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Per 12-31

1:a kvartalet

     2009 2008 2007 2008 2007

Immateriella tillgångar    7,1 9,2 7,6 7,6 7,1

Anläggningstillgångar    1.326,4 1.221,0 1.099,0 1.392,1 1.214,9

Finansiella anläggningstillgångar    49,4 60,2 73,3 49,6 58,9

Summa anläggningstillgångar    1.382,9 1.290,4 1.179,9 1.449,3 1.280,9

Varulager    1.151,4 1.468,2 1.003,0 1.174,4 1.301,9

Fordringar    974,9 1.120,5 1.138,5 936,3 943,7

Likvida medel    28,0 57,3 110,6 29,8 77,7

Summa omsättningstillgångar    2.154,3 2.646,0 2.252,1 2.140,5 2.323,3

Summa tillgångar    3.537,2 3.936,4 3.432,0 3.589,8 3.604,2

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

Övrigt eget kapital    913,6 1.005,1 730,5 1.049,0 922,0

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

Långfristiga skulder inkl. avsättningar för åtaganden    986,5 704,2 735,0 845,6 408,1

Kortfristiga skulder    989,4 1.579,4 1.318,8 1.047,5 1.626,4

Summa skulder    1.975,9 2.283,6 2.053,8 1.893,1 2.034,5

Summa eget kapital och skulder    3.537,2 3.936,4 3.432,0 3.589,8 3.604,2

MnoK

Per 03-31

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      2009  2008 2007 2008  2007

Nettoomsättning    1.456,2 1.951,3 1.988,5 7.657,7 7.944,0

Avskrivningar    46,9 46,7 44,0 199,2 177,0

Varukostnader    959,1 1.222,7 1.184,7 4.998,3 4.621,2

Övriga rörelsekostnader    540,3 571,6 534,2 2.315,5 2.156,2

Rörelseresultat    -90,1 110,2 225,6 144,7 989,6

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

Räntor och övriga finansiella intäkter    12,7 6,0 2,3 10,8 8,8

Räntor och övriga finansiella kostnader    -23,1 -10,4 -8,4 -45,9 -26,3

Resultat före skatt    -99,6 105,5 218,2 107,4 972,2

Skatt på årets resultat    -27,9 29,6 61,6 26,2 276,8 

Periodens resultat/Årsresultat    -71,7 76,0 156,6 81,2 695,4

Minoritetens andel    -1,2 1,4 0,9 -0,8 4,1

Majoritetens andel    -70,5 74,6 155,7 82,0 691,3

Hela året
Resultaträkning

Balansräkning

     2009 2008 2007 2008 2007

Netto rörelsemarginal/EBIT (i %) -6,2 5,6 11,3 1,9 12,5

Brutto rörelsemarginal/EBITDA (i %) -3,0 8,0 13,6 4,5 14,7

Resultat per aktie (i NOK) -0,55 0,59 1,21 0,63 5,37

Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie (i NOK) -1,19 -2,93 -0,19 1,67 7,80

Soliditet (i %) 44,1 42,0 40,2 47,3 43,6

Investeringar 63,3 55,7 47,1 345,9 292,4

Avkastning på sysselsatt kapital - årsbasis (i %) -13,5 21,8 46,0 6,6 52,7

Sysselsatt kapital 2.466,7 2.073,9 1.924,7 2.326,8 1.801,4

Netto räntebärande skulder 817,2 443,3 424,9 599,9 154,0

Netto rörelsekapitalbindning 1.598,8 1.981,1 1.487,5 1.552,4 1.621,4

Antal anställda 3.154 3.427 3.262 3.285 3.425

Sjukfrånvaro (i %) 5,98 6,12 6,57 5,64 6,32

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

Antal aktieägare 969 967 972 969 967

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

MNOK

Hela året1:a kvartalet
Nyckeltal
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Huvuddrag
Den totala efterfrågan på koncernens produkter och tjänster 
är normalt lägre under det första kvartalet än under resten 
av året. Under innevarande år har lågsäsongen förstärkts 
av den största realekonomiska tillbakagången efter andra 
världskriget, med bygg- och anläggningssektorn bland de 
sektorer som blivit hårdast drabbade. Inom nybyggnation 
har aktiviteten minskat från en nivå som var för hög för 
att kunna upprätthållas över en längre tid. Aktivitetsnivån 
under det första kvartalet har emellertid på många områden 
legat under förväntade långsiktiga behov. Inom renovering, 
ombyggnad och tillbyggnad har aktiviteten fallit mindre. 
Nedgången i efterfrågan på koncernens produkter bör til-
lskrivas konjunkturen och inte någon ändring av trender. Det 
har inte förekommit några ändringar inom byggnadsmetoder 
eller materialanvändning som tyder på någon varaktig ned-
gång i efterfrågan. 
 Verksamheten under första kvartalet har störts något av 
de pågående kapacitetsreduktionerna inom både Timber och 
Wood och det har inte varit möjligt att reducera kostnaderna 
lika snabbt som färdigvarupriserna har fallit. Detta gäller 
speciellt inom Timber och Wood, där också en nedskrivning 
av lagervärdena till följd av fallande marknadspriser bidrar 
till negativa resultat. Verksamheten inom Byggsystem är i 
högre grad projektinriktad och det har här varit möjligt att 
reducera kostnaderna snabbare, något som har medfört att 
Byggsystem visar ett positivt resultat trots en krävande mar-
knadssituation. 
 Vid ingången till första kvartalet hade det påbörjats eller 
planerats kostnadsreducerande åtgärder som totalt skulle 
beröra 775 anställda genom antingen uppsägning, permit-

tering, reducerad arbetstid eller naturlig avgång. Under första 
kvartalet har vissa enheter inom Byggsystem fått ökad orde-
ringång och därmed kunnat återkalla permitterade anställda. 
Inom Timber och Wood har det emellertid varit nödvändigt 
att göra ytterligare reduktioner för att anpassa verksamheten 
till de rådande marknadsförhållandena. De mest omfattande 
åtgärderna görs vid Moelven Valåsen, Moelven Våler och 
Moelven Eidsvold Værk. Totalt har antalet anställda redu-
cerats från 3 285 vid årsskiftet till 3 154 vid utgången av 
kvartalet. Under andra kvartalet kommer redan varslade och 
igångsatta åtgärder att medföra ytterligare minskningar.
 Finansiellt är situationen tillfredsställande för koncernen, 
både likviditets- och soliditetsmässigt. Finansmarknaderna 
fungerar emellertid fortfarande inte optimalt och detta 
medför en ökande press i riktning mot längre kredittider och 
högre andel egenfinansiering av projekt, som i sin tur redu-
cerar likviditetsreserven och ökar kapitalbindning och risk- 
exponering. 
 På grund av konjunktursvängningarna på koncernens 
marknader, har det under flera år varit en del av den långsik-
tiga strategin att systematiskt bygga upp soliditeten, som 
nu är 44,1 procent efter första kvartalet. Kombinerat med en 
återstående löptid på över två år för den externa finansierin-
gen och igångsatta kostnadsreducerande åtgärder som ger 
effekt under år 2009, är koncernen finansiellt väl rustad att 
möta en period med svåra marknadsförhållanden.
 Moelven Limtre AS firar sitt 50 års jubileum under 2009. 
Företaget etablerades under namnet Laminator AS år 1959. 
Detta företag är ändå betydligt yngre än sitt svenska sys-
terföretag Moelven Töreboda AB, som grundades år 1924. 

Förvaltningsberättelse

•	Kraftig	nedgång	i	efterfrågan
•	Betydande	prisfall	för	många	produkter
•	Svag	konjunkturutveckling	och	lågsäsong	gav	ett	historiskt	svagt	kvartalsresultat
•	Nettoomsättningen	uppgick	till	1	456	MNOK	(1	952)
•	Rörelseresultatet	uppgick	till	minus	90	MNOK	(plus	110)	
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Moelven Limtre AS har också fått i uppdrag att producera 
de bärande konstruktionerna till den norska paviljongen på 
Världsutställningen år 2010. Träpaviljongen är på hela 2000 
kvadratmeter och produktionen har redan startats. När det 
gäller monteringen kommer Moelven bara att ha en rådgi-
vande roll. 
 Verksamheten vid Moelven Elverum avvecklades i februari 
och produktionen har överförts till Moelven Våler. 
 Moelven Wood AS har kompletterat sitt produktsortiment 
ytterligare under första kvartalet. De nya produkterna i sorti-
mentet är golv av respektive björk och ek, målad panel, MDF-
paneler och lister i fasta längder. 
     
 
Nettoomsättning och resultat
Nettoomsättning och rörelseresultat för koncernen under det 
första kvartalet uppgick till 1 456,2 MNOK (1 951,3) respek-
tive minus 90,1 MNOK (plus 110,2). 
 Det är huvudsakligen den kraftiga konjunkturbetingade 
nedgången i efterfrågan och priser som är orsaken till ned-
gången i nettoomsättning och rörelseresultat jämfört med 
fjolåret. Timber är den division som först drabbades av 
nedgången och är också den division som har den största för-
sämringen av resultatet jämfört med fjolåret. Nedgången har 
dock även varit stor för Wood. Även om nedgången har varit 
kraftig också för Byggsystem, levererar divisionen ändå ett 
positivt resultat. 
 Resultatet före skatt uppgick till minus 99,6 MNOK (plus 
105,5) och efter skatt och minoritetsintressen till minus 70,5 
MNOK (plus 74,6)

Investeringar, finansiell ställning och 
finansiering
Under första kvartalet har det genomförts investeringar på 
totalt 63,3 MNOK (55,7). 

 På grund av resultatutvecklingen har det genomförts en 
revision av investeringsplanerna för 2009. De ändringar som 
har gjorts innebär att påbörjade investeringar fullföljs som 
planerat, men att nya investeringar som kan förskjutas i tid 
utan att det ger större negativa konsekvenser, skjuts upp. 
Nödvändiga underhållsinvesteringar och strategiska anpass-
ningar där tidpunkten t.ex. kan vara beroende av gemen-
samma beslut med kunder, prioriteras. Detta kommer att 
förbättra kassaflödet för koncernen från andra kvartalet.
 Vid utgången av första kvartalet var koncernens sam-
lade tillgångar bokförda till 3 537,2 MNOK (3 936,4). 
Minskningen beror på en väsentligt lägre aktivitetsnivå samt 
en försvagad svensk krona. Omkring hälften av koncernens 
tillgångar är bokförda i svenska kronor, och kursutvecklingen 
från 0,86 den 31 mars 2008 till 0,81 den 31 mars 2009 har 
medfört en minskning i balansomslutningen på omkring 104 
MNOK. 
 Kassaflödet från verksamheten under första kvartalet var 
minus 153,7 MNOK (minus 379,0), motsvarande minus 
NOK 1,19 per aktie (minus 2,93). Netto räntebärande skul-
der vid utgången av första kvartalet ökade jämfört med fjolå-
ret till 817,2 MNOK (443,3). Ökningen beror på utbetalning 
av aktieutdelning och skatt för år 2007, samt på den höga 
investeringsnivån under 2008 och ett försvagat kassaflöde 
år 2009. På grund av det svaga kassaflödet och den osäker-
het som präglar både finansmarknaderna och realekonomin 
är styrelsen och bedriftsförsamlingen inställd på att det inte 
lämnas någon aktieutdelning för år 2009. Likviditetsreserven 
var vid utgången av första kvartalet 540,4 MNOK (927,3).
 Eget kapital vid utgången av första kvartalet var 1 561,3 
MNOK (1 652,8) vilket motsvarar NOK 12,05 (12,76) per 
aktie. Soliditeten var 44,1 procent (42,0). Vid omräkning av 
koncernens svenska dotterbolag till samma valutakurs som 
vid utgången av första kvartalet 2008, skulle soliditeten ha 
varit cirka 43,7 procent.

MNOK

Hela året

     2009 2008 2007 2008 2007

Nettoomsättning
Timber    535,5 723,5 830,9 2.472,4 3.136,4

Wood    451,1 627,6 688,8 2.634,0 2.914,6

Byggsystem    473,6 681,7 602,0 2.748,0 2.382,8

  Limträ    76,3 108,4 107,2 524,1 483,1

  Elektro    88,6 99,0 84,8 435,5 358,4

   Byggmoduler    149,8 287,2 262,3 1.030,7 944,4 

   Bygginredning    162,6 192,2 158,8 784,3 633,8

Övrigt/Elimineringar    -4,0 -81,5 -133,2 -196,7 -489,8

Koncernen    1.456,2 1.951,3 1.988,5 7.657,7 7.944,0

Rörelseresultat 

Timber    -50,6 42,8 127,4 -143,3 544,4

Wood    -37,8 23,1 71,7 80,3 324,4

Byggsystem    6,7 48,9 37,1 235,1 159,4

  Limträ    -3,0 4,8 5,3 38,5 24,4

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

  Byggmoduler    -2,6 24,2 17,0 94,2 66,0

  Bygginredning    9,6 18,1 12,0 93,9 63,0 

Övrigt    -8,4 -4,6 -10,6 -27,4 -38,6

Koncernen    -90,1 110,2 225,6 144,7 989,6 

1:a kvartalet
Divisioner
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Divisionerna

Timber
Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 535,5 
MNOK (723,5) och rörelseresultatet till minus 50,6 MNOK 
(plus 42,8). Antalet anställda vid utgången av kvartalet var 
725 (854).
 Både på hemmamarknaden och internationellt har pri-
serna på industriträ fortsatt att falla under första kvartalet. 
Reducerad prisnivå är huvudorsaken till nedgången i netto-
omsättningen. Under första kvartalet levererades totalt 
341 000 m³ sågade trävaror, en nedgång med bara 25 000 
m³ jämfört med första kvartalet 2008. Prisfallet under första 
kvartalet har emellertid inte varit lika kraftigt som under 
andra halvåret 2008. Det finns vissa indikationer på att pri-
serna är i närheten av sin lägsta nivå. Bakgrunden till detta 
är de kapacitets- och lagerreduktioner som har företagits 
generellt i producentledet. Marknaden präglas emellertid fort-
farande av stor osäkerhet.  
 Råvarutillgången har varit tillfredsställande under första 
kvartalet. För att undvika ökad kapitalbindning och expo-
nering mot prisvariationer har det fokuserats på att inte i 
onödan öka råvarulagren. Råvarupriserna reducerades under 
första kvartalet och de inköpsavtal som har ingåtts för andra 
kvartalet innebär ytterligare minskningar. På grund av lager-
behållningen kommer det emellertid att ta en viss tid innan 
prisreduktionerna får full resultateffekt. 
 Investeringar som ger bättre råvaruutnyttjande och lägre 
förädlingskostnader är en kontinuerligt process. Divisionen 
totalt har haft negativa marginaler sedan andra halvåret 
2008, och det har därför varit nödvändigt med mer omfat-
tande åtgärder för att anpassa kostnadsnivån till marknads-
priserna på färdigvarorna. Dessa åtgärder innebär reduktioner 
i både produktion och bemanning och berör 200 anställda i 
form av permitteringar, uppsägningar och naturlig avgång. På 
grund av genomföringstiden kommer den kostnadsreduceran-
de effekten av åtgärderna att gradvis få större verkan under år 
2009.

Wood
Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 451,1 
MNOK (627,6) och rörelseresultatet till minus 37,8 MNOK 
(plus 23,1). Antalet anställda vid utgången av kvartalet var 
854 (910).
 På grund av den kraftiga nedgången i bostadsbyggandet 

i Skandinavien har efterfrågan på Woods produkter fal-
lit under första kvartalet jämfört med samma period i fjol. 
Konjunkturnedgången har också medfört att säsongsvaria-
tionerna har blivit mer tydliga än de varit under de senaste 
åren. Speciellt har omsättningen på den norska marknaden 
fallit kraftigt. I Sverige har aktiviteten hållit sig bättre, både 
på grund av ökande marknadsandelar och positiva effekter av 
de åtgärdspaket som genomförts från myndigheternas sida. 
Speciellt gäller detta marknaden för renovering, om- och 
tillbyggnad. Oberoende av åtgärdspaket är detta också det 
marknadssegment som över tid har varit betydligt mer stabilt 
än marknaden för nybyggnation. 
 Marknadspriserna är fallande också för Wood, och divi-
sionen ligger efter Timber i cykeln. Fallande priser på indus-
triträ, kombinerat med stora färdigvarulager i Sverige och 
Norge, medför en negativ prispress på Woods färdiga varor. 
Divisionens kombinerade enheter är på samma sätt som såg-
verken i Timber beroende av utvecklingen av timmerpriserna, 
som också är fallande. Totalt har färdigvarupriserna fallit 
mer än råvarukostnaderna, och även Wood har varit tvungen 
att vidta åtgärder utöver den kontinuerliga processen för 
att förbättra råvaruutnyttjande och reducera förädlings-
kostnaderna. På grund av genomföringstiden kommer den 
kostnadsreducerande effekten av åtgärderna att gradvis får 
större verkan under 2009.
 
 
Byggsystem
Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 473,6 
MNOK (681,7) och rörelseresultatet till 6,7 MNOK (48,9). 
Antalet anställda vid utgången av kvartalet var 1 483   
(1 577).
 Byggsystem hade ett av sina bästa kvartalsresultat någon-
sin under fjärde kvartalet 2008, men konjunkturnedgången 
var redan vid den tidpunkten väl märkbar. Vid årsskiftet var 
136 anställda vid divisionens norska verksamheter antingen 
permitterade eller arbetade reducerad arbetstid. Under  
januari företogs det ytterligare permitteringar, men vid 
ingången till andra kvartalet 2009 var 300 helt eller delvis 
permitterade på den norska sidan åter i arbete. Även om 
första kvartalet har präglats av låg aktivitet både på grund av 
konjunktur och säsongsvariationer, har speciellt situationen 
för ByggModul på den norska sidan förbättrats. Vid utgången 
av kvartalet är alla anställda tillbaka i fullt arbete. Dessvärre 
är situationen sämre på den svenska sidan, där ytterligare 

För kvartalen år 2007 - 2009
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varsel om uppsägningar har lagts på grund av bristande  
orderingång. 
 Enheterna inom Byggsystem har under lägre tid strävat 
efter att fördela leveranserna mellan marknaden för reno-
vering, om- och tillbyggnad (ROT-marknaden) och markna-
den för nybyggnation, och har haft en betydande andel  
leveranser till ROT-sektorn. Den mer stabila ROT-marknaden 
har bidragit till att nedgången i aktivitet har blivit mindre än 
vad nedgången på marknaden för nybyggnation skulle ha 
inneburit.
 Det finns emellertid mycket ledig kapacitet på mark-
naden och stor konkurrens medför en stark prispress. 
Lönsamheten är därför betydligt sämre än tidigare, speciellt 
för Byggmoduler i Sverige och för Limträ. Utöver prispressen 
är också bristande finansiering ofta en utmaning och i många 
fall utslagsgivande för att projekt blir uppskjutna. Under för-
sta kvartalet har orderstocken ändå ökat jämfört med situa-
tionen vid årsskiftet. 

Övriga verksamheter
Utöver moderbolaget Moelven Industrier ASA, omfattar 
området gemensamma tjänster som bland annat timme-
rinköp, innovation, ekonomi, finans, försäkring, IKT, kom-
munikation och personal. Vidare omfattar området vissa 
mindre, operativa aktiviteter och tillgångar som inte hör till 
koncernens kärnverksamhet. Bokfört värde av rörelseobero-
ende tillgångar var cirka 10 MNOK (20,0).
 Nettoomsättningen för området uppgick till 299,9 MNOK 
(104,6) och rörelseresultatet till minus 8,4 MNOK. (minus 
4,6). Antal anställda vid utgången av kvartalet var 92 (86). 

Anställda
Under första kvartalet 2009 var den totala sjukfrånvaron 6,0 
procent (6,1) eller 15 475 (12 408) hela arbetsdagar. Totalt 
arbetades det 174 941 (192 040) dagar under första kvartalet. 
Sjukfrånvaro p.g.a. långtidssjukskrivningar utgjorde 2,87 pro-
cent (2,71). 
 I en svår period med många orosmoment i form av omstruk-
turering och avskedanden har sjukfrånvaron sjunkit marginellt 
jämfört med samma period år 2008. Frånvaron ligger emellertid 

fortfarande över målsättningen att inte överstiga 5 procent och 
arbetet med att reducera sjukfrånvaron fortsätter som tidigare. 
Hälsoförsäkringen för de anställda har gett positiva effekter och 
systemet fortsätter under år 2009. 
 Antalet personskador med påföljande frånvaro var 22 (28). 
Detta motsvarar 16,8 (19,4) skador som orsakat frånvaro per 
miljon arbetade timmar. Trots minskningen från 2008 är nivån 
fortfarande för hög. Det arbetas kontinuerligt på att reducera 
antalet skador, och insatsen riktas mot områden som attitydska-
pande arbete, investeringar i säkrare maskiner och utrustning, 
HMS-utbildning av chefer och förbättrade säkerhetsbestäm-
melser. Under 2009 införs ett nytt rapportverktyg som både 
skall öka medvetenhet inom området och ge ökad kunskap om 
orsakssammanhang och riskområden.
 Vid utgången av första kvartalet hade koncernen totalt 3 154 
(3 427) anställda. Totalt 1 734 (1 796) av dessa är anställda i 
norska företag, 1 383 (1 597) i svenska, 27 (25) i danska och  
10 (9) i övriga länder. Det är 300 (339) kvinnor och 2 854   
(3 088) män.

Internationell redovisningsstandard (IFRS)
De IFRS-tal som presenteras visar vad huvudeffekterna av rap-
portering enligt IFRS skulle ha varit. Jämfört med IFRS uppstår 
de största skillnaderna till följd av behandlingen av pensio-
nsåtaganden, användningen av finansiella instrument och 
behandlingen av aktieutdelning. Effekterna av finansiella instru-
ment kan variera i förhållande till värdering av marknadsvärdet 
vid rapporteringstidpunkten. Volatiliteten på finansmark-
naderna har varit onormalt hög under vintern, något som 
orsakar stora variationer i marknadsvärdena av de säkringar 
som har ingåtts. Vid årsskiftet gav värdet av tidigare ingångna 
säkringsarrangemang en förlust av 113 MNOK jämfört med om 
samtliga säkringsarrangemang skulle ha omvandlats till mar-
knadskurser per den 31 december 2008. Vid utgången av första 
kvartalet hade denna förlust reducerats till 71 MNOK, något 
som ger en intäktsföring i IFRS-redovisningen på 42 MNOK 
under perioden. Moelvenkoncernens säkringsfilosofi baserar sig 
på att det är den underliggande verksamheten som skall skapa 
förutsättningarna för lönsamheten. Huvudsyftet med säkring av 
ränte- och valutaexponering är därför att reducera kurssväng-
ningarna och skapa förutsägbarhet. 

MnoK

1:a kvartalet Hela året
IFRS     2009  2008 2007 2008  2007

Resultaträkning
Brutto rörelseresultat (EBITDA)    -43,2 156,9 269,6 352,0 1.166,6 

Rörelseresultat (EBIT)    -89,7 111,4 226,4 156,0 992,8

Resultat efter finansposter    -57,5 113,1 210,5 5,8 971,5

Per 03-31

MnoK

Per 12-31
     2009  2008 2007 2008 2007

Balansräkning
Eget kapital    1.491,1 1.966,7 1.441,2 1.601,3 1.878,0

Balansomslutningen    3.528,3 3.949,1 3.434,2 3.580,4 3.607,5

Soliditet (i %)    42,3 49,8 42,0 44,7 52,1
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För kvartalen år 2007 – 2009 För kvartalen år 2007 – 2009

Nettoomsättning och marginaler Soliditet

     2009 2008 2007 2008 2007

Kassaflöde från operationella aktiviteter    -153,7 -379,0 -24,5 214,5 1.013,7 

  Kassaflöde från resultatposter    -52,8 149,3 270,2 334,4 1.165,6 

  Kassaflöde från arbetande kapital    -100,9 -528,3 -294,7 -119,9 -151,9 

Kassaflöde från investeringsaktiviteter    -63,4 -51,2 -39,1 -332,5 -304,0
Kassaflöde från finansieringsaktiviteter    215,3 409,8 122,6 70,1 -683,6
Förändring i likviditet under perioden    -1,8 -20,4 59,0 -47,9 26,1
Likviditetsbehållning    28,0 57,3 110,6 29,8 77,7
Outnyttjade långfristiga krediter    512,4 870,0 784,8 752,2 1.160,6
Disponibel likviditet    540,4 927,3 895,4 782,0 1.238,3

MnoK

Hela året1:a kvartalet
Kassaflöde

Per 12-31

     2009 2008 2007 2008 2007

Ingående eget kapital    1.696,7 1.569,7 1.233,7 1.569,7 1.233,7

Periodens resultat/årsresultat före minoritetsandelar    -71,7 76,0 156,6 81,2 695,4

Valutadifferens    -63,7 7,1 -12,1 45,8 -22,6

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

Periodens/årets förändring    -135,4 83,1 144,5 127,0 336,0

Summa eget kapital NGAAP    1.561,3 1.652,8 1.378,2 1.696,7 1.569,7

IFRS effekter    -70,2 313,9 63,0 -95,4 308,3

Summa eget kapital IFRS    1.491,1 1.966,7 1.441,2 1.601,3 1.878,0           

MnoK

Per 03-31
Förändring i eget kapital för koncernen
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Framtidsutsikter
Även om det vid utgången av första kvartalet är en säsongs-
mässig uppgång i efterfrågan på koncernens produkter och 
tjänster, är situationen fortfarande svår och präglas av stor 
osäkerhet.
 Det finns tecken på stabilisering av priserna internationellt 
för industriträ, både av gran och furu. Kombinerat med kost-
nadsreducerande åtgärder som ger räkenskapsmässig verkan 
under andra och tredje kvartalet kommer detta att bidra till 
en förbättrad situation för Timber.
 Wood upplever en säsongsmässig förbättring av efterfrå-
gan och aktiviteten på ROT-marknaden, speciellt i Sverige, är 
god. 
 För Byggsystem är orderstocken, med undantag av modul-
fabrikerna i Sverige, på en närmast normal nivå. Det förvän-
tas en ökning i aktivitetsnivån under andra halvåret som följd 
av de åtgärdspaket som har presenterats.

Investeringsnivån under 2009 kommer att reduceras för att 
inte belasta kassaflödet mer än nödvändigt under en period 
med negativa resultat.
 Koncernens soliditet är tillfredsställande och den externa 
finansieringen förfaller först vid ingången till andra halvåret 
år 2011. Koncernen är således finansiellt väl rustad till att 
tackla en period med omställningar och en fortsatt krävande 
marknadssituation.
 På grund av en säsongsmässig förbättring av efterfrågan, 
en stabilisering av priser och kostnadsreducerande åtgärder 
som får effekt, förväntas det för koncernen totalt en förbät-
tring av resultatutvecklingen under andra kvartalet. 
 

Styrelsen	i	Moelven	Industrier	ASA
Moelv den 21 april 2009

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 övriga Europa. Dessa använ-
der produkterna som insatsvaror i sin produktion. Härut-
över levereras det spån-, flis- och barkprodukter som används 
i massa-, spånplatte- och biobränsleindustrin. Förädlingsföre-
tagen i division Wood levererar ett brett urval av bygg- och 
interiörvaror till byggvaruhandeln i Skandinavien. En viktig 
konkurrensfördel är divisionens rationella distributions-
apparat 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 kon-
struktion. Koncernen består totalt av 45 operativa enheter i 
Norge, Sverige och Danmark och har 3 154 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.


