
Kvartalsredovisning 4/2009

Skolan i stadsdelen Islands Brygge i Köpenhamn är beklädd med brandimpregnerat cederträ från Moelven. 
Arkitekt: Lars Clausen. Foto: Ivan Brodey.
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Per 31.12.

4:e kvartalet

    2009 2008 20077 2009 2008 2007

Immateriella tillgångar   7,3 - 3,7 1,2 13,3 7,6 7,1

Anläggningstillgångar   - 30,4 100,9 97,7 1.336,7 1.392,1 1.214,9

Finansiella anläggningstillgångar   -5,5 - 10,1 - 13,6 45,1 49,6 58,9

Summa anläggningstillgångar   - 28,6 87,1 85,3 1.395,1 1.449,3 1.280,9

varulager   93,0 9,9 308,9 898,6 1.174,4 1.301,9

Fordringar   - 207,6 - 322,9 - 365,0 875,7 936,3 943,7

likvida medel   17,2 11,9 -9,2 70,5 29,8 77,7

Summa omsättningstillgångar   - 97,4 - 301,1 - 65,3 1.844,8 2.140,5 2.323,3

Summa tillgångar   - 126,0 -214,0 20,0 3.239,9 3.589,8 3.604,2

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

Övrigt eget kapital   25,9 - 2,4 - 189,5 1.021,7 1.049,0 922,0

Summa eget kapital   25,9 - 2,4 - 189,5 1.669,4 1.696,7 1.569,7

långfristiga skulder inkl. avsättningar för åtaganden   - 53,0 7,2 -73,6 664,7 845,6 408,1

Kortfristiga skulder   - 98,9 - 218,8 283,1 905,8 1.047,5 1.626,4

Summa skulder   - 151,9 - 211,6 209,5 1.570,5 1.893,1 2.034,5

Summa eget kapital och skulder   - 126,0 - 214,0 20,0 3.239,9 3.589,8 3.604,2

MNOK 

Förändringar 4:e kvartalet

* 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 noK 5,00, korrigerat för 1.100 egna aktier

MNOK    2009  2008 2007 2009 2008 2007

nettoomsättning   1.498,5 1.724,1 1.983,2 6.247,8 7.657,7 7.944,0

Avskrivningar   57,4 55,6 44,1 202,5 199,2 177,0

varukostnader   842,5 1.078,4 1.139,9 3.899,2 4.998,3 4.621,2

Övriga rörelsekostnader   536,9 643,0 623,4 2.055,0 2.315,5 2.156,2

Rörelseresultat   61,7 - 52,9 175,8 91,1 144,7 989,6

Intäkter från investeringar i närstående bolag   - 1,6 - 1,3 1,5 - 1,7 - 2,2 0,1

räntor och övriga finansiella intäkter   0,7 0,8 0,0 22,0 10,8 8,8

räntor och övriga finansiella kostnader   - 6,8 - 12,7 - 1,5 - 53,2 - 45,9 - 26,3

Resultat före skatt   54,0 - 66,1 175,8 58,2 107,4 972,2

Beräknad skatt på resultat   16,8 - 22,4 47,1 18,0 26,2 276,8

Periodens resultat/Årsresultat   37,2 -43,7 128,7 40,2 81,2 695,4

Minoritetsinteressen   -0,1 - 1,1 - 0,2 - 3,1 - 0,8 4,1

Majoritetsinetessen   37,3 - 42,6 128,9 43,3 82,0 691,3

Hela året
Resultaträkning

Balansräkning

    2009 2008 2007 2009 2008 2007

netto rörelsemarginal/eBIt (i %)   4,1 - 3,1 8,9 1,5 1,9 12,5

Brutto rörelsemarginal/eBItdA (i %)   7,9 0,2 11,1 4,7 4,5 14,7

resultat per aktie (i noK)   0,29 - 0,34 1,00 0,31 0,63 5,37

Kassaflöde per aktie (i noK)   1,06 0,92 3,08 3,43 1,67 7,80

* soliditet (i %)   2,7 2,6 - 5,5 51,5 47,3 43,6

Investeringar   43,8 128,1 122,6 216,1 345,9 292,4

Avkastning på sysselsatt kapital - årsbas (i %)   8,5 - 9,5 35,7 3,9 6,6 52,7

* sysselsatt kapital   - 20,2 159,4 - 193,4 2.323,7 2.326,8 1.801,4

* netto räntebärande skulder   - 92,4 - 16,1 - 49,3 368,4 599,9 154,0

* netto rörelsekapitalbindning   - 98,2 - 250,2 - 59,5 1.280,5 1.552,4 1.621,4

* Antal anställda   -72 -169 90 2.992 3.285 3.425

sjukfrånvaron (i %)   5,80 5,32 6,31 5,97 5,64 6,32

Frekvens av skador med frånvaro     14,8 19,9 14,2 16,4 18,3 17,5

Antal aktieägare   966 969 967 966 969 967

genomsnittligt antal aktier   129 541 284 129 541 284 129 541 284 129 541 284 129 541 284 129 541 284

MNOK 

Hela året4:e kvartalet
Nyckeltal
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Huvuddrag
Som vanligt innebar fjärde kvartalet en säsongsmässig ned-
gång i den samlade efterfrågan på koncernens produkter och 
tjänster. Dessutom har konjunkturutvecklingen under den 
senare delen av finanskrisen medfört att marknadsförhållan-
dena under fjärde kvartalet 2009 var betydligt förändrade i 
jämförelse med samma period år 2008. 
 Koncernens sågverk, som blev starkt påverkade av 
finanskrisen redan under 2008, upplevde under fjärde kvarta-
let 2009 en god efterfrågan och en positiv prisutveckling för 
sina produkter. 
 Byggvaruföretagen upplevde en svag marknad avseende 
byggandet av nya bostäder, men en fortsatt stark marknad 
för renovering, om- och tillbyggnad har bidragit till god 
efterfrågan. Speciellt gäller detta i Sverige där myndighe-
ternas införande av det s.k. ”ROT-avdraget”, som en del av 
åtgärdspaketet i anslutning till finanskrisen, har haft en posi-
tiv effekt. ROT-avdraget ger privatpersoner skattereduktion 
för kostnader för renovering, om- och tillbyggnad samt 
underhåll.
 Byggsystemdivisionen, som levererade ett mycket bra kvar-
talsresultat för fjärde kvartalet 2008, hade under fjärde kvar-
talet 2009 väsentligt svårare marknadsförhållanden och en 
lägre aktivitetsnivå, särskilt vad gäller byggmodulföretagen. 
Byggsystemdivisionen är normalt den sista av de tre divisio-
nerna som påverkas av en konjunkturförändring. Detta beror 
på att divisionens produkter och tjänster kommer senare in 
i byggprocessen än vad som är fallet för Timber och Wood. 
Efter hand som påbörjade projekt har blivit färdigställda, 
har den reducerade igångsättningen av nya projekt medfört 
en minskad orderstock och därmed ett behov av kapacitets-
reduktioner. 
 Hela 2009 har präglats av stora och svåra omställningar 
för att anpassa aktivitetsnivå och kostnader till de ändrade 

marknadsförhållandena. Bland annat har omfattande per-
sonalminskningar dessvärre varit nödvändiga. Styrelsen vill 
tacka de berörda och de förtroendevalda för ett konstruktivt 
samarbete i samband med nedbemanningsprocesserna. 
Under fjärde kvartalet skedde en nedgång i antalet anställda 
med 72 från 3 064 till 2992. Under hela 2009 var nedgången 
293, från 3 285 vid årets start. Dessutom var 50 anställda 
permitterade vid utgången av fjärde kvartalet 2009. 
 En nederbördsrik sensommar och höst gjorde att avverk-
ningsförhållandena i skogen var mycket svåra. Kombinerat 
med ofördelaktiga marknadsförhållanden för både massa-
virke och sågtimmer medförde detta reducerad avverkning 
och sämre tillgång på råmaterial till koncernens timmerför-
brukande enheter, speciellt i Norge. Lokalt medförde denna 
situation svåra driftsförhållanden under fjärde kvartalet. För 
koncernens svenska enheter bidrog rotlagren till att produkti-
onen har kunnat pågå som planerat. En kallare vädertyp samt 
ökade priser på sågtimmer förbättrade timmertillgången mot 
slutet av året. Vid årsskiftet var ändå timmerlagren 300 000 
m³ mindre än vid ingången av året.  
 Investeringsaktiviteten under år 2009 reducerades för 
att upprätthålla bästa möjliga kassaflöde. Det har dock 
genomförts nödvändigt underhåll samt vissa strategiskt 
viktiga investeringar. Under fjärde kvartalet gav styrelsen 
klarsignal till att sätta igång utvidgningen av bioenergian-
läggningen på Moelven Langmoen i Brumunddal. Den sam-
lade investeringen kommer att uppgå till omkring 50 MNOK. 
Energiproduktionen skall huvudsakligen ske på grundval av 
flis och bark från rent trävirke. Den planerade investeringen 
kommer att ge anläggningen en kapacitet av totalt 
50 – 60 GWh.  
 En anställd på Moelven Våler omkom vid en tragisk olycka 
den första december i anslutning till arbete i en virkestork. 

Förvaltningsberättelse

•	Nettoomsättningen	för	det	fjärde	kvartalet	uppgick	till	1	499	MNOK	(1	724)	och	rörelseresultatet	
till	61,7	MNOK	(minus	52,9)

•	Ett	bra	kvartalsresultat	för	Timber
•		Resultatförbättring	även	för	Wood	jämfört	med	fjolåret
•		Färdigställandet	av	projekt	och	låg	igångsättning	av	nya	projekt	ger	minskad	orderstock	och	lägre	
aktivitetsnivå	för	Byggsystemdivisionen
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Polis och arbetsmiljöverket har undersökt olyckan, men arbe-
tet är ännu inte avslutat. Oberoende av detta genomförs nu 
en revision av riskanalyserna och en fullständig genomgång 
av anläggningen med fokus på hälsa, miljö och säkerhet.

nettoomsättning och resultat
Nettoomsättningen under fjärde kvartalet sjönk jämfört 
med samma period i fjol och slutade på 1 498,5 MNOK 
(1 724,1). Nedgången i aktivitetsnivå har varit störst för 
Byggsystemdivisionen, eftersom de två övriga divisionerna 
upplevde reducerad efterfrågan och aktivitet redan under 
andra halvåret 2008.  Rörelseresultatet för kvartalet förbät-
trades jämfört med samma period i fjol och slutade på
61,7 MNOK (minus 52,9). Detta beror främst på kostnadsre-
ducerande åtgärder som genomförts för att anpassa koncer-
nen till de ändrade marknadsförhållandena till följd av
finanskrisen samt en positiv utveckling av marknadspriserna 
för Timber och Wood under andra halvåret.
 Totalt för året utgjorde nettoomsättningen 6 247,8 MNOK 
(7 657,7) och rörelseresultatet 91,1 MNOK (144,7). Resultatet 
före skatt uppgick till 58,2 MNOK (107,4). Resultatet efter 
skatt och minoritetsintressen uppgick till 43,3 MNOK (82,0)

Investeringar, finansiell ställning   
och finansiering
Under fjärde kvartalet har det genomförts investeringar på 
totalt 43,8 MNOK (128,1). Minskningen beror på att många 
investeringsprojekt har färdigställts och på begränsad 
uppstart av nya projekt, för att säkra ett positiv kassaflöde. 
Totala investeringar exklusive förvärv under 2009 uppgick 
till 216,1 MNOK (345,9). Detta innefattar en normal nivå för 
underhållsinvesteringar samt vissa strategiskt viktiga projekt. 
Kassaflödet från verksamheten under fjärde kvartalet uppgick 
till 137,2 MNOK (117,7), motsvarande NOK 1,06 per aktie 

(0,92). Förutom resultatförbättringen beror det förbättrade 
kassaflödet jämfört med fjolåret på att både Timber och 
Wood har minskat sina färdigvarulager. Samtidigt har råvaru-
lagren minskats till följd av en otillfredsställande råvarutill-
gång i vissa regioner. Inom Byggsystemdivisionen har färdig-
ställandet av projekt frigjort kapital. Totalt för året uppgick 
kassaflödet från verksamheten till 444,9 MNOK (214,5), 
motsvarande NOK 3,43 per aktie (1,67). 
 Förbättringen i kassaflödet beror, förutom realisering av 
lager och projektintäkter, på att fjolårets kassaflöde påverka-
des av utbetalning av aktieutdelning med 337 MNOK samt 
betalning av skatt för räkenskapsåret 2007 med 225 MNOK.
 Totala tillgångar vid utgången av 2009 var 3 239,9 
(3 589,8). Förutom reducerad kapitalbindning, beror nedgån-
gen delvis på en försvagad svensk krona. Omkring hälften av 
koncernens tillgångar är bokförda i SEK. Kursutvecklingen 
från 0,90 vid utgången av 2008 till 0,81 år 2009 har medfört 
en minskning av balansomslutningen med ca 187 MNOK.
 Redovisningen framläggs under förutsättning av fortsatt 
verksamhet, och vid utgången av 2009 var det egna kapitalet 
bokfört till 1 669,4 MNOK (1 696,7) motsvarande en soliditet 
på 51,5 procent (47,3). 
 Delar av koncernens egna kapital är knutna till ägande i 
svenska dotterbolag och är exponerat mot variationer i kur-
sen mellan norska och svenska kronor. Eftersom omfattnin-
gen och möjliga konsekvenser av förutsägbara kursvariatio-
ner har bedömts ligga inom en acceptabel riskram, är delar av 
denna kursrisk inte valutasäkrad. För år 2009 medförde detta 
en negativ effekt på eget kapital med 67,5 MNOK, medan 
kursutvecklingen under 2008 gav en positiv effekt på 45,8 
MNOK. 
 På grund av säsongsvariationerna i råvarutillgång och 
efterfrågan på färdigvaror varierar koncernens totala skuld 
med 300 till 350 MNOK från en lägsta punkt som normalt 
inträffar under fjärde kvartalet till en högsta punkt som nor-
malt inträffar under andra kvartalet. Koncernens långsiktiga 

MNOK.

Hela året

    2009 2008 2007 2009 2008 2007

Nettoomsättning

Timber   560,6 559,7 739,4 2.166,8 2.472,4 3.136,4

Wood   502,3 549,2 659,7 2.227,4 2.634,0 2.914,6

Byggsystem   468,0 635,4 673,8 1.993,0 2.748,0 2.382,8

   limträ   109,5 116,2 134,7 397,1 524,1 483,1

    elektro   110,0 108,4 100,8 397,5 435,5 358,4

    Byggmoduler   91,3 209,4 267,6 513,0 1.030,7 944,4 

    Bygginnredning   162,4 206,7 180,0 644,8 784,3 633,8

övrigt/Elimineringar   - 32,4 - 20,2 - 89,7 - 79,4 - 196,7 - 489,8

Koncern   1.498,5 1.724,1 1.983,2 6.247,8 7.657,7 7.944,0 

Röreleresultat 

Timber   47,3 - 81,1 107,9 12,7 - 143,3 544,4

Wood   19,3 - 13,2 37,8 43,2 80,3 324,4

Byggsystem   6,8 50,6 43,2 61,4 235,1 159,4

   limträ   - 2,5 5,9 3,3 4,0 38,5 24,4

    elektro   2,1 2,4 0,2 9,0 8,5 5,9

   Byggmoduler   - 6,0 12,1 19,4 1,5 94,2 66,0

   Bygginnredning   13,2 30,2 20,1 46,9 93,9 63,0

övrigt   - 11,7 - 9,2 - 13,1 - 26,2 - 27,4 - 38,6

Koncern   61,7 - 52,9 175,8 91,1 144,7 989,6

4:e kvartalet
Divisioner
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finansiering är därför ordnad i form av långfristiga krediter 
som gör det möjligt att anpassa skulden i takt med dessa 
svängningar. Återstående löptid för den långfristiga finansi-
eringen var vid årsskiftet 1,5 år. 

divisionerna

Timber
Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 560,6 
MNOK (559,7) och rörelseresultatet till 47,3 MNOK (minus 
81,1). Den totala nettoomsättningen för året utgjorde 2 166,8 
MNOK (2 472,4) och rörelseresultatet 12,7 MNOK (minus 
143,3).
 Antalet anställda vid utgången av fjärde kvartalet var 661 
(799).
 Nettoomsättningen under fjärde kvartalet slutade på 
samma nivå som fjolåret, men den underliggande utveck-
lingen i pris och volym skiljer sig betydligt från 2008. 
Kapaciteten har reducerats och leveransvolymerna var lägre 
år 2009. Volymnedgången har emellertid kompenserats av 
ökningen i marknadspriser som skett under andra halvåret. 
Förbättringen av rörelseresultatet för fjärde kvartalet beror på 
en kombination av att de kapacitetsreduktioner och effektivi-
seringsåtgärder som påbörjades vid ingången av året har givit 
effekt, samtidigt som marknadspriserna för industriträ har 
förbättrats. Fjärde kvartalet 2008 präglades även av att pris-
fallet både för industriträ och för sågtimmer gjorde det nöd-
vändigt att skriva ned värdet av varulagren. Råvarutillgången 
har varit besvärlig under fjärde kvartalet, särskilt i Norge, och 
har lokalt gett produktionssvårigheter på grund av låga lager-
nivåer. 
Resultatet för fjärde kvartalet innefattar en vinst från försälj-
ningen av en industrifastighet efter avvecklingen av Moelven 
Elverum med 7 MNOK, samt en nedskrivning av justerverket 
vid Moelven Valåsen med 8,5 MNOK.

 
Wood
Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 502,3 
MNOK (549,2) och rörelseresultatet till 19,3 MNOK (minus 
13,2). Totalt under året utgjorde nettoomsättningen 2 227,4 
MNOK (2 634,0) och rörelseresultatet 43,2 MNOK (80,3).
 Antalet anställda vid utgången av fjärde kvartalet var 856 
(880).
 Nedgången i nettoomsättningen för fjärde kvartalet jäm-
fört med fjolåret beror på minskad omsättning på den norska 
och danska marknaden. Marknaden i Sverige har haft en bra 
aktivitetsnivå under hela året, och såld volym till den sven-
ska marknaden under fjärde kvartalet 2009 var högre än för 

samma kvartal i fjol. Bostadsbyggandet ligger på en mycket 
låg nivå både i Norge och Sverige, och efterfrågan på divisio-
nens produkter har huvudsakligen påverkats av en hög akti-
vitetsnivå på ROT-marknaden. Speciellt i Sverige har denna 
marknad klarat sig bra under året på grund av myndigheter-
nas åtgärdspaket efter finanskrisen. Resultatförbättringen 
jämfört med fjolåret beror till stor del på att de kapacitets-
reduktioner och effektiviseringsåtgärder som påbörjades vid 
ingången av året, har givit effekt. Liksom för Timber har också 
de timmerförbrukande enheterna i Wood haft driftstörningar 
på grund av råvarutillgången. Detta har gett reducerad effekti-
vitet både för sågverk och anknutna hyvlerier.

Byggsystem
Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 468,0 
MNOK (635,4) och rörelseresultatet till 6,8 MNOK (50,6). 
Totalt för året utgjorde nettoomsättningen 1 933,0 MNOK 
(2 748,0) och rörelseresultatet 61,4 MNOK (235,1).
   Antalet anställda vid utgången av fjärde kvartalet var 1 379 
(1 516).
   Aktivitetsnivån var även under fjärde kvartalet betydligt 
reducerad jämfört med samma period år 2008, då påbörjade 
projekt bidrog till att hålla aktivitetsnivån uppe. Generellt är 
det nybyggnadsaktiviteten som har fallit, medan aktiviteten 
på ROT-marknaden har varit mera stabil. Försvagningen av 
rörelseresultatet beror på en negativ prisutveckling till följd 
av ökad ledig kapacitet och färre nya projekt. Företagen inom 
divisionen har behållit, och i några fall förbättrat, sin mark-
nadsposition. Orderstocken vid utgången av fjärde kvartalet 
2009 var större än året innan, först och främst på grund av 
en förbättrad situation för modulföretagen i Sverige. Det 
fokuseras starkt på projektlönsamhet, och kapacitetsanpass-
ningar genomförs hellre än deltagande i projekt som ger en 
oförsvarligt låg förtjänst. Trots detta har den negativa prisut-
vecklingen medfört att lönsamheten i inneliggande order är 
försvagad. 
 För modulföretagen visade den svenska marknaden vissa 
tecken på förbättring under fjärde kvartalet. Aktivitetsnivån 
är emellertid fortfarande mycket låg och det har företagits 
betydande kapacitetsreduktioner. På den norska markna-
den har aktiviteten varit fallande under andra halvåret och 
det läggs ut få nya projekt på marknaden. Möjligheten att 
genomföra permitteringar gör emellertid att den norska delen 
av verksamheten snabbare kan anpassa sig till svängningar-
na på marknaden. Det negativa resultatet för fjärde kvartalet 
beror på reducerad aktivitetsnivå och på produktionsstopp 
p.g.a. svag ordersituation.
Inredningsföretagen har märkt en stadigt ökande konkur-
rens och prispress under året, både i Norge och i Sverige. 
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4:e kvartalet

MNOK 

Hela året
IFRS    2009  2008 2007 2009 2008  2007

Resultaträkning

Brutto rörelseresultat (eBItdA)   122,0 10,7 220,0 296,6 352,0 1.166,6

rörelseresultat (eBIt)   65,1 - 45,5 176,6 96,0 156,0 992,8

resultat efter finansposter   54,6 - 156,7 178,2 146,0 5,8 971,5

Förändringar 4:e kvartalet

MNOK 

Hela året
    2009  2008 2007 2009 2008 2007

Balansräkning

eget kapital   26,6 - 62,3 149,2 1.632,6 1.601,3 1.878,0

totalkapital   - 100,4 - 239,6 20,3 3.266,8 3.580,4 3.607,5

soliditet (i %)   2,3 1,2 3,9 50,0 44,7 52,1

Marknadsaktiviteten förväntas hålla sig på en låg nivå och det 
genomförs kapacitetsanpassningar.
 Limträföretagen har också haft en nedgång i tillgången 
av nya projekt och skarp konkurrens. Inom projektdelen 
utgör leveranser av limträbroar fortfarande en viktig del av 
verksamheten, och det skall under vintern 2010 levereras 
fyra broar över E6 i Norge. Standard limträ har haft en stabil 
efterfrågan på grund av god aktivitet på ROT-marknaden. Det 
negativa resultatet beror på normala säsongssvängningar 
samt på kostnader i anslutning till de kapacitetsanpassningar 
som skall genomföras vid Moelven Töreboda under första 
halvåret 2010.
 Elektroverksamheten har en stor andel långsiktiga under-
hållskontrakt i sin portfölj och är det affärsområde som har 
minst nedgång i resultatet för fjärde kvartalet. Företaget 
upplever ändå en besvärligare marknad och har tvingats att 
genomföra rationaliseringar och vissa strategiförändringar för 
att behålla lönsamheten. 
 Byggaktiviteten ligger på en nivå som anses lägre än vad 
som är nödvändigt för att täcka de långsiktiga behoven. 
Inte minst gäller detta för bostadssegmentet, men även för 
näringsfastigheter. I en period när kapacitetsreduktioner är 
nödvändiga för att bevara värdena inom företaget, fokuseras 
det därför på att behålla den kärnkompetens som är nöd-
vändig för att kunna ha en solid position på marknaden när 
tillväxten återvänder. Strategiska anpassningar görs också 
genom investeringar, där byggandet av en ny limträfabrik i 
Töreboda är det största projektet. 

Övriga verksamheter
Utöver moderbolaget Moelven Industrier ASA, omfattar 
området gemensamma tjänster som bland annat virkesin-
köp, bioenergi, innovation, ekonomi, finans, försäkring, IKT, 
kommunikation och personal. Vidare omfattar området vissa 
mindre, operativa aktiviteter och tillgångar som inte ingår 
i koncernens kärnverksamhet. Vid utgången av fjärde kvar-
talet fanns det inom detta område totalt 96 (90) anställda, 
varav 26 (24) är kvinnor. 47 (39) arbetar i Sverige och 49 (51) 
i Norge. 
Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 265,0 
MNOK (118,7) och rörelseresultatet till minus 11,7 MNOK 
(minus 9,2). Totalt för året uppgick nettoomsättningen till 
965,1 MNOK (388,5) och rörelseresultatet till minus 26,2 
MNOK (minus 27,4).
Ökningen i nettoomsättning från i fjol beror på konsolide-
ringstekniska faktorer avseende internomsättning av timmer 
och flisprodukter.

Anställda
Under fjärde kvartalet var den totala sjukfrånvaron  5,80 
procent (5,32) eller 10 394 (10 841) hela arbetsdagar. Totalt 
arbetades det 170 511 (194 551) arbetsdagar under fjärde 
kvartalet. Sjukfrånvaron p.g.a. långtidssjukskrivningar utgjor-
de 2,93 procent (2,59).
 Antal personskador med påföljande frånvaro var 19 (29). 
Detta motsvarar 14,8 (19,9) skador som orsakat frånvaro 
per miljon arbetade timmar. Skadefrekvensen utvecklade sig 
positivt under 2009 men ligger fortsatt på en oacceptabel 
nivå. Det kommer därför att satsas ytterligare på att reducera 
denna framöver. Bland annat har det införts skärpta rapporte-
ringsrutiner för både skador, skadetillbud och farliga situatio-
ner. Under 2010 genomförs också kampanjen ”Hel hem” som 
fokuserar på hållningsskapande arbete.
 Vid utgången av fjärde kvartalet hade koncernen totalt 2 
992 (3 285) anställda. 
Totalt 1 686 (1 756) av dessa är anställda i norska företag, 1 
259 (1 492) i svenska, 36 (27) i danska och 11 (10) i övriga län-
der. Av de anställda är 283 kvinnor och 2 709 män.

Internationell redovisningsstandard (IFrs)
De IFRS-tal som presenteras är oreviderade jämförelsetal 
som visar vad huvudeffekterna av rapportering enligt IFRS 
skulle ha varit. 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 oreali-
serade vinster och förluster som kommer att variera i förhål-
lande till värderingen av marknadsvärdet av instrumenten vid 
rapporteringstidpunkten. Volatiliteten på finansmarknaderna 
har varit onormalt hög under finanskrisen och speciellt små 
valutor som norska och svenska kronor försvagades kraftigt. 
Räntenivåerna föll också kraftigt. Vid utgången av fjärde kvar-
talet 2008 visade marknadsvärdesberäkningarna en oreali-
serad förlust av 115 MNOK. Både norska och svenska kronor 
har stärkts under 2009 medan räntenivåerna fortfarande är 
låga. Vid utgången av året hade den orealiserade förlusten 
på finansiella instrument reducerats till 30 MNOK som ger 
en ackumulerad intäktsföring i IFRS-redovisningen med 85 
MNOK och minus 2 MNOK för fjärde kvartalet separat.
Moelvenkoncernens inställning till finansiella risker är att 
det är den underliggande verksamheten och inte finanstran-
saktioner som skall skapa förutsättningar för lönsamheten. 
Huvudsyftet med koncernens säkringspolicy är därför att 
reducera kurssvängningar och att skapa förutsägbarhet för 
rörelsen.
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För kvartalen  år 2007 – 2009 För kvartalen år 2007 – 2009

Nettoomsättning och marginaler Soliditet   

    2009 2008 2007 2009 2008 2007 

Kassaflöde från operationella aktiviter   137,2 117,7 402,7 444,9 214,5 1.013,7 

   Kassaflöde från resultatposter   119,4 8,9 226,8 249,6 334,4 1.165,6 

   Kassaflöde från arbetande kapital   17,8 108,8 175,9 195,3 - 119,9 - 151,9 

Kassaflöde från investeringsaktiviteter   - 33,6 - 112,9 - 143,2 - 205,2 - 332,5 - 304,0

Kassaflöde från finansieringsaktiviteter   - 86,4 7,1 - 268,7 - 199,0 70,1 - 683,6

Förändring i likviditet under perioden   17,2 11,9 - 9,2 40,7 - 47,9 26,1

likviditetsbehållning   17,2 11,9 - 9,2 70,5 29,8 77,7

outnyttjade långfristiga krediter   77,0 15,6 63,6 918,0 752,2 1.160,6

Disponibel	likviditet   94,2 27,5 54,4 988,5 782,0 1.238,3

MNOK

Hela åretFörändringar 4:e kvartalet
Kassaflöde

Hela året

    

Ingående eget kapital   1.643,5 1.699,1 1.759,2 1.696,7 1.569,7 1.233,7 

Periodens resultat/årsresultat - före minoritetsandelar   37,2 - 43,7 128,7 40,2 81,2 695,4 

valutadifferens   - 11,3 41,3 18,6 - 67,5 45,8 - 22,6 

Avsatt till aktieutdelning   0,0 0,0 - 336,8 0,0 0,0 - 336,8 

Periodens/årets förändring   25,9 - 2,4 - 189,5 - 27,3 127,0 336,0 

Summa	eget	kapital	NGAAP	 	 	 1.669,4 1.696,7 1.569,7 1.669,4 1.696,7 1.569,7

IFrs effekter      - 36,8 - 95,4 308,3

Summa eget kapital IFRS      1.632,6 1.601,3 1.878,0           

MNOK 

Förändringar 4:e kvartalet
Förändringar i eget kapital för koncernen  2009 2008 2007 2009 2008 2007 
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Moelven bygger sin existens på att ge folk goda rum. 
Det är ett löfte vi ger våra kunder. 

Moelven Moelven är organiserad i tre divisioner: Timber, 
Wood och Byggsystem. Sågverken i division Timber levererar 
sågade trävaror till verksamheter i Skandinavien och det 
övriga Europa. Dessa använder produkterna som insatsvaror 
i sin produktion. Dessutom levereras det spån-, flis- och 
barkprodukter som används i massa-, spånplatte- och bio-
bränsleindustrin. Förädlingsföretagen i division Wood förser 
bygghandeln i Skandinavien med ett brett urval av bygg- och 
interiörvaror. En viktig konkurrensfördel är divisionens ratio-
nella distributionsapparat som kan erbjuda kunderna snabba 
och exakta leveranser av ett brett varusortiment. Företagen 
inom division Byggsystem levererar flexibla systemlösningar 

för interiörväggar, modulbygge, 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 kon-
struktion. Koncernen består totalt av 46 operativa enheter i 
Norge, Sverige och Danmark och har 2 992 anställda
Moelvenkoncernen ägs av Glommen Skog (25,1 procent) 
Eidsiva MI AS (23,8 procent), Agri MI AS (15,8 prosent), Viken 
Skog (11,9 procent), Mjøsen Skog (11,7 procent), AT Skog  
(7,3 procent) och Havass Skog (4,0 procent). Resterande 0,4 
procent ägs i huvudsak av privatpersoner.

Detta är Moelven

Framtidsutsikter
Styrelsen förväntar sig att 2010 blir ett år med mindre behov 
av stora omställningar än 2009, som var ett anpassningsår 
med kraftigt ändrade marknadsförhållanden till följd av 
finanskrisen. Byggaktiviteten och efterfrågan på träbaserade 
byggmaterial ligger fortfarande på en låg nivå. 
 Det förväntas fortsatt stabila ROT-marknader, och viss 
ökad aktivitet inom nybyggnation. Samtidigt förväntas utbu-
det av träbaserade byggmaterial att öka på grund av förbätt-
rade marginaler och ökad råvarutillgång. Timmerpriserna 
kommer att öka något mot bakgrund av vid årsskiftet ingådda 
avtal, och timmertillgången förväntas bli tillfredsställande. 
Leveransavtalen är i huvudsak färdigförhandlade för första 
tertialet/halvåret.
 För Byggsystem förväntas en låg aktivitetsnivå även under 
2010. ROT-marknaderna förväntas att upprätthålla dagens 
aktivitetsnivå, medan igångsättandet av nya projekt förväntas  
öka svagt. Inredningsföretagen har haft en gradvis fallande 
aktivitetsnivå under 2009 och denna utveckling förväntas 
fortsätta in i 2010. Åtgärder för att anpassa kapaciteten är 
därför under genomförande. Marknadsaktiviteten för modul-
företagen i Sverige är i färd med att förbättras något, medan 

den norska delen av modulverksamheten fortfarande har en 
otillfredsställande orderingång. För limträföretagen skapar 
broprojekt och produktion av limträ i standarddimensioner en 
god grund för verksamheten. Elektroverksamheten har en god 
orderstock med nya installationer och serviceuppdrag och 
kommer att ha en bra aktivitetsnivå under året.
 Första kvartalet, som är lågsäsong för samtliga divisioner, 
förväntas att bli krävande även under år 2010, men med en 
resultatmässig förbättring jämfört med fjolåret. Avslutningen 
på året förväntas inte att bli lika stark som år 2009 och för 
året totalt förväntar sig styrelsen en moderat resultatför-
bättring. 
 Koncernen hade, trots utmaningarna under 2009, ett 
positivt kassaflöde och hade vid årsskiftet en solid finansiell 
position. Processen med refinansiering av den lånefacilitet 
som förfaller vid ingången av andra halvåret 2011 har inletts. 
Koncernen är därmed finansiellt väl rustad att möta ett 
krävande år med en förväntad ökning av aktivitetsnivån.

Styrelsen i Moelven Industrier ASA
Moelv den 25 januari 2010


