
Goda rum

Moelven S-bjälken är en ny limträprodukt – den optimala bjälken för spärrar och bjälklag.
Bjälken är tekniskt godkänd och levereras i flera dimensioner.
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   NOK mill. 2011 2010 2009 2011 2010 2009 2010 2009

Nettoomsätning 1 935,8 1 885,6 1 521,4 6 059,1 5 299,3 4 749,3 7 184,5 6 247,8

Avskrivningar 55,3 56,8 50,0 167,3 157,1 145,1 212,8 202,5

Varukostnader 1 344,4 1 216,1 935,1 4 076,2 3 301,7 3 056,7 4 514,8 3 899,2

Övriga rörelseskostnader 551,4 498,3 440,8 1 801,6 1 562,5 1 518,1 2 214,5 2 055,0

Rörelseresultat -15,4 114,4 95,5 14,0 278,0 29,4 242,4 91,1

Intäkter från investeringar i närstående bolag 0,0 -0,4 -0,5 0,0 -2,3 -0,1 -2,3 -1,7

Värdeendring financielle instrument -20,6 2,1 27,5 -21,4 26,0 89,3 30,3 82,6

Räntor och övriga finansiella intäkter -9,8 1,1 5,1 0,7 7,2 9,2 10,8 10,7

Räntor och övriga finansiella kostnader -11,8 -14,9 -9,6 -51,3 -37,1 -34,3 -52,0 -41,5

Resultat före skatt -57,6 102,3 118,0 -58,1 271,8 93,5 229,2 141,2

Bäräknad skatt på resultat -19,5 27,9 33,1 -19,6 73,9 26,2 62,4 41,2

Periodens resultat / Årsresultat -38,1 74,4 85,0 -38,5 197,9 67,3 166,8 100,0

Minoritetens andel -1,1 0,5 -0,9 -1,6 -0,3 -3,0 -1,4 -3,1

Majoritetens andel -37,1 73,9 85,9 -36,9 198,2 70,3 168,2 103,1

NOK mill. 2011 2010 2009 2011 2010 2009 2010 2009

Immateriella tillgångar -0,9 -1,2 -0,5 47,1 45,2 6,0 47,4 13,3

Anläggningstillgångar 60,8 52,1 -2,6 1 562,3 1 461,6 1 367,1 1 480,5 1 336,7

Finansiella anläggningstilgångar -0,3 -0,7 0,4 46,0 46,0 50,6 43,9 45,1

Summa anläggningstillgångar 59,7 50,2 -2,7 1 655,4 1 552,8 1 423,7 1 571,8 1 395,1

Varulager -205,9 -90,7 -133,4 1 296,9 1 245,0 805,6 1 342,8 898,6

Fordringar -42,3 -88,9 -138,3 1 331,6 1 313,8 1 097,2 1 096,0 886,0

Likvida medel 20,6 0,0 -16,6 84,3 45,7 53,3 26,2 70,5

Summa omsätningstillgångar -227,6 -179,6 -288,3 2 712,8 2 604,5 1 956,1 2 465,0 1 855,1

Summa tilgångar -167,9 -129,4 -291,0 4 368,2 4 157,3 3 379,8 4 036,8 3 250,2

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

ôrigt eget kapital -36,0 129,4 159,0 1 051,6 1 252,2 1 060,1 1 106,1 979,3

Summa eget kapital -36,0 129,4 159,0 1 699,3 1 899,9 1 707,8 1 753,8 1 627,0

Långfristiga skulder, inkl. avsättn för återganden -109,7 -152,1 -302,6 1 362,9 1 057,8 710,5 992,9 656,2

Kortfristiga skulder -22,3 -106,7 -147,4 1 306,0 1 199,6 961,5 1 290,1 967,0

Summa skulder -131,9 -258,8 -450,0 2 668,9 2 257,4 1 672,0 2 283,0 1 623,2

Summa eget kapital och skulder -167,9 -129,4 -291,0 4 368,2 4 157,3 3 379,8 4 036,8 3 250,2

*129.542.384 aktier á 5,00 NOK korrigerat för 1.100 egna aktier

NOK mill. 2011 2010 2009 2011 2010 2009 2010 2009

Netto rörelsesmargin/EBIT (i%) -0,8 % 6,1 % 6,3 % 0,2 % 5,2 % 0,6 % 3,4 % 1,5 %

Brutto rörelsesmargin/EBIT (i%) 2,1 % 9,1 % 9,6 % 3,0 % 8,2 % 3,7 % 6,3 % 4,7 %

Resultat per aktie (i NOK) -0,29 0,57 0,66 -0,30 1,53 0,52 1,29 0,77

Kassaflöde från löpanda verksamhet per aktie (i NOK 2,01 2,04 2,61 0,72 -0,89 2,38 -0,66 3,41

Soliditet (i %) 0,6 % 4,4 % 8,3 % 38,9 % 45,7 % 50,5 % 43,4 % 50,1 %

Investeringar 123,9 83,0 37,8 276,3 186,9 172,3 258,4 222,2

Avk. på syssels.kapital - årsbasis gjennomsnitt ( I % -0,8 % 16,5 % 16,9 % 1,4 % 14,9 % 2,4 % 9,4 % 3,9 %

Sysselsatt kapital -164,2 -24,3 -130,7 2 866,1 2 693,2 2 343,9 2 598,0 2 066,0

Netto räntebärande skulder -148,9 -180,8 -304,5 1 082,5 766,2 460,8 818,1 368,4

Netto rörelseskapitalbinding -204,4 -106,1 -291,2 2 017,4 1 908,3 1 378,7 1 778,0 1 280,5

Antal anställda -30 12 -3 3 446 3 187 3 064 3 270 2 992

Sjukfrånvaro (i %) 5,3 % 5,5 % 6,3 % 5,3 % 5,5 % 6,0 % 5,5 % 6,0 %

Frekvens av skador med frånvaro 14,8 21,0 14,2 16,1 20,3 16,9 19,3 16,4

Antal aktieägare 961 969 970 961 969 970 961 969

Gjennomsnittlig antall aktier (mill.) 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5

* Viser endring fra föregående kvartalet.

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

Nyckeltal 3:a kvartalet 9 månader Hela året

9 månader Hela året

Per 30.09. Per 31.12.Balansräkning Förändringar 3:a kvartalet

Resultaträkning 3:a kvartalet
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 Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 1 936 MNOK (1 886) och rörelseresultatet blev minus 15,9 
MNOK (plus 114,4). 

 Totalt efter tre kvartal utgjorde nettoomsättningen 6 059 MNOK (5 299) och rörelseresultatet  
14 MNOK (278) 

 Elverksamheten har kostnadsfört förluster inom projektverksamhet på 42 MNOK under kvartalet, vilket ger ett 
otillfredsställande resultat för Byggsystem-divisionen.  

 Svag prisutveckling för industriträ ger lägre bruttomarginaler och ett otillfredsställande resultat för 
industrivarudivisionen Timber. 

 Förvärv av H-Profils verksamhet kommer att  ge ökad  förädling inom industrivarudivisionen Timber. 
 Icke-kontanta poster, knutna till marknadsvärdesvärdering av finansiella instrument för säkring av valuta och 

räntor, belastade kvartalets finansresultat med 20.6 MNOK (plus 2,1) 

 

Huvuddrag 
Marknadsmässigt sett har tredje kvartalet utvecklat sig 
normalt för säsongen. Detta innebär en period med lägre 
efterfrågan under sommarmånaderna och en ökande 
aktivitetsnivå under sensommaren och hösten. På de 
skandinaviska marknaderna har efterfrågan på koncernens 
produkter och tjänster sammantaget varit tillfredsställande. 
Exportmarknaderna, som i första hand påverkar Timber-
divisionen, har i större utsträckning präglats av ökad 
ekonomisk osäkerhet och en något lägre aktivitetsnivå. Det 
totala utbudet av industriträ under årets första del var för 
stort i förhållande till efterfrågan och färdigvarupriserna föll 
som ett resultat av detta. Under det tredje kvartalet har 
produktionen reducerats något. Råmaterialtillgången för de 
enheter som förbrukar timmar har varit tillfredsställande, 
men priserna har inte fallit i samma utsträckning som 
färdigvarupriserna och marginalerna är därför fortfarande 
pressade. 
Bolagen inom byggvarudivisionen Wood har en betydligt 
lägre exportandel än Timber och efterfrågan är 
huvudsakligen beroende av aktiviteter som rör nybyggnation 
och ROT i Skandinavien. Aktiviteten på de här marknaderna 
har varit god och den totala efterfrågan på träbaserade 
byggvaror har varit tillfredsställande i Sverige och Norge. 
För Byggsystem-divisionen är aktivitetsnivån inom 
Byggmodul och den svenska bygginredningsverksamheten 
fortsatt bra. Limträ, El och Bygginredning på den norska 
sidan upplever en svagare marknad. Orderreserven är, som 
normalt för säsongen, något reducerad sedan halvårsskiftet. 
Under augusti upptäckte Moelven Elektro AS en betydande 
felkalkylering för fyra stora projekt i Oslo-området. Tre av 
projekten är slutförda vid kvartalets utgång.  
 

Betydande förluster i den återstående del av projektet som 
fortfarande pågår är inkluderade i förlustredovisningen. 
Ökade kontrollåtgärder har tillämpats för att minska risken 
för liknande händelser i framtiden. 
Vid ingången till fjärde kvartalet ingicks ett avtal om köp av 
H-Profil AS:s verksamhet. Bolaget, som gick i konkurs i 
september, tillverkar huvudsakligen komponenter i trä till 
fönsterindustrin. Den förvärvade verksamheten kommer att 
ingå i det nybildade bolaget Moelven Profil AS i 
Timberdivisionen. Moelven Limtre AS har levererat 
bärkonstruktionerna till Vennesla kulturhus, som utsågs till 
Norges bästa byggnad som färdigställts under det senaste 
året. Bygget har även nominerats till priset "Bästa byggnad i 
Norden" vid arkitekturmässan AWARDS i Stockholm. 
Bärkonstruktionerna, som består av 27 limträbalkar, alla 
med olika form, är också en integrerad del av den synliga 
inredningen.  
 
 
Nettoomsättning och resultat 
Nettoomsättningen och rörelseresultatet för koncernen 
uppgick för tredje kvartalet till 1 935,8 MNOK (1 885,6) 
respektive minus 15,4 MNOK (plus 114,4). Totalt för året 
uppgick nettoomsättningen till 6 059,1 MNOK (5 299,3) och 
rörelseresultatet till 14,0 MNOK (278,0). I det totala 
rörelseresultatet för 2010 har en reducering av 
pensionsåtaganden på 22 MNOK bokförts.  
Ökad aktivitetsnivå inom Elektro- och Byggmodulföretagen 
är orsaken till de ökade driftsintäkterna, medan minskande 
marginaler, huvudsakligen inom Timber, samt 
förlustredovisningen av 42 MNOK rörande fyra stora projekt 
inom Elektro är huvudorsakerna till det försämrade 
rörelseresultatet.  
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Resultat före skatt för årets tre första kvartal blev minus 58,2 
MNOK (plus 271,8). Finanskostnaderna ökade betydligt 
jämfört med föregående år. Huvudorsaken till detta är en 
orealiserad förlust för finansiella instrument, som används 
för att säkra köp och försäljning av valuta mot ogynnsam 
valutakursutveckling samt för att säkra räntenivån för den 
långsiktiga finansieringen mot högre räntor. Ej kontanta 
poster kopplade till sådana försäkringsinstrument utgjorde 
minus 20,6 MNOK (plus 2,1) för kvartalet och minus 21,4 
MNOK (plus 26,0) ackumulerat för året. Resultat efter skatt 
och minoritetsintressen blev minus 37,0 MNOK (plus 198,2). 
 

Investeringar, balans och finansiering 
Under tredje kvartalet har det gjorts investeringar för totalt 
123,9 MNOK (83,0). Investeringarna uppgick till 276,3 
MNOK (186,9) totalt för året. Huvuddelen av investeringarna 
under 2011 är kopplade till uppgradering och underhåll av 
befintlig verksamhet. De största enskilda investeringarna, 
förutom köpet av plywoodtillverkaren Vänerply AB, är 
plattbearbetningsanläggningen hos Moelven Lovene AB, en 
ny såglinje hos Moelven Granvin Bruk AS, nytt timmerintag 
vid Moelven Østerdalsbruket AS, nytt timmerintag och 
uppgradering av såglinjen hos Moelven Mjøsbruket AS, ny 
panna hos Moelven Nøssemark AB och Moelven Bioenergi 
AS nya bioenergianläggning i Brumunddal. Köpet av 
Vänerply AB under andra kvartalet medförde en ökning av 
varaktiga produktionsmedel med 39 MNOK. Transaktionen 
medförde ingen goodwill i redovisningen. Förvärven av Sør-
Tre Bruk AS, Granvin Bruk AS och Eco Timber AS under 
2010 innebar en aktivering av goodwill på 32 MNOK och en 
ökning av varaktiga produktionsmedel med 52 MNOK.  
Vid utgången av kvartalet uppgick koncernens tillgångar till 
totalt 4 368,2 MNOK (4 157,3). Ökning till följd av 
genomförda förvärv utgör 100 MNOK (218). Huvudorsaken 
till ökningen är för övrigt överföringen av verksamheten i 
delägda Weda Skog AB till Moelven Skog AB. 
 

Kassaflödet från verksamheten uppgick under tredje 
kvartalet till 259,7 MNOK (264,4), motsvarande NOK 2,01 
per aktie (2,04). Kassaflödet från verksamheten uppgick till 
totalt 93,7 MNOK (minus 115), motsvarande NOK 0,72 per 
aktie (minus 0,89). Kassaflödet från resultatposter har fallit 
under 2011 medan kassaflödet från poster för arbetande 
kapital bidrar till en förbättring av kassaflödet från 
verksamhetsaktiviteter jämfört med föregående år. Detta 
kan tillskrivas, förutom den positiva effekt som integreringen 
av Moelven Sør-Tre AS och Moelven Granvin Bruk AS 
medfört, en normalisering av rörelsekapitalbindningen i 
fordringar, lager- och projektbehållningar för koncernens 
övriga bolag. 
Netto räntebärande skuld var 1 082,5 MNOK (766,2) vid 
tredje kvartalets utgång och likviditetsreserven var 555,6 
MNOK (687,2). I maj ingicks ett avtal om långsiktig 
finansiering av 300 MNOK på fem år i form av en 
motsvarande avdragsmöjlighet som den befintliga på 1 050 
MNOK från maj 2010. Tilläggsfinansieringar har gjorts med 
motsvarande dokumentation och samma villkorsklausuler 
som befintlig finansiering, men till ett pris som avspeglar 
marknadspriserna vid andra kvartalets ingång och som ger 
en lägre lånekostnad. 
Eget kapital var vid utgången av tredje kvartalet 1 699,3 
MNOK (1 899,9). Detta motsvarar 13,12 NOK (14,67) per 
aktie och en andel eget kapital på 38,9 procent (45,7). Delar 
av koncernens egna kapital är knutetna till ägande i 
utländska dotterbolag, huvudsakligen i Sverige, och därmed 
exponerat mot svängningar i valutakursen. Omfattningen 
och konsekvenserna av troliga kursvariationer ligger inom 
en acceptabel riskram och det har delvis gjorts 
valutasäkringar av exponeringen. Under tredje kvartalet 
2011 medförde kursvariationerna en orealiserad ökning av 
eget kapital med 2,9 MNOK (23,1). Ackumulerat för 2011 
blir den orealiserade reduktionen 14,0 MNOK (ökning 40,1). 
 
  

NOK mill. 2011 2010 2009 2011 2010 2009 2010 2009

Nettoomsättning

Timber 494,9 561,0 495,0 1 805,4 1 799,5 1 606,2 2 436,4 2 166,8

Wood 804,3 799,6 616,9 2 254,7 2 041,7 1 725,1 2 683,9 2 227,4

Byggsystemer 613,2 545,7 445,1 1 921,9 1 565,9 1 465,0 2 171,5 1 933,0

Limtre 109,7 126,7 107,2 343,4 338,3 287,6 467,9 397,1

Elektro 139,2 94,5 92,6 371,7 285,9 287,5 412,2 397,5

Byggmoduler 249,0 199,1 107,3 802,1 532,5 421,7 740,4 513,0

Bygginnredning 128,0 133,1 144,4 432,0 431,8 482,4 581,7 644,8

Övrigt 497,5 366,2 195,9 1 930,4 1 282,7 700,1 1 755,7 965,2

Elimineringar -474,2 -386,9 -231,5 -1 853,3 -1 390,5 -747,1 -1 863,0 -1 044,6

Koncernen 1 935,8 1 885,6 1 521,4 6 059,1 5 299,3 4 749,3 7 184,5 6 247,8

Rörelsesresultat

Timber -18,7 29,5 19,9 -28,8 117,3 -34,6 94,7 12,7

Wood 28,7 58,5 50,9 54,2 117,5 23,9 95,6 43,2

Byggsystemer -18,2 33,4 23,8 19,5 67,4 54,6 92,2 61,4

Limtre 0,1 6,2 6,4 1,9 10,7 6,5 12,9 4,0

Elektro -44,6 0,6 2,1 -40,8 6,1 6,9 3,1 9,0

Byggmoduler 18,9 15,9 2,5 40,1 28,1 7,5 33,7 1,5

Bygginnredning 7,5 10,7 12,8 18,3 22,5 33,7 42,5 46,9

Övrigt -7,3 -7,0 0,9 -30,9 -24,2 -14,5 -40,1 -26,2

Koncernen -15,4 114,4 95,5 14,0 278,0 29,4 242,4 91,1

Hela året
Divisioner

3:a kvartalet 9 månader
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Divisionerna 

Timber 
Nettoomsättningen och rörelseresultatet för Timber-
divisionen uppgick för tredje kvartalet till 494,9 MNOK 
(561,0) respektive minus 18,7 MNOK (plus 29,5). Totalt för 
året uppgick nettoomsättningen till 1 805,4 MNOK (1 799,5) 
och rörelseresultatet till minus 28,8 MNOK (plus 117,3). I 
det totala rörelseresultatet för 2010 har en reducering av 
pensionsåtaganden på 5 MNOK bokförts.  
Även det tredje kvartalet har präglats av en obalans mellan 
utbud och efterfrågan på marknaden för industriträ. 
Efterfrågan ligger fortfarande på en låg nivå och det finns 
inga tecken på förbättringar. Det beror bland annat på den 
ökade finansiella oron i eurozonen och en motsvarande låg 
aktivitetsnivå i USA.  Låga bruttomarginaler har medfört att 
flera tillverkare nu verkar minska sin aktivitet, vilket kan 
bidra till att stabilisera prisutvecklingen. På grund av 
eftersläpningen i prisbilden på råmaterialmarknaden jämfört 
med färdigvarupriserna, har marginalerna varit svagare än 
under samma period föregående år. Det det pågår 
kontinuerligt förbättringsarbete inom flera områden, 
exempelvis genom investeringar i optimeringsutrustning, 
införande av Lean Production, intern benchmarking och 
erfarenhetsöverföring. Detta arbete kan enbart i viss 
utsträckning kompensera för bristande bruttomarginaler 
under de mest krävande perioderna, men är ändå 
avgörande för att bibehålla en position där behovet av 
kapacitetsanpassningar blir mindre. Under kvartalet 
beslutade man att förvärva fönsterkomponentproducenten 
H-Profil, samt fortsätta satsningen i Dalsland genom en 
större investering i nytt hyvleri vid Moelven Tom Heurlin AB. 
Avtalet om köp av verksamheten hos H-Profil, som gick i 
konkurs i september, undertecknades i början av oktober 
och övertagandet skedde den 17 oktober. Verksamheten 
hos H-Profil, som nu ingår i bolaget Moelven Profil AS, 
passar naturligt in i Timbers koncept som tar sikte på att 
leverera produkter med hög förädlingsgrad till 
industrikunder. Investeringen hos Moelven Tom Heurlin AB 
kommer att ligga i storleksordningen 50 MSEK och ska 
enligt planen genomföras under sommaren 2012. 
Investeringen kommer att öka produktionskapaciteten med 
omkring 30 000 m3. Också detta hyvleri byggs med tanke 
på att enklare kunna anpassa sig bl.a. till industrikunders 
specifika behov. Hos Moelven Mjøsbruket AS öppnades ett 
nytt timmerintag och en uppgraderad såglinje officiellt den 
30 september. Investeringen kommer att ge bättre 
råmaterialutnyttjande och förbättrad kostnadseffektivitet vid 
sågverket. 

Wood 
Nettoomsättningen och rörelseresultatet för Wood-
divisionen uppgick för tredje kvartalet till 804,3 MNOK 
(799,6) respektive 28,7 MNOK (58,5). Totalt för året 
utgjorde nettoomsättningen 2 254,7 MNOK (2 041,7) och 
rörelseresultatet 54,2 MNOK (117,5). I det totala 
rörelseresultatet för 2010 har en reducering av 
pensionsåtaganden på 9 MNOK bokförts.  
Efter en sommar med lite lägre aktivitetsnivå än normalt har 
tredje kvartalet utvecklat sig positivt och som förväntat, 
bortsett från en något lägre efterfrågan på impregnerat trä. 
Efterfrågan på interiörprodukter har ökat. Ökade 
råmaterialkostnader har haft en något negativ inverkan på 
intjäningen jämfört med samma period föregående år. 

För att behålla konkurrenskraften har man även inom Wood-
divisionen ställt högre krav på kontinuerligt fokus på 

effektivitetsförbättrande åtgärder. Den pågående 
implementeringen av Lean Production-system inom flera 
verksamheter är en viktig del av arbetet. Realisering av 
effektivitetsförbättringar och förbättringar inom hälsa, miljö 
och säkerhet vid nyinvesteringar är också av stor betydelse. 
Under tredje kvartalet har investeringar bland annat gjorts i 
ett nytt timmerintag vid Moelven Østerdalsbruket AS och en 
ny såglinje vid Moelven Granvin Bruk AS. Integrering av 
verksamheten hos plywoodtillverkaren Moelven Vänerply 
AB, som förvärvades under andra kvartalet, har gått som 
planerat och utvecklingen följer de förutsättningar som låg 
till grund för förvärvet. 

Byggsystem 
Nettoomsättningen och rörelseresultatet för Byggsystem-
divisionen uppgick för tredje kvartalet till 613,2 MNOK 
(545,7) respektive minus 18,2 MNOK (plus 33,4). Totalt för 
året utgjorde nettoomsättningen 1 921,9 MNOK (1 565,9) 
och rörelseresultatet 19,5 MNOK (67,4). I det totala 
rörelseresultatet för 2010 har en reducering av 
pensionsåtaganden på 7 MNOK bokförts.  
Det otillfredställande periodresultatet beror på 
kostnadsföring av avvikelser för fyra stora projekt i Oslo-
området. Den stora avvikelsen beror på en kombination av 
kalkyleringsfel vid kontraktsupprättandet och bristande 
effektivitet i genomförandet. För att minska risken för 
motsvarande fel i framtiden har både organisatoriska och 
systemmässiga ändringar genomförts. 
Marknadsaktiviteten har varit god för de flesta 
verksamheterna inom Byggsystem-divisionen och 
orderreserven ligger på en normal nivå för säsongen. Inom 
modulverksamheten är det fortsatt den svenska delen av 
verksamheten som har störst aktivitet, men även i Norge har 
en ökning av aktivitetsnivån skett. Den 11 oktober inledde 
Moelven Byggmodul AB monteringen av modulerna till ett 
ålderdomshem som Attendo bygger i Sävje i Uppsala. 
Byggnaden, som kommer att ha en totalyta på ca 2700m2, 
uppförs i två plan och rymmer 40 lägenheter samt 
gemensamma ytor. Äldreboendet öppnas i mars 2012. 
Förutom en reducerad byggtid, beräknas att byggmetoden 
och byggmaterialen som använts kommer att medföra en 
sänkning av CO2-förbrukningen med 200 ton jämfört med 
motsvarande byggnad i stål och betong.  Även för 
bygginredningsbolagen är det den svenska delen som har 
den hösta aktiviteten. På norsk sida har marknaden under 
en tid varit mycket krävande med stark prispress. 
Genomförandet av effektivitetsförbättrande åtgärder har 
dock gett resultat över förväntad nivå. Inom 
limträverksamheten är det standardlimträ i Norge som haft 
den högsta aktivitetsnivån. Sjunkande efterfrågan på 
standardlimträ till bostadshus i Sverige har medfört behov 
av kapacitetsanpassningar vid fabriken i Töreboda. 
Projektaktiviteten har varit lägre än förväntat i båda 
länderna, men man har sålt både broprojekt och projekt 
baserat på Trä8-systemet. Moelven Limtre AS ska tillverka 
limträkonstruktionerna och sörja för monteringen av en 
träbro över Gudbrandsdalslågen vid Tretten. Tretten-bron 
kommer att bli en fackverkskonstruktion i limträ med en total 
längd på cirka 150 meter med broyta i limträ och räckverk i 
stål. Bron ingår i projektet för upprustning av E6 mellan 
Øyer och Tretten. Tillverkningen i fabrik inleds i slutet av 
oktober och arbetet ska vara slutfört före 15 juni 2012. 
Inga större enskilda investeringar utöver normala 
underhållsinvesteringar och effektivitetsåtgärder har 
genomförts under kvartalet. 
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Övriga verksamheter 
I övriga verksamheter ingår Moelven Industrier ASA, med 
tjänsterna innovation, ekonomi, finans, försäkring, IT, 
kommunikation och HR.  Virkesförsörjning och omsättning 
av flis- och energiprodukter ingår som tjänstebildande 
verksamhet för Moelvens industriverksamheter och utförs av 
bolagen Moelven Skog AB, Moelven Virke AS och 
Vänerbränsle AB. I tillägg ingår Moelven Bioenergi AS i 
verksamhetsområdet. Ökad aktivitet hos Moelven Skog AB 
förklarar ökningen av rörelseintäkter och antal anställda 
jämfört med samma period föregående år. 
Rörelseintäkterna för området under tredje kvartalet är 
497,5 MNOK (366,2) och rörelseresultatet är minus 7,3 
MNOK (minus 7,0). Ackumulerat utgjorde rörelseintäkterna 
1 930,4 MNOK (1 282,7) och rörelseresultatet minus 30,9 
MNOK (minus 24,2). I det totala rörelseresultatet för 2010 
har en reducering av pensionsåtaganden på 1 MNOK 
bokförts. 

Anställda 
Sjukfrånvaron sjönk under kvartalet och ligger ackumulerat 
på en något lägre nivå än vid samma tid föregående år. 
Kontinuerligt arbete utförs med åtgärder för att sänka 
frånvaroprocenten och stabilisera den på en låg nivå. För 
hela koncernen utgjorde långtidsfrånvaron 2,4 procent (2,9) 
ackumulerat per tredje kvartalet. H1-värdet (antal skador per 
miljon arbetstimmar) ligger på en oacceptabelt hög nivå, 
men omfattande åtgärder över tid ser nu ut att ge resultat. 
Insatsen riktas mot områden som beteendeskapande 
arbete, investeringar i säkrare maskiner och utrustning, 
HMS-utbildning för ledare och förbättrade 
säkerhetsföreskrifter och -rutiner. 
Även om H1-värdet har gått ned jämfört med samma period 
föregående år, är nivån fortfarande för hög och arbetet med 
att reducera skadefrekvensen fortsätter för att nå 
målsättningen på ett H1-värde lägre än 10. 

Internationella redovisningsstandarder 
De IFRS-tal som presenteras är oreviderade jämförelsetal 
som visar vad huvudeffekterna av rapportering enligt IFRS 
skulle ha varit. De största skillnaderna mellan NGAAP och 
IFRS upps  tår  som följ  d av behandlingen av 

pensionsåtaganden, aktieutdelning, kraftavtal och 
aktieutbyte. Effekterna av finansiella instrument är 
orealiserade vinster och förluster som varierar i förhållande 
till marknadsbedömningen av instrumenten vid 
rapporteringstidpunkten. Moelven-koncernen 
implementerade den norska gällande 
redovisningsstandarden för finansiella egendomar och 
förpliktelser år 2010. Efter införandet är huvudskillnaden 
mellan NGAAP och IFRS inom detta område att det enligt 
NGAAP tillämpas säkringsbokföring av kraftsäkringskontrakt 
och räntesäkringar. Vid tredje kvartalets utgång visade 
marknadsbedömningen av alla koncernens finansiella 
instrument en orealiserad förlust på 40,2 MNOK (26,3). 
Detta ger en kostnadsbokföring i tredje kvartalet på 28,7 
MNOK (intäktsbokföring 3,0). För årets tre första kvartal ger 
marknadsvärdesberäkningen en kostnadsbokföring på 21,4 
MNOK (intäktsbokföring 3,6). Huvudsyftet med Moelven-
koncernens säkringspolicy är att i högsta möjliga grad 
undanröja finansiella risker så att det är den underliggande 
verksamheten och inte finansmarknaderna som ska skapa 
förutsättningar för lönsamheten. 
 

Framtidsutsikter 
Utifrån normala säsongsvariationer inom bygg- och 
anläggningsindustrin, samt svaga utsikter inom eurozonen 
och i USA, antas den redan låga aktivitetsnivån falla 
ytterligare under fjärde kvartalet. Balansen mellan utbud och 
efterfrågan på marknaden för industriträ förväntas dock 
ändå förbättras till följd av anpassningar på producentsidan. 
Det kommer att ske en sänkning av råmaterialkostnaderna 
men med redovisningsmässig effekt för koncernen först i 
slutet av året. På de skandinaviska hemmamarknaderna för 
träbaserade byggvaror förväntas en normal säsongsmässig 
reduktion av aktivitetsnivån mot slutet av året. 
Orderreserven för Byggsystem-divisionen ligger på en 
normal nivå för säsongen och säkrar god aktivitet under 
fjärde kvartalet och för de första månaderna under 2012. 
Under de rådande ramvillkoren förväntar styrelsen sig ett 
mindre, positivt resultat under fjärde kvartalet, men ändå ett 
negativt resultat för året totalt sett. Styrelsen anser att 
koncernen är väl förberedd för att möta en period med 
krävande marknadsförhållanden. 

   

Sjukfrånvaro
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2011 2010

Timber 3,90 % 4,25 %

Wood 5,40 % 5,31 %

Byggsystemer 6,10 % 6,38 %

Övrigt 2,80 % 2,70 %

Koncernen 5,30 % 5,50 %

Sjukfrånvaro i %
Per 3:a kvartalet

2011 2010

Timber 21,4 22,7

Wood 17,1 22,9

Byggsystemer 14,4 18,2

Övrigt 0 0

Koncernen 16,1 20,1

H1 värde
Per 3:a kvartalet

Män Kvinnor % Kvinnor Totalt Män Kvinnor % Kvinnor Totalt

Timber 580 76 13,1 % 656 574 69 12,0 % 643

Wood 951 184 19,3 % 1135 829 123 14,8 % 952

Byggsystemer 1417 105 7,4 % 1522 1445 97 6,7 % 1542

Övrigt 102 31 30,4 % 133 101 32 31,7 % 133

Koncernen 3050 396 11,49 % 3446 2949 321 9,82 % 3270

Anställda
Per 3:a kvartalet 2010Per 3:a kvartalet 2011
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NOK mill. 2011 2010 2009 2011 2010 2009 2010 2009

Ingående eget kapital 1 735,3 1 770,5 1 545,8 1 753,8 1 627,0 1 613,6 1 627,0 1 613,6

Periodens resultat / årsresultat före minoritetsand -38,1 74,4 85,0 -38,5 197,9 67,3 166,8 100,0

Valutadifferens 2,2 33,0 -4,4 -16,0 53,0 -54,5 40,3 -65,9

Avsatt til aktieutdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -84,2 -20,7

Periodens/årets förändring -36,0 107,4 80,6 -54,5 250,9 12,8 126,8 13,4

Summa eget kapital HGAAP 1 699,3 1 877,9 1 626,4 1 699,3 1 877,9 1 626,4 1 753,8 1 627,0

IFRS effekter -29,7 -29,2 -20,4 78,9 5,6

Summa eget kapital IFRS 1 669,6 1 848,7 1 606,0 1 832,7 1 632,6

NOK mill. 2011 2010 2009 2011 2010 2009 2010 2009

Kassaflöde från operationella aktiviteter 259,7 264,4 338,7 93,7 -115,0 307,7 -85,9 441,1

Kassaflöde från resultatposter 56,2 162,4 128,9 166,0 386,2 130,2 416,5 248,0

Kassaflöde från arbetade kapital 203,5 101,9 209,8 -72,3 -501,2 177,5 -502,4 193,1

Kassaflöde från investeringsaktiviteter -127,7 -80,4 -37,2 -274,0 -271,0 -171,6 -339,7 -211,8

Kassaflöde från finansieringsaktiviteter -105,7 -184,1 -318,1 244,1 361,1 -112,6 381,3 -188,6

Förändring i likviditet under perioden 26,3 -0,1 -16,6 63,8 -24,8 23,5 -44,3 40,7

Likviditetsbehållning 26,3 -0,1 -16,6 90,1 45,7 53,3 26,2 70,5

Outnyttjade långfristiga krediter 160,2 169,5 312,0 465,5 641,5 841,0 555,2 918,0

Disponibel likviditet 186,5 169,4 295,4 555,6 687,2 894,3 581,4 988,5

För kvartalen år 2009-2011För kvartalen år 2009-2011

Förändringar 3:a kvartalet Per 30.09. Per 31.12. Förändring i eget kapital 
för koncernen 

Förändringar 3:a kvartalet 9 månader Hela åretKassaflöde
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NOK mill. 2011 2010 2009 2011 2010 2009 2010 2009

Resultaträkning

Brutto rörelsesresultat (EBITDA) 39,9 171,1 145,5 181,2 435,0 174,6 455,2 296,6

Rörelsesresultat (EBIT) -13,8 116,0 96,0 18,9 279,6 30,9 245,7 96,0

Resultat efter finansposter -71,6 104,8 119,3 -94,2 251,1 91,4 292,6 146,0

NOK mill. 2011 2010 2009 2011 2010 2009 2010 2009

Balansräkning

Eget kapital -45,6 104,7 79,8 1 669,6 1 848,7 1 606,0 1 832,7 1 632,6

Balansomslutningen -169,3 -126,2 -289,1 4 376,4 4 179,3 3 367,2 4 073,3 3 266,8

Soliditet (i %) 0,4 % 3,7 % 6,0 % 38,2 % 44,2 % 47,7 % 45,0 % 50,0 %

Per 31.12.

Hela året
IFRS

3:a kvartalet 9 månader

Förändringar 3:a kvartalet Per 30.09.
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Moelven är organiserad i tre divisioner: Timber, 
Wood och Byggsystem. Sågverken i division Timber 
levererar sågade trävaror till verksamheter i 
Skandinavien och övriga Europa. Dessa använder 
produkterna som insatsvaror i sin produktion. 
Härutöver levereras spån-, fl is- och barkprodukter 
som används i massa-, spånplatte- och 
biobränsleindustrin. Förädlingsföretagen i division 
Wood levererar ett brett urval av bygg- och 
interiörvaror till bygghandeln i Skandinavien. En 
viktig konkurrensfördel är divisionens rationella 
distributionsapparat som kan erbjuda kunderna 
snabba och exakta leveranser av ett brett 
varusortiment. Företagen inom division Byggsystem 
levererar fl exibla systemlösnin  gar för 
interiörväggar, 

modulbyggen, elinstallationer och bärande 
konstruktioner i limträ till projekt och 
entreprenörskunder, huvudsakligen i Norge och 
Sverige. Divisionen satsar kraftigt på att 
vidareutveckla koncept och system tillsammans 
med kunderna och med experter inom  arkitektur, 
design och konstruktion. Koncernen består totalt av 
50 operativa enheter i Norge, Sverige och Danmark 
och har 3 446 anställda. Moelvenkoncernen ägs av 
Glommen Skog BA (25,1 procent), Eidsiva Vekst AS 
(23,8 procent), Agri MI AS (15,8 procent) Viken 
Skog BA (11,9 procent), Mjøsen Skog BA (11,7 
procent), AT Skog BA (7,3 procent) och Havass 
Skog BA (4,0 procent). Den resterande aktieposten 
om 0,4 procent ägs i huvudsak av privatpersoner. 

AVSÄNDARE:

Moelven Industrier ASA

P.O. Box 134, NO-2391 Moelv

Tel. +47 62 34 70 00

Fax. +47 62 34 71 88

www.moelven.com

post@moelven.com

För mer information:
www.moe lven.com
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