenden for utviklingen i sykefraværet er fallende. Siden mars 2020 har imidlertid fravær knyttet
til covid-19 pandemien medført større variasjoner enn normalt. Mange av Moelvens virksomheter har
allerede et sykefravær som er lavere enn målsatt maksimum for 2021 på 4,0 prosent. Det er imidlertid
fortsatt mye å hente, og det arbeides aktivt for å redusere sykefraværet for både enkeltselskaper og
konsernet samlet til under målsatt nivå. Innsatsen, som blant annet omfatter medarbeiderundersøkelser, tett
sykefraværsoppfølging og samarbeid med bedriftshelsetjenesten, rettes spesielt mot bedriftene med høyest
sykefravær.
Det har i første kvartal 2021 vært en økning i antall påviste tilfeller av covid-19-smitte blant konsernets
medarbeidere. Hovedfokuset for konsernets arbeid knyttet til pandemien har vært å forebygge smitte og
spredning, oppfølging av råd fra myndigheter og arbeidsgiverorganisasjoner, intern og ekstern
kommunikasjon samt mobilisering av beredskapsplaner sentralt og lokalt. I tillegg til de nasjonale tiltakene i
Sverige og Norge har konsernet fokusert på tiltak rettet mot reiser, interne og eksterne møter og samlinger,
logistikkrutiner og stenging/begrensning av kantiner, spiserom og treningsrom.
Ved utgangen av første kvartal hadde konsernet 18 medarbeidere i isolasjon med påvist smitte. I tillegg var
29 medarbeidere i hjemmekarantene. Totalt har over 1 000 medarbeidere vært i karantene på grunn av
covid‐19 siden mars 2020. Til sammen 5 medarbeidere i Sverige var ved utgangen av kvartalet berørt av
korttidsarbete.
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Framtidsutsikter
IMF anslår i april-utgaven av rapporten «World Economic Outlook» at verdensøkonomien krympet med 3,3
prosent i 2020, og at vi vil få en vekst på 6,0 prosent i 2021 og 4,4 prosent i 2022. Den rådende
oppfatningen er at man står foran en sterk gjeninnhenting i økonomien som vil skyte fart etter hvert som
masseimmunitet oppnås og smitteverntiltakene kan lettes. Spesielt innen forbrukermarkedene er
usikkerheten stor knyttet til hvilke varer og tjenester som vil etterspørres etter en lang periode med
nedstengning og sosial distansering. Endringer i vare- og tjenesteproduserende næringer som følge av
pandemi-relaterte konkurser er også med på å øke usikkerheten knyttet til hvor og innen hvilke bransjer
oppgangen vil bli sterkest. Det er derfor fortsatt nødvendig å planlegge for flere ulike scenarier. Den
internasjonale etterspørselen etter trebaserte produkter har vært meget god, og forventes å fortsette gjennom
første halvår 2021. Hvordan dette vil utvikle seg etter hvert som samfunnet gjenåpnes er noe mer usikkert.
Konsernet har så langt det lar seg gjøre innført tiltak både for å bidra til å begrense smitte i samfunnet
generelt og å beskytte egne ansatte og virksomheten mot driftsforstyrrelser som følge av pandemien. Det er
innført reguleringer med hensyn til reisevirksomhet, besøk ved våre industrier, større forsamlinger, hygiene
etc. Produksjonsrutiner er så langt det har latt seg gjøre tilrettelagt slik at driften av virksomheten i minst
mulig grad blir berørt uten at det går ut over sikkerheten til de ansatte. Det har i løpet av første kvartal 2021
vært enkelte tilfeller av smitte ved konsernets produksjonsenheter og byggeplasser, men tiltakene som er
innført har vist seg å ha god effekt, og utbruddene har kommet raskt under kontroll. Tiltakene vil derfor
opprettholdes inntil man med stor sikkerhet kan konstatere at risikoen for større smitteutbrudd er vesentlig
redusert.
For Moelvens tremekaniske virksomhet forventes det at etterspørselen etter skurlast på eksportmarkedene
i sum holder seg på et høyt nivå gjennom andre kvartal og inn i andre halvår 2021. Dette avhenger
imidlertid både av smitteutbredning, markedsadgang, logistikk og utvikling i etterspørsel nedstrøms i
verdikjeden. NOK og SEK har styrket seg betydelig mot hovedvalutaene fra de svakeste nivåene man så
tidlig i pandemien, kursene ligger fortsatt på nivåer som sikrer god konkurransekraft på eksportmarkedene.
UK er et viktig marked for mange av enhetene innen Timber-divisjonen. Det er til nå ikke mye som tyder på
at det for Moelvens del vil oppstå markedsmessige endringer av betydning på kort sikt, men nye
handelsavtaler har medført behov for økt ressursbruk spesielt knyttet til fortolling.
Innen byggevarehandelen i Skandinavia forventes et godt aktivitetsnivå i andre kvartal. Lagernivåene i
industrien er for mange produsenter lavere enn ønskelig, og dette påvirker både leveringskapasitet og
prisutvikling i markedet. Moelven arbeider med tiltak for å øke produksjonstakten gjennom andre kvartal og
sommeren for å sikre leveringskapasiteten i tredje kvartal. Etter hvert som smitteverntiltakene lettes,
forventes etterspørselen fra forbrukermarkedet å avta noe, mens det forventes fortsatt høy aktivitet innen
rehabilitering, ombygging og tilbygg. Igangsettingen av nye byggeprosjekter ventes å holde seg lavt. Dette
kan til dels bli kompensert av økt aktivitet innen offentlige byggeprosjekter.
Tømmerlagrene og forsyningssituasjonen i Moelvens geografier er ved inngangen til andre kvartal 2021
tilfredsstillende i både Norge og Sverige, og det forventes fortsatt tilfredsstillende tilgang på råstoff med
tanke på de produksjonsplaner som foreligger.
Byggsystemdivisjonen har uavhengig av covid-19 pandemien hatt et lavere aktivitetsnivå enn ønskelig
innen enkelte forretningsområder, og tilpasset produksjonskapasiteten til dette. Markedssituasjonen for
limtre- og byggmodulselskapene har bedret seg til et nivå som i all hovedsak sikrer god kapasitetsutnyttelse
med et forsvarlig lønnsomhetsnivå. Innen systeminnredningsvirksomheten er markedssituasjonen imidlertid
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fortsatt krevende. Implementering og gjennomføring av tiltak for å gjenskape tilfredsstillende lønnsomhet
under de rådende markedsbetingelser pågår.
Konsernet har en langsiktig målsetting om en avkastning på sysselsatt kapital på 13 prosent over en
konjunktursyklus. For 2021 forventes en normalisering av markedsaktiviteten, spesielt innen
forbrukersegmentet for den tremekaniske delen av konsernet. Gjenåpningen av samfunnet rykker stadig
nærmere, men usikkerheten er fortsatt stor både knyttet til når det vil skje i større skala og ikke minst
hvordan etterspørselen etter Moelvens varer og tjenester vil påvirkes.
Styret anser at konsernets soliditet og langsiktige likviditetstilgang er god, og tilstrekkelig til å kunne
gjennomføre både planlagte forbedringstiltak i henhold til konsernets strategi, samt nødvendige tiltak for å
møte eventuelt negative påvirkninger fra covid-19-pandemien. I 2021 forventer styret et aktivitetsnivå og
resultat i første halvår blir noe bedre enn i 2020, men med noe større usikkerhet knyttet til utviklingen
gjennom andre halvår.
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Kvartalsregnskap for Moelvenkonsernet, 1. kvartal 2021
Resultat og totalresultat
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Balanse for konsernet

Moelven Industrier ASA – Kvartalsrapport 1/2021 – Side 20

Egenkapitaloppstilling for konsernet
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Kontantstrømoppstilling for konsernet
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Noter til konsoliderte kvartalsregnskapet
Note 1 – Generell informasjon
Moelven Industrier ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i
Industriveien 2, 2390 Moelv, Norge. Konsernregnskapet for første kvartal 2021, avsluttet 31. mars 2021,
omfatter Moelven Industrier ASA og dets datterselskaper (sammen referert til som “konsernet”) og
konsernets andeler i tilknyttede selskaper. Regnskapstallene er ikke reviderte. Årsregnskapet for 2020 er
tilgjengelig på www.moelven.no.

Note 2 – Bekreftelse av finansielt rammeverk
Konsernregnskapet for første kvartal 2021 er utarbeidet i samsvar med kravene i IAS 34
“Delårsrapportering” som er godkjent av EU. Delårsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i
et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med konsernregnskapet for 2020. Det konsoliderte
kvartalsregnskapet ble godkjent av styret 28. april 2021.

Note 3 – Regnskapsprinsipper
Regnskapsprinsippene benyttet i kvartalsregnskapene for 2021 er de samme som i konsernregnskapet for
2020. Valutakurser i konsolideringen er hentet fra Norges Bank.

Note 4 – Estimater
Utarbeidelse av kvartalsregnskap inkluderer vurderinger, estimater og forutsetninger som både påvirker
hvilke regnskapsprinsipper som anvendes og rapporterte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og
kostnader. Faktiske beløp kan avvike fra estimerte beløp. Ved utarbeidelsen av kvartalsregnskapet har
ledelsen lagt til grunn de samme kritiske vurderinger relatert til anvendelse av regnskapsprinsipper som ble
lagt til grunn for konsernregnskapet for 2020, og de viktigste kildene til estimatusikkerhet er de samme ved
utarbeidelsen av kvartalsregnskapet som for konsernregnskapet for 2020.

Note 5 – Pensjon og skatt
Beregning av pensjonskostnader og pensjonsforpliktelse er gjort årlig av aktuar. I kvartalsregnskapet er
pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser basert på prognoser fra aktuar. Skattekostnaden er beregnet i
hvert kvartalsregnskap basert på en forventet årlig skattekostnad.

Note 6 – Sesongmessige svingninger
Etterspørselen etter konsernets produkter og tjenester har normalt en variasjon gjennom året.
Dette innebærer lavsesong gjennom første kvartal, tiltagende aktivitet og høysesong utover i andre og tredje
kvartal, og avtagende aktivitet i siste del av fjerde kvartal.
Som følge av årlige sesongvariasjoner i råstofftilgang og markedsaktivitet, varierer konsernets
arbeidskapital med NOK 300 – 400 mill. fra høyeste punkt i mai/juni til det laveste i november/desember.
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Note 7 – Salgsinntekter
Beløp i NOK mill.

Timber
2021
2020

Wood
2021
2020

Byggsystemer
2021
2020

Øvrige
2021
2020

Konsern
2021
2020

1. kvartal
Norge
Sverige
Øvrige Europeiske land
Resten av verden
Sum Salgsinntekt
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

113,5
188,1
395,8
92,7
790,0
2,7
792,7

102,2
529,5
146,4
413,1
329,9
155,8
119,7
19,2
698,2 1 117,5
1,1
1,4
699,2 1 119,0

475,2
354,2
117,5
27,3
974,2
0,8
975,0

395,7
504,5
50,0
0,0
950,1
4,9
955,0

347,5
417,3
26,2
0,0
791,0
3,0
793,9

84,9
227,3
0,0
0,0
312,3
3,0
315,2

62,8
201,5
0,0
0,0
264,3
3,0
267,3

1 129,6
994,8
1 332,9 1 120,3
597,0
467,9
110,5
144,6
3 170,0 2 727,7
12,0
7,8
3 182,0 2 735,5

Note 8 – Varige driftsmidler, bruksrettigheter leasing, immaterielle eiendeler og
goodwill
Beløp i NOK mill.
Bokført verdi pr 1.1
Tilgang
Tilgang leasing
Avgang

Per 31.03.
2021

2020

2 321,0

2 258,6

72,4

67,6

5,7

16,2

-0,8

0,0

-88,0

-79,8

Nedskrivninger

-0,3

0,0

Overføringer

-1,1

0,0

Avskrivninger

Omregningsdifferanser

-68,3

98,6

Bokført verdi pr 31.03.

2 240,6

2 361,2
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Note 9 – Finansielle instrumenter
Beløp i NOK mill.
Valutaterminer
Renteterminer

Per 1. kvartal 2021
31.12.2020
Per 1. kvartal 2021
Positiv Negativ Netto
Positiv Negativ Netto
virkelig virkelig virkelig virkelig virkelig virkelig Nivå 1* Nivå 2* Nivå 3*
verdi
verdi
verdi
verdi
verdi
verdi
27,3
-23,8
3,5
19,5
-10,6
8,9
3,5
-35,9
-35,9
-52,0
-52,0
-35,9

Innebygget valutaderivat
Total

Beløp i NOK mill.
Valutaterminer

27,3

-0,3

-60,0

-32,7

Per 1. kvartal 2020
Positiv Negativ Netto
virkelig virkelig virkelig
verdi
verdi
verdi
12,2

Renteterminer
Innebygget valutaderivat
Total

-0,3

12,2

-86,9

-74,7

-58,7
-9,3
-154,9

-142,7

19,5

Positiv
virkelig
verdi

-2,4

-2,4

-65,0

-45,5

31.12.2019
Negativ Netto
virkelig virkelig
verdi
verdi

4,9

-0,3

Per 1. kvartal 2020
Nivå 1*

Nivå 2*

-9,7

-4,8

-74,7

-58,7

-44,9

-44,9

-58,7

-9,3

-1,9

-1,9

-9,3

-56,5

-51,6

4,9

Nivå 3*

*
Nivå 1: Notert pris i et aktiv marked for en identisk eiendel eller forpliktelse.
Nivå 2: Verdsettelse basert på andre observerbare faktorer enn notert pris (brukt i nivå 1) enten direkte eller
indirekte utledet fra priser for eiendelen eller forpliktelsen. Eiendeler og forpliktelser verdsatt etter denne
metoden er hovedsakelig finansielle instrumenter til sikring av fremtidige kontantstrømmer i fremmed
valuta, renter og elektrisk kraft. Markedsverdien er differansen mellom det finansielle instrumentets verdi i
henhold til inngått kontrakt og hvordan et tilsvarende finansielle instrument prises på balansedagen.
Balansedagens markedspriser baseres på markedsdata fra Norges Bank, ECB, Nasdaq OMX og den
finansielle kontraktsmotparten.
Nivå 3: Verdsettelse basert på faktorer som ikke er hentet fra observerbare markeder (Ikke-observerbare
forutsetninger). Verdsettelsesmetoden er benyttet i svært lite omfang og kun for ikke børsnoterte aksjer.
Siden markedsverdi ikke er tilgjengelig er forventet fremtidig kontantstrøm fra aksjene benyttet som
estimat.
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Note 10 – Driftssegmenter
Divisjonene er inndelt etter Moelvens tre kjernevirksomheter; Timber (industrivare), Wood (byggevare) og
Byggsystemer (prosjekt). I tillegg er det en divisjon "øvrig" der resterende enhetene inngår. Divisjonene er
bygget opp omkring selvstendige datterselskaper med aktiviteter klart definert innenfor divisjonene. Alle
transaksjoner mellom divisjonene gjennomføres til normale forretningsmessige vilkår. Inndelingen i
divisjoner avviker fra den formelle juridiske eierstruktur. Se konsernregnskapet for 2020 for ytterligere
informasjon om segmentinformasjon. Videre følger en avstemming av resultat før skatt i de
rapporteringspliktige segmentene og foretakets resultat før skatt.
Beløp i NOK mill.

1. kvartal
2021

2020

Timber

161,4

21,4

Wood

96,1

36,0

Byggsystemer

23,4

-4,3

Øvrige
Resultat før skatt

15,7

-83,5

296,7

-30,5

Note 11 – Nærstående parter
På enkelte områder innenfor den ordinære virksomheten til konsernet gjøres det transaksjoner med eierne.
Dette gjelder blant annet kjøp av tømmer, hvor de norske skogeierandelslagene er leverandør. Her skal
prinsippet om armlengdes avstand legges til grunn. Der hvor andre aktører kan tilby bedre priser og/eller
betingelser, vil disse bli benyttet. Av Moelvens samlede innkjøpsbehov av tømmer på 4,4 mill. m3fub
kommer cirka 42 prosent av volumet via de norske skogeierandelslagene.
Moelven har lang tradisjon for å drive sin virksomhet i overensstemmelse med alle lover og etiske
retningslinjer i næringslivet, og er av den oppfatning at konkurranse er positivt for alle næringslivets parter.
For å bidra til å opprettholde denne kulturen, er det utarbeidet etiske retningslinjer og retningslinjer for
overholdelse av Konkurranselovgivningen.

Note 12 – Hendelser etter rapporteringsperioden
Det har ikke inntruffet hendelser etter rapporteringsperioden som har betydning for kvartalsregnskapets
innregnede inntekter, kostnader, eiendeler eller gjeld.
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Moelven er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. I tillegg kommer
rapporteringsområdet Øvrige, som består av eierselskapene, virkesforsyning, bioenergi og fiberprodukter.
Sagbrukene i Timber leverer sagede trevarer og komponenter til industrikunder i Skandinavia og det øvrige
Europa, Midtøsten, Nord-Afrika og Kina. Industrikundene bruker produktene som innsatsvare i sin
produksjon. I tillegg leveres det spon-, flis- og barkprodukter som benyttes i masse-, sponplate- og
biobrenselindustrien. Bedriftene i Wood forsyner byggevarehandelen i Skandinavia med et bredt utvalg av
bygg- og interiørvarer. Et viktig konkurransefortrinn er divisjonens rasjonelle distribusjonsapparat som kan
tilby kundene raske og eksakte leveranser av et bredt varesortiment. Bedriftene innen Byggsystemer leverer
fleksible systemløsninger for interiørvegger, modulbygg og bærende konstruksjoner i limtre til prosjekter og
entreprenørkunder, hovedsakelig i Norge og Sverige. Divisjonen satser på å videreutvikle konsepter og
systemer sammen med kundene og med eksperter innen arkitektur, design og konstruksjon. Konsernet
består samlet av 37 produksjonsselskaper i Norge og Sverige og har ca. 3 350 ansatte. Moelven har også
egne salgskontor i Danmark, England, Tyskland og Kina. Moelven-konsernet eies av Glommen Mjøsen
Skog SA (66,8 prosent) og Viken Skog SA (32,8 prosent). De resterende 0,4 prosent eies i hovedsak av
privatpersoner.

Moelven gir folk gode rom
For mer informasjon:
www.moelven.com

Hovedkontor
Moelven Industrier ASA
Org.nr. NO 914 348 803 MVA
P.O. Box 134, NO-2391 Moelv
Tel. +47 62 34 70 00
www.moelven.com
post@moelven.com
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