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Kvartalsredovisning

Midtbyen i Trondheim har bärande limträkonstruktioner och brandsäker fasadbeklädnad som levererats av Moelven.
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PPeerr  3311//1122

11//11  --  3300//99

22000066 2005 2004 22000066 2005 2004 2005 2004

Immateriella tillgångar --11,,33 -1,0 -1,0 99,,77 10,4 9,4 10,6 9,6

Anläggningstillgångar 4488,,99 -2,5 8,5 11..007744,,22 1.049,2 1.137,1 1.035,8 1.137,6

Finansiella anläggningstillgångar --11,,55 1,1 -1,0 9900,,33 110,9 130,3 94,4 116,6

SSuummmmaa  aannllääggggnniinnggssttiillllggåånnggaarr 4466,,11 --22,,44 66,,55 11..117744,,22 11..117700,,55 11..227766,,88 11..114400,,88 11..226633,,88

Varulager --119933,,11 -114,0 -112,8 777744,,55 839,6 869,7 967,1 908,3

Fordringar och likvida medel 22,,99 3,6 19,0 11..113388,,33 966,1 892,6 856,2 712,1

SSuummmmaa  oommssäättttnniinnggssttiillllggåånnggaarr --119900,,22 --111100,,55 --9933,,88 11..991122,,88 11..880055,,77 11..776622,,33 11..882233,,33 11..662200,,44

SSuummmmaa  ttiillllggåånnggaarr --114444,,11 --111122,,99 --8877,,22 33..008877,,00 22..997766,,22 33..003399,,11 22..996644,,11 22..888844,,22

Aktiekapital* 00,,00 0,0 0,0 664477,,77 647,7 647,7 647,7 647,7

Övrigt eget kapital 5566,,88 13,3 4,4 557733,,44 442,0 454,1 428,7 425,1

SSuummmmaa  eeggeett  kkaappiittaall 5566,,88 1133,,33 44,,44 11..221111,,11 11..008899,,77 11..110011,,88 11..007766,,44 11..005533,,44

Långfristiga skulder inkl. avsättn för åtaganden --117777,,11 -32,1 -24,4 888800,,33 977,8 1.114,4 886,7 1.012,3

Kortfristiga skulder --2233,,88 -94,1 -67,3 998855,,66 908,7 822,9 1.011,0 818,5

SSuummmmaa  sskkuullddeerr --220000,,99 --112266,,22 --9911,,77 11..886655,,99 11..888866,,55 11..993377,,33 11..888877,,77 11..883300,,88

SSuummmmaa  eeggeett  kkaappiittaall  oocchh  sskkuullddeerr --114444,,11 --111122,,99 --8877,,22 33..008877,,00 22..997766,,22 33..003399,,11 22..996644,,11 22..888844,,22

Netto räntebärande skulder --222211,,99 -186,2 -100,5 665533,,99 772,4 940,5 750,5 872,3

Sysselsatt kapital --114400,,77 -137,1 -96,0 11..996622,,33 1.932,7 2.042,0 1.856,5 1.943,7

Netto rörelsekapitalbindning --221166,,11 -177,4 -127,0 11..334433,,66 1.248,3 1.258,0 1.250,4 1.128,7

MNOK

PPeerr  3300//99

FFöörräännddrriinnggaarr  ii  eeggeett  kkaappiittaall  fföörr  kkoonncceerrnneenn

Innggååeennddee  eeggeett  kkaappiittaall 11..116644,,33 11..007766,,44 11..009977,,44 11..007766,,44 11..005533,,44 992233,,55 11..005533,,44 992233,,55

Periodens resultat/årsresultat 5500,,33 11,9 7,2 113377,,66 45,4 21,4 67,3 -2,5

Tillgång vid nyemission 00,,00 0,0 0,0 00,,00 0,0 118,4 0,0 117,9

Valutadifferens 55,,99 0,8 -2,7 77,,88 -10,0 -2,5 -8,9 -5,0

Avsättning för aktieutdelning 00,,00 0,0 0,0 00,,00 0,0 -1,1 -32,4 -20,5

Egna aktier 00,,00 0,0 0,0 00,,00 0,0 38,3 0,0 38,3

Förändring i reklassificerad anläggning 00,,00 0,0 0,0 --11,,66 0,0 4,5 -3,6 1,0

Minoritetsintressen 00,,66 0,6 --0,1 00,,99 0,9 -0,4 0,6 0,7

PPeerriiooddeennss//åårreettss  fföörräännddrriinngg 5566,,88 13,3 4,4 114444,,77 36,3 178,3 23,0 129,9

SSuummmmaa  eeggeett  kkaappiittaall 11..222211,,11 11..008899,,77 11..110011,,88 11..222211,,11 11..008899,,77 11..110011,,88 11..007766,,44 11..005533,,44

*129.542.384 aktier à 5,00 NOK korrigerat för 1.100 egna aktier.

Kvartalsredovisningen är utarbetad efter samma bokföringsprinciper som används i årsredovisningen och enligt NRS 11 om delårsredovisning.

MNOK 22000066 2005 2004 22000066 2005 2004 2005 2004

Nettoomsättning 11..558888,,99 1.412,7 1.573,4 44..886611,,66 4.476,8 4.393,1 6.004,9 5.773,2

Avskrivningar 4433,,00 45,9 41,8 112299,,44 134,7 130,1 178,0 177,5

Varukostnader 11..005500,,55 942,9 1.021,7 33..113311,,00 2.867,1 2.839,0 3.809,4 3.667,3

Övriga rörelsekostnader 441144,,00 401,6 473,5 11..337788,,55 1.361,9 1.359,9 1.858,9 1.858,1

RRöörreellsseerreessuullttaatt 8811,,55 2222,,33 3366,,44 222222,,77 111133,,11 6644,,11 115588,,66 7700,,33

Intäkter från investeringar i närstående bolag --00,,99 -0,2 -0,5 --11,,99 -2,7 -2,4 -3,4 -3,7

Räntor och övriga finansiella intäkter 22,,66 1,1 2,8 99,,55 6,7 7,5 4,5 10,6

Räntor och övriga finansiella kostnader -1122,,66 -13,1 -16,0 --3377,,00 -41,5 -44,0 -46,7 -60,6

RReessuullttaatt  fföörree  sskkaatttt 7700,,66 1100,,11 2222,,77 119933,,33 7755,,66 2255,,22 111133,,00 1166,,66

Beräknat skatt på resultat 2200,,33 3,3 7,4 5555,,77 30,2 4,1 45,7 19,0

Minoritetsinteressen 00,,66 0,6 -0,2 00,,99 0,9 0,4 0,6 0,7

PPeerriiooddeennss  rreessuullttaatt//ÅÅrrssrreessuullttaatt 5500,,99 77,,22 1155,,11 113388,,55 4466,,33 2211,,44 6677,,99 --11,,88

HHeellaa  åårreett
RReessuullttaattrrääkknniinngg

BBaallaannssrrääkknniinngg

33::aa  kkvvaarrttaalleett

FFöörräännddrriinnggaarr  33::aa  kkvvaarrttaalleett
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22000066 2005 2004 22000066 2005 2004 2005 2004

Netto rörelsemarginal (i %) 55,,11 2,5 1,6 44,,66 2,5 1,5 2,6 1,2

Brutto rörelsemarginal (i %) 77,,88 5,5 4,8 77,,22 5,5 4,4 5,6 4,3

Avkastning på sysselsatt kapital - årsbas (i %) 1166,,44 7,1 4,3 1144,,88 7,1 4,4 7,6 3,7

Resultat per aktie (i NOK) 00,,4400 0,09 0,06 11,,0077 0,35 0,17 0,52 -0,02

Kassaflöde per aktie (i NOK) 00,,9900 0,53 0,34 22,,5555 1,68 1,12 2,28 1,41

IInvest. i anläggningstillgångar, exkl. förvärv 7733,,11 36,7 52 116699,,77 78,0 142,0 111,6 199

Soliditet (i %) 3399,,44 36,6 36,3 3399,,66 36,6 36,3 36,3 36,5

Omsättningsandel utanför Skandinavien (i %) 2200 19 20 2200 19 20 19 21

Antal anställda 33..223322 3.192 3.247 33..223355 3.193 3.210 3.159 3.191

Antal aktieägare 998844 989 993 998844 989 993 984 989

Genomsnittligt antal aktier 112299..554411..228844 112299  551144  228844 112299  554411  228844 112299..554411..228844 112299  554411  228844 125 846 820 129 541 284 126 778 028

MNOK 

HHeellaa  åårreett

22000066 2005 2004 22000066 2005 2004 2005 2004

Kassaflöde från den löpande verksamheten 229955,,99 183,4 110,6 332255,,88 163,3 -29,5 286,1 66,5
Kassaflöde från resultatposter 111166,,88 68,3 44,4 332299,,77 217,0 140,8 295,9 178,3

Kassaflöde från arbetande kapital 117799,,11 115,1 66,2 --33,,99 -53,7 -170,3 -9,8 -111,8

Kassaflöde från investeringsverksamheten --6666,,99 -37,8 -16,8 --113366,,33 -78,8 -83,3 -85,3 -180,8

Kassaflöde från finansieringsverksamheten --220044,,66 -109,8 -47,9 --113311,,88 -31,4 136,5 -188,7 86,0

FFöörräännddrriinngg  aavv  lliikkvviiddiitteett  uunnddeerr  ppeerriiooddeenn 2244,,44 3355,,88 4455,,99 5577,,77 5533,,11 2233,,77 1122,,11 --2288,,33

Likvida medel 2244,,44 35,8 45,8 8877,,33 70,6 69,1 29,6 16,6

OOuuttnnyyttttjjaaddee  kkrreeddiitteerr 116688,,22 7733,,77 6666,,88 669922,,55 774466,,55 773311,,00 770055,,00 888899,,88

DDiissppoonniibbeell  lliikkvviiddiitteett 119922,,66 110099,,55 111122,,66 777799,,88 881177,,11 880000,,11 773344,,66 990066,,44

FFöörräännddrriinnggaarr  ggeennoomm  fföörrvväärrvv//fföörrssäälljjnniinngg  aavv  bboollaagg::

Anläggningstillgångar 00,,00 0,0 0,0 00,,00 0,4 294,8 4,4 294,8

Omsättningstillgångar 00,,00 0,0 0,0 00,,00 8,6 274,0 8,6 274,0

Likvida medel 00,,00 0,0 0,0 00,,00 5,3 32,5 5,3 32,5

SSuummmmmmaa  ttiillllggåånnggaarr 00,,00 00,,00 00,,00 00,,00 1144,,33 660011,,33 1188,,33 660011,,33

Eget kapital 00,,00 0,0 0,0 00,,00 0,0 186,4 0,0 186,4

Räntebärande skulder 00,,00 0,0 0,0 00,,00 2,2 248,0 4,7 248,0

Icke räntebärande skulder 00,,00 0,0 0,0 00,,00 12,1 166,9 13,6 166,9

SSuummmmaa  eeggeett  kkaappiittaall  oocchh  sskkuullddeerr 00,,00 00,,00 00,,00 00,,00 1144,,33 660011,,33 1188,,33 660011,,33

MNOK

HHeellaa  åårreett11//11  --  3300//99

2005: Förvärv av Mesna Installasjon AS.
2004: Förvärv av Are-Gruppen och Mobilarum AB.

11//11  --  3300//99

FFöörr  kkvvaarrttaalleenn  22000044  ––  22000066FFöörr  kkvvaarrttaalleenn  22000044  ––  22000066

KKaassssaaffllööddee

NNyycckkeellttaall

NNeettttoooommssäättttnniinngg RRöörreellsseerreessuullttaatt

FFöörräännddrriinnggaarr  33::aa  kkvvaarrttaalleett

33::aa  kkvvaarrttaalleett
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Huvuddrag
Den positiva resultatutvecklingen fortsät-
ter och har sin bakgrund i genomförda
effektiviseringsåtgärder samt en fortsatt
positiv marknadsutveckling. Styrelsens
målsättning att utveckla koncernen till
att bli marknadsledande, det naturliga
valet, vid köp av träbaserade byggproduk-
ter och tillhörande tjänster i
Skandinavien kräver dock att det konti-
nuerliga arbetet med att effektivisera
verksamheten fortsatt prioriteras högt.
Förutom nödvändigt underhåll och upp-
gradering kommer från och med 2006 en
period med ökad investeringsnivå för att
bättre anpassa koncernens enheter till en
långsiktig strategi med tanke på såväl
effektivitet, flexibilitet som fokusering på
marknaden. Eftersom efterfrågan på kon-
cernens produkter och tjänster på grund
av säsongsmässiga variationer normalt är
något lägre under tredje kvartalet, blir
investeringsprojekt som medför produk-
tionsstopp koncentrerade till denna peri-
od. Under augusti uppstod en brand vid
Moelven Telemarksbruket AS. Efteråt
har det konstaterats att befintliga rutiner,
med hänsyn till begränsning av skadorna,
har fungerat planenligt både med hänsyn

till material och fortsatt leveransduglig-
het på marknaden. Koncernens största
ägare, finska Metsäliitto Andelslag som
äger 65,2 procent av aktierna, offentlig-
gjorde i augusti att man beslutat sälja
aktierna i Moelven. Nordea Corporate
Finance är rådgivare åt Metsäliitto i sam-
band med försäljningen, som kommer att
pågå under fjärde kvartalet.

Nettoomsättning och 
resultat
Nettoomsättningen under tredje kvarta-
let ökade inom alla tre divisionerna och
slutade på 1 588,9 MNOK  (1 391,2). Det
är den fortsatt positiva konjunkturbilden
samt ökade marknadsandelar inom
enskilda segment som är de viktigaste
orsakerna till volymökningen.
Rörelseresultatet uppgick till 81,5
MNOK mot 34,9 MNOK 2005. Förutom
den generella förbättringen  av mark-
nadsförhållandena, beror en del av fram-
gången på genomförandet av en rad inter-
na effektiviseringsåtgärder. Åtgärderna
har i huvudsak varit riktade mot nyttjan-
degraden av råvarorna, koordinering av
värdekedjan och förbättrad marknadsan-

passning Även om effektiviseringsarbetet
har pågått under en längre tid finns det
ytterligare potential som kommer att
genomföras under 2006 och kommande
år. Det beror på att en väsentlig del av
åtgärderna ingår i ett flerårigt investe-
ringsprogram med delvis långa projektfa-
ser. För årets nio första månader uppgick
nettoomsättningen till 4 861,6 MNOK (4
476,8). Rörelseresultatet uppgick till
222,7 MNOK (113,1). Resultatet före
skatt uppgick till 193,3 MNOK (75,6).
Resultatet efter skatt och minoritetsin-
tressen uppgick till 138,5 MNOK (46,3). 

DIVISIONERNA

TTiimmbbeerr
Sågverksdivisionen Timber producerar
industriträ av lokal furu och gran för fort-
satt bearbetning inom annan träindustri.
Dessutom produceras ansenliga mängder
cellulosaflis, torrflis och spån som levere-
ras till andra industrier. Barken används
först och främst för att täcka energibeho-
vet inom den egna industrin. Timber
består av 14 produktionsenheter med en
total årsproduktion på knappt 1,4 miljo-

MNOK  22000066 2005 2004 22000066 2005 2004 2005 2004

NNeettttoooommssäättttnniinngg
TTiimmbbeerr 554477,,55 498,2 609,2 11..885566,,66 1.756,2 2.006,3 2.656,8 2.619,3

WWoooodd 666644,,55 590,8 543,2 11..887755,,22 1.727,1 1.586,5 2.089,5 2.063,9

BByyggggssyysstteemm 443399,,77 384,0 385,0 11..338877,,44 1.283,7 1.198,9 1.770,1 1.630,0

Limträ 110088,,55 96,9 95,3 330055,,00 295,7 286,0 402,0 387,2

Byggmoduler 119977,,66 184,5 171,4 667744,,33 629,9 541,9 886,3 736,5

Bygginredning 113388,,11 107,4 121,9 442211,,77 369,1 381,4 496,7 520,4

RRöörreelleerreessuullttaatt
TTiimmbbeerr 1166,,55 2,6 (4,0) 8844,,22 37,0 29,4 61,4 33,0

WWoooodd 3344,,99 14,3 12,9 7766,,22 44,6 23,9 56,2 29,6

BByyggggssyysstteemm 3333,,77 23,6 21,7 8800,,33 55,3 37,6 75,9 44,9

Limträ 99,,44 6,3 6,9 1188,,33 16,2 12,9 20,0 15,6

Byggmoduler 99,,55 10,0 7,4 2288,,66 19,7 11,6 23,8 7,1

Bygginredning 1144,,77 7,3 7,3 3333,,33 19,4 13,0 32,1 22,2

11//11  --  3300//99 HHeellaa  åårreett
DDiivviissiioonneerr

FFöörrvvaallttnniinnggssbbeerräätttteellssee

33::aa  kkvvaarrttaalleett

••FFoorrttssaatttt  ffookkuuss  ppåå  eeffffeekkttiivviisseerriinngg  ssaammtt  ggooddaa  mmaarrkknnaaddssfföörrhhåållllaannddeenn  ggeerr  yytttteerrlliiggaarree  rreessuullttaattfföörrbbäättttrriinngg..

••NNeettttooiinnttääkktteerrnnaa  öökkaaddee  ttiillll  11  558899  MMNNOOKK  ((11  339911))..

••RRöörreellsseerreessuullttaatteett  öökkaaddee  ttiillll  8811,,55  MMNNOOKK  ((3344,,99))..
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ner kubikmeter industriträ. Den totala
produktionen av cellulosaflis, spån och
torrflis utgör cirka 1,4 miljoner fasta
kubikmeter. Timber hade vid utgången av
tredje kvartalet 844 anställda, varav 273 i
Norge och 571 i Sverige. Andelen kvin-
nor var 10,0 procent. Årsomsättningen
uppgår till 2,3 miljarder NOK.
Nettoomsättningen under tredje kvarta-
let uppgick till 547,5 MNOK (498,2) och
rörelseresultatet till 16,5 MNOK (2,6).
Ackumulerat för årets första nio månader
uppgick rörelseintäkterna till 1 856,6
MNOK (1 756,2) och rörelseresultatet till
84,2 MNOK (37,0). Verkställandet av
effektiviseringsåtgärder och investering-
ar inom Timber har gått enligt planerna.
Målsättningen är att erbjuda mer kundan-
passade produkter samtidigt som kost-
nadsnivån generellt reduceras och nytt-
jandegraden av råvarorna ökas. Den posi-
tiva marknadsutvecklingen har också
bidragit till resultatförbättringen i
Timber. En ökande användning av indus-
triträ i Europa samt ett något minskat
utbud av högkvalitativa nordiska produk-
ter på den europeiska marknaden har
medfört en positiv prisutveckling för
industriträ av både gran och furu. 

WWoooodd
Hyvleridivisionen Wood består av 17 pro-
duktionsenheter. Fem av dessa är kombi-
nerade sågverk och hyvlerier som produ-
cerar hyvlat byggträ, en av dem utför
även impregnering. De resterande 12
producerar lister, golv, paneler, kompo-
nenter och impregnerat byggträ.
Målsättningen är att erbjuda byggmark-
naden trävaror med högsta möjliga föräd-
lingsgrad. Närmare 80 procent går till
kunder inom handeln. Wood hade vid
utgången av tredje kvartalet 873 anställ-
da, varav 562 i Norge, 289 i Sverige och
22 i Danmark. Andelen kvinnor var 12,8
procent. Årsomsättningen uppgår till 2,2
miljarder NOK, varav 1,9 - 2,0 miljarder
är egenproducerade varor. Nettoomsätt-
ningen under tredje kvartalet uppgick till
664,5 MNOK (590,8) och rörelseresulta-
tet till 34,9 MNOK (14,3). Ackumulerat
för årets första nio månader uppgick net-
toomsättningen till 1 875,2 MNOK (1
727,1) medan rörelseresultatet uppgick
till 76,2 MNOK (44,6). I september
beslutades det att avveckla verksamhe-
ten vid Moelven Valåsen Wood AB´s pro-
duktionsenhet i Karlstad. Produktionen
kommer att överföras till andra enheter

inom koncernen. Wood har under de
senaste åren även genomfört en rad
andra lönsamhetshöjande åtgärder. Dessa
har i huvudsak varit inriktade på nyttjan-
degraden av råvaror, koordinering av vär-
dekedjan, förbättrad marknadsanpassning
samt effektivare logistiklösningar.
Huvuddelen av produktionen vid Woods
sågverk vidareförädlas av andra enheter
inom samma division. För att täcka det
totala råvarubehovet är divisionen också
beroende av att köpa industriträ från
Timber eller externa leverantörer.
Stigande priser på industriträ ökar därför
Woods råvarukostnader. För koncernen
som helhet ger prisutvecklingen en posi-
tiv effekt eftersom det totalt inom
Moelven produceras mer industriträ än
vad som förbrukas inom Wood. Med
undantag för vissa produktgrupper har
prisutvecklingen varit positiv även för
Woods produkter. Ökningen har emeller-
tid inte varit tillräckligt stor för att fullt
ut kompensera för den ökade råvarukost-
naden. Resultatförbättringen inom Wood
beror därför i huvudsak på ovannämnda
interna lönsamhetshöjande åtgärder.

BByyggggssyysstteemm
Byggsystemdivisionen består av verk-
samhetsområdena Limträ, Byggmoduler
samt Bygginredning. Gemensamt för de
16 produktionsenheterna inom divisionen
Byggsystem är att de levererar kundan-
passade, flexibla och kostnadseffektiva
bygg- och inredningssystem till projekt-
kunder i Skandinavien. Lösningarna är
alternativ till traditionellt platsbyggande
och enheterna är marknadsledande inom
sina nischer. Byggsystem hade vid
utgången av tredje kvartalet 1 438
anställda, varav 810 i Norge, 625 i
Sverige och tre i England. Andelen kvin-
nor var 6,3 procent. Årsomsättningen
uppgår till 1,7 miljarder norska kronor.
Nettoomsättningen under tredje kvarta-
let uppgick till 439,7 MNOK (384,1) och
rörelseresultatet till 33,7 MNOK (23,6).
Ackumulerat för årets första nio månader
uppgick nettoomsättningen till 1 387,4
MNOK (1 283,7) medan rörelseresultatet
uppgick till 80,3 MNOK (55,3).
Marknadsutvecklingen under tredje kvar-
talet har varit positiv, men prisutveck-
lingen har inte varit tillfredsställande
inom alla områden. Fokuseringen ligger
därför fortsatt på interna effektiviserings-
åtgärder. Investeringarna i anläggnings-
tillgångar inom Byggsystem är väsentligt

lägre än för Timber och Wood, något som
beror på att produktionsprocesserna där
är mer beroende av mänsklig arbetskraft
än vid de två övriga divisionerna.
Merparten av investeringarna som
genomförs inom divisionen under 2006 är
strategi- och marknadsanpassningar. På
grund av stora orderreserver och långa
leveranstider har det även varit nödvän-
digt med kapacitetsökningar vid vissa 

ÖÖvvrriiggaa  vveerrkkssaammhheetteerr
Förutom moderbolaget, Moelven
Industrier ASA, omfattar området
gemensamma tjänster som bland annat
anskaffning av timmer, innovation, ekono-
mi, finans och försäkring, IKT, kommuni-
kation och personal. Det ingår även
enskilda mindre, operativa aktiviteter och
tillgångar som inte tillhör koncernens
kärnverksamhet. Vid utgången av tredje
kvartalet fanns det inom detta område
totalt 80 anställda, varav 48 i Norge och
31 i Sverige. Andelen kvinnor var 32,9
procent. Bokfört värde av rörelseobero-
ende tillgångar som går in under övriga
verksamheter är cirka 29,0 MNOK
(43,0). Nettoomsättningen för andra kvar-
talet uppgick till 46,7 MNOK (36,3) och
rörelseresultatet till - 3,6 MNOK (- 5,5).
Ackumulerat efter 3:e kvartalet  uppgick
nettoomsättningen till 128,3 MNOK
(125,7) medan rörelseresultatet, inklusi-
ve en försäljningsvinst på aktier, uppgick
till - 18,0 MNOK (- 23,8). 
Dotterbolaget Moelven Bioenergi AS eta-
blerades under tredje kvartalet. På sikt
har Moelven-koncernen målsättningen
att äga 40 procent och processen för att
hitta medinvesterare har påbörjats.
Under den första investeringsfasen pla-
neras byggnation av en bioenergianlägg-
ning i Brumunddal som ska ha som mål
att producera termisk energi motsva-
rande 60-65 GWh per år, baserat på för-
nyelsebart bränsle från skog och träin-
dustri. Anläggningen ska leverera proces-
sånga och vattenburen värme till närlig-
gande industrier samt fjärrvärme för upp-
värmning i närområdet. Moelven-koncer-
nen har tidigare en årlig värmeenergipro-
duktion som motsvarar 420 GWh samti-
digt som det säljs omkring 400 000
kubikmeter biomassa för energiprodukti-
on utanför koncernen.

AAnnssttäällllddaa
Under tredje kvartalet 2006 var den tota-
la sjukfrånvaron 5,62 procent (5,98) eller
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8 635 hela arbetsdagar (9 480). För årets
första nio månader var sjukfrånvaron 5,87
procent (6,27). Totala antalet arbetsdagar
under det tredje kvartalet uppgick till 145
896 (149 385). Sjukfrånvaron för långtid-
sjukskrivna utgjorde 3,11 procent (3,51)
under tredje kvartalet, medan den under
årets första nio månader utgjorde 3,0 pro-
cent (3,3). Även om sjukfrånvaron  i sam-
hället har ökat generellt sedan 2005 har
sjukfrånvaron inom koncernen fortsatt att
utveckla sig i riktning mot koncernens
målsättning som är högst 5 procent.
Antalet personskador som ledde till från-
varo under tredje kvartalet var 21 (38).
Det motsvarar 24,9 (47,0) skador som
ledde till frånvaro per miljon arbetade
timmar. För årets första nio månader var
antalet skador som ledde till frånvaro
22,7 (24,3) per miljon arbetade timmar.
Även om skadestatistiken till en viss del
utvecklats i rätt riktning, ligger antalet
skador som leder till frånvaro fortsatt på
en oacceptabel nivå, vilket lett till att det
förebyggande arbetet intensifierats.
Genom målinriktat arbete och kartlägg-
ning över tid har man fått en hög kompe-
tens internt i koncernen när det gäller
riskförhållanden och skadeorsaker. Denna
kompetens utnyttjas nu i allt större
omfattning för att kunna sätta in målin-
riktade åtgärder mot olycksutsatta områ-
den. Vid utgången av tredje kvartalet
fanns det totalt 3 235 anställda (3 193) i
koncernen. Totalt 1 692 (1 689) av dessa
är anställda i norska bolag, 1 518 (1 485) i
svenska, 22 (16) i danska och 3 (3) i övri-
ga länder. Andelen kvinnor totalt i kon-
cernen var 9,74 procent.

Investeringar, balans och
finansiering
Vid utgången av tredje kvartalet 2006 har
investeringar för 169,7 MNOK (78)
genomförts. Från och med 2006 innebär
den gällande strategiplanen en period med
ökad investeringsnivå. Förutom nödvän-

digt underhåll och uppgradering kommer
investeringsprojekt att genomföras för att
bättre anpassa koncernens enheter till
koncernens långsiktiga strategi med tanke
på såväl effektivitet och flexibilitet som
fokusering på marknaden. Under 2006 är
det investeringen inom Timber i nytt jus-
terverk på Moelven Valåsen AB till en
kostnad av omkring 55 MSEK som är det
största enskilda projektet som ska genom-
föras. Vid utgången av tredje kvartalet var
detta och övriga planerade projekt enligt
tidsplanen både med hänsyn till utveckling
och kostnadsnivå. Per den 30 september
2006 var koncernens totala tillgångar bok-
förda till 3 087,0 MNOK (2 976,2). Ökning-
en beror på större fordringar till följd av
hög aktivitetsnivå samt ökad investerings-
nivå. Förutom de nämnda rörelserelatera-
de faktorerna inverkar även den norska
kronans kursutveckling på koncernens
balans. Omkring hälften av koncernens till-
gångar är bokförda i SEK och kursutveck-
lingen från utgången av tredje kvartalet
2005 till samma tid i år har medfört en
ökning av balansen med ca 75 MNOK.
Under längre tid har fokus legat på att
reducera kapitalbehovet utifrån och trots
balansökningen har netto räntebärande
skuld reducerats från 772 MNOK vid
utgången av tredje kvartalet förra året till
654 MNOK vid samma tid i år.
Likviditetsreserven var 779,8 MNOK
(817,1) och den består av outnyttjade kre-
diter i långsiktiga lånefaciliteter samt chec-
kräkningskrediter i koncernkontosystem.
Det egna kapitalet har värderats under för-
utsättning av fortsatt drift och utgjorde vid
utgången av tredje kvartalet 1 221,1
MNOK (1 089,7), vilket motsvarar 9,43
NOK per aktie (8,41). Andelen eget kapital
var 39,6 procent (36,6) och i linje med sty-
relsens målsättning om en egenkapitalan-
del på omkring 40 procent.
Kursutvecklingen för den norska kronan
sedan utgången av tredje kvartalet 2005
har haft en positiv inverkan på det egna
kapitalet med 8,9 MNOK. Kassaflödet från
rörelsen efter tre kvartal var 329,7 MNOK

(217,0), vilket motsvarar 2,55 NOK per
aktie (1,68).

Rapportering i enlighet
med internationell bok-
föringsstandard
Vid implementering av IFRS uppstod de
största förändringarna som en följd av
behandlingen av pensionsåtaganden,
användning av finansiella instrument och
behandlingen av aktieutdelning.
Pensionsåtagandena medförde en
engångseffekt som belastade det egna
kapitalet med 55 MNOK. Effekterna av
finansiella instrument kommer att variera
enligt bedömningen av marknadsvärdet
vid rapporteringstillfället. Jämfört med de
bokföringsprinciper Moelven-koncernen
använder förbättras resultatet för årets
första nio månader med 15 MNOK (-17)
enligt IFRS, medan det egna kapitalet
skulle ha uppgått till 1188 MNOK,(1020)
och motsvara en soliditet på 38,4 procent
(34,3) . Årsresultatet för 2005 skulle
enligt IFRS ha varit detsamma som efter
norska bokföringsprinciper.

Utsikter
Konjunkturen med hög byggaktivitet
både för bostäder och kommersiella bygg-
nader förväntas hålla i sig i de skandina-
viska länderna hela år 2006. Det påverkar
i synnerhet Wood och Byggsystem i posi-
tiv riktning. Inom Byggsystemdivisionen
är orderreserven högre än normalt och
det har varit nödvändigt att vidta åtgärder
för att öka produktionskapaciteten. För
de timmerberoende enheterna är råvar-
utillgången tillfredsställande i de flesta
regioner. Efterfrågan på industriträ i
Europa förväntas stanna kvar på en hög
nivå. Totalt förväntar sig styrelsen ett
väsentligt bättre resultat för 2006 än för
förra året. 

Styrelsen i Moelven Industrier ASA
Moelv den 16 oktober 2006
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