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Per 31.12.

1/1 - 30/9

  2008 2007 2006 2008 2007 2006 2007 2006

Immateriella tillgångar 1,6 -0,9 -1,3 11,3 5,9 9,7 7,1 8,4

Anläggningstillgångar 47,2 2,6 48,9 1.291,2 1.117,2 1.074,2 1.214,9 1.135,6

Finansiella anläggningstillgångar 0,2 -3,4 -1,5 59,7 72,5 90,3 58,9 73,8

Summa anläggningstillgångar 49,0 -1,7 46,1 1.362,2 1.195,6 1.174,2 1.280,9 1.217,8

Varulager - 213,6 -113,2 -193,1 1.164,5 993,0 774,5 1.301,9 846,5

Fordringar - 37,6 -13,0 -21,5 1.259,2 1.308,7 1.051,0 943,7 955,7

Likvida medel - 21,9 16,7 24,4 17,9 86,9 87,3 77,7 51,6

Summa omsättningstillgångar - 273,1 -109,5 -190,2 2.441,6 2.388,6 1.912,8 2.323,3 1.853,8

Summa tillgångar - 224,1 -111,2 -144,1 3.803,8 3.584,2 3.087,0 3.604,2 3.071,6

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

Övrigt eget kapital 2,4 161,6 56,8 1.051,4 1.111,5 573,4 922,0 586,0

Summa eget kapital 2,4 161,6 56,8 1.699,1 1.759,2 1.221,1 1.569,7 1.233,7

Långfristiga skulder inkl. avsättn för åtaganden - 218,2 -339,7 -177,1 838,4 481,7 880,3 408,1 670,9

Kortfristiga skulder - 8,3 66,9 -23,8 1.266,3 1.343,3 985,6 1.626,4 1.167,0

Summa skulder - 226,5 -272,8 -200,9 2.104,7 1.825,0 1.865,9 2.034,5 1.837,9

Summa eget kapital och skulder - 224,1 -111,2 -144,1 3.803,8 3.584,2 3.087,0 3.604,2 3.071,6

MNOK      

Per 30.09.

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

  2008 2007 2006 2008 2007 2006 2007 2006 

Netto rörelsemarginal/EBIT (i %) 0,3 14,0 5,1 3,3 13,7 4,6 12,5 5,6

Brutto rörelsemarginal/EBITDA (i %) 3,1 16,3 7,8 5,8 15,9 7,2 14,7 8,2

Resultat per aktie (i NOK) - 0,02 1,38 0,40 0,96 4,37 1,07 5,28 1,85

Kassaflöde per aktie (i NOK) 0,40 2,28 0,90 2,51 7,25 2,55 9,00 3,71

Soliditet (i %) - 0,3 5,8 3,5 44,7 49,1 39,6 43,6 40,2

Investeringar 90,9 52,8 73,1 217,8 169,8 169,7 292,4 244,6

Avkastning på sysselsatt kapital - årsbas (i %) 0,7 47,4 16,4 12,3 54,0 14,8 52,7 19,6

Sysselsatt kapital - 105,9 -41,4 -140,7 2.167,4 1.994,8 1.962,3 1.801,4 1.752,0

Netto räntebärande skulder - 196,5 -261,8 -221,9 616,0 203,3 653,9 154,0 466,7

Netto rörelsekapitalbindning - 280,7 -112,2 -216,1 1.802,6 1.680,9 1.343,6 1.621,4 1.255,6

Antal anställda 3.479 3.328 3.232 3.454 3.335 3.235 3.425 3.210

Sjukfrånvaron (i %) 5,80 6,64 5,62 5,79 6,33 5,87 6,32 5,89

Frekvens av skador med frånvaro 13,0 23,2 19,2 17,8 18,8 17,3 17,5 17,3

Antal aktieägare 968 972 984 968 972 984 967 972

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

  2008 2007 2006 2008  2007 2006 2007  2006

Nettoomsättning 1.780,0 1.852,9 1.588,9 5.933,6 5.960,8 4.861,6 7.944,0 6.692,4

Avskrivningar 48,6 43,3 43,0 143,6 132,9 129,4 177,0 177,6

Varukostnader 1.221,9 1.086,9 1.050,5 3.919,9 3.481,3 3.131,0 4.621,2 4.218,9

Övriga rörelsekostnader 503,4 463,7 414,0 1.672,5 1.532,8 1.378,5 2.156,2 1.922,7

Rörelseresultat 6,1 259,0 81,5 197,6 813,8 222,7 989,6 373,2

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

Räntor och övriga finansiell a intäkter 0,8 3,9 2,6 10,0 8,8 9,5 8,8 7,1

Räntor och övriga finansiella kostnader - 10,0 -6,4 -12,6 - 33,2 -24,8 -37,0 -26,3 -40,0

Resultat före skatt - 3,6 256,8 70,6 173,5 796,4 193,3 972,2 336,4

Beräknat skatt på resultat - 1,0 77,6 20,3 48,6 229,7 55,7 276,8 96,9

Minoritetsinteressen 1,3 -0,8 0,6 - 0,3 -4,3 0,9 -4,1 0,2

Periodens resultat/Årsresultat - 1,3 178,5 50,9 124,6 562,4 138,5 691,3 239,7

Förändringar 3:e kvartalet

3:e kvartalet
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Huvuddrag
Den internationella finanskrisen, med ursprung i den ameri-
kanska bostadsmarknaden, drabbar även Moelvenkoncernen. 
Som leverantör av produkter och tjänster till en sektor som 
står centralt i utvecklingen av finanskrisen, är Moelvens 
sågverksdivision bland de aktörer som tidigt har påverkats. 
Konjunkturbilden visade redan innan krisen till fullo slog ut 
under tredje kvartalet att aktiviteten inom bygg- och anlägg-
ningsverksamheten var på väg ned från rekordnivåerna år 
2006 och 2007. Moelvenkoncernen startade därför redan 
tidigt under 2008 anpassningen av verksamheten till den 
ändrade marknadssituationen. Koncernen har över tid uppar-
betat en soliditet som ger god förmåga att genomföra en 
sådan anpassningsprocess. 
 Produktionen av industriträ är i avtagande eftersom flera 
aktörer anpassar kapaciteten både till den reducerade efter-
frågan och till en reducerad råvarutillgång i vissa regioner. 
Medan priserna på sågtimmer har reducerats under 2008 
jämfört med fjolåret, har massavirkespriserna hållit sig bät-
tre och bidragit till att råvarutillgången har varit bättre än 
om även dessa priser skulle ha fallit. Nedgången i priserna på 
sågtimmer har hittills varit betydligt mindre än nedgången i 
färdigvarupriserna som fortsatte under tredje kvartalet, om 
än i en lägre takt än tidigare. 
 Bostadsbyggandet i Skandinavien minskar, men från 
mycket höga nivåer. Aktiviteten inom renovering och under-
håll är fortfarande hög, även om det också här registreras en 
fallande tendens. Efterfrågan på hyvlade produkter har hållit 
sig bättre på hemmamarknaden i Skandinavien än på export-
marknaderna.

Byggsystemdivisionen är, bortsett från den verksamhet som 
anknyter till segmentet för modulbaserat lägenhetsbyggande, 
den del av koncernen som är minst påverkad av den ändrade 
konjunkturbilden. Den positiva utvecklingen från första halv-
året i divisionen har fortsatt också under det tredje kvartalet 
och den levererar resultat som är bättre än vid samma tid i 
fjol.
 Till följd av konjunkturnedgången har också 
Moelvenkoncernen tvingats att ställa om flera företag i takt 
med nedgången i efterfrågan. Detta har medfört personal-
minskningar i både norska och svenska koncernföretag. Totalt 
kommer koncernen under året att reducera bemanningen 
med cirka 200 personer. Av dessa har omkring 50 varit inhyr-
da. De övriga personalminskningarna är en kombination av 
länge planerade effektiviseringsåtgärder, avveckling av pro-
duktionslinjer på vissa platser, naturlig avgång, uppsägningar 
och permitteringar. Det vidtas åtgärder i alla berörda företag 
för att göra omställningarna så lite påfrestande som möjligt 
för de anställda.
 Moelven Töreboda lanserade den 1 oktober ett nytt 
dimensioneringsprogram, Finnwood, för att förenkla använd-
ningen av limträ och Kerto. Användaren kan med hjälp av  
programmet lätt beräkna bärande konstruktioner på egen 
hand. Programmet är gratis och kan laddas ned från www.
moelven.se.
 Företaget MjøsCon AS, som samarbetar med Moelven, 
har tilldelats DnB NORs Innovationspris 2008 i kategorin 
”Nyskapande” för en ny typ av isolerad regelstolpe av trä. 
Produkten är en kombination av trä och polyuretan som ger 

Förvaltningsberättelse

•	Positivt	resultat	för	koncernen	tack	vare	ett	mycket	gott	resultat	för	Byggsystemdivisionen
•	Mycket	krävande	marknadsförhållanden	för	sågverksdivisionen.
•	Nettoomsättningen	för	tredje	kvartalet	uppgick	till	1	780	MNOK	(1	853)	
•	Rörelseresultatet	för	tredje	kvartalet	uppgick	till	6	MNOK	(259)	
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både styrka och isolering, och kan därför medverka till att öka 
användandet av trä i konstruktioner. Moelven Utvikling AS 
och Moelven Wood AS är i färd med att utveckla regeln till en 
kommersiell byggkomponent.
 Koncernen lanserade i september sina nya internetsidor. 
Sidorna finns på www.moelven.no, www.moelven.se och 
www.moelven.dk, eller via moelven.com.

Rörelseintäkter och -resultat    
Nettoomsättning och rörelseresultat för koncernen under 
tredje kvartalet uppgick till 1 780,0 MNOK (1 852,9) respek-
tive 6,1 MNOK (259,0). Totalt för årets tre första kvartal 
uppgick nettoomsättningen till 5 933,6 MNOK (5 960,8) och 
rörelseresultatet till 197,6 MNOK (813,8).  
 Den totala nettoomsättningen föll jämfört med fjolåret, 
huvudsakligen som en följd av starkt reducerade priser på 
färdiga varor för Timber och Wood. Byggsystem ökade å sin 
sida nettoomsättningen. Byggsystem hade också en ökning 
i rörelseresultat jämfört med fjolåret, medan en betydande 
nedgång i rörelseresultat för Timber och Wood ligger bakom 
den kraftiga nedgången av det samlade rörelseresultatet för 
koncernen.       
 Resultatet före skatt för årets tre första kvartal uppgick till 
173,5 MNOK (796,4). Resultatet efter skatt och minoritetsin-
tressen uppgick till 124,6 MNOK (562,4)

Investeringar, finansiell ställning och finansiering
Under tredje kvartalet har det genomförts investeringar på 
totalt 90,9 MNOK (52,8). För årets tre första kvartal utgör 
investeringarna 217,8 MNOK (169,8). 
 Ökningen i investeringsnivån följer koncernens långsiktiga 
strategiplan. För år 2008 har det planerats en betydande 
ökning i investeringsnivån jämfört med föregående år. 

 Vid utgången av tredje kvartalet var koncernens samlade 
tillgångar bokförda till 3 803,8 MNOK (3 584,2). 
 Lagernivåerna inom Timber och Wood, som tidigare under 
innevarande år har legat över fjolårets är nu tillbaka på en 
mer normal nivå. Ökningen i balansomslutningen jämfört 
med fjolåret beror därför huvudsakligen på den höga aktivi-
tetsnivån inom Byggsystem, samt effekten av att Moelven 
Trysil AS kom in i koncernen från och med november år 2007.
 Kassaflödet från verksamheten under tredje kvartalet upp-
gick till 52,4 MNOK (295,9), motsvarande NOK 0,4 per aktie 
(2,28). Totalt för årets tre första kvartal var kassaflödet från 
verksamheten 325,5 MNOK (938,8), motsvarande NOK 2,51 
per aktie (7,51). 
 Netto räntebärande skulder uppgick till 616,0 MNOK 
(203,3) vid utgången av tredje kvartalet. 
 Moelvenkoncernens långfristiga krediter har en återstå-
ende löptid på mer än 2 år. Likviditetsreserven vid utgången 
av tredje kvartalet var 754,5 (1.183,9).
 Huvudorsakerna till ökningen av den räntebärande skulden 
jämfört med fjolåret är den aktieutdelning på 336,8 MNOK 
som utbetalades i maj samt ökad kapitalbindning inom 
Byggsystem till följd av den höga aktivitetsnivån.
 Omkring hälften av koncernens tillgångar är bokförda i 
svenska kronor, och kursutvecklingen från 0,84 den 30 sep-
tember 2007 till 0,85 den 30 september 2008 har medfört 
en ökning i balansomslutningen på omkring 30 MNOK. 
 Det egna kapitalet har värderats under förutsättning av 
fortsatt drift, och utgjorde vid utgången av tredje kvartalet  
1 699,1 MNOK (1 759,2). Detta motsvarar NOK 13,12 (13,58) 
per aktie. Soliditeten var 44,7 procent (49,1). Vid omräkning 
av koncernens svenska dotterbolag till samma valutakurs 
som vid utgången av tredje kvartalet 2007, skulle det egna 
kapitalet ha varit cirka 1 684 MNOK (1 730) motsvarande en 
soliditet på cirka 44,3 procent (49,4).

MNOK.

Hela året

  2008 2007 2006 2008 2007 2006 2007 2006

Nettoomsättning
Timber 499,0 668,9 579,8 1.912,7 2.397,0 1.916,4 3.136,4 2.642,0

Wood 674,1 778,5 642,7 2.084,8 2.254,9 1.815,4 2.914,6 2.453,4

Byggsystem 633,2 522,2 439,7 2.112,6 1.709,0 1.387,4 2.382,8 1.937,5

    Limträ 139,8 112,6 108,6 407,9 348,4 305,0 483,1 424,9

    Elektro 107,4 80,3 54,2 327,1 257,6 155,5 358,4 219,4 

    Byggmoduler 217,3 198,6 146,1 821,3 676,8 529,8 944,4 736,1 

    Bygginredning 175,0 138,9 138,1 577,6 453,8 421,7 633,8 593,6

övrigt/Elimineringar - 26,3 - 116,7 - 73,3 - 176,5 - 414,4 - 257,6 - 489,8 - 340,5

Koncern 1.780,0 1.852,9 1.588,9 5.933,6 5.960,8 4.861,6 7.944,0 6.692,4 

Röreleresultat 

Timber - 80,8 121,4 18,0 - 62,2 436,5 86,9 544,4 166,7

Wood 27,9 103,2 33,4 93,5 286,6 73,5 324,4 113,0

Byggsystem 65,4 40,3 33,7 184,5 116,2 80,3 159,4 121,8

   Limträ 16,2 9,5 9,4 32,6 21,1 18,3 24,4 25,4

   Elektro 1,7 0,8 1,7 6,1 5,7 1,6 5,9 3,7 

   Byggmoduler 24,6 14,6 7,9 82,1 46,6 27,0 66,0 37,8

  Bygginredning 22,9 15,4 14,7 63,7 42,9 33,3 63,0 54,8

övrigt - 6,4 - 5,9 - 3,6 - 18,2 - 25,5 - 18,0 - 38,6 - 28,3

Koncern 6,1 259,0 81,5 197,6 813,8 222,7 989,6 373,2 

1/1 - 30/9
Divisioner
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Divisionerna

Timber
Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 499,0 
MNOK (668,9) och rörelseresultatet till minus 80,8 MNOK 
(plus 121,4). Totalt för årets tre första kvartal uppgick net-
toomsättningen till 1 912,7 (2 397,0) och rörelseresultatet till 
minus 62,2 (plus 436,5).
 Marknadssituationen för industriträ har markant försäm-
rats sedan år 2007. Från en situation med starkt efterfråge-
överskott och höga prisnivåer, har efterfrågan nu reducerats 
och priserna har fallit kraftigt. Nedgången i nettoomsättning 
från fjolåret beror huvudsakligen på de reducerade priserna.
Timmerpriserna reagerar långsammare för prisändringar 
på marknaden, och har fallit mindre än virkespriserna. 
Sågverkens marginaler har därför kraftigt reducerats och har 
under den senaste tiden varit negativa. Utöver negativa mar-
ginaler har de fallande marknadspriserna på färdigvaror gjort 
det nödvändigt att skriva ned värdet av lagerbehållningen.  
Även om timmerpriserna faller, kommer de sist förhandlade 
leveransavtalen att ge räkenskapsmässig effekt först från 
omkring årsskiftet. Det har dessutom varit nödvändigt att 
vidta åtgärder för att anpassa divisionens verksamhet till de 
rådande marknadsförhållandena. Förutom de investeringar 
som görs med hänsyn till råvaruutnyttjande och förädlings-
kostnader, omfattar detta en minskning av produktionen på 
flera anläggningar. 
De stora investeringarna som gjorts i Våler och Valåsen har 
under tredje kvartalet medfört en positiv produktivitetsut-
veckling.
Redan under det andra kvartalet beslutades det att sågverks-
verksamheten på Moelven Tom Heurlin AB skall avvecklas. 
Detta kommer att verkställas under fjärde kvartalet. 

Wood
Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 674,1 
MNOK (778,5) och rörelseresultatet till 27,9 MNOK (103,2). 
Totalt för årets tre första kvartal uppgick nettoomsättningen 
till 2 084,8 (2 254,9) och rörelseresultatet till 93,5 (286,6).
De fallande marknadspriserna för industriträ har medfört 

en negativ prispress även för Woods produkter. Samtidigt 
medför en lägre aktivitet inom byggbranschen minskad efter-
frågan. Aktiviteten inom renovering och underhåll har hållit 
sig bättre än igångsättandet av nya projekt, och bidragit till 
att begränsa nedgången i efterfrågan. Även inom Wood har 
fallande marknadspriser gjort det nödvändigt med betydande 
lagernedskrivningar för att lagervärdena skall harmoniera 
med dagens marknadspriser. Även om de rena hyvlerierna 
använder industriträ som råmaterial och därmed får sin 
råvarukostnad reducerad i takt med fallande marknadspriser 
på industriträ, har Wood med sina kombinerade enheter en 
betydande konsumtion av sågtimmer som råmaterial.
I dagens marknadssituation när nedgången i timmerpriser 
inte följer prisfallet på färdiga varor, påverkar detta resultatet 
negativt. Utöver ett fortsatt arbete med effektivisering av 
verksamheten, har det varit nödvändigt att reducera produk-
tionen för att anpassa divisionen till de rådande marknads-
förhållandena.

 
Byggsystem
Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 633,2 
MNOK (522,2) och rörelseresultatet till 65,4 MNOK (40,3). 
Totalt för årets tre första kvartal uppgick nettoomsättningen 
till 2 112,6 (1 709,0) och rörelseresultatet till 184,5 (116,2).
 Bortsett från en nedgång i efterfrågan på modulbaserade 
bostäder, har marknadsaktiviteten varit hög. I divisionen 
har den positiva utvecklingen från första halvåret fortsatt. 
Produktion och aktivitet på byggnadsplatser har legat på 
en hög nivå, och har bidragit till att både nettoomsättning 
och rörelseresultat är bättre än för samma tidsperiod i fjol. 
Ordersituationen är vid utgången av tredje kvartalet på nor-
mal nivå. Det finns tecken på svagare efterfrågan och man 
erfar att vissa projekt förskjuts i tiden till följd av osäkerheten 
på marknaden både med hänsyn till finansiering och framtida 
efterfrågan. På ROT-marknaden är aktivitetsnivån fortfaran-
de hög, och förväntas att hålla sig mer stabil än marknaden 
för nybyggnationer.
Reidar Mo avgår med pension från årsskiftet. Processen för 
att rekrytera en ny divisionschef för Byggsystemdivisionen 
har startats.
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Övriga      
Utöver moderbolaget Moelven Industrier ASA, omfattar 
området gemensamma tjänster som bland annat timmer-
inköp, innovation, ekonomi, finans, försäkring, IKT, kom-
munikation och personal. Vidare omfattar området vissa 
mindre, operativa aktiviteter och tillgångar som inte hör till 
koncernens kärnverksamhet. Vid utgången av tredje kvartalet 
fanns det inom detta område totalt 89 anställda. 38 arbetar i 
Sverige och 51 i Norge. Bokfört värde av rörelseoberoende  
tillgångar uppgick till cirka 15 MNOK (20).
Nettoomsättningen för området under tredje kvartalet upp-
gick till 80,4 MNOK (55,7) och rörelseresultatet till minus 6,4 
MNOK (minus 6,2). Totalt för årets tre första kvartal uppgick 
nettoomsättningen till 269,8 MNOK (154,9) och rörelseresul-
tatet till minus 18,2 (minus 25,6).

Anställda
Under det tredje kvartalet 2008 var den totala sjukfrånvaron 
5,80 procent (6,64) eller 9 442 (10 580) hela arbetsdagar. 
Under årets nio första månader var den totala sjukfrånvaron 
5,79 procent (6,33) eller 33 225 (34 601) hela arbetsdagar. 
Sammanlagt arbetades det 153 958 (149 450) dagar under 
tredje kvartalet, och 545 731 (517 880) under de tre första 
kvartalen. Långtidsfrånvaron utgjorde 3,18 procent (3,65) 
under kvartalet och 2,96 (3,15) under de tre första kvartalen. 
 Sjukfrånvaron har reducerats under 2008. Det arbetas mål-
medvetet på flera områden för att reducera frånvaron ytterli-
gare ned mot målet på maximalt 5 procent.
 Antalet personskador med påföljande frånvaro under kvar-
talet var 15 (26) och under de tre första kvartalen 73 (73). För 
kvartalet motsvarar detta 13,0 (23,2) skador som orsakat 
frånvaro per miljon arbetade timmar, och under de tre första 
kvartalen 17,8 (18,8). Antalet personskador är fortfarande 
oacceptabelt, och det arbetas kontinuerligt på att reducera 
antalet skador. Vid sidan av fysiska avspärrningar där mas-
kiner och utrustning kan utgöra en säkerhetsrisk, fokuseras 
det på attitydskapande arbete, HMS (hälsa, miljö, säkerhet) 
-utbildning av chefer och förbättrade säkerhetsbestämmelser. 
Vid alla nyinvesteringar läggas det vikt vid att samtidigt för-
bättra säkerhet och arbetsmiljö.
  Vid utgången av tredje kvartalet hade koncernen totalt   
3 454 (3 335) anställda. 
Sammanlagt 1 822 (1 730) av dessa är anställda i norska 
företag, 1 599 (1 575) i svenska, 23 (23) i danska och 10 (7) i 
övriga länder. Det är 343 (317) kvinnor och 3 111 (3 018) män.

Internationell redovisningsstandard (IFRS) 
Moelven Industrier ASA är, som icke börsnoterat företag, inte 
ålagt att offentliggöra redovisning som är utarbetad i enlig-
het med IFRS (International Financial Reporting Standards). 
Redovisningen är utarbetad enligt norska redovisningsstan-
darder, men huvudeffekterna av rapportering enligt IFRS från 
2005 visas i en separat tabell. 
Jämfört med IFRS uppstår de största skillnaderna till följd 
av behandlingen av pensionsåtaganden, uppskattningen av 
marknadsvärdet av finansiella instrument och behandlingen 
av aktieutdelning. 

Framtidsutsikter
I en värld som starkt präglas av en finanskris är det svårare 
än på länge att försöka förutsäga den framtida utvecklin-
gen. Det är emellertid höjt över alla tvivel att den pågående 
krisen inte är ett kortsiktigt fenomen, även om myndighe-
terna världen över tar ett allt starkare grepp om situationen. 
Moelvenkoncernen planerar dock för att finanskrisen består 
en tid framöver.
För Moelvenkoncernen ser de realekonomiska konsekvenser-
na av finanskrisen hittills ut att bli störst inom nybyggnation 
av bostäder och vissa typer av näringslivsbyggnader. ROT och 
offentligt byggande berörs minst. 
Koncernen planerar för ett par år med lägre efterfrågan och 
har både verksamhetsmässig och finansiell förmåga att han-
tera detta.
Investeringsnivån för år 2008 följer i huvudsak den fast-
ställda planen. Investeringsplanen för 2009 har däremot 
korrigerats något, så att vissa investeringsprojekt har skjutits 
framåt i tiden.
Styrelsen förväntar sig att nettoomsättning och resultat för 
2008 kommer att bli betydligt lägre än för år 2007. 
 

 
styrelsen i Moelven Industrier AsA
Moelv den 16 oktober 2008

MNOK.

1/1 - 30/09 Hela året
IFRS

 

  2008  2007 2006 2008  2007 2006 2007 2006

Resultaträkning
Brutto rörelseresultat (EBITDA) 54,7 302,1 124,4 341,3 946,6 352,0 560,8 560,8

Rörelseresultat (EBIT) 7,3 259,7 82,6 201,5 816,2 226,0 387,7 387,7

Resultat efter finansposter - 24,7 255,4 68,6 162,5 793,3 213,5 361,5 361,5

1/1 - 30/09

MNOK.

Hela året

  2008 2007 2006 2008  2007 2006 2007  2006

Balansräkning
Eget kapital - 12,4 160,8 55,2 1.663,6 1.728,2 1.188,2 1.878,0 1.301,9

Totalkapital - 222,6 -109,9 -146,9 3.820,0 3.587,2 3.097,1 3.607,5 3.060,7

Soliditet (i %) 2,1 5,8 3,4 43,5 48,2 38,4 52,1 42,5

3:e kvartalet

Förändringar i 3:e kvartalet
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För kvartalen åren 2006 – 2008 För kvartalen åren 2006 – 2008

Nettoomsättning	och	marginaler Soliditet

  2008 2007 2006 2008 2007 2006 2007 2006

Kassaflöde från operationella aktiviter 471,6 482,8 295,9 96,8 611,0 325,8 1.1013,7 512,3 

   Kassaflöde från resultatposter 52,4 295,9 116,8 325,5 938,8 329,7 1.165,6 480,6  
Kassaflöde från arbetande kapital 419,2 186,9 179,1 - 228,7 -327,8 -3,9 -151,9 31,7 

Kassaflöde från investeringsaktiviteter - 92,3 -52,8 -66,9 - 219,6 -160,8 -136,3 -304,0 -196,4
Kassaflöde från finansieringsaktiviteter - 401,2 -413,3 -204,6 63,0 -414,9 -131,8 -683,6 -293,9
Förändring i likviditet under perioden - 21,9 16,7 24,4 - 59,8 35,3 57,7 26,1 22,0
Likviditetsbehållning - 21,9 16,7 24,4 17,9 86,9 87,3 77,7 51,6
Outnyttjade långfristiga krediter 201,8 216,5 168,2 736,6 1.097,0 692,5 1.160,6 907,6
Disponibel likviditet 179,9 233,2 192,6 754,5 1.183,9 779,8 1.238,3 959,2

MNOK.

Hela året3:a kvartalet
Kassaflöde

Per 31/12

  2008 2007 2006 2008 2007 2006 2007 2006

Ingående eget kapital 1.696,7 1.597,6 1.164,3 1.569,7 1.233,7 1.076,4 1.233,7 1.076,4

Periodens resultat/årsresultat - före minoritetsand. - 2,6 179,2 50,3 124,9 566,7 137,6 695,4 239,5

Valutadifferens 3,7 - 16,8 5,9 4,8 - 36,9 7,8 - 22,6 11,0

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

Minoritetsintressen 1,3 - 0,8 0,6 - 0,3 - 4,3 0,9 0,0 0,2

Periodens/årets förändring 2,4 161,6 56,8 129,4 525,5 144,7 336,0 157,3

Summa eget kapital NGAAP 1.699,1 1.759,2 1.221,1 1.699,1 1.759,2 1.221,1 1.569,7 1.233,7

IFRS effekter    - 35,5 -30,4 -32,9 308,3 68,2

Summa eget kapital IFRS    1.663,6 1.728,8 1.188,2 1.878,0 1.301,9           

MNOK.

Per 30/09

Förändringar	i	eget	kapital	för	koncernen

Förändringar 3:e kvartalet

Förändringar 3:e kvartalet
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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
HUGIN Online:
www.huginonline.no/MOE/

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 verksam-
heter i Skandinavien och 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 Skandi-
navien. En viktig konkurrensfördel är divisionens rationella distribu-  
tionsapparat 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 konstruk-
tion. Koncernen består totalt av 46 operativa enheter i Norge, Sverige 
och Danmark och har 3 454 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 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


