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Moelvens monter på utställningen "Bygg Reis Deg" i Oslo i år var välbesökt, och både utställningspersonal och besökande satte stort värde på våra "Goda Rum".
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Per 31.12.

1/1 - 30/9

2007 2006 2005 2007 2006 2005 2006 2005

Immateriella tillgångar -0,9 -1,3 -1,0 5,9 9,7 10,4 8,4 10,6

Anläggningstillgångar 2,6 48,9 -2,5 1.117,2 1.074,2 1.049,2 1.135,6 1.035,8

Finansiella anläggningstillgångar -3,4 -1,5 1,1 72,5 90,3 110,9 73,8 94,4

Summa anläggningstillgångar -1,7 46,1 -2,4 1.195,6 1.174,2 1.170,5 1.217,8 1.140,8

Varulager -113,2 -193,1 -114,0 993,0 774,5 839,6 846,5 967,1

Fordringar -13,0 -21,5 -32,2 1.308,7 1051,0 895,5 955,7 826,6

Likvida medel 16,7 24,4 35,8 86,9 87,3 70,6 51,6 29,6

Summa omsättningstillgångar -109,5 -190,2 -110,5 2.388,6 1.912,8 1.805,7 1.853,8 1.823,3

Summa tillgångar -111,2 -144,1 -112,9 3.584,2 3.087,0 2.976,2 3.3.071,6 2.964,1

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

Övrigt eget kapital 161,6 56,8 13,3 1.111,5 573,4 422,0 586,0 428,7

Summa eget kapital 161,6 56,8 13,3 1.759,2 1.221,1 1.089,7 1.233,7 1.076,4

Långfristiga skulder inkl. avsättn för åtaganden -339,7 -177,1 -32,1 481,7 880,3 977,8 670,9 876,7

Kortfristiga skulder 66,9 -23,8 -94,1 1.343,3 985,6 908,7 1.167,0 1.011,0

Summa skulder -272,8 -200,9 -126,2 1.825,0 1.865,9 1.886,5 1.837,9 1.887,7

Summa eget kapital och skulder -111,2 -144,1 -112,9 3.584,2 3.087,0 2.976,2 3.071,6 2.964,1

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

2007 2006 2005 2007 2006 2005 2006 2005

Netto rörelsemarginal/EBIT (i %) 14,0 5,1 2,5 13,7 4,6 2,5 5,6 2,6

Brutto rörelsemarginal/EBITDA (i %) 16,3 7,8 5,5 15,9 7,2 5,5 8,2 5,6

Resultat per aktie (i NOK) 1,38 0,40 0,09 4,37 1,07 0,35 1,85 0,52

Kassaflöde per aktie (i NOK) 2,28 0,90 0,53 7,25 2,55 1,68 3,71 2,28

Soliditet (i %) 5,8 3,5 1,8 49,1 39,6 36,6 40,2 36,6

Investeringar 52,8 73,1 36,7 169,8 169,7 78,0 244,6 111,6

Avkastning på sysselsatt kapital - årsbas (i %) 47,4 16,4 7,1 54,0 14,8 7,1 19,6 7,6

Sysselsatt kapital -41,4 -140,7 -137,1 1.994,8 1.962,3 1.932,7 1.752,0 1.856,5

Netto räntebärande skulder -261,8 -221,9 -186,2 203,3 653,9 772,4 466,7 750,5

Netto rörelsekapitalbindning -112,2 -216,1 -177,4 1.680,9 1.343,6 1.248,3 1.208,6 1.250,4

Antal anställda 3.328 3.232 3.192 3.335 3.235 3.193 3.210 3.159

Sjukfrånvaron (i %) 6,64 5,62 5,98 6,33 5,87 6,27 5,89 6,20

Antal olyckor 26 21 38 73 66 70 91 98

Antal aktieägare 972 984 989 972 984 989 972 984

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:a kvartalet

2007 2006 2005 2007 2006 2005 2006 2005

Nettoomsättning 1.852,9 1.588,9 1.391,2 5.960,8 4.861,6 4.476,8 6.692,4 6.004,9

Avskrivningar 43,3 43,0 42,9 132,9 129,4 134,7 177,6 178,0

Varukostnader 1.086,9 1.050,5 909,5 3.481,3 3.131,0 2.867,1 4.218,9 3.809,4

Övriga rörelsekostnader 463,7 414,0 403,9 1.532,8 1.378,5 1.361,9 1.922,7 1.858,9

Rörelseresultat 259,0 81,5 34,9 813,8 222,7 113,1 373,2 158,6

Intäkter från investeringar i närstående bolag 0,3 -0,9 -1,0 -1,4 -1,9 -2,7 -3,9 -3,4

Räntor och övriga finansiell a intäkter 3,9 2,6 3,4 8,8 9,5 6,7 7,1 4,5

Räntor och övriga finansiella kostnader -6,4 -12,6 -13,8 -24,8 -37,0 -41,5 -40,0 -46,7

Resultat före skatt 256,8 70,6 23,5 796,4 193,3 75,6 336,4 113,0

Beräknat skatt på resultat 77,6 20,3 11,6 229,7 55,7 30,2 96,9 45,7

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

Periodens resultat/Årsresultat 178,5 50,9 12,5 562,4 138,5 46,3 239,7 67,9

Förändringar 3:a kvartalet

3:a kvartalet
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Huvuddrag
Goda marknads- och driftsförhållanden för alla koncernens
divisioner bidrog ännu en gång till ett av de bästa kvartals-
resultaten någonsin för Moelven, även om både rörelsein-
täkter och rörelseresultat föll tillbaka något efter det histo-
riskt goda andra kvartalet. Förutom den normala säsongs-
mässiga nedgången p.g.a. att sommarmånaderna har färre
produktionsdagar än övriga kvartal till följd av semestrar-
na, beror nedgången från andra kvartalet huvudsakligen på
en utplaning på den internationella marknaden för industri-
trä, kombinerat med högre priser på timmer. 
De ökade timmerpriserna har lett till att råvarutillgången
för Moelvenkoncernens timmerförbrukande enheter har
varit mycket god under tredje kvartalet.
Timmerkostnaderna har vid utgången av det tredje kvarta-
let en årstakt som är omkring 450 MNOK högre än vid
samma tid i fjol, något som påverkar marginalen för de
timmerförbrukande enheterna i negativ riktning.

Den skandinaviska bygghandeln, som utgör huvuddelen
av hyvleridivisionen Woods kunder, har under tredje kvar-
talet genomfört en justering av lagernivåerna. Även om
aktiviteten hos slutanvändarna fortfarande är hög, har
detta medfört en viss minskning i efterfrågan på divisio-
nens produkter, men det förväntas inte någon större
minskning i efterfrågan än vad som är normalt för årsti-
den. 

För Byggsystem har den höga marknadsaktiviteten upp-
rätthållits under tredje kvartalet och företagen har order-
stockar som är större än normalt.

Den goda förtjänsten och kontantflödet har medfört en
historiskt god soliditet och likviditetsreserv för koncernen. 

Detta ger möjlighet till att ytterligare förstärka det inves-
teringsprogram som startades år 2006 för att uppgradera
koncernens produktionsenheter. Det ger också möjlighet
att genomföra förvärv om det uppstår möjligheter som
passar in i koncernens långsiktiga planer, som fallet var
med Trysil Skog AS. Avtalet om förvärv av Trysil Skog AS
undertecknades den 19 september och transaktionen var
färdigbehandlad av konkurrensmyndigheterna den 1 okto-
ber. Due diligence processen är inne i sin sista fas, vilket
gör att genomförandet kan ske med räkenskapsmässig
effekt under fjärde kvartalet som planerat.

Moelven MassivTre AS, där Moelvenkoncernen har en
ägarandel på 47,5 procent, har levererat massivträelement
till tre familjebostäder av olika storlek i Longyearbyen på
Svalbard. Byggnaderna har uppförts med massivträele-
ment som färdigkapades hos Moelven MassivTre och 
fraktades i containers till Svalbard. Byggprocessen blev
därför kort. Vindtätning, samt att undgå hålrum i den
utvändiga beklädnaden som snabbt blir packad med snö,
har varit viktigt. Både golv, ytterväggar, tak, utvändig
beklädnad, innerväggar samt köksskåp och innerdörrar har
levererats av Moelven MassivTre AS. Detta är ett exem-
pel på att leveranser av denna ganska nya typ av element
kan tillfredsställa relativt stränga krav både på 
arkitektoniskt och byggtekniskt utförande.

Projektet Framtiden, som finns avbildat på baksidan av
rapporten, var ett av bidragen i arkitekttävlingen för nya
Holmenkollen. Förslaget köptes in av byggherren som ett
av flera. Det slutgiltiga beslutet om vilken lösning som
väljs skall fattas av kommunstyrelsen i Oslo.

Förvaltningsberättelse

•Goda marknads- och driftsförhållanden även under tredje kvartalet 
•Rörelseintäkterna för kvartalet ökade till 1 853 MNOK (1 589)
•Rörelseresultatet för kvartalet ökade till 259 MNOK (82)  
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Rörelseintäkter och resultat
Nettoomsättningen och rörelseresultatet för koncernen
ökade under tredje kvartalet inom alla tre divisioner och
uppgick till 1 852,9 MNOK (1 588,9) respektive 259,0
MNOK (81,5). Totalt för årets tre första kvartal utgjorde
rörelseintäkterna 5 960,8 MNOK (4 861,6) och rörelsere-
sultatet 813,8 MNOK (222,7). Resultat före skatt uppgick
till 796,4 MNOK (193,3)och resultat efter skatt och mino-
ritetsintressen till 562,4 MNOK (138,5).

Liksom för det första halvåret måste huvuddelen av
resultatförbättringen på 177,5 MNOK tillskrivas de myc-
ket goda marknadsförhållandena, även om utplanande pri-
ser och stigande råvarukostnader är i färd med att reduce-
ra marginalerna för vissa produkter.
Verksamhetsförhållandena och råvarutillgången har i stora
drag varit goda, men som brukligt är har det under som-
marmånaderna på flera av våra företag prioriterats inves-
teringar och underhåll av anläggningarna, något som redu-
cerar värdeskapandet under perioden. 

Investeringar, finansiell ställning och
finansiering
Under tredje kvartalet har det genomförts investeringar
för totalt 52,8 MNOK (73,1).

Investeringstakten ligger något efter den ursprungliga
planen. Detta beror dels på den höga efterfrågan på kon-
cernens produkter som gjort det önskvärt att skjuta upp
de eventuella produktionsminskningar som vissa investe-
ringar skulle ha medfört, och dels på att den generellt
höga investeringsaktiviteten i branschen har medfört läng-
re leveranstider på utrustning från många leverantörer.

Vid utgången av det tredje kvartalet uppgick koncernens

samlade tillgångar till 3 584,2 MNOK (3 087,0). Ökningen
beror huvudsakligen på ett ökat varulager och fordringar
till följd av den ökade aktivitetsnivån. Netto rörelsekapital
var 21,1 procent av rörelseintäkterna (20,7).

Trysil Skog AS hade per den 31.12.2006 totala tillgångar
bokförda till 62,3 MNOK. Det är ingen räkenskapsmässig
goodwill knuten till köpet, och konsolidering per den
31.12.2006 skulle ha ökat koncernens balansomslutning
med omkring 63,0 MNOK. 

Kassaflödet från rörelsen under tredje kvartalet var
295,9 MNOK (116,8), motsvarande 2,28 NOK per aktie
(0,90). Netto räntebärande skulder har ytterligare reduce-
rats, och var vid utgången av kvartalet bara 203,3 MNOK
(653,9). Likviditetsreserven var 1 183,9 MNOK (779,8).
Huvuddelen av likviditetsreserven består av outnyttjade
krediter inom koncernens långfristiga låneramar. Eftersom
det planeras för en ökad investeringsaktivitet under 2008,
samt att det finns ett likviditetsbehov i anslutning till
betalning av aktieutdelning och skatter, kommer krediter-
na inte att reduceras. Detta görs för att säkra koncernens
möjligheter att genomföra förvärv via egen balans utan
särskild finansiering, om detta skulle bli aktuellt.

Omkring hälften av koncernens tillgångar är bokförda i
svenska kronor, och kursutvecklingen från 0,8874 per den
2006-09-30 till 0,8376 den 2007-09-30 har medfört en
minskning i balansomslutningen på omkring 100 MNOK.
Eget kapital har värderats under förutsättning av fortsatt
drift, och utgjorde vid utgången av tredje kvartalet 1 759,2
MNOK (1 221,1) motsvarande 13,58 NOK per aktie (9,43).
Andelen eget kapital var 49,1 procent (39,6). Vid omräk-
ning av koncernens svenska dotterbolag till samma valuta-
kurs som vid utgången av tredje kvartalet 2006, skulle
eget kapital har varit ca 1 730 MNOK motsvarande en
soliditet på cirka 49,4 procent.

MNOK.

Hela året

2007 2006 2005 2007 2006 2005 2006 2005

Nettoomsättning
Timber 653,0 547,5 498,2 2.347,1 1.856,6 1.756,2 2.583,6 2.355,4

Wood 797,7 664,5 590,8 2.319,1 1.875,2 1.727,1 2.530,0 2.268,7

Byggsystem 530,4 447,0 392,4 1.709,0 1.387,4 1.283,7 1.937,5 1.770,1

Limträ 112,6 108,6 96,9 348,4 305,0 295,7 424,9 402,0

Elektro 80,3 54,2 45,3 257,6 155,5 146,4 219,4 197,3

Byggmoduler 198,6 146,1 142,8 676,8 529,8 496,7 736,1 706,6

Bygginredning 138,9 138,1 107,4 453,8 421,7 369,1 593,6 496,7

Övrigt/Elimineringar -128,2 -70,1 -90,2 -414,4 -257,6 -290,2 -358,7 -389,3

Koncern 1.852,9 1.588,9 1.391,2 5.960,8 4.861,6 4.476,8 6.692,4 6.004,9

Röreleresultat
Timber 119,7 16,5 2,6 430,5 84,2 37,0 161,4 61,4

Wood 104,9 34,9 14,3 292,6 76,2 44,6 118,3 56,2

Byggsystem 40,3 33,7 23,6 116,2 80,3 55,3 121,8 75,9

Limträ 9,5 9,4 6,3 21,1 18,3 16,2 25,4 20,0

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

Byggmoduler 14,6 7,9 8,9 46,6 27,0 16,4 37,8 31,6

Bygginredning 15,4 14,7 7,3 42,9 33,3 19,4 54,8 32,1

Övrigt -5,9 -3,6 -5,6 -25,5 -18,0 -23,8 -28,3 -34,9

Koncern 259,0 81,5 34,9 813,8 222,7 113,1 373,2 158,6

1/1 - 30/9
Divisioner
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Divisionerna
Timber
Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till
653,0 MNOK (547,5) och rörelseresultatet till 119,7
MNOK (16,5). Totalt för årets nio första månader utgjorde
rörelseintäkterna 2 347,1 MNOK (1 856,6).
Rörelseresultatet uppgick till 430,5 MNOK (84,2).

Priserna på industriträ av gran har visat en utplanande
tendens under det tredje kvartalet, delvis även med prisfall
för vissa lägre kvaliteter. Priserna för produkter av furu har
fortsatt visat en stark utveckling, men med en lägre tillväxt
jämfört med första halvåret. Utvecklingen beror på att den
höga tillgången på sågtimmer av gran efter föregående vin-
ters stormfällningar har medfört ett stort utbud av lägre
grankvaliteter, samtidigt som den internationella efterfrå-
gan har varit något lägre än förväntat. Flera producenter
har därför signalerat reduktioner i produktionsvolymerna
för gran. Prioriteringen av huggningskapaciteten för röj-
ning efter stormarna har samtidigt reducerat tillgången på
sågtimmer av furu.
Parallellt med den svagare utvecklingen av priser på färdi-
ga varor har råvarukostnaden stigit under tredje kvartalet,
och därmed bidragit till att reducera marginalen. 

Genomförandet av investeringar följer reviderad plan.
Åtgärderna riktar sig huvudsakligen mot ett förbättrat
utnyttjande av råmaterial och reducerade förädlingskost-
nader. 
Igångkörning av nyinvesterade anläggningar har i vissa fall
tagit något längre tid än planerat och har bidragit till något
högre förädlingskostnader än planerat.

Wood
Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till
797,7 MNOK (664,5)och rörelseresultatet till 104,9
MNOK (34,9). Totalt för årets nio första månader utgjorde
rörelseintäkterna 2 319,1 MNOK (1 875,2).
Rörelseresultatet uppgick till 292,6 MNOK (76,2).

Efterfrågan på Woods produkter har varit hög också
under tredje kvartalet, men lagerjusteringar i handelsledet
inom den skandinaviska bygghandeln har haft en negativ
inverkan på volymen. Bortsett från en viss nedgång i
igångsättning av nya bostäder i Norge och Danmark, finns
det få underliggande signaler i Skandinavien som tyder på
någon betydande nedgång i marknadsaktiviteten. 

Divisionen är en stor köpare av industriträ, och köper årli-
gen mer än 200 000 m3 från leverantörer utanför
Moelvenkoncernen. Den stigande prisnivån på industriträ
har påverkat Woods råvarukostnader negativt, men detta
har fram till nu kompenserats genom prisökningar på
Woods färdigvaror.  Utöver prisökningarna bidrar också
interna effektiviseringsåtgärder, huvudsakligen riktade
mot logistik och råvaruutnyttjande, till resultatförbättring-
en.

Byggsystem
Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till
530,4 MNOK (447,0) och rörelseresultatet till 40,3 MNOK
(33,7). Totalt för årets nio första månader utgjorde rörel-
seintäkterna 1 709,0 MNOK (1 387,4). Rörelseresultatet
uppgick till 116,2 MNOK (80,3).

Det höga aktivitetsnivån på den skandinaviska bygg-
marknaden har hållit i sig under tredje kvartalet och mark-
naden i Norge och Sverige präglas fortfarande av fullt
kapacitetsutnyttjande i många sektorer.

För limträverksamheten är resultatet för tredje kvarta-
let i nivå med föregående år. I Sverige har råvarukostna-
den legat högre än normalt på grund av råvarubrist hos
flera av de traditionella leverantörerna. Denna situation
har dock rättats till under kvartalet.

För modul- och inredningsföretagen har aktivitetsnivån
varit hög under perioden med en väsentlig resultatförbätt-
ring jämfört med samma period i fjol. Orderingången har
varit mycket god och i vissa fall sträcker sig orderstocken
över 14 månader framåt. Modulföretagen har uppnått en
bättre genomströmning i produktionen och på detta sätt
förbättrat sin kostnadseffektivitet. Emellertid har bety-
dande prisökningar på material i förhållande till förutsätt-
ningarna i den egna orderstocken medfört att vissa projekt
givit svaga resultat.
Svårigheter med rekrytering av personal med önskad
kompetens och begränsad tillgång på vissa insatsmaterial
har varit en utmaning också under det tredje kvartalet.

På årets utställning "Bygg Reis Deg" i Oslo lanserade
Moelven Nordia AS två nya produkter, Glasfront och
Samtalsrum, som blev mycket väl mottagna av kunderna.
Glasfront är en ny glasväggslösning med stora glasytor,
och Samtalsrum är en prefabricerad lösning för ljudisolera-
de, fristående rum i öppna kontorslandskap.
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Övriga verksamhet
Utöver moderbolaget Moelven Industrier ASA, omfattar
området gemensamma tjänster som bland annat timmer-
inköp, bioenergi, innovation, ekonomi, finans, försäkring,
IT, information och personal. Vidare omfattar området
vissa mindre, operativa aktiviteter och tillgångar som inte
tillhör koncernens kärnverksamhet. Vid utgången av det
tredje kvartalet fanns det inom detta område totalt 78
anställda, varav 28 kvinnor. 31 arbetar i Sverige och 47 i
Norge. Bokfört värde av rörelseoberoende tillgångar upp-
gick till 29,5 MNOK (29,0).

Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 55,7
MNOK (46,7) och rörelseresultatet till minus 6,2 MNOK
(minus 3,6). Totalt för årets nio första månader uppgick
rörelseintäkterna till 154,9 MNOK (128,3), medan rörelse-
resultatet uppgick till minus 25,5 MNOK (minus 18,0).

Anställda
Under tredje kvartalet 2007 var den totala sjukfrånvaron
6,64 procent (5,62) eller 10 580 (8 635) hela arbetsdagar.
Totalt arbetades det 149 450 (145 896) dagar under tredje
kvartalet. Sjukfrånvaron för långtidssjukskrivna utgjorde
3,64 procent (3,11).

Antal personskador som ledde till frånvaro var 26 (21).
Detta motsvarar 30,14 (24,9) skador som orsakat frånvaro
per miljon arbetade timmar och arbetet med att reducera
antalet skador kommer att intensifieras.

Vid utgången av tredje kvartalet hade koncernen sam-
manlagt 3 335 (3 235) anställda. Totalt 1 730 (1 692) av
dessa är anställda i norska företag, 1 575 (1 518) i svenska,
23 (22) i danska och 7 (3) i andra länder. Av de anställda är
317 kvinnor och 3 018 män.

Internationell redovisningsstandard
(IFRS) 
Moelven Industrier ASA är, som ett icke börsnoterat före-
tag, inte ålagd att offentliggöra bokslut som är utarbetade i
enlighet med IFRS (International Financial Reporting
Standards). Boksluten är utarbetade enligt norska redovis-
ningsstandarder, men tabellen nedan visar vad effekterna
av rapportering enligt IFRS skulle ha blivit. 
Jämfört med IFRS uppstår de största skillnaderna som
följd av behandlingen av pensionsåtaganden, användningen
av finansiella instrument och behandlingen av aktieutdel-
ning. Om IFRS hade varit i bruk från 2005 skulle pension-

såtagandena ha medfört en engångseffekt som skulle ha
belastat det egna kapitalet med 55 MNOK. Effekterna av
finansiella instrument kommer att variera i förhållande till
värderingen av marknadsvärdet vid rapporteringstillfället. 

Framtidsutsikter
Styrelsen förväntar sig att de goda marknadsförhållandena
totalt sett kommer att bestå under det fjärde kvartalet,
även om en försvagning för vissa av koncernens produkter
kan förväntas. Total efterfrågan på koncernens produkter
och tjänster kommer ändå att vara väsentligt högre än
föregående år. 
Byggandet av nya bostäder, som är av stor betydelse för
Wood, har som väntat redan visat tecken på att avta något
från en mycket hög nivå i Norge och Danmark. Nedgången
förväntas emellertid att bli begränsad på grund av den
generellt goda underliggande ekonomin i de båda länderna.
I Sverige förväntas en fortsatt hög aktivitet inom renove-
ring och underhåll. 
För sågverken förväntas god efterfrågan på hemmamark-
naden. På exportmarknaderna för industriträ förväntas de
positiva marknadsförhållandena att fortsätta, men med en
fallande tendens för gran. 
Tillgången på timmer förväntas bli hög under fjärde kvar-
talet. Genomsnittspriserna kommer att vara högre än
under första halvåret, men kan delvis komma att korrige-
ras vid en större nedgång i priserna på sågade trävaror. 
Verksamheterna inom Byggsystem har vid utgången av
tredje kvartalet en tillfredsställande orderstock och god
orderingång. Det förväntas fullt kapacitetsutnyttjande och
upprätthållande av aktivitetsnivån under det 4:e kvartalet.
Det treåriga investeringsprogram som påbörjades år 2006
fortsätter under 2007. På grund av kapacitetsbegränsning-
ar hos leverantörerna samt de goda marknadsförhållandena
kommer vissa investeringsprojekt att bli framflyttade till
2008. Samtidigt planeras det för 2008 för en ytterligare
ökning av investeringsnivån, så att investeringarna totalt
sett kommer att bli väsentligt högre än för innevarande år.

Styrelsen förväntar sig för 2007 en ökning av rörelsein-
täkterna och ett resultat som är väsentligt bättre än före-
gående år. 

Styrelsen i Moelven Industrier ASA
Moelv den 16 oktober 2007

1/1 - 30/09

MNOK.

Hela året
IFRS

2007 2006 2005 2007 2006 2005 2006 2005

Resultaträkning
Brutto rörelseresultat (EBITDA) 302,1 124,4 77,8 946,6 352,0 241,7 560,8 333,5

Rörelseresultat (EBIT) 259,7 82,6 35,7 816,2 226,0 109,5 387,7 159,1

Resultat efter finansposter 255,4 68,6 38,4 793,3 213,5 51,0 361,5 111,6

1/1 - 30/09

MNOK.

Hela året

2007 2006 2005 2007 2006 2005 2006 2005

Balansräkning
Eget kapital 160,8 55,2 24,3 1.728,8 1.188,2 1.019,7 1.301,9 1.060,8

Totalkapital -109,9 -146,9 -115,8 3.587,2 3.097,1 2.975,9 3.060,7 2.946,0

Soliditet (i %) 5,8 3,4 2,1 48,2 38,4 34,3 42,5 36,0

3:a kvartalet

Förändringar i 3:a kvartalet
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För kvartalen åren 2005 – 2007 För kvartalen åren 2005 – 2007

Nettoomsättning och marginaler Soliditet

2007 2006 2005 2007 2006 2005 2006 2005

Kassaflöde från operationella aktiviter 482,8 295,9 183,4 611,0 325,8 163,3 512,3 286,1
Kassaflöde från resultatposter 295,9 116,8 68,3 938,8 329,7 217,0 480,6 295,9

Kassaflöde från arbetande kapital 186,9 179,1 115,1 -327,8 -3,9 -53,7 31,7 -9,8

Kassaflöde från investeringsaktiviteter -52,8 -66,9 -37,8 -160,8 -136,3 -78,8 -196,4 -85,3

Kassaflöde från finansieringsaktiviteter -413,3 -204,6 -109,8 -414,9 -131,8 -31,4 -293,9 -188,7
Förändring i likviditet under perioden 16,7 24,4 35,8 35,3 57,7 53,1 22,0 12,1
Likviditetsbehållning 16,7 24,4 35,8 86,9 87,3 70,6 51,6 29,6
Outnyttjade långfristiga krediter 216,5 168,2 73,7 1.097,0 692,5 746,5 907,6 705,0
Disponibel likviditet 233,2 192,6 109,5 1.183,9 779,8 817,1 959,2 734,6

MNOK.

Hela året3:a kvartalet
Kassaflöde

Per 31/12

2007 2006 2005 2007 2006 2005 2006 2005

Ingående eget kapital 1.597,6 1.164,3 1.076,4 1.233,7 1.076,4 1.053,4 1.076,4 1.053,4

Periodens resultat/årsresultat - före minoritetsand. 179,2 50,3 11,9 566,7 137,6 45,4 239,5 67,3

Valutadifferens -16,8 5,9 0,8 -36,9 7,8 -10,0 11,0 -8,9

Avsatt til aktieutdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -97,2 -32,4

Förändring i reklassificerad anläggningstillgång 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 0,0 3,8 -3,6

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

Periodens/årets förändring 161,6 56,8 13,3 525,5 144,7 36,3 157,3 23,0

Summa eget kapital NGAAP 1.759,2 1.221,1 1.089,7 1.759,2 1.221,1 1.089,7 1.233,7 1.076,4

IFRS effekter -30,4 -32,9 -70,0 68,2 -15,6

Summa eget kapital IFRS 1.728,8 1.188,2 1.019,7 1.301,9 1.060,8    

MNOK.

Per 30/09

Förändringar i eget kapital för koncernen

Förändringar 3:a kvartalet

Förändringar 3:a kvartalet
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Detta är Moelven
60 procent av Moelvenkoncernen ägs av de norska skog-
sägarföreningarna Glommen Skog BA, Mjøsen Skog BA,
Havass Skog BA, AT Skog BA och Viken Skog BA. 39,6
procent ägs av Eidsiva Vekst AS, medan de resterande
aktieposterna innehas av privata aktieägare.
Koncernen har sitt huvudkontor i Moelv i Norge.
Produktionen utförs inom totalt 39 produktionsenheter
som huvudsakligen ligger i sydöstra Norge och
Mellansverige. Produktionen i de två länderna är ungefär
lika stor, men de svenska enheterna omsätter en stor del
av sin produktion i Norge. Av totalt 3 335 anställda arbetar
1 730 i Norge, 1 575 i Sverige, 23 i Danmark och 7 i andra
länder. Koncernen har delat upp sin verksamhet i tre 
divisioner: Timber, Wood och Byggsystem.

Division Timber består av 14 produktionsenheter som
tillverkar industriträ och flisprodukter av lokal gran och
furu. Åtta av enheterna finns i Sverige och sex i Norge.
Den årliga produktionen är cirka 1,4 miljoner kubikmeter
industriträ samt cellulosaflis, torrflis, spån och bark till ett
värde av cirka 280 MNOK. Omkring 65 procent av omsätt-
ningensker i Skandinavien. Antalet anställda är 831 perso-
ner, varav 87 är kvinnor. Totalt arbetar 287 i Norge, 541 i
Sverige, två i Tyskland och en i Nederländerna.

Division Wood består av 14 produktionsenheter. Fem av
dessa är kombinerade företag med både sågverk och hyv-
leri, varav fyra enbart tillverkar trä för snickerier och ett
dessutom utför impregnering. Övriga bolag är uttalade
förädlingsenheter som tillverkar lister, golv, paneler för
inomhusbruk, komponenter, byggträ och impregnerat
virke. Målet är att kunna erbjuda byggmarknaden virke
med högsta möjliga förädlingsgrad. Nästan 80 procent säljs
via bygghandeln. Dessutom tillverkas flisprodukter till ett
årligt värde av cirka 120 MNOK. Omkring 93 procent av
omsättningen sker i Skandinavien. Antalet anställda är 899
personer, varav 116 är kvinnor. Totalt arbetar 562 i Norge,
314 i Sverige och 23 i Danmark.

Division Byggsystem består av 11 produktionsenheter
indelade i verksamhetsområdena Limträ, Elektro,
Byggmoduler och Bygginredning. De levererar kundan-
passade, flexibla och kostnadseffektiva bygg- och inred-
ningssystem till projektkunder i Skandinavien.
Limträverksamheten har förutom broar och bärande kon-
struktioner även en betydande försäljning av standard-lim-
träbalkar via bygghandeln. Omkring 96 procent av omsätt-
ningen sker i Skandinavien. Byggsystem har 1 519 anställ-
da, varav 89 är kvinnor. Totalt arbetar 827 i Norge, 688 i
Sverige och 4 i Storbritannien.

Moelven ger folk goda rum

Idrottsutövare, arrangörer och publik kommer att uppleva "Goda Rum" i den nya
Holmenkollenbacken om förslaget från arkitekterna Terje Rørby, Jan Inge Lindeberg och Helge
Saatvedt förverkligas.
Den osäkerhet som knutits till dimma, vind eller regn är borta och möjligheterna för andra
arrangemang under både vinter och sommar blir mycket bättre.


