
Kvartalsredovisning 3/2010

I samband med byggandet av Ringsted Gymnasium, förvandlades de planerade akustiska väggpanelerna i aulan till ett konstprojekt. 
Därefter har Team Visual från Moelven Danmark skapat de vackra panelerna av Moelven Studios akustiska kryssfanérpaneler.

Goda rum
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Per 31.12.

1/1 - 30/9

  2010 2009 2008 2010 2009 2008 2009 2008

Immateriella tillgångar -1,2 - 0,5 1,6 45,2 6,0 11,3 13,3 7,6

Anläggningstillgångar 52,1 - 2,6 47,2 1.461,6 1.367,1 1.291,2 1.336,7 1.392,1

Finansiella anläggningstillgångar -0,7 0,4 0,2 46,0 50,6 59,7 45,1 49,6

Summa anläggningstillgångar 50,2 - 2,7 49,0 1.552,8 1.423,7 1.362,2 1.395,1 1.449,3

Varulager -90,7 - 133,4 - 213,6 1.245,0 805,6 1.164,5 898,6 1.174,4

Fordringar -91,2 - 146,2 - 37,6 1.296,0 1.083,3 1.259,2 875,7 936,3

Likvida medel 0,0 - 16,6 - 21,9 45,7 53,3 17,9 70,5 29,8

Summa omsättningstillgångar -181,9 - 296,2 - 273,1 2.586,7 1.942,2 2.441,6 1.844,8 2.140,5

Summa tillgångar -131,7 - 298,9 - 224,1 4.139,5 3.365,9 3.803,8 3.239,9 3.589,8

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

Övrigt eget kapital 100,8 57,9 2,4 1.233,5 995,8 1.051,4 1.001,0 1.049,0

Summa eget kapital 100,8 57,9 2,4 1.881,2 1.643,5 1.699,1 1.648,7 1.696,7

Långfristiga skulder inkl. avsättn för åtaganden -148,4 - 295,4 - 218,2 1.061,5 717,7 838,4 664,7 845,6

Kortfristiga skulder -84,1 - 61,4 - 8,3 1.196,8 1.004,7 1.266,3 926,5 1.047,5

Summa skulder -232,5 - 356,8 - 226,5 2.258,3 1.722,4 2.104,7 1.591,2 1.893,1

Summa eget kapital och skulder -131,7 - 298,9 - 224,1 4.139,5 3.365,9 3.803,8 3.239,9 3.589,8

MNOK      

Per 30.09.

* Tabellen visar ändringarna från förra kvartalet.
Kvartalsredovisningen är utarbetad efter samma bokföringsprinciper som används i årsredovisningen och enligt NRS 11 om delårsredovisning.

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

MNOK

Hela året
Resultaträkning

Balansräkning

  2010 2009 2008 2010 2009 2008 2009 2008 

Netto rörelsemarginal/EBIT (i %) 6,1 6,3 0,3 5,2 0,6 3,3 1,5 1,9

Brutto rörelsemarginal/EBITDA (i %) 9,1 9,6 3,1 8,2 3,7 5,8 4,7 4,5

Resultat per aktie (i NOK) 0,56 0,49 - 0,02 1,38 0,02 0,96 0,31 0,63

Kassaflöde för operationell verksamhet per aktie (NOK) 2,04 2,61 3,64 -0,89 2,38 0,75 3,41 1,67

* Soliditet (i %) 3,8 5,6 2,5 45,4 48,8 44,7 50,9 47,3

Investeringar 83,0 37,8 90,9 186,9 172,3 217,8 222,2 345,9

Avkastning på sysselsatt kapital - årsbas (i %) 16,5 16,9 0,7 14,9 2,4 12,3 3,9 6,6

* Sysselsatt kapital -79,9 - 130,7 - 105,9 2.693,2 2.343,9 2.167,4 2.087,6 2.326,8

* Netto räntebärande skulder -180,8 - 304,5 - 196,5 766,2 460,8 616,0 368,4 599,9

* Netto rörelsekapitalbindning -106,1 - 291,2 - 280,7 1.908,3 1.378,7 1.802,6 1.280,5 1.552,4

* Antal anställda 12 - 3 - 49 3.187 3.064 3.454 2.992 3.285

Sjukfrånvaron (i %) 5,53 6,30 5,80 5,47 6,03 5,79 5,97 5,64

Frekvens av skador med frånvaro 21,0 14,2 13,0 20,3 16,9 17,8 16,4 18,3

Antal aktieägare 969 970 968 969 970 968 969 969

Genomsnittligt antal aktier 129 541 284  129 541 284 129 541 284 129 541 284 129 541 284 129 541 284 129 541 284  129 541 284

MNOK 

Hela året1/1 - 30/9
Nyckeltal

3:e kvartalet

  2010 2009 2008 2010  2009 2008 2009  2008

Nettoomsättning 1.885,6 1.521,4 1.780,0 5.299,3 4.749,3 5.933,6 6.247,8 7.657,7

Avskrivningar 56,8 50,0 48,6 157,1 145,1 143,6 202,5 199,2

Varukostnader 1.216,1 935,1 1.221,9 3.301,7 3.056,7 3.919,9 3.899,2 4.998,3

Övriga rörelsekostnader 498,3 440,8 503,4 1.562,5 1.518,1 1.672,5 2.055,0 2.315,5

Rörelseresultat 114,4 95,5 6,1 278,0 29,4 197,6 91,1 144,7

Intäkter från investeringar i närstående bolag -0,4 - 0,5 - 0,5 -2,3 - 0,1 - 0,9 -1,7 - 2,2

Räntor och övriga finansiell a intäkter 5,6 3,5 0,8 11,7 9,2 10,0 9,9 10,8

Räntor och övriga finansiella kostnader -19,4 - 9,6 - 10,0 -41,6 - 34,3 - 33,2 -41,1 -45,9

Resultat före skatt 100,2 88,9 - 3,6 245,8 4,2 173,5 58,2 107,4

Beräknat skatt på resultat 27,3 24,9 - 1,0 66,6 1,2 48,6 18,0 26,2

Periodens resultat/Årsresultat 72,9 64,0 - 2,6 179,2 3,0 124,9 40,2 81,2

                                                                                                                                                                                                                                                           Minoritetsinteressen 0,5 - 0,9 - 1,3 -0,3 - 3,0 0,3 -3,1 -0,8

Majoritetsinteressen 72,4 64,9 - 1,3 179,5 6,0 124,6 43,3 82,0

Förändringar 3:e kvartalet

3:e kvartalet
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Huvuddrag
Tredje kvartalet har som normalt varit en period med säsongs-
mässigt god efterfrågan av koncernens varor och tjänster. 
Efterfrågan på industriträ, som produceras av företagen inom 
Timber samt av de kombinerade enheterna inom Wood, har 
varit god och till tillfredsställande priser. Den totala produk-
tionen och därmed konkurrensen på marknaden är emellertid 
stigande. Kombinerat med att priserna på sågtimmer, speciellt 
i Sverige, ökade betydligt, har detta satt marginalerna för de 
timmerförbrukande enheterna under press vid utgången av 
kvartalet. Efterfrågan på träbaserade byggvaror, som produce-
ras av företagen inom Wood, har varit god. Produkterna omsätts 
i huvudsak på den skandinaviska marknaden, där aktiviteten 
inom renovering, om- och tillbyggnad (ROT) har bidragit till att 
hålla efterfrågan uppe i en period med reducerad nybyggnadsak-
tivitet. Byggsystemdivisionen har huvuddelen av sina leveranser 
till marknaden för näringsfastigheter i Norge och Sverige. För 
divisionens svenska enheter har marknadssituationen förbätt-
rats. Situationen för vissa av de norska enheterna är fortfarande 
mer krävande.

Moelven har sagt upp avtalet med AB Karl Hedin och 
Bergkvist-Insjön AB angående samarbete om virkesinköp i 
Sverige genom företaget Weda Skog AB. Moelvens ägarandel 
i Weda Skog AB är 50 procent. Bakgrunden till att samarbetet 
avvecklas är förändringar på virkesmarknaden och ändrade krav 
på virkesinköp från de inblandade parterna. Förhandlingarna 
beträffande Weda Skog AB slutfördes den 22 september och 
aktiviteten i företaget kommer att avvecklas och delvis fortsätta 
enligt ägarnas planer. Moelven kommer att lägga huvuddelen 
av sin framtida virkesförsörjning i Sverige på det helägda dotter-
bolaget Moelven Skog AB. Samarbetet med Bergkvist-Insjön AB 

kommer att fortsätta genom Weda Skog AB i regionen Dalarna-
Härjedalen-Hälsingland, där Moelvens ägarandel blir 30 pro-
cent. De övriga 70 procenten kommer att ägas av Bergkvist-
Insjön AB.

I september blev den nya projektfabriken vid Moelven 
Töreboda AB officiellt öppnad. Moelven Töreboda har på senare 
tid satsat på ökad kundanpassning framför volymproduktion. 
Den nya projektfabriken är en del av denna strategi och kommer 
att producera limträbalkar med hög flexibilitet vad avser kun-
danpassning.

Under tredje kvartalet har Moelven Töreboda genomfört 
leveranserna till Solnabron i Stockholm. Bron på 181,5 meter 
är Sveriges hittills största träbro, och skall lösa trafikomlägg-
ningen vid Tomteboda i Solna där E4 byggs om. Limträbron från 
Töreboda har två körfält i vardera riktningen samt en gång- och 
cykelbro på varje sida. 

Moelven Våler AS har ålagts böter om 1,5 MNOK efter 
dödsolyckan i december 2009. Moelven Våler AS har accepterat 
böterna, och fokuserar nu på att fortsätta det förebyggande 
arbetet så att liknande händelser inte skall upprepas i framti-
den.

Företaget Moelven Massivtre AS, där Moelvens ägarandel är 
47,2 procent, har under en längre tid haft en orderingång som är 
under den volym man behöver för lönsam drift. Styrelsen i bola-
get har därför beslutat att söka andra intressenter som kan driva 
hela eller delar av verksamheten vidare. Om det inte lyckas att 
finna intressenter som vill driva verksamheten vidare, kommer 
företaget att avvecklas. Trots detta tror Moelven fortfarande på 
massivträ som byggmaterial och önskar att kunna erbjuda mas-
sivträ även i framtiden, men då baserat på inköpta element.

Förvaltningsberättelse

• Under tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 1 886 MNOK (1.521) och rörelseresultatet till 
114,4 MNOK (95,5).

• Totalt efter tre kvartal uppgick nettoomsättningen till 5 299,3 MNOK (4 749,3) och rörelseresulta-
tet till 278,0 MNOK (29,4).

• Integrering av Moelven Sør-Tre AS, Moelven Granvin Bruk AS och Eco Timber AS, går som planerat.
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Nettoomsättning och resultat
Nettoomsättning och rörelseresultat för koncernen under tredje 
kvartalet uppgick till 1 885,6 MNOK (1 521,4) respektive 114,4 
MNOK (95,5). Totalt från årets början uppgick nettoomsätt-
ningen och rörelseresultatet till 5 299,3 MNOK (4 749,3) res-
pektive 278,0 MNOK (29,4).

Det ackumulerade rörelseresultatet inkluderar intäktsföring 
av reducerade AFP-förpliktelser med 22 MNOK.

Alla tre divisionerna förbättrade rörelseresultatet jämfört 
med samma period i fjol. Förbättringen beror på en kombination 
av goda verksamhetsförhållanden, förbättrade marginaler på 
grund av realiserade kostnadsreducerande åtgärder och pris-
utveckling, samt på en viss konjunkturell förbättring på vissa 
marknader. Ackumulerat från årets början är det Timber och 
Wood som har den största förbättringen jämfört med fjolåret. 
Bakgrunden till detta är att bägge divisionerna under första 
halvåret 2009 fortfarande präglades av minskad lönsamhet i 
slutet av finanskrisen.

Resultat före skatt för årets tre första kvartal uppgick till 
245,8 MNOK (4,2). Resultat efter skatt och minoritetsintressen 
uppgick till 179,2 MNOK (3,0).

Investeringar, finansiell ställning och finansiering
Under tredje kvartalet har det genomförts investeringar om 
totalt 83,0 MNOK (37,8). 

Investeringsaktiviteten under tredje kvartalet 2009 var redu-
cerad för att upprätthålla ett acceptabelt kassaflöde under en 
period med svag förtjänstnivå. Minskningarna gällde först och 
främst projekt som kunde förskjutas i tiden. Från och med 2010 
är investeringsaktiviteten tillbaka på den nivån som är fastlagd 
i koncernens strategiplan, och flera större projekt har blivit fär-
digställda under året.

Sammanlagt för årets tre första kvartal utgjorde investe-
ringarna 186,9 MNOK (172,3). Utöver planenliga investeringar 

har förvärv av verksamheter under andra kvartalet medfört en 
ökning av koncernens anläggningstillgångar och inventarier 
med 52 MNOK samt aktivering av goodwill med 32 MNOK

Vid kvartalsskiftet var koncernens samlade tillgångar 
bokförda till 4 139,5 MNOK (3.365,9). Ökningen till följd av 
genomförda förvärv utgör 218 MNOK En högre aktivitetsnivå 
har medfört att såväl projektintäkter, lagernivåer som fordrings-
massa är högre än vid samma tid i fjol. Knappt hälften av kon-
cernens tillgångar är bokförda i svenska kronor, och koncernens 
balansomslutning kommer därför att variera med kursen mellan 
NOK och SEK. Utvecklingen från 0,83 den 30 september 2009 
till 0,87 den 30 september 2010 har medfört en ökning i balans-
omslutningen med omkring 88 MNOK

Kassaflödet från verksamheten under tredje kvartalet var 
264,4 MNOK (338,7), motsvarande NOK 2,04 per aktie (2,61). 
Från årets början var kassaflödet från verksamheten minus 
115,0 MNOK (plus 307,7), motsvarande minus NOK 0,89 per 
aktie (plus 2,38). Minskningen i kassaflöde beror på ökningen 
av kapital bundet i lager, fordringar och projekt. Kassaflödet 
från verksamheten, som ingår som en del av den operationella 
aktiviteten, förbättrades jämfört med fjolåret.

Netto räntebärande skulder var 766,2 MNOK (460,8) vid 
utgången av tredje kvartalet. Likviditetsreserven sjönk där-
med till 687,2 MNOK jämfört med 894,3 vid samma tid i fjol. 
Huvudorsakerna till detta är förvärv av företag under andra 
kvartalet, ökad kapitalbindning och en stärkt svensk krona. 
Huvuddelen av koncernens skuld är i svenska kronor, och en 
förstärkning av den svenska kronan kommer därför att medföra 
ett högre utnyttjande av den samlade låneramen mätt i norska 
kronor.

Eget kapital är värderat under förutsättning av fortsatt drift 
och utgjorde vid utgången av tredje kvartalet 1 881,2 MNOK 
(1 643,5). Detta motsvarar NOK 14,52 (12,69) per aktie. 
Soliditeten var 45,4 procent (48,8). 

MNOK.

Hela året

  2010 2009 2008 2010 2009 2008 2009 2008

Nettoomsättning

Timber 561,0 495,0 499,0 1.799,5 1.606,2 1.912,7 2.166,8 2.472,4

Wood 799,6 616,9 674,1 2.041,7 1.725,1 2.084,8 2.227,4 2.634,0

Byggsystem 545,7 445,1 633,2 1.565,9 1.465,0 2.112,6 1.933,0 2.748,0

    Limträ 126,7 107,2 139,8 338,3 287,6 407,9 397,1 524,1

    Elektro 94,5 92,6 107,4 285,9 287,5 327,1 397,5 435,5 

    Byggmodul 199,1 107,3 217,3 532,5 421,7 821,3 513,0 1.030,7 

    Bygginredning 133,1 144,4 175,0 431,8 482,4 577,6 644,8 784,3

Övrigt/Elimineringar -20,7 - 35,6 - 26,3 -107,8 - 47,0 - 176,5 -79,4 - 196,7

Koncern 1.885,6 1.521,4 1.780,0 5.299,3 4.749,3 5.933,6 6.247,8 7.657,7 

7.944,0 

Röreleresultat 

Timber 29,5 19,9 - 80,8 117,3 - 34,6 - 62,2 12,7 -143,3

Wood 58,5 50,9 27,9 117,5 23,9 93,5 43,2 80,3

Byggsystem 33,4 23,8 65,4 67,4 54,6 184,5 61,4 235,1

  Limträ 6,2 6,4 16,2 10,7 6,5 32,6 4,0 38,5

  Elektro 0,6 2,1 1,7 6,1 6,9 6,1 9,0 8,5 

  Byggmodul 15,9 2,5 24,6 28,1 7,5 82,1 1,5 94,2

  Bygginredning 10,7 12,8 22,9 22,5 33,7 63,7 46,9 93,9

Övrigt -7,0 0,9 - 6,4 -24,2 - 14,5 - 18,2 - 26,2 - 27,4

Koncern 114,4 95,5 6,1 278,0 29,4 197,6 91,1 144,7 

1/1 - 30/9

Divisioner
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Divisionerna
Timber
Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 561,0 
MNOK (495,0) och rörelseresultatet till 29,5 MNOK (19,9). För 
årets tre första kvartal uppgick nettoomsättningen till 1 799,5 
MNOK (1 606,2) och rörelseresultatet till 117,3 MNOK (minus 
34,6).

Det ackumulerade rörelseresultatet inkluderar intäktsföring 
av reducerade AFP-förpliktelser med 5 MNOK.

Efterfrågan på industriträ var god under tredje kvartalet, 
men prisnivåerna är inte längre stigande. Detta beror på att en 
ökande totalproduktion har medfört att det inte längre råder 
underskott av industriträ på marknaden. Råvarutillgången har 
varit tillfredsställande, men priserna på sågtimmer har ökat. I 
vissa regioner har detta medfört marginaler som är för låga för 
att verksamheten kan leva med dem över tid. Under tredje kvar-
talet har verksamhetsförhållandena varit goda och tillsammans 
med realiserade effektiviseringsåtgärder har detta bidragit till 
resultatförbättringen.

Under kvartalet har ombyggnaden av råsortering och juster-
verk vid Moelven Nössemark AB färdigställts med gott resultat, 
och igångsättningen har gått som planerat.

Wood
Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 799,6 
MNOK (616,9) och rörelseresultatet till 58,5 MNOK (50,9). För 
årets tre första kvartal uppgick nettoomsättningen till 2 041,7 
MNOK (1 725,1) och rörelseresultatet till 117,5 MNOK (23,9).

Det ackumulerade rörelseresultatet inkluderar intäktsföring 
av reducerade AFP-förpliktelser med 9 MNOK.

Efterfrågan på träbaserade byggvaror har varit normalt god 
för säsongen och till acceptabla prisnivåer. Trenderna inom 
inredningssektorn visar nu tecken på att gå i riktning mot ökad 
användning av trä. I första hand gäller detta furu till ytbehand-
lade interiörprodukter. Råvarutillgången, både i form av såg-
timmer till de kombinerade enheterna och av industriträ till de 
rena hyvlerierna har varit tillfredsställande. Råvarukostnaderna, 
speciellt för sågtimmer, har emellertid varit ökande och med-
för press på marginalerna för de kombinerade enheterna. 
Resultatet för tredje kvartalet inkluderar resultaten för de nya 
företagen Moelven Sør-Tre AS, Moelven Granvin Bruk AS och 
Eco Timber AS från och med tidpunkten för övertagandet den 
20 maj. 

Driftssituationen under kvartalet har generellt varit god. 
Resultatförbättringen jämfört med fjolåret beror i huvudsak på 
förbättrad drift i verksamheterna och positiv resultateffekt från 
de förvärvade företagen.

Vid Moelven Østerdalsbruket AS har återuppbyggnaden 

av två lagerbyggnader färdigställts efter branden i vintras. 
Dessutom har företaget påbörjat en investering i ett nytt tim-
merintag.

Moelven Valåsen Wood AB har startat en ny betsningslinje 
för utvändig beklädnad samt en ny anläggning för brikettpro-
duktion. Brikettproduktionen medför att all torrflis från hyvleriet 
nu kan levereras som råmaterial till brikettproduktionen.

Byggsystem
Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 545,7 
MNOK (445,1) och rörelseresultatet till 33,4 MNOK (23,8). 
Sammanlagt från årets början uppgick nettoomsättningen till 
1 565,9 MNOK (1 465,0) och rörelseresultatet till 67,4 MNOK 
(54,6). Det ackumulerade rörelseresultatet inkluderar intäktsfö-
ring av reducerade AFP-förpliktelser med 7 MNOK.

Allmänt upplever den svenska delen av divisionens verksam-
het en förbättrad marknadssituation på grund av konjunkturut-
vecklingen. Från en situation där aktiviteten inom ROT-sektorn 
har varit den huvudsakliga drivkraften, ser man nu en ökning 
också vad det gäller nybyggnadsaktiviteter inom bostadsseg-
mentet. I Norge är marknaden fortfarande avvaktande när det 
gäller nybyggnationer. Aktivitetsnivån för företagen är därför i 
hög grad beroende av ROT-marknaden.

Förbättringen inom bostadssegmentet märks i första hand 
av modulföretagen i Sverige, som nu har en god ordersituation 
baserad på dagens kapacitetsnivå. På norsk sida är man i högre 
grad beroende av enskilda större order. Orderreserven är kor-
tare än för de svenska enheterna, men kapacitetsutnyttjandet 
är tillfredsställande.

Inredningsföretagen har anpassat kapacitet och kostnadsni-
vå till de rådande marknadsförhållandena. Dessutom har företa-
gen genom sin marknadsstrategi lyckats öka sin marknadsandel 
på en krympande totalmarknad. Totalt har detta medfört att 
resultaten är tillfredsställande i dagens marknadssituation.

För limträföretagen är en del av verksamheten inriktad mot 
bygghandeln, och den har dragit nytta av en god aktivitetsnivå 
inom ROT-marknaden. För projektdelen har orderingången 
varit ojämn. En solid marknadsposition inom limträbroar både i 
Norge och i Sverige bidrar emellertid positivt.

Elverksamheten har under lång tid upparbetat en god posi-
tion på servicemarknaden och har en tillfredsställande ordersi-
tuation.

Övriga verksamheter
Utöver moderbolaget Moelven Industrier ASA, omfattar områ-
det gemensamma tjänster som virkesförsörjning, bioenergi, 
innovation, ekonomi, finans, försäkring, IKT, kommunikation 
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och personal. Vidare omfattar området vissa mindre, operativa 
aktiviteter och tillgångar som inte hör till koncernens kärnverk-
samhet. Vid utgången av tredje kvartalet fanns det inom detta 
område totalt 97 (96) anställda, varav 27 (26) är kvinnor. 46 
(47) arbetar i Sverige och 51 (49) i Norge. 

Nettoomsättningen för området under tredje kvartalet upp-
gick till 365 MNOK (195,9) och rörelseresultatet till minus 6,9 
MNOK (0,8). Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2009 inklude-
rar en positiv engångseffekt från intäktsföring av tidigare avsätt-
ningar till captive-fond på 6 MNOK.

Totalt från årets början utgjorde nettoomsättningen
1 282,4 MNOK (700,1) och rörelseresultatet minus 24,2 MNOK 
(minus 14,5).

Det ackumulerade rörelseresultatet för 2010 inkluderar en 
intäktsföring av reducerade AFP-förpliktelser med 1 MNOK.

Anställda
Under det tredje kvartalet var den totala sjukfrånvaron 5,53 pro-
cent (6,3) eller 13 974 (9 443) hela arbetsdagar. Sammanlagt 
för årets tre första kvartal uppgick den totala sjukfrånvaron till 
5,47 procent (6,03) eller 27 833 (31 235) hela arbetsdagar. 
Totalt utfördes det 146 100 (140 640) arbetsdagar under tredje 
kvartalet, och 485 163 dagar (487 878) under de tre första 
kvartalen. Långtidsfrånvaron utgjorde 2,87 procent (3,59) under 
tredje kvartalet och 2,88 (3,24) under de tre första kvartalen. 
Korttidsfrånvaron var 2,65 procent (2,70) under tredje kvartalet 
och 2,59 procent (2,79) under de tre första kvartalen.

Moelven har som målsättning att sjukfrånvaron för koncer-
nen totalt inte skall överstiga 5 procent, och flera enheter och 
tidvis även divisioner har legat under detta tal. Utöver att vara 
en belastning för den enskilde anställde, utgör sjukfrånvaron 
en betydande kostnad. En förändring i sjukfrånvaron med en 
procentenhet motsvarar på årsbasis omkring 25 MNOK för kon-
cernen.

Antalet personskador med påföljande frånvaro under kvarta-
let var 23 (15) och för årets tre första kvartal 74 (62). För kvar-
talet motsvarar detta 21,0 (14,2) skador som orsakat frånvaro 
per miljon arbetade timmar, och ackumulerat 20,3 (16,9). 

Skadefrekvensen ligger på en oacceptabelt hög nivå, och 
arbete för att reducera denna är högt prioriterat i koncernens 
alla företag. Målsättningen är att halvera H1-värdet (antalet 
personskador med påföljande frånvaro per miljon arbetstimmar) 
från dagens nivå under två år. Efter en nedgång under andra 
kvartalet har skadefrekvensen åter ökat under tredje kvarta-
let. Genom rapportering av skador, olyckstillbud och farliga 
förhållanden med hjälp av rapporteringssystemet fPortal har 
kunskaperna kring skadeorsaker ökat och gjort det möjligt att 

planlägga målinriktade åtgärder. Investeringar i modern säker-
hetsutrustning och fysiskt skydd har pågått under en längre tid. 
Utöver fysiskt skydd läggs det därför stor vikt vid attitydska-
pande arbete samt på åtgärder som fokuserar på och synliggör 
att säkerhet har hög prioritet.

Vid utgången av tredje kvartalet hade koncernen totalt 3 187 
(3 064) anställda. 1 818 (1 711) av dessa är anställda i norska 
företag, 1 316 (1 305) i svenska, 41 (37) i danska och 12 (11) i 
andra länder. 

Det är 302 (289) kvinnor och 2 885 (2 775) män.

Internationell redovisningsstandard (IFRS) 
De IFRS-tal som presenteras är oreviderade jämförelsetal som 
visar vad huvudeffekterna av rapportering efter IFRS skulle ha 
blivit. De största skillnaderna gentemot NGAAP uppstår som 
följd av behandlingen av pensionsåtaganden, användningen 
av finansiella instrument och behandlingen av aktieutdelning. 
Effekterna av finansiella instrument är orealiserade vinster och 
förluster som kommer att variera i förhållande till värderingen 
av marknadsvärdet av instrumenten vid rapporteringstidpunk-
ten. Vid utgången av tredje kvartalet visade värderingen av 
marknadsvärdet av finansiella instrument en orealiserad förlust 
av 26,3 MNOK. Detta ger en intäktsföring i andra kvartalet med 
3,0 MNOK För årets tre första kvartal ger värderingen av mark-
nadsvärdet en intäktsföring med 3,6 MNOK.

Huvudmålsättningen med Moelvens säkringspolicy är att i 
största möjliga utsträckning eliminera finansiella risker så att 
det är den underliggande verksamheten och inte finanstransak-
tioner som skapar förutsättningarna för lönsamheten. 

Framtidsutsikter
På grund av normala säsongsmässiga orsaker, avtar byggnads-
aktiviteten under fjärde kvartalet. Detta sammanfaller med att 
utbudet av industriträ från nordiska producenter har ökat, något 
som antas påverka prisutvecklingen negativt på flera markna-
der. Kombinerat med ökningen av timmerpriserna tidigare under 
2010, kommer detta att ge väsentligt reducerade marginaler för 
sågverksdivisionen Timber under fjärde kvartalet och i början av 
år 2011.

För byggvarudivisionen Wood är svängningarna på mark-
naden mindre, och det är huvudsakligen de normala säsongs-
mässiga förändringarna i efterfrågan som kommer att påverka 
förtjänstnivån.

Alla timmerförbrukande enheter förväntas att ha en god 
tillgång på råmaterial de flesta regioner, i första hand fram till 
sommaren 2011.

MNOK.

1/1 - 30/09 Hela året
IFRS

 

  2010 2009 2008 2010  2009 2008 2009 2008

Resultaträkning

Brutto rörelseresultat (EBITDA) 171,1 145,5 54,7 435,0 174,6 341,3 296,6 352,0

Rörelseresultat (EBIT) 116,0 96,0 7,3 279,6 30,9 201,5 96,0 156,0

Resultat före skatt 104,8 119,3 - 24,7 251,1 91,4 162,5 146,0 5,8
                                                                                                                                                                                                                                                           

1/1 - 30/09

MNOK.

Hela året

  2010 2009 2008 2010  2009 2008 2009 2008

Balansräkning

Eget kapital 104,7 79,8 - 12,4 1.848,7 1.606,0 1.663,6 1.632,6 1.601,3

Totalkapital -126,2 - 289,1 - 222,6 4.179,3 3.367,2 3.820,0 3.266,8 3.580,4

Soliditet (i %) 3,7 6,0 2,1 44,2 47,7 43,5 50,0 44,7

3:e kvartalet

Förändringar i 3:e kvartalet
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För kvartalen åren 2008 – 2010 För kvartalen åren 2008 – 2010

Nettoomsättning och marginaler Soliditet

  2010 2009 2008 2010 2009 2008 2009 2008

Kassaflöde från operationella aktiviter 264,4 338,7 471,6 -115,0 307,7 96,8 441,1 214,5

   Kassaflöde från resultatposter 162,4 128,9 52,4 386,2 130,2 325,5 248,0 334,4

   Kassaflöde från arbetande kapital 101,9 209,8 419,2 -501,2 177,5 - 228,7 193,1 - 119,9
 Kassaflöde från investeringsaktiviteter -80,4 - 37,2 - 92,3 -271,0 - 171,6 - 219,6 - 211,8 - 332,5
Kassaflöde från finansieringsaktiviteter -184,1 - 318,1 - 401,2 361,1 -112,6 63,0 -188,6 70,1
Förändring i likviditet under perioden -0,1 - 16,6 - 21,9 -24,8 23,5 - 59,8 40,7 - 47,9
Likviditetsbehållning -0,1 - 16,6 - 21,9 45,7 53,3 17,9 70.5 29,8
Outnyttjade långfristiga krediter 169,5 312,0 201,8 641,5 841,0 736,6 918,0 752,2
Disponibel likviditet 169,4 295,4 179,9 687,2 894,3 754,5 988,5 782,0

MNOK.

Hela året3:a kvartalet

Kassaflöde
Förändringar 3:e kvartalet

Per 31/12

  2010 2009 2008 2010 2009 2008 2009 2008

Ingående eget kapital 1.780,4 1.585,6 1.696,7 1.648,7 1.696,7 1.569,7 1.696,7 1.569,7

Periodens resultat/Årsresultat - före minoritetsand. 72,9 64,0 - 2,6 179,2 3,0 124,9 40,2 81,2

Valutadifferens m.v. 27,9 -6,1 5,0 53,3 - 56,2 4,5 -67,5 45,8

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

Periodens/Årets förändring 100,8 57,9 2,4 232,5 - 53,2 129,4 -48,0 127,0

Summa eget kapital NGAAP 1.881,2 1.643,5 1.699,1 1.881,2 1.643,5 1.699,1 1.648,7 1.696,7

IFRS effekter    -32,5 - 37,5 - 35,5 -16,1 -95,4

Summa eget kapital IFRS    1.848,7 1.606,0 1.663,6 1.632,6 1.601,3           

MNOK.

Per 30/09

Förändringar i eget kapital för koncernen

Förändringar 3:e kvartalet

Byggsystemdivisionen märker av en ökande marknadsaktivi-
tet, i första hand på den svenska marknaden. Startandet av nya 
projekt, kombinerat med en viss tid för genomförande, innebär 
att divisionen kommer att få en förbättring av orderstocken 
under vintern, även om det råder osäkerhet avseende utveck-
lingen för enskilda produktionsenheter.

Styrelsen förväntar sig ett positivt resultat under fjärde kvar-
talet, men något svagare än under föregående år. Totalt för året 
förväntas resultatet bli tillfredsställande.

Styrelsen i Moelven Industrier ASA
Moelv den 21 oktober 2010



MOELVEN INDUSTRIER ASA – KVARTALSREDOVISNING 3/2010

AVSÄNDARE
Moelven Industrier ASA
P.O. Box 134, NO-2391 Moelv
Tel.  +47 62 34 70 00
Fax. +47 62 34 71 88
Org.nr. NO 914 348 803 MVA 
www.moelven.se
post@moelven.com

För mer information:
www.moelven.se

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 leve-
reras det spån-, flis- och barkprodukter som används i massa-, 
spånplatte- och biobränsleindustrin. Förädlingsföretagen i 
division Wood levererar ett brett urval av bygg- och interiörva-
ror till bygghandeln i Skandinavien. En viktig konkurrensfördel 
är divisionens rationella distributionsapparat som kan erbjuda 
kunderna snabba och exakta leveranser av ett brett varusorti-
ment. Företagen inom division Byggsystem levererar flexibla 
systemlösningar för interiörväggar, modulbyggen, elinstallatio-

ner och bärande konstruktioner i limträ till projekt och entrepre-
nörkunder, 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 49 operativa enheter i 
Norge, Sverige och Danmark och har 
3 175 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.

Detta är Moelven

Moelven ger folk goda rum


