
Iso3 är ett isolerat regelverk som bidrar till ett reducerat energibehov i byggnader.
Det nya produkten bryter köldbryggor och är specialutvecklad för att klara de nya isoleringskraven med 200mm isolering.

Kvartalsredovisning 2/2009

Goda rum
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Per 31/12.

1:a halvåret

  2009 2008 2007 2009 2008 2007 2008 2007

Immateriella tillgångar -0,6 0,5 -0,8 6,5 9,7 6,8 7,6 7,1

Anläggningstillgångar 43,3 23,0 15,6 1.369,7 1.244,0 1.114,6 1.392,1 1.214,9

Finansiella anläggningstillgångar 0,8 -0,7 2,6 50,2 59,5 75,9 49,6 58,9

Summa anläggningstillgångar 43,5 22,8 17,4 1.426,4 1.313,2 1.197,3 1.449,3 1.280,9

Varulager -212,4 -90,1 103,2 939,0 1.378,1 1.106,2 1.174,4 1.301,9

Fordringar 254,6 176,3 183,2 1.229,5 1.296,8 1.321,7 936,3 943,7

Likvida medel 41,9 -17,5 -40,4 69,9 39,8 70,2 29,8 77,7

Summa omsättningstillgångar 84,1 68,7 246,0 2.238,4 2.714,7 2.498,1 2.140,5 2.323,3

Summa tillgångar 127,6 91,5 263,4 3.664,8 4.027,9 3.695,4 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 24,3 43,9 219,4 937,9 1.049,0 949,9 1.049,0 922,0

Summa eget kapital 24,3 43,9 219,4 1.585,6 1.696,7 1.597,6 1.696,7 1.569,7

Långfristiga skulder inkl. avsättn för åtaganden 26,6 352,4 86,4 1.013,1 1.056,6 821,4 845,6 408,1

Kortfristiga skulder 76,7 -304,8 -42,4 1.066,1 1.274,6 1.276,4 1.047,5 1.626,4

Summa skulder 103,3 47,6 44,0 2.079,2 2.331,2 2.097,8 1.893,1 2.034,5

Summa eget kapital och skulder 127,6 91,5 263,4 3.664,8 4.027,9 3.695,8 3.589,8 3.604,2

MnoK

Per 30/06.

* tabellen för andra kvartalet visar förändringar från det föregående 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 %) 1,4 3,7 15,5 -2,0 4,6 13,5 1,9 12,5

Brutto rörelsemarginal/EBITDA (i %) 4,1 5,9 17,7 0,9 6,9 15,7 4,5 14,7

Resultat per aktie (i NOK) 0,08 0,40 1,78 -0,47 0,98 2,99 0,63 5,37

Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie(i NOK) 0,95 0,03 1,18 -0,24 -2,89 0,99 1,67 7,8

* Soliditet (i %) -0,9 0,1 3,1 43,3 42,1 43,2 47,3 43,6

Investeringar 71,2 71,2 69,9 134,5 126,9 117,0 345,9 292,4

Avk. på syssels. kapital -årsbasis gjenomsnitt (i %) 4,0 13,5 62,0 -4,7 17,2 54,0 6,6 52,7

* Sysselsatt kapital 7,9 199,4 111,5 2.474,6 2.273,3 2.036,2 2.326,8 1.801,4

* Netto räntebärande skulder -51,9 369,2 40,2 765,3 812,5 465,1 599,9 154,0

* Netto rörelsekapitalbindning 71,1 102,2 305,6 1.669,9 2.083,3 1.793,1 1.552,4 1.621,4

* Antal anställda -87 76 59 3.067 3.503 3.321 3.285 3.425

Sjukfrånvaro (i %) 5,86 5,46 5,84 5,92 5,78 6,20 5,64 6,32

Frekvens av skador med frånvaro 19,4 20,0 15,2 18,0 19,7 17,0 18,3 17,5

Antal aktieägare 970 967 972 970 967 972 969 967

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:a halvåret
Nyckeltal

2:a kvartalet

  2009 2008 2007 2009  2008 2007 2008  2007 

Nettoomsättning 1.771,7 2.202,3 2.119,4 3.227,9 4.153,6 4.107,9 7.657,7 7.944,0

Avskrivningar 48,2 48,3 45,6 95,1 95,0 89,6 199,2 177,0

Varukostnader 1.162,5 1.475,3 1.209,7 2.121,6 2.698,0 2.394,4 4.998,3 4.621,2

Övriga rörelsekostnader 537,0 597,5 534,9 1.077,3 1.169,1 1.069,1 2.315,5 2.156,2

Rörelseresultat 24,0 81,3 329,2 -66,1 191,5 554,8 144,7 989,6

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

Räntor och övriga finansiella intäkter 8,7 3,2 2,6 21,4 9,2 4,9 10,8 8,8

Räntor och övriga finansiella kostnader -17,3 -12,8 -10,0 -40,4 -23,2 -18,4 -45,9 -26,3

Resultat före skatt 14,9 71,6 321,4 -84,7 177,1 539,6 107,4 972,2

Beräknad skatt på resultat 4,2 20,0 90,5 -23,7 49,6 152,1 26,2 276,8

Periodens resultat/Årsresultat 10,7 51,5 230,9 -61,0 127,5 387,5 81,2 695,4

Minoritetens andel -0,9 0,2 2,6 -2,1 1,6 3,5 -0,8 4,1

Majoritetens andel 11,6 51,3 228,3 -58,9 125,9 384,0 82,0 691,3

Förändringar 2:a kvartalet

2:a kvartalet
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Huvuddrag      
Efterfrågan på koncernens produkter och tjänster har som normalt 
förbättrats under andra kvartalet.  Den samlade efterfrågenivån 
är emellertid lägre än den har varit under de sista åren. Många 
aktörer inom trämekanisk industri har blivit tvingade att reducera 
produktionen betydligt. Den totala produktionen har fallit mer än 
efterfrågan på marknaden och medfört att priserna, speciellt på 
industriträ, har stigit. 
 De rationaliseringsåtgärder som initierats under de två före 
gående kvartalen har påverkat kostnadsnivån positivt under andra 
kvartalet och koncernen är bättre anpassad till en reducerad  
aktivitetsnivå.
 Förbättrade marknadsförhållanden och ordersituation har med-
fört ökad produktion vid flera enheter och anställda som har varit 
berörda av kortvariga kapacitetsanpassningar är tillbaka i fullt 
arbete. Speciellt gäller detta i koncernens norska företag, där man 
har möjlighet att använda permitteringar. Lagstiftningen i Sverige 
tillåter inte permitteringar och företagen är därmed mindre flexibla 
när det gäller  att anpassa sig till dagens stora svängningar i efter-
frågan och priser.  
 Inom Byggsystem märks en stadigt ökande konkurrens och pris-
press. Detta beror på reducerade nybyggnadsaktiviteter samt på 
att många aktörer har ledig kapacitet. ROT-marknaden har haft en 
högre aktivitetsnivå än nybyggandet. Divisionens orderstock har 
varit stabil under andra kvartalet.
 För att upprätthålla bästa möjliga kassaflöde har koncernen 
reducerat investeringsaktiviteten till att bara omfatta nödvändigt 
underhåll och uppgraderingar samt strategiskt viktiga investerin-
gar.  Omfattningen av dessa, samt av redan påbörjade projekt, gör 
att investeringsaktiviteten kommer att avta först under andra  
halvåret. 

I juni påbörjades byggandet av den nya projektfabriken vid 
Moelven Töreboda AB. Parallellt med detta  bygger Mariestad 
Töreboda Energi AB ett bioenergiverk. Detta skall enligt planerna 
stå färdigt under år 2010 och skall leverera fjärrvärme till omkring-
liggande industri som i dag i stor utsträckning använder värme från 
fossila bränslen. Energiråvaran kommer att levereras av Moelven 
och genom detta samarbete uppnås en positiv miljöeffekt genom 
ökad användning av miljövänlig energi och genom reducerade 
transportbehov.
 Det nya timmerintaget vid Moelven Nössemark AB togs i bruk i 
maj. Igångsättningen har varit mycket lyckad och ger goda förut-
sättningar för den fortsatta uppgraderingen av sågverket som är 
planerad till nästa år.
 I slutet av maj blev utbyggnaden av terminalbyggnaden på Oslo 
Flygplats Gardermoen officiellt öppnad. Den nya byggnaden är på  
4 000 m² fördelade på 2 våningar och limträkonstruktionerna i  
terminalen har i sin helhet levererats av Moelven Limtre.

Nettoomsättning och resultat 
Nettoomsättning och rörelseresultat för koncernen under andra 
kvartalet uppgick till 1 771,7 MNOK (2 202,3) respektive 24 
MNOK (81,3). För första halvåret uppgick nettoomsättningen till 
3 227,9 MNOK (4 153,6) och rörelseresultatet till minus 66,1 
MNOK (plus 191,5).
 En säsongsmässig förbättring av efterfrågan, positiv prisutveck-
ling för industriträ och realiserade effekter av rationaliseringsåt-
gärder bidrog till att resultatet för andra kvartalet som väntat blev 
väsentligt bättre än för första kvartalet. Ändå är årets resultat 
betydligt svagare än för samma period i fjol, då prisnivåerna var 

Förvaltningsberettälse

•	Nettoomsättningen	under	andra	kvartalet	uppgick	till	1	772	MNOK	(2	202)	och	under	första		
halvåret	till	3	228	MNOK	(4	154)

•	Rörelseresultatet	för	andra	kvartalet	uppgick	till	24	MNOK	(81)	och	under	första	halvåret	till		
minus	66	MNOK	(plus	192)	

•	Positiv	prisutveckling	på	industriträ	p.g.a.	reducerad	produktion	och	generellt	sett		 	 	
minskade lagernivåer

•	Svag,	men	stabil	ordersituation	för	Byggsystemdivisionen
•	Säsongsmässigt	god	efterfrågan	på	byggvaror.



2:a kvartalet

4     Moelven IndustrIer AsA – KvArtAlsredovIsnIng 2/2009

fallande men finanskrisen fortfarande inte hade satt sin prägel på 
marknaderna. 
På grund av en ökning av prisnivåerna på vissa områden, har det 
inte varit behov av nedskrivningar av lagerbehållningen under 
kvartalet. 
 Trots en kraftig förbättring är det fortfarande Timber som har de 
svagaste marginalerna och divisionen hade, inkluderat avsättnin-
gar för omstruktureringskostnader på 8 MNOK, ett negativt resul-
tat även under andra kvartalet. Wood och Byggsystem levererade 
båda positiva resultat under perioden.
Resultatet före skatt för första halvåret uppgick till minus 84,7 
MNOK (plus 177,1). Resultat efter skatt och minoritetsintressen 
uppgick till minus 58,9 MNOK (plus 125,9)

Investeringar, finansiell ställning och finansiering
I en period med svag intjäning och svagt kassaflöde läggs det stor 
vikt både vid kostnadsreducerande åtgärder och upprätthållande 
av ett positivt kassaflöde. En åtgärd som riktar sig direkt mot kas-
saflödet är en minskning av investeringsaktiviteten. Koncernen 
har emellertid en tillfredsställande likviditetsreserv och långsiktig 
finansiering. Det har därför lagts vikt vid att reducera investerings-
aktiviteten gradvis och genomföra nödvändigt underhåll och vik-
tiga strategiska investeringar i enlighet med ursprungliga planer. 
Under andra kvartalet har det genomförts investeringar på totalt 
71,2 MNOK (71,2). Under första halvåret uppgick investeringarna 
till 134,5 MNOK (126,9).
De största separata investeringarna under andra kvartalet är 
färdigställande av projekt vid Moelven Numedal AS, Moelven 
Nössemark AB och Moelven Trysil AS, samt byggstarten för den 
nya projektfabriken vid Moelven Töreboda AB.
 Vid halvårsskiftet var koncernens samlade tillgångar bokförda 
till 3 664,8 MNOK (4 027,9). Nedgången beror huvudsakligen på 
reducerade projektintäkter, lägre lagernivåer och mindre fordrings-
massa på grund av den reducerade aktivitetsnivån. En försvagad 

svensk krona jämfört med fjolåret har bidragit till minskningen i 
balansomslutningen med omkring 25 MNOK.
 Kassaflödet från verksamheten under andra kvartalet var 122,7 
MNOK (4,2), motsvarande NOK 0,95 per aktie (0,03). För första 
halvåret var kassaflödet från verksamheten minus 31,0 MNOK 
(minus 374,8), motsvarande minus NOK 0,24 per aktie (minus 
2,89). Kassaflödet för fjolåret påverkades av lämnad aktieutdel-
ning på 337 MNOK samt av inbetald skatt för räkenskapsåret 
2007 med 225 MNOK.
 Netto räntebärande skulder uppgick till 765,3 MNOK (812,5) 
vid utgången av andra kvartalet. Likviditetsreserven ökade därmed 
till 598,9 MNOK jämfört med 574,6 vid samma tid i fjol.
 Det egna kapitalet var vid utgången av andra kvartalet 1 585,6 
MNOK (1 696,7). Detta motsvarar NOK 12,24 (13,10) per aktie. 
Soliditeten var 43,3 procent (42,1).
.
 
Divisionerna
Timber
Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 575,7 MNOK 
(690,2) och rörelseresultatet till minus 3,9 MNOK (minus 24,2). 
För första halvåret uppgick nettoomsättningen till 1 111,2  MNOK 
(1 413,7) och rörelseresultatet till minus 54,5 MNOK (plus 18,6).
 Produktionen av industriträ i Europa har minskat mer än ned-
gången i efterfrågan och har medfört minskade lager hos produ-
centerna. Som ett resultat av detta har priserna på industriträ stigit 
under det andra kvartalet efter att ha varit fallande sedan hösten 
2007. Vid Moelven Valåsen AB, där det varslades om betydande 
neddragningar under första kvartalet, har det nu beslutats att 
genomföra en omställning som är något mindre omfattande än vad 
som tidigare har varslats. Omställningskostnaderna har tagits med 
i redovisningen för det andra kvartalet med 8 MNOK.
Produktionen har generellt fungerat bra under perioden parallellt 
med genomförandet av investeringar, omställningar och effektivi-
seringsåtgärder. Även om divisionens marginaler har förbättrats 

MnoK 

Hela året

  2009 2008 2007 2009 2008 2007 2008 2007

Nettoomsättning
Timber 575,7 690,2 897,2 1.111,2 1.413,7 1.728,1 2.472,4 3.136,4

Wood 657,1 783,1 787,6 1.108,2 1.410,7 1.476,4 2.634,0 2.914,6

Byggsystem 546,3 797,7 584,8 1.019,9 1.479,4 1.186,8 2.748,0 2.382,8

   Limträ 104,1 159,7 128,6 180,4 268,1 235,8 524,1 483,1

   Elektro 106,3 120,7 92,5 194,9 219,7 177,3 435,5 358,4

   Byggmoduler 164,6 316,8 215,9 314,4 604,0 478,2 1.030,7 944,5 

   Bygginredning 175,4 210,4 156,1 338,0 402,6 314,9 784,3 633,8

Övrigt/Elimineringar -7,4 -68,7 -150,2 -11,4 -150,2 -283,4 -196,7 -489,8

Koncernen 1.771,7 2.202,3 2.119,4 3.227,9 4.153,6 4.107,9 7.657,7 7.944,0

Rörelseresultat 

Timber -3,9 -24,2 187,7 -54,5 18,6 315,1 -143,3 544,4

Wood 10,8 42,5 111,7 -27,0 65,6 183,4 80,3 324,4

Byggsystem 24,1 70,2 38,8 30,8 119,1 75,9 235,1 159,4

   Limträ 3,1 11,6 6,3 0,1 16,4 11,6 38,5 24,4

   Elektro 2,2 2,6 2,2 4,8 4,4 4,9 8,5 5,9

   Byggmoduler 7,6 33,3 15,0 5,0 57,5 32,0 94,2 66,0   

Bygginredning 11,3 22,7 15,5 20,9 40,8 27,5 93,9 63,0

Övrigt -7,0 -7,2 -9,0 -15,4 -11,8 -19,6 -27,4 -38,6

Koncernen 24,0 81,3 329,2 -66,1 191,5 554,8 144,7 989,6

1:a halvåret
Divisioner
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under andra kvartalet, är nivån fortfarande mycket låg och det är 
nödvändigt med en fortsatt stark inriktning på effektivisering av 
verksamheten.
Vid sidan av en rad mindre underhållsinvesteringar och strategiska 
investeringar, är det största investeringsprogrammet för divisionen 
uppgraderingen av Moelven Nössemark AB. Den mycket lyckade 
igångsättningen av timmerintaget under andra kvartalet ger goda 
förutsättningar för vidare tillväxt och effektivitet i regionen, och 
nästa fas i investeringsprogrammet är planerad till år 2010.
.
Wood
Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 657,1 MNOK 
(783,1) och rörelseresultatet till 10,8 MNOK (42,5). För första 
halvåret uppgick nettoomsättningen till 1 108,2 MNOK (1 410,7) 
och rörelseresultatet till minus 27,0 MNOK (plus 65,6).
 Nybyggnadsaktiviteten har varit mycket låg under andra kvar-
talet i hela Skandinavien både för näringslivs- och bostadsbygg-
nader. Högsäsong och hög aktivitetsnivå på ROT-marknaden har 
emellertid bidragit till en god efterfrågan på divisionens produkter. 
Samtliga företag inom divisionen är vid utgången av andra kvarta-
let tillbaka i ursprungligt planerad produktionstakt. 
Under andra kvartalet har investeringarna i nya impregneringsan-
läggningar vid Moelven Edanesågen AB och Moelven Soknabruket 
AB körts igång. Bägge projekten har varit lyckade och har tillsam-
mans med normaliseringen av produktionsvolymerna bidragit till en 
mer kostnadseffektiv verksamhet under perioden.
Också Wood har under första halvåret varit inriktad på effektivi-
sering och har förbättrat lönsamheten betydligt jämfört med de 
föregående kvartalen. Det råder emellertid stor osäkerhet kring den 
vidare marknadsutvecklingen, och fortfarande är en hög prioritering 
av effektiviseringar nödvändig.
 Vid Moelven Eidsvold Værk AS färdigställdes investeringen i 
en ny fingerskarv- och pre-cut-anläggning under andra kvartalet. 
Anläggningen kommer att leverera konstruktionsvirke i färdigka-
pade längder till bland annat takstolsproducenter.

Byggsystem
Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 546,3 MNOK 
(797,7) och rörelseresultatet till 24,1 MNOK (70,2). För första 
halvåret uppgick nettoomsättningen till1 019,9 MNOK (1 479,4) 
och rörelseresultatet till 30,8 MNOK (119,1).
 Byggsystemdivisionen har varit minst påverkad av lågkonjunk-
turen hittills under konjunkturcykeln. Orsakerna är bland annat 
fokus på ROT-marknaden, service- och underhållsavtal samt att 
Inredningsföretagen framför allt levererar produkter och tjänster 
som kommer sent in i byggprocessen. Under andra kvartalet har 
allt fler byggprojekt blivit färdigställda samtidigt som få större nya 

projekt har lagts ut. Detta har medfört en skärpt konkurrens om de 
tillgängliga projekten, men Moelvens enheter har lyckats bra i den 
konkurrensen. Medan Limträ och Inredningsföretagen upplever 
god efterfrågan på ROT-marknaden och en viss ökning av mindre 
byggprojekt, är Byggmodulföretagen mer påverkade av nedgången 
på marknaden för större projekt. Alla tre affärsområdena inom 
divisionen har genomfört kapacitetsanpassningar och effektivi-
seringsåtgärder för att anpassa kostnaderna till den reducerade 
aktivitetsnivån. 
 

Övriga verksamheter
Utöver moderbolaget Moelven Industrier ASA, omfattar området 
gemensamma tjänster som virkesinköp, bioenergi, innovation, 
ekonomi, finans, försäkring, IKT, kommunikation och personal. 
Vidare omfattar området vissa mindre, operativa aktiviteter och 
tillgångar som inte hör till koncernens kärnverksamhet. Vid utgån-
gen av andra kvartalet fanns det inom detta område totalt 92 (91) 
anställda, varav 24 (26) är kvinnor. 42 (37) arbetar i Sverige och 50 
(54) i Norge. 
 Bokfört värde av rörelseoberoende tillgångar var cirka   
10 MNOK (15).
Nettoomsättningen för området under andra kvartalet uppgick till 
204,9 MNOK (384,4) och rörelseresultatet uppgick till minus 6,9 
MNOK (minus 7,2). För första halvåret utgjorde nettoomsättningen 
504,2 MNOK (789,4) och rörelseresultatet minus 15,3 (minus 
11,8).

Anställda
Under det andra kvartalet var den totala sjukfrånvaron 5,86 pro-
cent (5,46) eller 14 600 (11 375) hela arbetsdagar. För första  
halvåret var den totala sjukfrånvaron 5,92 procent (5,78) eller   
30 075 (23 783) hela arbetsdagar. Totalt arbetades det 172 296 
(199 732) dagar under andra kvartalet och 347 238 (391 773) 
under första halvåret. Långtidsfrånvaron utgjorde 3,32 procent 
(3,03) under andra kvartalet och 3,09 (2,87) under första halvåret. 
Sjukfrånvaron har stigit något under andra kvartalet jämfört med 
samma period i fjol. Ökningen är emellertid marginell och bör 
ses i ljuset av att koncernen har gått igenom en mycket krävande 
omställningsperiod. Samarbetet med de anställda och de anställ-
das organisationer har fungerat mycket bra och har varit en starkt 
medverkande faktor till att koncernen har lyckas väl med de 
igångsatta besparingsåtgärderna. 
 Målet om en total sjukfrånvaro på maximalt fem procent ligger 
fortfarande fast. Exempel på åtgärder som startats för att reducera 
frånvaron är hälsoförsäkringen för anställda, arbetsmiljöunder-

För kvartalen år 2007 - 2009
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sökningar, företagspremier för låg sjukfrånvaro och cykelaktiviteter. 
 Vid utgången av första halvåret hade koncernen totalt 3 067  
(3 503) anställda. 1 711 (1 843) av dessa var anställda i norska 
företag, 1 324 (1 626) i svenska, 22 (24) i danska och 10 (10) i 
övriga länder. Det är 290 (342) kvinnor och 2 777 (3 161) män.
 Antalet personskador med påföljande frånvaro under kvartalet 
var 25 (30) och för första halvåret 47 (58). För kvartalet motsvarar 
detta 19,4 (20,0) skador som orsakat frånvaro per miljon arbetade 
timmar, och för första halvåret 18,0 (19,7). 
 Även om Moelvenkoncernens skadefrekvens ligger i nivå 
med annan jämförbar verksamhet, är den oacceptabelt hög. 
Målsättningen är att halvera H1-värdena (antalet personskador 
med frånvaro per miljon arbetstimmar) från dagens nivå inom   
två år.
De mest vanliga skadorna är kap- och skärskador, fallskador, 
klämskador, ögonskador och skador av spikpistol. För att öka 
medvetenheten kring mönstret i olyckor och olyckstillbud, tas det 
från och med andra halvåret i bruk ett nytt rapporteringssystem. 
Dessutom lanseras säkerhetskampanjen ”Hel hem” som skall pågå 
under hela 2010. Dessa åtgärder görs utöver det redan pågående 
säkerhetsarbetet.
 

Internationell redovisningsstandard (IFRS)
De IFRS-tal som presenteras visar vad huvudeffekterna av rappor-
tering enligt IFRS skulle ha varit. De största skillnaderna gentemot 
NGAAP uppstår som en följd av behandlingen av pensionsåta-
ganden, användningen av finansiella instrument och behandlin-
gen av aktieutdelning. Om IFRS hade använts från 2005 skulle 
pensionsåtagandena ha medfört en engångseffekt som skulle ha 
belastat det egna kapitalet med 55 MNOK. Effekterna av finansi-
ella instrument kommer att variera i förhållande till värderingen av 
marknadsvärdet vid rapporteringstidpunkten. 
Volatiliteten på finansmarknaderna har varit onormalt hög under 
finanskrisen, något som förorsakar stora variationer i marknadsvär-
dena av de säkringar som har ingåtts. Vid årsskiftet gav värdet 
av tidigare ingångna säkringsarrangemang en förlust på 113 
MNOK jämfört med marknadskurserna den  31 december 2008. 
Vid utgången av andra kvartalet hade denna förlust reducerats 
till 57 MNOK, som ger en intäktsföring i IFRS-redovisningen för 
halvåret på 56 MNOK och 6 MNOK för andra kvartalet  separat. 
Moelvenkoncernens säkringsfilosofi baserar sig på att det är den 
underliggande verksamheten som skall skapa grundvalen för 
lönsamheten. Huvudsyftet med säkring av ränte- och valutaex-
ponering  är därför att reducera kurssvängningarna och skapa 
förutsägbarhet. 

Framtidsutsikter
Trots vissa positiva signaler från makroekonomiska nyckel-
tal och ledande indikatorer under andra kvartalet, förväntas 
finanskrisen prägla marknaderna under lång tid framöver. 
Nybyggnadsaktiviteten är fortfarande låg, arbetslösheten stiger 
och det förväntas ta tid innan återhämtningen startar. Utsikterna 
för samtliga av koncernens marknader är därmed fortfarande  
osäkra. 
 Timmerpriserna kommer att öka från tredje kvartalet och 
därmed öka råvarukostnaden för koncernens timmerförbrukande 
enheter. 
 För Timber förväntas emellertid en fortsatt positiv utveckling 
internationellt av priserna på industriträ. Även om andra kvar-
talet innebär högsäsong, beror prisutvecklingen huvudsakligen 
på att utbudet har minskat mer än efterfrågan. Det råder därför 
osäkerhet om hur långvarig perioden med stigande priser kom-
mer att vara. Om efterfrågan inte ökar innan produktionen åter 
ökar, är det risk för att priserna åter snabbt kommer att sjunka. 
Kostnadsreducerande åtgärder kommer att ge ytterligare effekter 
under andra halvåret.
 Den säsongsmässigt höga aktiviteten förväntas att fortsätta 
för Wood under tredje kvartalet, med god efterfrågan på 
divisionens produkter huvudsakligen från ROT-marknaden. 
Nybyggnadsaktiviteten förväntas inte att öka väsentligt. 
Realiseringen av kostnadsreducerande åtgärder fortsätter.
 För Byggsystem förväntas aktiviteten på ROT-marknaden att 
hålla i sig under tredje kvartalet. Åtgärdspaket som har lanserats 
av myndigheterna i anslutning till finanskrisen förväntas också få 
gradvis större effekt. 
 Fjärde kvartalet förväntas bli mer krävande för koncernens verk-
samheter på grund av den säsongsmässiga nedgången i efterfrågan 
som normalt inträffar. Jämfört med fjärde kvartalet år 2008 har 
koncernen under 2009 emellertid genomfört kostnadsreducerande 
åtgärder som gör att man står betydligt bättre rustad att möta 
lågsäsongen.
 Koncernens soliditet är tillfredsställande och den externa finan-
sieringen förfaller först vid ingången till andra halvåret år 2011. 
Koncernen är således finansiellt väl rustad att tackla en period med 
krävande marknadsförhållanden.
 Totalt förväntar sig styrelsen att resultatet för tredje kvartalet 
blir något bättre än för andra kvartalet.

Styrelsen i Moelven Industrier ASA
Moelv den  9 juli 2009

MnoK 

1. halvår Hela året
IFRS  2009 2008 2007 2009  2008 2007 2008  2007

Resultaträkning
Brutto rörelseresultat (EBITDA) 72,3 129,7 374,9 29,1 286,6 644,5 352,0 1.166,6

Rörelseresultat (EBIT) 24,6 82,8 330,1 -65,1 194,2 556,5 156,0 992,8

Resultat efter finansposter 29,6 74,1 327,4 -27,9 187,2 537,9 5,8 971,5

Per 30/06

MnoK

Per 31/12

  2009 2008 2007 2009  2008 2007 2008  2007

Balansräkning
Eget kapital 35,1 -290,7 126,8 1.526,2 1.676,0 1.568,0 1.601,3 1.878,0

Balansomslutningen 128,0 93,5 262,9 3.656,3 4.042,6 3.697,1 3.580,4 3.607,5

Soliditet (i %) -0,5 -8,3 0,4 41,7 41,5 42,4 44,7 52,1

2:a kvartalet

Förändringar 2:a kvartalet
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För kvartalen år 2007 – 2009 För kvartalen år 2007 – 2009

Nettoomsättning och marginaler Soliditet

  2009 2008 2007 2009 2008 2007 2008 2007

Kassaflöde från operationella aktiviteter 122,7 4,2 152,7 -31,0 -374,8 128,2 214,5 1.013,7 

  Kassaflöde från resultatposter 54,1 123,8 372,7 1,3 273,1 642,9 334,4 1.165,6 

  Kassaflöde från arbetande kapital 68,6 -119,6 -220,0 -32,3 -647,9 -514,7 -119,9 -151,9 

Kassaflöde från investeringsaktiviteter -71,0 -76,1 -68,9 -134,4 -127,3 -108,0 -332,5 -304,0
Kassaflöde från finansieringsaktiviteter -9,8 54,4 -124,2 205,5 464,2 -1,6 70,1 -683,6
Förändring	i	likviditet	under	perioden	 41,9 -17,5 -40,4 40,1 -37,9 18,6 -47,9 26,1
Likviditetsbehållning 41,9 -17,5 -40,4 69,9 39,8 70,2 29,8 77,7
Outnyttjade långfristiga krediter 16,6 -335,2 95,7 529,0 534,8 880,5 752,2 1.160,6
Disponibel	likviditet	 58,5 -352,7 55,3 598,9 574,6 950,7 782,0 1.238,3

MnoK  

Hela året1. halvår
Kassaflöde

Per 31/12

  2009 2008 2007 2009 2008 2007 2008 2007 

Ingående	eget	kapital	 1.561,3 1.652,8 1.378,2 1.696,7 1.569,7 1.233,7 1.569,7 1.233,7 

Periodens resultat/årsresultat före minoritetsand. 10,7 51,5 230,9 -61,0 127,5 387,5 81,2 695,4

Valutadifferens 13,6 -7,6 -11,5 -50,1 -0,5 -23,6 45,8 -22,6

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

 Periodens/årets förändring 24,3 43,9 219,4 -111,1 127,0 363,9 127,0 336,0

Summa	eget	kapital	NGAAP 1.585,6 1.696,7 1.597,6 1.585,6 1.696,7 1.597,6 1.696,7 1.569,7

IFRS effekter    -59,4 -20,7 -29,6 -95,4 308,3

Summa	eget	kapital	IFRS    1.526,2 1.676,0 1.568,0 1.601,3 1.878,0        

MnoK

Per 30/06

Förändring	i	eget	kapital	för	koncernen

Förändringar 2:a kvartalet

Förändringar 2:a kvartalet
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För mer information:
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Moelven ger folk goda rum

Detta är 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. 
Härutöver levereras det spån-, flis- och barkprodukter som 
används i massa-, spånplatte- och biobränsleindustrin. 
Förädlingsföretagen i division Wood levererar ett brett 
urval av bygg- och interiörvaror till byggvaruhandeln i 
Skandinavien. 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, 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 3 067 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 procent). Den resterande aktieposten om 
0,4 procent ägs i huvudsak av privatpersoner.

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

Moelv den 9 juli 2009

Gunde Haglund

Martin Fauchald

Elisabeth KrokeideElisabeth Bjøre

Pål Tajet

Svein E. Skorstad

Hans Rindal/KonsernchefTorstein Opdahl

Försäkran från styrelse och verkställande direktör

Styrelsen och verkställande direktören i Moelven Industrier 
ASA har i dag behandlat och fastställt halvårsrapporten och 
den sammanfattade konsoliderade halvårsredovisningen 
för Moelvenkoncernen t.o.m. den 30 juni 2009. Enligt  
styrelsens och verkställande direktörens bästa övertygelse 
är halvårsredovisningen 2009 upprättad i överensstäm-
melse med gällande redovisningsreg-ler, och uppgifterna i 

redovisningen ger en rättvisande bild av koncernens  
tillgångar, skulder och finansiella ställning och resultat 
totalt sett per den 30 juni 2009. Enligt styrelsens och 
verkställande direktörens bästa övertygelse ger också rap-
porten en rättvisande översikt över de mest centrala risk- 
och osäkerhetsfaktorer som verksamheten står inför under 
nästa redovisningsperiod.


