
Kvartalsredovisning 3/2009

Moelven ByggModul AS har uppfört 6 hyreshus med 6 lägenheter i varje för det kooperativa bostadsföretaget 
OBOS (Oslo Bolig-  og Sparelag).  Arkitekt: Arcasa AS i samarbete med arkitekt Jon Kåre Schultz.

Goda rum



2     Moelven IndustrIer AsA – KvArtAlsredovIsnIng 3/2009

Per 31.12.

1/1 - 30/9

  2009 2008 2007 2009 2008 2007 2008 2007

Immateriella tillgångar - 0,5 1,6 -0,9 6,0 11,3 5,9 7,6 7,1

Anläggningstillgångar - 2,6 47,2 2,6 1.367,1 1.291,2 1.117,2 1.392,1 1.214,9

Finansiella anläggningstillgångar 0,4 0,2 -3,4 50,6 59,7 72,5 49,6 58,9

Summa anläggningstillgångar - 2,7 49,0 -1,7 1.423,7 1.362,2 1.195,6 1.449,3 1.280,9

Varulager - 133,4 - 213,6 -113,2 805,6 1.164,5 993,0 1.174,4 1.301,9

Fordringar - 146,2 - 37,6 -13,0 1.083,3 1.259,2 1.308,7 936,3 943,7

Likvida medel - 16,6 - 21,9 16,7 53,3 17,9 86,9 29,8 77,7

Summa omsättningstillgångar - 296,2 - 273,1 -109,5 1.942,2 2.441,6 2.388,6 2.140,5 2.323,3

Summa tillgångar - 298,9 - 224,1 -111,2 3.365,9 3.803,8 3.584,2 3.589,8 3.604,2

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

Övrigt eget kapital 57,9 2,4 161,6 995,8 1.051,4 1.111,5 1.049,0 922,0

Summa eget kapital 57,9 2,4 161,6 1.643,5 1.699,1 1.759,2 1.696,7 1.569,7

Långfristiga skulder inkl. avsättn för åtaganden - 295,4 - 218,2 -339,7 717,7 838,4 481,7 845,6 408,1

Kortfristiga skulder - 61,4 - 8,3 66,9 1.004,7 1.266,3 1.343,3 1.047,5 1.626,4

Summa skulder - 356,8 - 226,5 -272,8 1.722,4 2.104,7 1.825,0 1.893,1 2.034,5

Summa eget kapital och skulder - 298,9 - 224,1 -111,2 3.365,9 3.803,8 3.584,2 3.589,8 3.604,2

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

  2009 2008 2007 2009 2008 2007 2008 2007 

Netto rörelsemarginal/EBIT (i %) 6,3 0,3 14,0 0,6 3,3 13,7 1,9 12,5

Brutto rörelsemarginal/EBITDA (i %) 9,6 3,1 16,3 3,7 5,8 15,9 4,5 14,7

Resultat per aktie (i NOK) 0,49 - 0,02 1,38 0,02 0,96 4,37 0,63 5,37

Kassaflöde för operationell verksamhet per aktie (NOK) 2,61 3,64 3,73 2,38 0,75 4,72 1,67 7,80

* Soliditet (i %) 5,6 2,5 5,8 48,8 44,7 49,1 47,3 43,6

Investeringar 37,8 90,9 52,8 172,3 217,8 169,8 345,9 292,4

Avkastning på sysselsatt kapital - årsbas (i %) 16,9 0,7 47,4 2,4 12,3 54,0 6,6 52,7

* Sysselsatt kapital - 130,7 - 105,9 - 41,4 2.343,9 2.167,4 1.994,8 2.326,8 1.801,4

* Netto räntebärande skulder - 304,5 - 196,5 - 261,8 460,8 616,0 203,3 599,9 154,0

* Netto rörelsekapitalbindning - 291,2 - 280,7 - 112,2 1.378,7 1.802,6 1.680,9 1.552,4 1.621,4

* Antal anställda - 3 - 49 14 3.064 3.454 3.335 3.285 3.425

Sjukfrånvaron (i %) 6,30 5,80 6,64 6,03 5,79 6,33 5,64 6,32

Frekvens av skador med frånvaro 14,2 13,0 23,2 16,9 17,8 18,8 18,3 17,5

Antal aktieägare 970 968 972 970 968 972 969 967

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

  2009 2008 2007 2009  2008 2007 2008  2007

Nettoomsättning 1.521,4 1.780,0 1.852,9 4.749,3 5.933,6 5.960,8 7.657,7 7.944,0

Avskrivningar 50,0 48,6 43,3 145,1 132.9 132,9 199,2 177,0

Varukostnader 935,1 1.221,9 1.086,9 3.056,7 3.919,9 3.481,3 4.998,3 4.621,2

Övriga rörelsekostnader 440,8 503,4 463,7 1.518,1 1.672,5 1.532,8 2.315,5 2.156,2

Rörelseresultat 95,5 6,1 259,0 29,4 197,6 813,8 144,7 989,6

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

Räntor och övriga finansiell a intäkter 8,2 0,8 3,9 29,6 10,0 8,8 10,8 8,8

Räntor och övriga finansiella kostnader - 14,3 - 10,0 -6,4 - 54,7 - 33,2 -24,8 - 45,9 -26,3

Resultat före skatt 88,9 - 3,6 256,8 4,2 173,5 796,4 107,4 972,2

Beräknat skatt på resultat 24,9 - 1,0 77,6 1,2 48,6 229,7 26,2 276,8

Periodens resultat/Årsresultat 64,0 - 2,6 179,2 3,0 124,9 566,7 81,2 695,4

Minoritetsinteressen - 0,9 - 1,3 0,8 - 3,0 0,3 4,3 -0,8 4,1

Majoritetsinteressen 64,9 - 1,3 178,4 6,0 124,6 562,4 82,0 691,3

Förändringar 3:e kvartalet

3:e kvartalet
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Huvuddrag
Efterfrågan på träprodukter har varit mycket god under tredje 
kvartalet. Efter att ha varit fallande under en längre tid, började 
priserna på industriträ att stiga mot slutet av andra kvartalet 2009. 
Bakgrunden till prisuppgången är stora produktionsminskningar 
internationellt. Totalt har produktionen minskat mer än efterfrå-
gan, något som har medfört en utbudsdriven prisuppgång trots 
att den underliggande efterfrågan inte väsentligt har förbättrats. 
Utöver marginalförbättringen till följd av förbättrade prisnivåer har 
kapacitetsanpassningar och rationaliseringsåtgärder gett en minsk-
ning i kostnadsnivån för koncernen. Detta är huvudorsakerna till 
resultatförbättringen jämfört med tredje kvartalet år 2008. Flera 
av de kostnadsreducerande åtgärderna igångsattes redan år 2008, 
men vissa åtgärder har varit av en sådan karaktär att det tagit lång 
tid innan effekterna visats i form av reducerade kostnader. 
 Det kraftiga prisfallet på trävaror från toppnivån sommaren 
2007 medförde att också priserna på sågtimmer reducerades. 
Pappersindustrin har reducerat sina produktionsvolymer och pri-
serna på massavirke, som är råvara i pappersproduktionen, har 
fallit. Totalt har detta medfört nedsatt lönsamhet för skogsägarna 
vid avverkning. Kombinerat med avverkningsproblem på grund av 
en fuktig höst har har detta medfört en besvärlig råvarusituation för 
vissa av koncernens timmerförbrukande enheter.
 Av Byggsystemdivisionens leveranser går en stor andel till den 
professionella byggmarknaden och divisionen har haft en krävande 

marknadssituation under tredje kvartalet. Många av byggsystem-
företagen berördes senare av nedgången i byggaktiviteterna på 
grund av inneliggande order och behovet av att färdigställa påbör-
jade projekt. Modulföretagen har varit särskilt hårt drabbade och 
i de svenska enheterna blev personalminskningarna i huvudsak 
genomförda under första halvåret. Moelven Byggmodul AS har haft 
full produktion under tredje kvartalet, men en kraftig nedgång i 
orderingången har gjort det nödvändigt att varsla alla anställda om 
permittering och att verkställa permitteringar av 120 anställda från 
den 8 oktober. 
 Under tredje kvartalet 2008 tilldelades företaget MjøsCon 
AS finanskoncernen DnB NORs innovationspris i kategorin 
”Nyskapande” för en ny, isolerad regel av polyuretan och trä. Den 
unika produkten Iso3 eliminerar köldbryggor i väggar och klarar de 
nya, strängare norska energikraven med 20 cm isoleringstjocklek, 
vilket är mindre än konkurrerande lösningar. Moelven har samar-
betat med MjøsCon AS om den vidare utvecklingen av produkten 
genom företaget Moelven Iso3 AS, och den 1 augusti lanserades 
produkten på marknaden. Fabriken i Moelv öppnades officiellt den 
9 oktober.

Nettoomsättning och resultat   
Nettoomsättning och rörelseresultat för koncernen under tredje 
kvartalet uppgick till 1 521,4 MNOK (1 780,0) respektive 95,5 

Förvaltningsberättelse

•	Under	tredje	kvartalet	uppgick	nettoomsättningen	till	1	521	MNOK	(1	780)	och	rörelseresultatet		
till	95,5	MNOK	(6,1)

•	Totalt	efter	tre	kvartal	uppgick	nettoomsättningen	till	4	749,3	MNOK	(5	933,6)	och		 	
rörelseresultatet	till	29,4	MNOK	(197,6)

•	Genomförda	kostnadsminskningar	bidrar	till	att	det	totala	resultatet	åter	är	positivt.
•	Ett	säsongsmässigt	uppsving	bidrar	till	resultatframgången	för	sågverks-	och	hyvleridivisionen.
•	Låg	aktivitet	på	den	professionella	byggmarknaden	påverkar	Byggsystemdivisionen	negativt.
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MNOK (6,1). Totalt uppgick nettoomsättningen och rörelseresul-
tatet till 4 749,3 MNOK (5 933,6) respektive 29,4 MNOK (197,6).
Stigande marknadspriser på färdigvaror och kostnadsminskningar 
inom den egna organisationen har bidragit till resultatförbättringar 
i Timber och Wood. Framgången har varit störst inom Timber, som 
hade ett betydande negativt resultat år 2008. En mindre tillström-
ning av nya order samt en lägre prisnivå till följd av låg aktivitetsni-
vå på marknaden, har lett till ett reducerat resultat för Byggsystem 
trots en stark fokusering på kostnadsbesparingar. Rörelseresultatet 
för koncernen totalt inkluderar en positiv engångseffekt på 6 
MNOK från intäktsföring av avsättning till en captive-fond. 
Resultatet före skatt för årets tre första kvartal uppgick till 4,2 
MNOK (173,5). Resultat efter skatt och minoritetsintressen uppgick 
till 3,0 MNOK (124,9).

Investeringar, finansiell ställning och finansiering
Under tredje kvartalet har det genomförts investeringar på totalt 
37,8 MNOK (90,9). Ett svagt kassaflöde under första kvartalet 
och dåliga utsikter för resten av året gjorde att det under andra 
kvartalet beslutades att minska investeringsaktiviteten. Tack vare 
koncernens solida finansiella ställning gjordes minskningarna i för-
sta hand på investeringsprojekt som utan väsentliga olägenheter 
kunde skjutas framåt i tiden. Nödvändiga underhållsinvesterin-
gar och strategiska investeringar som svårligen kan uppskjutas, 
genomförs enligt ursprungliga planer. Färdigställande av påbörjade 
projekt har gjort att det har tagit tid innan beslutet har fått effekt. 
Under tredje kvartalet har emellertid effekten blivit större, och 
investeringsaktiviteten kommer att ligga kvar på en lägre nivå än 
normalt under en period framöver, även om kassaflödet nu har för-
bättrats betydligt jämfört med det första kvartalet.
 Ackumulerat för årets tre första kvartal uppgick investeringarna 
till 172,3 MNOK (217,8).

 Vid kvartalsskiftet var koncernens samlade tillgångar bokförda 
till 3 365,9 MNOK (3 803,9). Nedgången jämfört med fjolåret beror 
huvudsakligen på minskat värde i pågående projekt och lägre lager-
nivåer. En försvagad svensk krona jämfört med fjolåret har bidragit 
till en minskning i balansomslutningen med omkring 50 MNOK
 Kassaflödet från verksamheten under tredje kvartalet var 338,7 
MNOK (471,6), motsvarande 2,61 NOK per aktie (3,64). Totalt 
uppgick kassaflödet från verksamheten till 307,7 MNOK (96,8), 
motsvarande 2,38 NOK per aktie (0,75). Kassaflödet för fjolåret 
påverkades av lämnad aktieutdelning på 337 MNOK samt av erlagd 
skatt för räkenskapsåret 2007 med 225 MNOK
 Netto räntebärande skulder uppgick till 460,8 MNOK (616,0) vid 
utgången av tredje kvartalet. Likviditetsreserven ökade därmed till 
894,3 MNOK jämfört med 754,5 vid samma tid i fjol.
 Det egna kapitalet är värderat under förutsättning av fortsatt 
verksamhet och utgjorde vid utgången av tredje kvartalet 1 643,5 
MNOK (1 699,1). Detta motsvarar NOK 12,69 (13,12) per aktie. 
Soliditeten var 48,8 procent (44,7). 

Divisionerna
Timber
Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 495,0 MNOK 
(499,0) och rörelseresultatet till 19,9 MNOK (minus 80,8). För årets 
tre första kvartal uppgick nettoomsättningen till 1 606,2 MNOK 
(1 912,7) och rörelseresultatet till minus 34,6 MNOK (minus 62,2).
Bristen på trävaror i Europa, på grund av snabbare ned-
gång i produktionen än i efterfrågan, har gjort att priserna på 
Timberdivisionens produkter har stigit. Huvudorsaken till pro-
duktionsminskningen är kapacitetsanpassningar till följd av kon-
junkturnedgången kombinerat med otillräcklig mängd råvaror. 
Råvarubristen har varit ett generellt fenomen, men har drabbat 
aktörer lokaliserade i Finland och i Ryssland starkare än aktörerna 
inom Moelvenkoncernens geografiska område. En mycket fuktig 

MNOK.

Hela året

  2009 2008 2007 2009 2008 2007 2008 2007

Nettoomsättning
Timber 495,0 499,0 668,9 1.606,2 1.912,7 2.397,0 2.472,4 3.136,4

Wood 616,9 674,1 778,5 1.725,1 2.084,8 2.254,9 2.634,0 2.914,6

Byggsystem 445,1 633,2 522,2 1.465,0 2.112,6 1.709,0 2.748,0 2.382,8

    Limträ 107,2 139,8 112,6 287,6 407,9 348,4 524,1 483,1

    Elektro 92,6 107,4 80,3 287,5 327,1 257,6 435,5 358,4 

    Byggmoduler 107,3 217,3 198,6 421,7 821,3 676,8 1.030,7 944,4 

    Bygginredning 144,4 175,0 138,9 482,4 577,6 453,8 784,3 633,8

övrigt/Elimineringar - 35,6 - 26,3 - 116,7 - 47,0 - 176,5 - 400,1 - 196,7 - 489,8

Koncern 1.521,4 1.780,0 1.852,9 4.749,3 5.933,6 5.960,8 7.657,7 7.944,0 

Röreleresultat 

Timber 19,9 - 80,8 121,4 - 34,6 - 62,2 436,5 -143,3 544,4

Wood 50,9 27,9 103,2 23,9 93,5 286,6 80,3 324,4

Byggsystem 23,8 65,4 40,3 54,6 184,5 116,2 235,1 159,4

   Limträ 6,4 16,2 9,5 6,5 32,6 21,1 38,5 24,4

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

   Byggmoduler 2,5 24,6 14,6 7,5 82,1 46,6 94,2 66,0

  Bygginredning 12,8 22,9 15,4 33,7 63,7 42,9 93,9 63,0

övrigt 0,9 - 6,4 - 5,9 - 14,5 - 18,2 - 25,5 - 27,4 - 38,6

Koncern 95,5 6,1 259,0 29,4 197,6 813,8 144,7 989,6 

1/1 - 30/9
Divisioner
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höst har emellertid bidragit till att göra råvarusituationen mer 
krävande även för Moelvens timmerförbrukande enheter. För att 
förbättra denna situation har det vid ingången till fjärde kvartalet 
förvarnats om ytterligare prisökningar på timmer. Ökat timmerpris 
medför reducerade marginaler, men en förbättrad timmertillgång 
kommer samtidigt att ge förbättrade verksamhetsförhållanden och 
bättre råvaruutnyttjande.

Wood
Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 616,9 MNOK 
(674,1) och rörelseresultatet till 50,9 MNOK (27,9). För årets tre 
första kvartal uppgick nettoomsättningen till 1 725,1 MNOK 
(2 084,8) och rörelseresultatet till 23,9 MNOK (93,5).
 Igångsättningstakten av byggandet av nya bostäder har varit 
fallande och dagens nivå är lägre än vad som anses nödvändigt för 
att täcka det långsiktiga behovet. ROT-marknaden har hållit sig 
stark och har bidragit till en stabilt god efterfrågan. Prisuppgången 
på den internationella marknaden för trävaror har också lett 
till ökade priser på hyvlade produkter på hemmamarknaden. 
Divisionen är sammansatt av både timmerförbrukande enheter 
och enheter som använder industriträ som råvara, och ökande 
priser på industriträ har medfört ökade råvarukostnader. För att 
anpassa sig till en mer krävande marknadssituation vid slutfasen 
av finanskrisen har Wood starkt fokuserat på en effektivisering 
av verksamheten. Marknadssituationen och tidigare genomförda 
kapacitetsanpassningar har medfört att det inte funnits behov av 
ytterligare personalminskningar under kvartalet. Andra rationa-
liseringsåtgärder har under tiden bidragit till att reducera kost-
nadsnivån. Genomförda rationaliseringar, få större driftstörningar 
och goda driftsförhållanden har givit god produktivitet, och totalt 
har divisionens marginaler förbättrats under tredje kvartalet. 
Efterfrågan har under samma tid varit mycket god och medfört en 
större lagerminskning än förväntat.

Byggsystem
Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 445,1 MNOK 
(633,2) och rörelseresultatet till 23,8 MNOK (65,4). För årets tre 
första kvartal uppgick nettoomsättningen till 1 465,0 MNOK 
(2 112,6) och rörelseresultatet till 54,6 MNOK (184,5).
 I motsats till marknadssituationen för Timber och Wood, 
präglas Byggsystemföretagens marknader av ledig kapacitet. 
Moelvens enheter har behållit, och på några områden förbättrat 

sin marknadsposition, men de realekonomiska efterverkningarna 
av finanskrisen medför en ständigt krympande totalmarknad och 
inneliggande order har minskat under kvartalet. Den största minsk-
ningen har kommit inom nybyggnation. Aktiviteten inom ROT är 
mer stabil, och de företag som är inriktade mot detta segment är 
mindre påverkade. 
 Divisionen fokuserar på projektlönsamhet, och genomför konti-
nuerligt kapacitetsanpassningar hellre än att pressa ned priserna 
till oförsvarliga nivåer som inte är förenliga med strategin om att 
vara en solid, stabil och långsiktig aktör på marknaden.
Byggmodulföretagen i Sverige reducerade sin kapacitet redan 
under första halvåret på grund av minskad marknadsaktivitet. För 
Byggmodul i Norge var det under första halvåret full drift i fabriken, 
men under tredje kvartalet har orderingången reducerats och gjort 
det nödvändigt att verkställa permitteringar. 
 Byggaktiviteten ligger på en nivå som är lägre än vad som är 
nödvändigt för att täcka det långsiktiga behovet, både av närings-
fastigheter och bostäder, och måste därför öka efterhand som kon-
junkturbilden förbättras. Strategiska anpassningar, som byggandet 
av en ny limträfabrik i Töreboda, genomförs således för att stå 
bättre rustade när marknaden förbättras. Investeringen påbörjades 
i juni och arbetet går i huvudsakligen  planenligt.

Övriga      
Utöver moderbolaget Moelven Industrier ASA, omfattar detta 
område gemensamma tjänster såsom virkesinköp, bioenergi, 
innovation, ekonomi, finans, försäkring, IKT, kommunikation och 
personal. Vidare omfattar området vissa mindre, operativa aktivite-
ter och tillgångar som inte hör till koncernens kärnverksamhet. Vid 
utgången av tredje kvartalet fanns det inom detta område totalt 
96 (89) anställda, varav 26 (24) är kvinnor. 47 (39) arbetar i Sverige 
och 49 (50) i Norge. Ökningen av antalet anställda beror på att 
organisationen för timmerinköp har förstärkts i Sverige.
 Det bokförda värdet av rörelseoberoende tillgångar var cirka 10 
MNOK (15).Nettoomsättningen för området under tredje kvartalet 
uppgick till 195,9 MNOK (80,4) och rörelseresultatet till 0,8 MNOK 
(minus 6,4). För årets tre första kvartal utgjorde nettoomsättnin-
gen 700,1 MNOK (269,8) och rörelseresultatet minus 14,5 MNOK 
(minus 18,2). Ökningen i nettoomsättning beror på konsolide-
ringstekniska faktorer och kommer huvudsakligen från internom-
sättning av timmer och flisprodukter. Rörelseresultatet för tredje 
kvartalet inkluderar en positiv engångseffekt från intäktsföring av 
tidigare avsättningar till en captive-fond på 6 MNOK
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Anställda
Under det tredje kvartalet var den totala sjukfrånvaron 6,3 procent 
(5,7) eller 9 443 (9 442) hela arbetsdagar. För årets tre första kvar-
tal var den totala sjukfrånvaron 6,03 procent (5,75) eller 31 235 
(33 225) hela arbetsdagar. Totalt arbetades det 140 640 (157 856) 
dagar under tredje kvartalet, och 487 878 (545 731) dagar under de 
tre första kvartalen totalt. Långtidsfrånvaron utgjorde 3,59 procent 
(3,10) under tredje kvartalet och ackumulerat från årets början 3,24 
(2,94). Korttidsfrånvaron var 2,70 procent (2,56) under tredje kvar-
talet och ackumulerat 2,79 procent (2,81).
 Målet om en total sjukfrånvaro på maximalt fem procent ligger 
fortfarande fast. Exempel på initiativ som tagits för att reducera 
frånvaron är hälsoförsäkringen för de anställda, arbetsmiljöunder-
sökningar, temaveckor med fokus på hälsa, kosthållning och aktivi-
teter, företagspremier för låg sjukfrånvaro och cykelaktiviteter.  
 Vid utgången av tredje kvartalet hade koncernen totalt 3 064 
(3 454) anställda. 
Totalt 1 711 (1 822) av dessa är anställda i norska företag, 1 305 
(1 599) i svenska, 37 (23) i danska och 11 (10) i övriga länder. Det är 
289 (343) kvinnor och 2 775 (3 111) män.
 Antalet personskador med påföljande frånvaro under kvartalet 
var 15 (15) och för årets tre första kvartal 62 (73). För kvartalet mot-
svarar detta 14,2 (12,7) skador som förorsakat frånvaro per miljon 
arbetade timmar, och totalt sett 16,9 (17,7). 
 Även om Moelvenkoncernens skadefrekvens ligger i nivå 
med annan jämförbar verksamhet, är den oacceptabelt hög. 
Målsättningen är att ha halverat H1-värdet (antalet skador med 
påföljande sjukfrånvaro per miljon arbetade timmar) från dagens 
nivå inom två år. De vanligaste skadorna är kap- och skärskador, 
fallskador, klämskador, ögonskador och skador orsakade av spik-
pistol. För att öka medvetenheten runt orsakssammanhangen vid 
olyckor och olyckstillbud, tas det under andra halvåret i bruk ett 
nytt rapporteringssystem. Dessutom lanseras säkerhetskampanjen 
”Hel hem” som skall pågå under hela 2010. Dessa åtgärder sker 
utöver redan pågående säkerhetsarbete.

Internationell redovisningsstandard (IFRS) 
De IFRS-tal som presenteras visar vad huvudeffekterna av rappor-
tering enligt IFRS skulle ha blivit. De största skillnaderna gentemot 
NGAAP uppstår som en följd av behandlingen av pensionsåtagan-
den, användningen av finansiella instrument och behandlingen 
av aktieutdelning. Effekterna av finansiella instrument kommer 
att variera i förhållande till värdering av marknadsvärdet vid rap-
porteringstidpunkten. Volatiliteten på finansmarknaderna har 
varit onormalt hög under finanskrisen, något som förorsakar stora 
variationer i marknadsvärdena av de säkringar som har ingåtts.  

Vid årsskiftet gav värdet av tidigare ingångna säkringsarrange-
mang en förlust på 113 MNOK jämfört med marknadskurserna den 
31 december 2008. Vid utgången av tredje kvartalet hade denna 
förlust reducerats till 27 MNOK, vilket ger en ackumulerad intäkts-
föring i IFRS-redovisningen på 86 MNOK och 30 MNOK för tredje 
kvartal separat. Moelvenkoncernens säkringsfilosofi baserar sig på 
att det är den underliggande verksamheten som skall skapa förut-
sättningarna för lönsamheten. Huvudsyftet med säkring av ränte- 
och valutaexponering är därför att reducera kurssvängningarna och 
skapa förutsägbarhet. 

Framtidsutsikter
Trots positiva signaler i ekonomin under den senaste tiden, förvän-
tas återhämtningen efter finanskrisen att ta lång tid. Det förväntas 
ta tid innan konjunkturen förbättras tillräckligt så att det ger posi-
tiva effekter på aktivitetsnivån. Det råder också osäkerhet om vad 
som är reell ny tillväxt och vad som är tillfälliga positiva effekter 
av myndigheternas åtgärder. Risken för en ny, om än mindre, ned-
gång när åtgärdspaketen är förbrukade eller dras tillbaka, är reell. 
Moelvenkoncernen lägger därför stor vikt vid att ha tillräcklig flexi-
bilitet i organisationen för att snabbt kunna anpassa sig till ändrade 
marknadsförhållanden. 
 Nybyggnadsaktiviteten inom näringsfastigheter är fortfarande 
låg, och intresset att igångsätta redan planerade och byggklara 
projekt är svagt. Detta påverkar först och främst modulföretagen, 
som vidtar ytterligare kapacitetsminskande åtgärder vid ingången 
till fjärde kvartalet. Aktiviteten inom ROT-sektorn avtar något, men 
förväntas stå sig väsentligt bättre än nybyggnadsaktiviteten och 
kommer att bidra till att hålla aktivitetsnivån uppe i inrednings-
företagen.
 Timmerpriserna kommer att öka från fjärde kvartalet. Det förvän-
tas att detta kommer att bidra till att förbättra råvarutillgången för 
sågverken. För Timber förväntas en fortsatt positiv prisutveckling 
för industriträ på den internationella marknaden. Eftersom också 
efterfrågan är fallande råder det stor osäkerhet om hur lång perio-
den med stigande priser kommer att vara.  
 Nybyggnadsaktiviteten inom privatbostäder förväntas förbli 
låg under en period framöver. För Wood förväntas ändå fortsatt 
god efterfrågan på produkterna under fjärde kvartalet tack vare 
aktivitetsnivån inom ROT-segmentet. Mot bakgrund i förbättrad 
timmertillgång för sågverken under det fjärde kvartalet kommer en 
nödvändig lageruppbyggnad att vara möjlig för att säkra leverans-
förmågan inför nästa års säsong.  
 För koncernen totalt kommer det fjärde kvartalet 2009 samt 
första kvartalet 2010 att bli krävande på grund av den normala 
säsongsmässiga aktivitetsminskningen tillsammans med den 

MNOK.

1/1 - 30/09 Hela året
IFRS

 

  2009 2008 2007 2009  2008 2007 2008 2007

Resultaträkning
Brutto rörelseresultat (EBITDA) 145,5 54,7 302,1 174,6 341,3 946,6 352,0 1.166,6

Rörelseresultat (EBIT) 96,0 7,3 259,7 30,9 201,5 816,2 156,0 992,8

Resultat efter finansposter 119,3 - 24,7 255,4 91,4 162,5 793,3 5,8 971,5

1/1 - 30/09

MNOK.

Hela året

  2009 2008 2007 2009  2008 2007 2008 2007

Balansräkning
Eget kapital 79,8 - 12,4 160,8 1.606,0 1.663,6 1.728,2 1.601,3 1.878,0

Totalkapital - 289,1 - 222,6 -109,9 3.367,2 3.820,0 3.587,2 3.580,4 3.607,5

Soliditet (i %) 6,0 2,1 5,8 47,7 43,5 48,2 44,7 52,1

3:e kvartalet

Förändringar i 3:e kvartalet
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För kvartalen åren 2007 – 2009 För kvartalen åren 2007 – 2009

Nettoomsättning	och	marginaler Soliditet

  2009 2008 2007 2009 2008 2007 2008 2007

Kassaflöde från operationella aktiviter 338,7 471,6 482,8 307,7 96,8 611,0 214,5 1.013,7 

   Kassaflöde från resultatposter 128,9 52,4 295,9 130,2 325,5 938,8 334,4 1.165,6 
Kassaflöde från arbetande kapital 209,8 419,2 186,9 177,5 - 228,7 - 327,8 - 119,9 - 151,9 

Kassaflöde från investeringsaktiviteter - 37,2 - 92,3 - 52,8 - 171,6 - 219,6 - 160,8 - 332,5 - 304,0
Kassaflöde från finansieringsaktiviteter - 318,1 - 401,2 - 413,3 -112,6 63,0 - 414,9 70,1 - 683,6
Förändring i likviditet under perioden - 16,6 - 21,9 16,7 23,5 - 59,8 35,3 - 47,9 26,1
Likviditetsbehållning - 16,6 - 21,9 16,7 53,3 17,9 86,9 29,8 77,7
Outnyttjade långfristiga krediter 312,0 201,8 216,5 841,0 736,6 1.097,0 752,2 1.160,6
Disponibel likviditet 295,4 179,9 233,2 894,3 754,5 1.183,9 782,0 1.238,3

MNOK.

Hela året3:a kvartalet
Kassaflöde

Förändringar 3:e kvartalet

Per 31/12

  2009 2008 2007 2009 2008 2007 2008 2007

Ingående eget kapital 1.585,6 1.696,7 1.597,6 1.696,7 1.569,7 1.233,7 1.569,7 1.233,7

Periodens resultat/årsresultat - före minoritetsand. 64,0 - 2,6 179,2 3,0 124,9 566,7 81,2 695,4

Valutadifferens -6,1 5,0 - 17,6 - 56,2 4,5 - 41,2 45,8 - 22,6

Avsatt til aktieutdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 336,8

Periodens/årets förändring 57,9 2,4 161,6 - 53,2 129,4 525,5 127,0 336,0

Summa eget kapital NGAAP 1.643,5 1.699,1 1.759,2 1.643,5 1.699,1 1.759,2 1.696,7 1.569,7

IFRS effekter    - 37,5 - 35,5 -30,4 -95,4 308,3

Summa eget kapital IFRS    1.606,0 1.663,6 1.728,8 1.601,3 1.878,0           

MNOK.

Per 30/09

Förändringar	i	eget	kapital	för	koncernen

Förändringar 3:e kvartalet

realekonomiska lågkonjunkturen. Tack vare de interna kostnads- 
och effektiviseringsåtgärder somgenomförts under det sista året, 
är dock koncernen nu bättre rustad för att möta utmaningarna än 
vid samma tid i fjol.
 Koncernens soliditet är tillfredsställande och den externa 
finansieringen förfaller först vid ingången till andra halvåret 2011. 

Koncernen är således finansiellt väl rustad.
 Styrelsen förväntar sig ett positivt resultat också under fjärde 
kvartalet och därmed ett positivt resultat för året.
 
styrelsen i Moelven Industrier AsA
Moelv den 15 oktober 2009
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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.moelven.com

Moelven ger folk goda rum

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 
det spån-, flis- och barkprodukter som används i massa-, spånplat-
te- och biobränsleindustrin. Förädlingsföretagen i division Wood 
levererar ett brett urval av bygg- och interiörvaror till byggvaru-
handeln 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 flexibla systemlösningar för interiör-

Moelven bygger sin existens på att ge folk goda rum. Det är ett löfte 
vi ger våra kunder. Genom råvaror av hög kvalitet, moderna produk-
tionsmetoder och utrustning, hög förädlingsgrad, genomtänkt logistik 
och distribution, spetskompetens, goda rådgivare och att vara ledande 
inom produktutveckling, skall detta löfte också uppfyllas.

Detta	är	Moelven

väggar, 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 
46 operativa enheter i Norge, Sverige och Danmark och har 3 064 
anställda
 Moelvenkoncernen ägs av Eidsiva MI AS (39,6 procent),  
Glommen Skog (25,1 procent), Viken Skog (11,9 procent), Mjøsen 
Skog (11,7 procent), AT Skog (7,3 procent) och Havass Skog (4,0 pro-
cent). Den resterande aktieposten om 0,4 procent ägs i huvudsak av 
privatpersoner.

Moelven Limtre AS har levererat en hel skog, bestående av 15 konstruktioner utformade som ”limträd” till Expo 2010 i Shanghai. Banderollen kom upp då alla 
träden hade monterats.  Arkitekt: Arkitektfirma Helen & Hard AS. Kund: Innovasjon Norge. Foto: Rune Abrahamsen


