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Per 31.12.

4:e kvartalet

    2008 2007 2006 2008 2007 2006

Immateriella tillgångar   -3,7 1,2 -1,3 7,6 7,1 8,4

Anläggningstillgångar   101,4 97,7 61,4 1.392,6 1.214,9 1.135,6

Finansiella anläggningstillgångar   -10,3 -13,6 -16,5 49,4 58,9 73,8

Summa anläggningstillgångar   87,4 85,3 43,6 1.449,6 1.280,9 1.217,8

varulager   9,9 308,9 72,0 1.174,4 1.301,9 846,5

Fordringar   -322,9 -365,0 -95,3 936,3 943,7 955,7

likvida medel   11,9 -9,2 -35,7 29,8 77,7 51,6

Summa omsättningstillgångar   -301,1 -65,3 -59,0 2.140,5 2.323,3 1.853,8

Summa tillgångar   -213,7 20,0 -15,4 3.590,1 3.604,2 3.071,6

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

Övrigt eget kapital   -5,7 -189,5 12,6 1.045,7 922,0 586,0

Summa eget kapital   -5,7 -189,5 12,6 1.693,4 1.569,7 1.233,7

långfristiga skulder inkl. avsättningar för åtaganden   23,5 -73,6 -209,4 863,9 408,1 670,9

Kortfristiga skulder   -233,5 283,1 181,4 1.032,8 1.626,4 1.167,0

Summa skulder   -208,0 209,5 -28,0 1.896,7 2.034,5 1.837,9

Summa eget kapital och skulder   -213,7 20,0 -15,4 3.590,1 3.604,2 3.071,6

MNOK 

Förändringar 4:e 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    2008  2007 2006 2008 2007 2006

nettoomsättning   1.724,1 1.983,2 1.830,8 7.657,7 7.944,0 6.692,4

Avskrivningar   54,8 44,1 48,2 198,4 177,0 177,6

varukostnader   1.078,4 1.139,9 1.087,9 4.998,3 4.621,2 4.218,9

Övriga rörelsekostnader   643,5 623,4 544,2 2.316,0 2.156,2 1.922,7

Rörelseresultat   -52,6 175,8 150,5 145,0 989,6 373,2

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

räntor och övriga finansiella intäkter   0,9 0,0 -2,4 10,9 8,8 7,1

räntor och övriga finansiella kostnader   -13,1 -1,5 -3,0 -46,3 -26,3 -40,0

Resultat före skatt   -66,1 175,8 143,1 107,4 972,2 336,4

Beräknad skatt på resultat   -18,5 47,1 41,2 30,1 276,8 96,9

Minoritetsinteressen   1,1 0,2 -0,7 0,8 -4,1 0,2

Periodens resultat/Årsresultat   -46,5 128,9 101,2 78,1 691,3 239,7

Hela året
Resultaträkning

Balansräkning

    2008 2007 2006 2008 2007 2006

netto rörelsemarginal/eBIT (i %)   -3,1 8,9 8,2 1,9 12,5 5,6

Brutto rörelsemarginal/eBITdA (i %)   0,1 11,1 10,9 4,5 14,7 8,2

resultat per aktie (i noK)   -0,37 0,91 0,79 0,60 5,28 1,85

Kassaflöde per aktie (i noK)   0,01 1,75 1,54 2,52 9,00 3,71

Soliditet (i %)   2,5 -5,5 0,6 47,2 43,6 40,2

Investeringar   128,1 122,6 74,9 345,9 292,4 244,6

Avkastning på sysselsatt kapital - årsbas (i %)   -9,5 35,7 32,4 6,6 52,7 19,6

Sysselsatt kapital   -4,5 -193,4 -210,3 2.162,9 1.801,4 1.752,0

netto räntebärande skulder   -15,5 -49,3 -187,2 600,5 154,0 466,7

netto rörelsekapitalbindning   -250,2 -59,5 -135,0 1.552,4 1.621,2 1.255,6

Antal anställda   3.370 3.380 3.202 3.285 3.425 3.210

Sjukfrånvaron (i %)   5,32 6,31 5,93 5,64 6,32 5,89

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

Antal aktieägare   969 967 972 969 967 972

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
De realekonomiska konsekvenserna av finanskrisen var tyd-
liga på Moelvenkoncernens marknader under fjärde kvartalet. 
Kraftiga nedgångar i aktiviteten inom bygg- och anläggnings-
marknaderna förstärkte den negativa effekten av de redan 
fallande prisnivåerna efter toppåret 2007. 
 Detta har särskilt drabbat sågverken. Under andra halvåret 
har sågverksdivisionen reducerat sin produktion mer än vad 
som planerades vid ingången av året. Den största utmanin-
gen har emellertid varit prisnivån på industriträ, som har fallit 
betydligt mer och snabbare än prisnivån på sågtimmer. 
 För vidareförädlingsföretagen har nedgången i byggak-
tiviteten reducerat efterfrågan på divisionens produkter. 
Prisnivåerna har också varit fallande för hyvleridivisionen, 
men inte lika markant och inte från en lika hög nivå som för 
sågverken. 
 I Byggsystemdivisionen, som i huvudsak bedriver projekt-
verksamhet, bidrog färdigställande av igångsatta projekt och 
realisering av orderreserver till att divisionen levererade ett 
mycket gott resultat under fjärde kvartalet. Företagen inom 
divisionen märker emellertid av att efterfrågan på nya projekt 
är fallande, och upplever också att kunder avbeställer order 
på grund av bristande finansiering och osäkra marknadsut-
sikter. 
 Dessvärre medför nedgången i konjunkturen att det är nöd-
vändigt att genomföra aktivitetsreduktioner. 2007 var ett år 
med mycket hög aktivitet och en ökning av antalet anställda. 
Förutom att det löpande investeras i mer kostnadseffektiv 
produktionsutrustning, medförde utsikterna till reducerad 
aktivitetsnivå att det tidigt under 2008 stod klart att antalet 

anställda måste reduceras. Styrkan i konjunkturnedgången 
under hösten har emellertid gjort det nödvändigt med minsk-
ningar utöver vad som tidigare var förväntat. Vid årsskiftet var 
det klart att med genomförda och planerade åtgärder skulle 
omkring 775 anställda komma att påverkas, antingen genom 
uppsägning, permittering, reducerad arbetstid eller genom 
naturlig avgång. Eftersom många av de initiativ som fram 
tills nu har genomförts har bestått av reducerad arbetstid 
och permitteringar, har antalet anställda inte minskats lika 
mycket. På grund av att svensk arbetsrätt inte ger möjlighet 
till permitteringar, är antalet uppsägningar störst i Sverige. 
Detta trots att en del av nedgången i aktivitetsnivån anses 
vara tillfällig. Vid utgången av 2008 var det totala antalet 
anställda 3 285, en nedgång med 140 från året innan, men 
75 fler än vid utgången av år 2007. 
 Även om konjunkturnedgången kommer att påverka kon-
cernens lönsamhet år 2009, ändras inte den långsiktiga stra-
tegiplanen när det gäller investeringar och vidareutveckling 
av koncernen. Både soliditet och finansiering är tillfredsstäl-
lande och ger det handlingsutrymme som är nödvändigt, men 
för att undvika ett alltför svagt kassaflöde har det beslutats 
att senarelägga vissa investeringsprojekt. I december beslu-
tades att starta investeringen i en ny projektfabrik för limträ 
vid Moelven Töreboda AB. Genom att starta investeringen 
under andra halvåret 2009 förväntas det att man kommer att 
stå väl rustad för att möta en ökande efterfrågan när konjunk-
turen vänder.
 Moelven Wood AS och det entreprenörsägda företaget 
MjøsCon AS, har bildat Moelven Iso3 AS. Moelvens ägarandel 
är 65 procent. Iso3 en isolerad regel av trä som kommer att 

Förvaltningsberättelse

•	Kraftig	uppbromsning	på	de	flesta	marknader	till	följd	av	finanskrisen
•	Mycket	gott	kvartalsresultat	för	Byggsystem
•	Sågverken	är	resultatmässigt	hårdast	drabbade	av	konjunkturnedgången
•	Nettoomsättningen	för	kvartalet	sjönk	till	1	724	MNOK	(1	983)
•	Rörelseresultatet	för	kvartalet	sjönk	till	minus	52,6	MNOK	(plus	175,8)	
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klara isoleringskraven i de nya byggbestämmelserna med 
mindre väggtjocklek och därmed lägre kostnad än andra pro-
dukter.
 Moelven ByggModul AB har tillsammans med Järntorget 
Bostads AB fått pris för byggandet av fem femvånings 
bostadshus i kvarteret Ståthållaren i Bagarmossen i 
Stockholm. Juryns motivering för utdelningen av priset 
”Utmärkt Modernt Träbyggande”, var att byggandet av de 
tillsammans 74 lägenheterna var en kompletteringsbebyg-
gelse i redan byggd miljö som uppfördes på mycket kort tid 
med minimala störningar för grannarna och med en arkitek-
tur som harmonierar med den existerande bebyggelsen från 
1950-talet.

nettoomsättning och resultat
Nettoomsättning och rörelseresultat för koncernen under 
fjärde kvartalet sjönk och slutade på 1 724,1 MNOK (1 983,2) 
respektive minus 52,6 MNOK (175,8). Totalt för året uppgick 
nettoomsättningen till 7 657,7 MNOK (7 944,0) och rörel-
seresultatet till 145,0 MNOK (989,6). Resultatet före skatt 
uppgick till 107,4 MNOK (972,2). Resultatet efter skatt och 
minoritetsintressen uppgick till 78,1 MNOK (691,3)
Huvuddelen av resultatnedgången från fjolåret beror på 
den negativa marginalutvecklingen för sågverksdivisionen. 
Medan hyvleridivisionens resultat visserligen också var 
svagare än fjolårets, levererade byggsystemdivisionen ett 
resultat som var klart bättre än året innan. 
 

Investeringar, finansiell ställning   
och finansiering
Vid 2008 var det sista året i ett treårigt investeringsprogram 
av ökad investeringsaktivitet med inriktning på värde och 
flexibilitet framför volym. Det återstår fortfarande strategiska 

investeringar, men både som en följd av gällande strate-
giplaner och på grund av nedgången i kassaflödet p.g.a. 
konjunkturen, kommer investeringsaktiviteten att bli något 
lägre under de kommande åren. Under fjärde kvartalet har 
det genomförts investeringar på sammanlagt 128,1 MNOK 
(122,6). Totala investeringar exklusive förvärv år 2008 var 
345,9 MNOK mot 292,4 MNOK år 2007.
 Kassaflödet från verksamheten under fjärde kvartalet 
uppgick till 1,2 MNOK (226,8), motsvarande NOK 0,01 per 
aktie (1,75). Totalt för året var kassaflödet från verksamhe-
ten 326,7 MNOK (1 165,6), motsvarande NOK 2,52 per aktie 
(9,00). Minskat kassaflöde till följd av resultatnedgång, höga 
investeringar och aktieutdelning på 336,8 MNOK har medfört 
en ökning i netto räntebärande skulder från 154,0 MNOK till 
600,5  per 2008-12-31. Likviditetsreserven reducerades från 
1 238,3 MNOK år 2007 till 782,0 per den 31 december 2008.
 Tillgångarna vid utgången av år 2008 uppgick till 3 590,1 
MNOK mot 3 604,2 år 2007. Nedgången är ett resultat av 
reducerad aktivitetsnivå och en fokusering på minskning av 
kapitalbindningen vid ingången i lågkonjunkturen.
 Omkring hälften av koncernens tillgångar är bokförda i 
svenska kronor. Kursutvecklingen från 0,85 vid utgången av 
2007 till 0,90 år 2008 har medfört en ökning i balansomslut-
ningen på cirka 125 miljoner norska kronor.
 Årsredovisningen framläggs under förutsättning av fort-
satt verksamhet, och vid utgången av 2008 var det egna 
kapitalet bokfört till 1 693,4 MNOK motsvarande en soliditet 
på 47,2 procent. Vid utgången av föregående år var det egna 
kapitalet 1 569,7 MNOK och soliditeten 43,6 procent. Vid 
omräkning av de svenska dotterbolagens soliditet till samma 
valutakurs som år 2007 skulle soliditeten ha ändrat sig till 
47,6 procent.
 På grund av säsongsvariationer i råvarutillgång och i efter-
frågan av färdigvaror varierar koncernens totala skuld mellan 
300 och 350 MNOK från en lägsta punkt som normalt är 
under fjärde kvartalet till en högsta punkt som normalt 

MNOK.

Hela året

    2008 2007 2006 2008 2007 2006

Nettoomsättning

Timber   559,7 739,4 725,6 2.472,4 3.136,4 2.642,0

Wood   549,2 659,7 638,0 2.634,0 2.914,6 2.453,4

Byggsystem   635,4 673,8 550,1 2.748,0 2.382,8 1.937,5

   limträ   116,2 134,7 119,9 524,1 483,1 424,9

    elektro   108,4 100,8 63,9 435,5 358,4 219,4

    Byggmoduler   209,4 267,6 206,3 1.030,7 944,4 736,1 

    Bygginnredning   206,7 180,0 171,9 784,3 633,8 593,6

övrigt/Elimineringar   -20,2 -89,7 -82,9 -196,7 -489,8 -340,5

Koncern   1.724,1 1.983,2 1.830,8 7.657,7 7.944,0 6.692,4 

Röreleresultat 

Timber   -81,1 107,9 79,8 -143,3 544,4 166,7

Wood   -13,2 37,8 39,5 80,3 324,4 113,0

Byggsystem   50,6 43,2 41,5 235,1 159,4 121,8

   limträ   5,9 3,3 7,1 38,5 24,4 25,4

    elektro   2,4 0,2 2,1 8,5 5,9 3,7

   Byggmoduler   12,1 19,4 10,8 94,2 66,0 37,8

   Bygginnredning   30,2 20,1 21,5 93,9 63,0 54,8

övrigt   -8,9 -13,0 -10,3 -27,1 -38,6 -28,3

Koncern   -52,6 175,8 150,5 145,0 989,6 373,2

4:e kvartalet
Divisioner
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infaller under det andra kvartalet. Koncernens långsiktiga 
finansiering är därför ordnad i form av långfristiga krediter. 
Återstående löptid på den långfristiga finansieringen var vid 
årsskiftet 2,5 år.

divisionerna

Timber
Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 559,7 
MNOK (739,4). Rörelseresultatet uppgick till minus 81,1 
MNOK (plus 107,9). Totalt för året uppgick nettoomsätt-
ningen till 2 472,4 MNOK (3 136,4) och rörelseresultatet till 
minus 143,3 MNOK (plus 544,4).
 Marknadspriserna på divisionens produkter planade ut och 
började falla redan under fjärde kvartalet 2007. Nedgången i 
omsättning från 2007 beror huvudsakligen på prisfallet, men 
under andra halvåret har det också varit en nedgång i volym. 
Vid ingången till 2009 visar prisnivåerna tecken på stabilise-
ring på en låg nivå. Produkterna omsätts på en marknad där 
prisändringar sker mycket snabbt, något som har varit fallet 
både under uppgången från slutet av 2006 och under den 
nedgång som har följt. Priserna på den viktigaste insatsvaran, 
sågtimmer, ändras emellertid inte lika snabbt och denna 
eftersläpning skapar stora marginalsvängningar. Till följd av 
detta har sågverksdivisionen haft negativa marginaler under 
det andra halvåret. Tillsammans med lagernedskrivningar 
som följd av det kraftiga prisfallet, är detta orsaken till det 
negativa resultatet.
På grund av den minskade efterfrågan har det varit nödvän-
digt att genomföra kapacitetsreduktioner, som också har 
påverkat resultatet negativt. Såglinjen på Moelven Tom 
Heurlin AB har lagts ned under år 2008. Det beslutades i 
december att lägga ned Moelven Elverum, vilket kommer 
att ske under första halvåret 2009 Dessutom genomförs 
stora omstruktureringar vid andra enheter. Den största är 
på Moelven Våler AS, där det också har investerats i ett nytt 
justerverk.  

Wood
Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 549,2 
MNOK (659,7). Rörelseresultatet uppgick till minus 13,2 
MNOK (plus 37,8). Totalt under året uppgick nettoomsättnin-
gen till 2 634,0 MNOK (2 914,6) och rörelseresultatet till 80,3 
MNOK (324,4).
 Byggnadsverksamheten, både när det gäller bostäder och 
näringslivsbyggnader minskade kraftigt under fjärde kvartalet, 
och är huvudorsaken till nedgången i efterfrågan på Woods 
produkter. Under senare tid har också aktiviteten inom reno-
vering samt om- och tillbyggnad minskat.
Effekterna av nedgången har för Moelvenkoncernen varit 
störst i Norge och Danmark.
Som förväntat har marknadssituationen medfört fallande pris-
nivåer också för Wood. Prisfallet har emellertid kommit senare 
än för Timber. Detta beror på att efterfrågeminskningen i 
Skandinavien har kommit senare än nedgången i USA och 
Europa i övrigt. 
 Det kommande året kommer utan tvivel att präglas av lägre 
efterfrågan och nedsatt lönsamhet jämfört med de senaste 
åren. Kapacitetsreduktioner för anpassning till marknads-
situationen har genomförts även inom Wood. Samtidigt finns 
det behov av att ytterligare anpassa vissa enheter till koncer-
nens strategi, när det gäller förädlingsgrad och verksamhets-
koncept. 
Det underliggande behovet av nybyggnationer i Skandinavien 
är med all sannolikhet större än vad som ser ut att bli nivån 
under det kommande året, och det förväntas därför att efter-
frågan på divisionens produkter efter hand åter kommer att 
stiga.
De investeringsprojekt som är under genomförande, tar sikte 
på att säkra en kapacitet med stor konkurrenskraft anpassad 
till en normal efterfrågenivå. Exempel på detta är impreg-
neringsanläggningar på Moelven Soknabruket och Moelven 
Edanesågen, samt en ny hyvellinje för byggträ på Moelven 
Trysil. 
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Byggsystem
Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 635,4 
MNOK (673,8). Rörelseresultatet uppgick till 50,6 MNOK 
(43,2). Totalt för året uppgick nettoomsättningen till 2 748,0 
MNOK (2 382,8) och rörelseresultatet till 235,1 MNOK 
(159,4).
 Byggsystem hade ett av sina bästa kvartalsresultat under 
fjärde kvartalet. Emellertid har det inom Byggmodul och 
Limträ varit en klar nedgång i efterfrågan, annulleringar och-
framflyttningar av existerande order. Generellt upplever alla 
företag i divisionen en skärpt konkurrens om de projekt som 
utlyses. Nedgången i marknadsaktiviteten beror delvis på 
att konjunkturnedgången gör att vissa byggherrar skrinläg-
ger sina projekt på grund av ändrade förutsättningar, och en 
stor andel beror också på bristande finansiering. Detta har 
medfört att företagen inom Byggsystem, med undantag av 
Elektro, har haft en klar nedgång i orderreserven under fjärde 
kvartalet.
 Verksamheten inom Byggmodul är en av de mest personal-
intensiva i Moelvenkoncernen, och det är också Byggmodul 
som hittills har upplevt den största minskningen i orderin-
gång. De konjunkturbetingade kapacitetsreduktionerna får 
därför de största personalmässiga konsekvenserna inom 
detta område. 
 I december beslutades det att starta investeringen i en ny 
fabrik för större limträkonstruktioner vid Moelven Töreboda 
AB. Byggandet startar år 2009 och skall stå färdigt hösten 
2010. 

Övriga verksamheter
Utöver moderbolaget Moelven Industrier ASA, omfattar 
området gemensamma tjänster som bland annat timme-
rinköp, bioenergi, innovation, ekonomi, finans, försäkring, 
IKT, kommunikation och personal. Dessutom omfattar områ-
det vissa mindre, operativa aktiviteter och tillgångar som inte 
hör till koncernens kärnverksamhet. Vid utgången av fjärde 
kvartalet fanns det inom detta område totalt 90 (91) anställ-
da, varav 24 (27) är kvinnor. 39 (37) arbetar i Sverige och 51 
(54) i Norge. Bokfört värde av rörelseoberoende tillgångar var 
cirka 10 MNOK (20).
Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 118,7 
MNOK (113,9) och rörelseresultatet till minus 8,9 MNOK 
(minus 13,0). Totalt för året uppgick nettoomsättningen till 
388,5 MNOK (368,9), och rörelseresultatet till minus 27,1 
MNOK (minus 38,6).

Anställda
Under fjärde kvartalet var den totala sjukfrånvaron 5,32 pro-
cent (6,31) eller 15 412 (16 682) hela arbetsdagar. 
Totalt arbetades det 194 550 (197 697) dagar under fjärde 
kvartalet. Sjukfrånvaro p.g.a. långtidssjukskrivningar utgjorde 
2,59 procent (3,15).
 Antalet personskador med påföljande frånvaro var 29 (21). 
Detta motsvarar 19,9 (14,2) skador som orsakat frånvaro per 
miljon arbetade timmar. Skadefrekvensen utvecklade sig i 
negativ riktning år 2008 och ligger på en oacceptabel nivå. 
Det kommer därför att fästas ytterligare uppmärksamhet på 
att reducera denna framöver.
 Vid utgången av fjärde kvartalet hade koncernen totalt 
3 285 (3 425) anställda. 
Totalt 1 756 (1 802) av dessa är anställda i norska företag, 
1 492 (1 590) i svenska, 27 (25) i danska och 10 (8) i andra 
länder. Av de anställda är 326 kvinnor och 2 959 män.

Internationell redovisningsstandard (IFrS)
Moelven Industrier ASA är, som ett icke börsnoterat företag, 
inte ålagt att offentliggöra redovisning som är utarbetad 
enligt IFRS (International Financial Reporting Standards). 
Redovisningen är utarbetad enligt norska redovisningsstan-
darder, men tabellen nedan visar vad effekterna av rapporte-
ring enligt IFRS skulle ha varit. 
De största skillnaderna uppstår som följd av behandlingen av 
pensionsåtaganden, hanteringen av finansiella instrument 
och behandlingen av aktieutdelning. Effekterna av de finansi-
ella instrumenten varierar i förhållande till uppskattningen av 
marknadsvärdet vid rapporteringstidpunkten. 
Finansiella instrument används för att säkra förutsägbarhet 
med hänsyn till både valutakurser och räntenivåer. Avtal om 
fasta räntor används för att säkra stabila räntor på acceptabla 
nivåer, medan valutaterminer används för att säkra att försäl-
jning i främmande valutor kan växlas till kända kurser. Under 
december föll räntenivåerna i både Norge och Sverige kraftigt. 
Samtidigt sjönk värdet av den norska och svenska kronan 
gentemot Euron. Dessa fenomen medförde att marknadsvär-
dena av tidigare ingångna säkringar föll kraftigt och gav en 
orealiserad förlust på MNOK 114,6 vid årsskiftet

 

4:e kvartalet

MNOK 

Hela året
IFRS    2008  2007 2006 2008 2007  2006

Resultaträkning

Brutto rörelseresultat (eBITdA)   10,2 220,0 208,8 351,5 1.166,6 560,8

rörelseresultat (eBIT)   -45,2 176,6 161,7 156,3 992,8 387,7

resultat efter finansposter   -156,7 178,2 148,0 5,8 971,6 361,5

Förändringar 4:e kvartalet

MNOK 

Hela året
    2008  2007 2006 2008  2007 2006

Balansräkning

eget kapital   -65,7 149,2 113,7 1.597,9 1.858,8 1.301,9

Totalkapital   -187,7 20,3 -36,4 3.632,3 3.607,6 3.060,7

Soliditet (i %)   0,4 3,9 4,1 44,0 52,1 42,5
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För kvartalen  år 2006 – 2008 För kvartalen år 2006 – 2008

Nettoomsättning och marginaler Soliditet   

    2008 2007 2006 2008 2007 2006 

Kassaflöde från operationella aktiviter   127,1 402,7 234,5 223,9 1.013,7 512,3 

   Kassaflöde från resultatposter   1,2 226,8 198,4 326,7 1.165,6 480,6 

   Kassaflöde från arbetande kapital   125,9 175,9 35,6 -102,8 -151,9 31,7 

Kassaflöde från investeringsaktiviteter   -113,6 -143,2 -60,1 -333,2 -304,0 -196,4

Kassaflöde från finansieringsaktiviteter   -1,6 -268,7 -162,1 61,4 -683,6 -293,9

Förändring i likviditet under perioden   11,9 -9,2 -35,7 -47,9 26,1 22,0

likviditetsbehållning   11,9 -9,2 -35,7 29,8 77,7 51,6

outnyttjade långfristiga krediter   15,6 63,6 215,1 752,2 1.160,6 907,6

Disponibel	likviditet   27,5 54,4 179,4 782,0 1.238,3 959,2

MNOK

Hela åretFörändringar 4:e kvartalet
Kassaflöde

Hela året

    

Ingående eget kapital   1.699,1 1.759,2 1.221,1 1.569,7 1.233,7 1.076,4 

Periodens resultat/årsresultat - före minoritetsandelar   -47,6 128,7 101,9 77,3 683,6 239,5 

valutadifferens   40,8 14,3 3,2 45,6 -22,6 11,0 

Avsatt till aktieutdelning   0,0 -336,8 -97,2 0,0 -336,8 -97,2 

Förändring i reklassificerad anläggningstillgång   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 

Minoritetsintressen   1,1 4,3 -0,7 0,8 0,0 0,2 

Periodens/årets förändring   -5,7 -189,5 12,6 123,7 336,0 157,3 

Summa	eget	kapital	NGAAP	 	 	 1.693,4 1.569,7 1.233,7 1.693,4 1.569,7 1.233,7

IFrS effekter      -95,5 308,3 68,2

Summa eget kapital IFRS      1.597,9 1.878,0 1.301,9           

MNOK 

Förändringar 4:e kvartalet
Förändringar i eget kapital för koncernen  2008 2007 2006 2008 2007 2006 
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Moelven ger folk goda rum

Framtidsutsikter
Eftersom Eftersom huvuddelen av Moelvens leveranser går 
till byggnadsändamål och detta är en av de sektorer som 
drabbats hårdast av lågkonjunkturen, är utsikterna för 2009 
sämre än de var vid ingången av 2008. Priserna för industri-
trä av gran och furu i Europa antas nu ligga nära sin lägsta 
nivå och utmaningen för sågverksdivisionen är att fullfölja 
de påbörjade kostnadsanpassningarna så att också de nya 
prisnivåerna kan ge ett positivt resultat. För hyvleridivisionen 
ger den betydande andelen leveranser till renovering samt 
om- och tillbyggnad en mer stabil aktivitetsnivå, men reduk-
tioner i efterfrågan kommer också i denna division att kräva 
betydande kapacitets- och kostnadsanpassningar. För bygg-
systemdivisionen kommer de betydande kapacitetsreduk

tioner som påbörjades under 2008 att få effekt under första 
halvåret. Även för denna division är det aktiviteten riktad mot 
nya näringslivsfastigheter som avtar mest. För koncernen 
totalt, räknar styrelsen med att nettoomsättningen kommer 
att bli ca 1 miljard norska kronor lägre än föregående år. Detta 
kommer också att medföra ett försvagat resultat, men kon-
cernen har en finansiell handlingsfrihet som är tillräcklig även 
i en krävande marknadssituation.

Styrelsen i Moelven Industrier ASA
Moelv den 22 januari 2009

Moelven bygger sin existens på att ge folk goda rum. 
Det är ett löfte vi ger våra kunder. 

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 3 285 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.

Detta är Moelven


