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Per 31/12.

1:a halvåret

2008 2007 2006 2008 2007 2006 2007 2006

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

Anläggningstillgångar 23,0 15,6 25,5 1.244,0 1.114,6 1.025,3 1.214,9 1.135,6

Finansiella anläggningstillgångar -0,7 2,6 -3,5 59,5 75,9 91,8 58,9 73,8

Summa anläggningstillgångar 22,8 17,4 23,6 1.313,2 1.197,3 1.128,1 1.280,9 1.217,8

Varulager -90,1 103,2 -94,4 1.378,1 1.106,2 967,6 1.301,9 846,5

Fordringar 176,3 183,2 178,5 1.296,8 1.321,7 1.072,5 943,7 955,7

Likvida medel -17,5 -40,4 43,6 39,8 70,2 62,9 77,7 51,6

Summa omsättningstillgångar 68,7 246,0 127,7 2.714,7 2.498,1 2.103,0 2.323,3 1.853,8

Summa tillgångar 91,5 263,4 151,3 4.027,9 3.695,4 3.231,1 3.3.604,2 3.071,6

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

Övrigt eget kapital 43,9 219,4 59,0 1.049,0 949,9 516,6 922,0 586,0

Summa eget kapital 43,9 219,4 59,0 1.696,7 1.597,6 1.164,3 1.569,7 1.233,7

Långfristiga skulder inkl. avsättn för åtaganden 352,4 86,4 78,5 1.056,6 821,4 1.057,4 408,1 670,9

Kortfristiga skulder -304,8 -42,4 13,8 1.274,6 1.276,4 1.009,4 1.626,4 1.167,0

Summa skulder 47,6 44,0 92,3 2.331,2 2.097,8 2.066,8 2.034,5 1.837,9

Summa eget kapital och skulder 91,5 263,4 151,3 4.027,9 3.695,4 3.231,1 3.604,2 3.071,6

MNOK

Per 30/06.

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 %) 3,7 15,5 5,3 4,6 13,5 4,3 12,5 5,6

Brutto rörelsemarginal/EBITDA (i %) 5,9 17,7 7,8 6,9 15,7 7,0 14,7 8,2

Resultat per aktie (i NOK) 0,40 1,78 0,44 0,98 2,99 0,67 5,28 1,85

Kassaflöde per aktie (i NOK) 0,96 2,88 0,99 2,11 4,96 1,64 9,00 3,71

Soliditet (i %) 0,1 3,1 0,1 42,1 43,2 36,0 43,6 40,2

Investeringar 71,2 69,9 61,0 126,9 117,0 96,6 292,4 244,6

Avk. på syssels. kapital -årsbasis gjenomsnitt (i %) 13,5 62,0 18,3 17,2 54,0 13,6 52,7 19,6

Sysselsatt kapital 199,4 111,5 -83,9 2.273,3 2.036,2 2.103,0 1.801,4 1.752,0

Netto räntebärande skulder 369,2 40,2 -18,7 812,5 465,1 875,8 154,0 466,7

Netto rörelsekapitalbindning 102,2 305,6 116,3 2.083,3 1.793,1 1.559,7 1.621,4 1.255,6

Antal anställda 3.465 3.292 3.194 3.503 3.321 3.228 3.425 3.210

Sjukfrånvaro (i %) 5,46 5,84 5,73 5,78 6,20 5,97 6,32 5,89

Frekvens av skador med frånvaro 20,0 15,2 13,6 19,7 17,0 16,5 17,5 17,3

Antal aktieägare 967 972 984 967 972 984 967 972

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:a halvåret
Nyckeltal

2:a kvartalet

2008 2007 2006 2008 2007 2006 2007 2006

Nettoomsättning 2.202,3 2.119,4 1.715,7 4.153,6 4.107,9 3.272,7 7.944,0 6.692,4

Avskrivningar 48,3 45,6 43,5 95,0 89,6 86,4 177,0 177,6

Varukostnader 1.475,3 1.209,7 1.105,1 2.698,0 2.394,4 2.080,5 4.621,2 4.218,9

Övriga rörelsekostnader 597,5 534,9 476,5 1.169,1 1.069,1 964,5 2.156,2 1.922,7

Rörelseresultat 81,3 329,2 90,5 191,5 554,8 141,2 989,6 373,2

Intäkter från investeringar i närstående bolag -0,1 -0,4 -0,8 -0,4 -1,7 -1,0 0,1 -3,9

Räntor och övriga finansiella intäkter 3,2 2,6 3,7 9,2 4,9 6,9 8,8 7,1

Räntor och övriga finansiella kostnader -12,8 -10,0 -12,7 -23,2 -18,4 -24,4 -26,3 -40,0

Resultat före skatt 71,6 321,4 80,7 177,1 539,6 122,7 972,2 336,4

Beräknad skatt på resultat 20,0 90,5 23,1 49,6 152,1 35,4 276,8 96,9

Minoritetsinteressen -0,2 -2,6 -0,2 -1,6 -3,5 0,3 -4,1 0,2

Periodens resultat/Årsresultat 51,3 228,2 57,4 125,9 383,9 87,6 691,3 239,7

Förändringar 2:a kvartalet

2:a kvartalet
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Huvuddrag
Hög produktion och stora lager hos producenterna av
industriträ, kombinerat med en konjunkturbetingad ned-
gång i efterfrågan har medfört att marknadspriserna fort-
satt att sjunka under det andra kvartalet. 

Priserna på sågtimmer har reducerats under 2008 jäm-
fört med fjolåret, men nedgången har varit betydligt min-
dre än nedgången i färdigvarupriser och bidrar till en otill-
fredsställande lönsamhet för sågverken. 

Bostadsbyggandet i Skandinavien minskar medan akti-
viteten inom renovering och underhåll är fortsatt hög.  
Efterfrågan på hyvlade produkter har därför hållit sig bätt-
re på hemmamarknaden. Ökad satsning på Skandinavien,
från aktörer som tidigare har exporterat sina produkter,
medför tilltagande konkurrens och prispress.

Byggsystem har, bortsett från nedgången inom segmen-
tet för modulbaserat byggande, varit ganska opåverkat av
den förändrade konjunkturen. Divisionen har haft en posi-
tiv utveckling under kvartalet med ett resultat som är
bättre än vid samma tid i fjol.

Styrelsen för Moelven Tom Heurlin AB beslutade under
andra kvartalet att avveckla sågverksamheten.
Bakgrunden var de existerande ramförutsättningarna kom-
binerat med en gammal och omodern anläggning som
omöjliggjorde en lönsam verksamhet. Företaget kommer 

att satsa på att vidareutveckla hyvleriverksamheten.
Beslutet medförde att 32 anställda sägs upp. Dessa erbjuds
ett omställningspaket som skall hjälpa dem att hitta nya
arbeten, om möjligt inom Moelvenkoncernen.

Moelven Limtre AS ingick i maj ett avtal angående
utvidgningen av terminalbyggnaden på Oslo Lufthavn
Gardermoen. Kontraktet gäller leverans av bärande kon-
struktioner till terminalbyggnadens tak. Moelven Limtre
AS levererade motsvarande konstruktioner till befintlig
terminal. 

I juni tilldelades Moelven Limtre AS och Statens
Vegvesen utmärkelsen "Innlandets trepris år 2008” för sitt
innovativa arbete med att utveckla limträbroar som kombi-
nerar estetik och design med långa spann och stor trafik-
belastning. Limträbroar har under senare år blivit ett vik-
tigt område för Moelvenkoncernens limträverksamhet
både i Sverige och i Norge.

Koncernens till 47 procent ägda dotterbolag, Moelven
MassivTre AS, står tillsammans med Moelven Limtre AS
för leveranser av bärande konstruktioner samt golv-, vägg-
och takelement till bostadsprojektet Egenes Park i
Stavanger. I Egenes Park byggs det 56 lägenheter och ett
daghem. Projektet är ett av Nordens största som uppförs i
massivträ.

Förvaltningsberettälse

•Kraftigt reducerad efterfrågan på industriträ jämfört med andra kvartalet i fjol brom-
sar produktionen i sågverksbranschen

•Minskad igångsättning av nya bostadsprojekt i Skandinavien, men från en mycket hög
nivå

•Fortfarande stabil ordersituation för Byggsystemdivisionen
•Nettoomsättningen under första halvåret uppgick till 4 154 MNOK (4 108) och under

andra kvartalet till 2 202 MNOK (2 119)
•Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till 192 MNOK (555) och för andra kvarta-

let till 81 MNOK (329) 



2:a kvartalet
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Rörelseintäkter och -resultat
Nettoomsättning och rörelseresultat för koncernen under
andra kvartalet uppgick till 2 202,3 MNOK (2 119,4)
respektive 81,3 MNOK (329,2). För första halvåret upp-
gick nettoomsättningen till 4 153,6 MNOK (4 107,9) och
rörelseresultatet till 191,5 MNOK (554,8).

Den totala nettoomsättningen ökade jämfört med fjolå-
ret. Ökningen ligger på Byggsystem, medan nettoomsätt-
ningen sjönk för både Timber och Wood huvudsakligen
som en följd av nedgången i konjunkturen. Byggsystem
hade också en ökning i rörelseresultat jämfört med fjolå-
ret, men en betydande minskning i rörelseresultat för
Timber och Wood ligger bakom den kraftiga nedgången i
det totala rörelseresultatet för koncernen. 

Resultatet före skatt för första halvåret uppgick till
177,1 MNOK (539,6). Resultatet efter skatt och minori-
tetsintressen uppgick till 125,9 MNOK (383,9)

Investeringar, finansiell ställning och
finansiering
Under andra kvartalet har det genomförts investeringar på
sammanlagt 71,2 MNOK (69,9). Totalt för första halvåret
uppgick investeringarna till 126,9 MNOK (117). 

Ökningen i investeringsnivån följer koncernens lång-
siktiga strategiplan. För år 2008 har det planerats en bety-
dande ökning i investeringsnivån jämfört med föregående
år. Huvuddelen av investeringarna kommer att genomfö-
ras i anslutning till sommarsemestern, då det normalt är
driftsstopp på grund av semester, och kommer således
inte att påverka kassaflöde och balansräkning förrän under
andra halvåret. 

Vid utgången av andra kvartalet var koncernens samla-
de tillgångar bokförda till 4 027,9 MNOK (3 695,4). 

Ökningen beror huvudsakligen på en ökning i lagerhåll-
ningen av både råvaror och färdigvaror inom Timber och
Wood, samt effekten av att Moelven Trysil AS kom in i
koncernen från och med november 2007.

Kassaflödet från verksamheten under andra kvartalet
var 123,8 MNOK (372,7), motsvarande NOK 0,96 per
aktie (2,88). För första halvåret var kassaflödet från verk-
samheten 273,1 MNOK (642,9), motsvarande NOK 2,11
per aktie (4,96). 

Netto räntebärande skulder uppgick till 812,5 MNOK
(465,1) vid utgången av andra kvartalet.
Huvudorsakerna till ökningen är aktieutdelningen på 336,8
MNOK som utbetalades i maj, samt ökad kapitalbindning i
lager inom Timber och Wood. 

Omkring hälften av koncernens tillgångar är bokförda i
svenska kronor, och kursutvecklingen från 0,8617 den 
30 juni 2007 till 0,8457 den 30 juni 2008 har medfört en
minskning i balansomslutningen på omkring 30 MNOK. 

Det egna kapitalet var vid utgången av andra kvartalet
1 696,7 MNOK (1 597,6). Detta motsvarar NOK 13,10
(12,33) per aktie. Soliditeten var 42,1 procent (43,2). Vid
omräkning av koncernens svenska dotterbolag till samma
valutakurs som vid utgången av andra kvartalet 2007,
skulle det egna kapitalet ha varit omkring 1710 MNOK
motsvarande en soliditet på cirka 42 procent.

Divisionerna
Timber
Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 690,2
MNOK (897,2) och rörelseresultatet till minus 24,2 MNOK
(plus 187,7). För första halvåret uppgick nettoomsättningen
till 1 413,7 (1 728,1) och rörelseresultatet till 18,6 (315,1).

MNOK 

Hela året

2008 2007 2006 2008 2007 2006 2007 2006

Nettoomsättning
Timber 690,2 897,2 662,5 1.413,7 1.728,1 1.336,6 3.136,4 2.642,0

Wood 783,1 787,6 661,6 1.410,7 1.476,4 1.172,7 2.914,6 2.453,4

Byggsystem 797,7 584,8 480,0 1.479,4 1.186,8 947,7 2.382,8 1.937,5

Limträ 159,7 128,6 108,5 268,1 235,8 196,4 483,1 424,9

Elektro 120,7 92,5 54,8 219,7 177,3 101,3 358,4 219,4

Byggmoduler 316,8 215,9 177,6 604,0 478,2 383,7 944,5 736,1

Bygginredning 210,4 156,1 147,0 402,6 314,9 283,6 633,8 593,6

Övrigt/Elimineringar -68,7 -150,2 -88,4 -150,2 -283,4 -184,3 -489,8 -340,5

Koncernen 2.202,3 2.119,4 1.715,7 4.153,6 4.107,9 3.272,7 7.944,0 6.692,4

Rörelseresultat
Timber -24,2 187,7 42,2 18,6 310,8 67,7 544,4 166,7

Wood 42,5 111,7 30,1 65,6 187,7 41,3 324,4 113,0

Byggsystem 70,2 39,0 26,0 119,1 75,9 46,6 159,4 121,8

Limträ 11,6 6,3 6,2 16,4 11,6 8,9 24,4 25,4

Elektro 2,6 2,2 0,5 4,4 4,9 -0,1 5,9 3,7

Byggmoduler 33,3 15,0 8,6 57,5 32,0 19,1 66,0 37,8

Bygginredning 22,7 15,5 10,7 40,8 27,5 18,6 63,0 54,8

Övrigt -7,2 -9,2 -7,8 -11,8 -19,6 -14,4 -38,6 -28,3

Koncernen 81,3 329,2 90,5 191,5 554,8 141,2 989,6 373,2

1:a halvåret
Divisioner
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Marknadssituationen för industriträ har markant förän-
drats sedan år 2007. Från en situation med starkt efterfrå-
geöverskott har ökad produktionskapacitet, reducerad
export från Europa till USA och förväntningar om en ned-
gång i förbrukningen av industriträ medfört en motsatt
situation med utbudsöverskott och påföljande prisfall.
Prisfallet för industriträ både på hemmamarknaden och
internationellt fortsatte under det andra kvartalet, och har
gått något djupare än tidigare förväntats. Råvarupriserna är
sjunkande, men nedgången är tills vidare mindre än sänk-
ningen av färdigvarupriserna. En situation med fallande
priser och höga lagernivåer av både råvaror och färdigvaror,
har gjort det nödvändigt med betydande nedskrivningar av
lagervärdena under det andra kvartalet. Med undantag av
några problem vid igångkörningen av det nya justerverket i
Moelven Valåsen, har driftssituationen under det andra
kvartalet varit god. Resultaten för kvartalet gör det emel-
lertid nödvändigt med ytterligare åtgärder för att anpassa
divisionen till de rådande marknadsförhållandena. Förutom
de investeringar som görs med tanke på råvaruutnyttjande
och förädlingskostnader, innefattar dessa en avveckling av
sågverksverksamheten vid Moelven Tom Heurlin AB och
reducerad produktion på flera andra enheter genom minsk-
ning av antalet skift. 

Wood
Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till
783,1 MNOK (787,6) och rörelseresultatet till 42,5 MNOK
(111,7). För första halvåret uppgick nettoomsättningen till
1 410,7 MNOK (1 476,4) och rörelseresultatet till 65,6
MNOK (183,4).

De fallande marknadspriserna för industriträ har med-
fört en negativ prispress även för Woods produkter.
Samtidigt medför en lägre aktivitet inom byggbranschen
en minskning av efterfrågan, jämfört med den förvisso
mycket höga aktivitetsnivå som har varit tidigare.
Aktiviteten inom renovering och underhåll har hållit sig
bättre än igångsättandet av nya projekt, och bidrar till att
begränsa nedgången i efterfrågan. Även inom Wood har
det varit nödvändigt att skriva ned värdet av lagren av
både råvaror och färdigvaror till dagens marknadspriser.
För att kunna leverera under hela högsäsongen är lagerni-

våerna normalt höga vid halvårsskiftet vilket medför att
effekten av lagernedskrivningarna blir betydande. Också
Wood är starkt påverkat av priserna på timmer, även om
det också används en betydande andel industriträ som
råmaterial. Under längre tid har det därför investerats i
optimeringsutrustning för att öka råvaruutnyttjandet. Det
senaste exemplet på detta är igångkörningen av en ny 3 D
mätram vid Moelven Østerdalsbruket AS. I dagens mark-
nadssituation när nedgången i timmerpriser inte följer
prisfallet på marknaden, fortsätter fokuseringen på effekti-
visering av driften samtidigt som aktivitetsnivån måste
korrigeras något. 
Dag Sand, som har varit verkställande direktör för Wood
avgick med pension vid utgången av första halvåret.
Bjarne Hønningstad har anställts som ny VD och har
redan tillträtt posten.

Byggsystem
Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till
797,7 MNOK (584,8) och rörelseresultatet till 70,2 MNOK
(39,0). För första halvåret uppgick nettoomsättningen till 
1 479,4 MNOK (1 186,8) och rörelseresultatet till 119,1
MNOK (75,9).

Bortsett från nedgången i efterfrågan på modulbasera-
de bostäder, har marknadsaktiviteten varit hög och order-
situationen stabil. Resultatet för andra kvartalet är divisio-
nens bästa hittills. På Moelven Nordia AS ökades produk-
tionskapaciteten i fabriken med ytterligare ett skift, vid
början av det andra kvartalet, för att kunna leverera till-
räckligt med material till pågående projekt. Det finns 
tecken på en något svagare efterfrågan, men dagens
ordersituation och efterfrågan tyder på att en eventuellt
minskad aktivitet ligger något framåt i tiden. Tillgång på
kvalificerad arbetskraft är fortfarande en bristfaktor trots
ökad arbetslöshet inom byggbranschen.
Moelven Töreboda AB invigde sin nya kontorsbyggnad
under det andra kvartalet. Byggnaden har utformats enligt
idéer från de anställda och byggnadsmaterialen är i huvud-
sak hämtade från den egna produktionen. Arkitekturen
och materialvalen gör att byggnaden också är ett visnings-
rum för flera av koncernens produkter.

Försäljning per land 1:a halvåret Sjukfrånvaro i %

Norge

Sverige

Danmark

Övriga Europa

Övriga
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Övriga verksamheter
Utöver moderbolaget Moelven Industrier ASA, omfattar
området gemensamma tjänster som bland annat timmerin-
köp, innovation, ekonomi, finans, försäkring, IKT, kommu-
nikation och personal. Vidare omfattar området vissa min-
dre, operativa aktiviteter och tillgångar som inte hör till
koncernens kärnverksamhet. Vid utgången av andra kvar-
talet fanns det inom detta område totalt 91 anställda, varav
26 är kvinnor. 37 arbetar i Sverige och 54 i Norge. Bokfört
värde av rörelseoberoende tillgångar var 15 MNOK (20,0).

Nettoomsättningen för området under andra kvartalet
uppgick till 84,8 MNOK (49,6) och rörelseresultatet till
minus 7,2 MNOK (minus 9,0). För första halvåret uppgick
nettoomsättningen till 189,4 MNOK (99,2) och rörelsere-
sultatet till minus 11,8 MNOK (minus 19,6).

Anställda
Under andra kvartalet 2008 var den totala sjukfrånvaron
5,46 procent (5,84) eller 11 375 (11 260) hela arbetsdagar.
För första halvåret var den totala sjukfrånvaron 5,78 pro-
cent (6,20) eller 23 783 (24 023) hela arbetsdagar. 
Totalt arbetades det 199 732 (184 430) dagar under andra
kvartalet, och 391 773 (368 430) under första halvåret.
Långtidsfrånvaron utgjorde 3,03 procent (3,05) under kvar-
talet och 2,87 (2,95) under första halvåret. 

Sjukfrånvaron har reducerats under 2008. Det arbetas
målmedvetet på flera områden för att reducera frånvaron
ytterligare ned mot målet på maximalt 5 procent.

Antalet personskador med påföljande frånvaro under
kvartalet var 30 (21) och för första halvåret 58 (47). För
kvartalet motsvarar detta 20,0 (15,2) skador som orsakat
frånvaro per miljon arbetade timmar, och för halvåret 19,7
(17,0). Antalet personskador är oacceptabelt, och det arbe-
tas kontinuerligt för att reducera skadeantalet. Vid sidan
av fysiska avspärrningar där maskiner och utrustning kan
utgöra en säkerhetsrisk, fokuseras det på attitydskapande
arbete, HMS (hälsa, miljö, säkerhet)-utbildning av chefer
och förbättrade säkerhetsbestämmelser. Vid alla nyinveste-
ringar läggs det vikt vid att samtidigt förbättra säkerhet
och arbetsmiljö.

Vid utgången av första halvåret hade koncernen totalt 
3 503 (3 321) anställda. Totalt 1 843 (1 720) av dessa är
anställda i norska företag, 1 626 (1 577) i svenska, 24 (20) i
danska och 10 (4) i övriga länder. Det är 342 (312) kvinnor
och 3 161 (3 009) män.

Internationell redovisningsstandard
(IFRS)
Moelven Industrier ASA är, som icke börsnoterat företag,
inte ålagt att offentliggöra redovisning utarbetad i enlighet
med IFRS (International Financial Reporting Standards).
Redovisningen har utarbetats enligt norska redovisnings-
standarder, men huvudeffekterna av rapportering enligt
IFRS från 2005 är presenterad i separat tabell. 

Jämfört med IFRS uppstår de största skillnaderna till
följd av behandlingen av pensionsåtaganden, marknadsvär-
dering av finansiella instrument och behandlingen av akti-
eutdelning.

Framtidsutsikter
Med utgångspunkt i dagens goda orderstock och fortsatt
hög marknadsaktivitet för verksamheterna inom division
Byggsystem, förväntar sig styrelsen att aktivitetsnivån
håller i sig under resten av 2008, men med en viss för-
svagning mot slutet av året. Inom hyvleridivisionen Wood
läggs märke till en lägre igångsättning av nya bostäder i
Skandinavien, men det är fortfarande hög aktivitet inom
marknaden för renovering och underhåll. Konkurrensen
för de flesta produkter är väsentligt hårdare än för ett år
sedan, mycket till följd av ökad kapacitet riktad mot den
skandinaviska marknaden. För sågverksdivisionen Timber
kommer den internationella marknaden för industriträ att
fortsatt präglas av stor tillgång, kombinerat med mindre
efterfrågan än för ett år sedan. Detta kommer att ge otill-
fredsställande marginaler för denna division under andra
halvåret. Tillgången på råmaterial och andra insatsvaror är
god för alla koncernens verksamheter och priserna förvän-
tas att vara stabila eller fallande.

Koncernen är inne på det tredje året av ett större
investeringsprogram för effektivisering av verksamheten.
Programmet fortsätter och det kommer att igångsättas
investeringar för cirka 400 MNOK under 2008, med färdig-
ställande och igångkörning under hösten 2008 och under
första kvartalet 2009.  

Det förväntas att nettoomsättning och resultat för 2008
kommer att bli väsentligt lägre än år 2007. Styrelsen bedö-
mer dock resultatutsikterna som tillfredsställande med
hänsyn till de förändrade konjunkturerna och i ett histo-
riskt perspektiv.

1. halvår

MNOK 

Hela året
IFRS

2008 2007 2006 2008 2007 2006 2007 2006

Resultaträkning
Brutto rörelseresultat (EBITDA) 129,7 374,9 134,1 286,6 644,5 227,6 1.166,6 560,8

Rörelseresultat (EBIT) 82,8 330,1 91,7 194,2 556,5 143,4 992,8 387,7

Resultat efter finansposter 74,1 327,4 97,8 187,2 537,9 144,9 971,5 361,5

Per 30/06

MNOK

Per 31/12

2008 2007 2005 2008 2007 2006 2007 2006

Balansräkning
Eget kapital -290,7 126,8 39,3 1.676,0 1.568,0 1.133,0 1.878,0 1.301,9

Balansomslutningen 93,5 262,9 161,4 4.042,6 3.697,1 3.244,0 3.607,5 3.060,7

Soliditet (i %) -8,3 0,4 -0,6 41,5 42,4 34,9 52,1 42,5

2:a kvartalet

Förändringar 2:a kvartalet
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För kvartalen år 2006 – 2008 För kvartalen år 2006 – 2008

Nettoomsättning och marginaler Soliditet

2008 2007 2006 2008 2007 2006 2007 2006

Kassaflöde från operationella aktiviteter 4,2 152,7 134,6 -374,8 128,2 29,9 1.013,7 512,3
Kassaflöde från resultatposter 123,8 372,7 127,6 273,1 642,9 212,9 1.165,6 480,6
Kassaflöde från arbetande kapital -119,6 -220,0 7,0 -647,9 -514,7 -183,0 -151,9 31,7

Kassaflöde från investeringsaktiviteter -76,1 -68,9 -55,0 -127,3 -108,0 -69,4 -304,0 -196,4
Kassaflöde från finansieringsaktiviteter 54,4 - 124,2 -36,0 464,2 -1,6 72,8 -683,6 -293,9
Förändring i likviditet under perioden -17,5 -40,4 43,6 -37,9 18,6 33,3 26,1 22,0
Likviditetsbehållning -17,5 -40,4 43,6 39,8 70,2 62,9 77,7 51,6
Outnyttjade långfristiga krediter -335,2 95,7 -17,5 534,8 880,5 524,3 1.160,6 907,6
Disponibel likviditet -352,7 55,3 26,1 574,6 950,7 587,2 1.238,3 959,2

MNOK 

Hela året1. halvår
Kassaflöde

Per 31/12

2008 2007 2006 2008 2007 2006 2007 2006

Ingående eget kapital 1.652,8 1.378,2 1.105,3 1.569,7 1.233,7 1.076,4 1.233,7 1.076,4

Periodens resultat/årsresultat före minoritetsand. 51,5 230,9 57,6 127,5 387,5 87,3 694,5 239,5

Valutadifferens -7,4 -8,9 1,6 1,1 -20,1 0,3 -22,6 14,8

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

Minoritetsintressen -0,2 -2,6 -0,2 -1,6 -3,5 0,3 0,0 0,2

Periodens/årets förändring 43,9 219,4 59,0 127,0 363,9 87,9 336,0 157,3

Summa eget kapital NGAAP 1.696,7 1.597,6 1.164,3 1.696,7 1.597,6 1.164,3 1.569,7 1.233,7

IFRS effekter -20,7 -29,6 -31,3 308,3 68,2

Summa eget kapital IFRS 1.676,0 1.568,0 1.133,0 1.878,0 1.301,9    

MNOK

Per 30/06

Förändring i eget kapital för koncernen

Förändringar 2:a kvartalet

Förändringar 2:a kvartalet
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Moelven ger folk goda rum

Detta är Moelven
Moelven är organiserad i tre divisioner: Timber, Wood och
Byggsystem. 

Sågverken i division Timber levererar sågade trävaror
till verksamheter i Skandinavien och det övriga Europa.
Dessa använder produkterna som insatsvaror i sin produk-
tion. Härutöver levereras det spån-, flis- och barkproduk-
ter som används i massa-, spånplatte- och biobränsleindus-
trin. Förädlingsföretagen i division Wood levererar ett
brett urval av bygg- och interiörvaror till byggvaruhandeln
i Skandinavien. En viktig konkurrensfördel är divisionens
rationella distributionsapparat 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 pro-
jekt 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 konstruktion.
Koncernen består totalt av 46 operativa enheter i Norge,
Sverige och Danmark och har 3 503 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 produktionsmetoder
och utrustning, hög förädlingsgrad, genomtänkt logistik och distribution,
spetskompetens, goda rådgivare och att vara ledande inom produktutveck-
ling, skall detta löfte också uppfyllas.

Styrelsen och verkställande direktören i Moelven
Industrier ASA har i dag behandlat och fastställt halvårs-
rapporten och den sammanfattade konsoliderade halvårs-
redovisningen för Moelvenkoncernen t.o.m. den 30 juni
2008. Enligt styrelsens och verkställande direktörens
bästa övertygelse är halvårsredovisningen 2008 upprät-
tad i överensstämmelse med gällande redovisningsreg-

ler, och uppgifterna i redovisningen ger en rättvisande
bild av koncernens tillgångar, skulder och finansiella
ställning och resultat totalt sett per den 30 juni 2008.
Enligt styrelsens och verkställande direktörens bästa
övertygelse ger också rapporten en rättvisande översikt
över de mest centrala risk- och osäkerhetsfaktorer som
verksamheten står inför under nästa redovisningsperiod.

Moelv, 10. juli 2008.

Gunde Haglund

Martin Fauchald

Elisabeth KrokeideGuro Vale Kvavik

Pål Tajet

Svein E. Skorstad

Hans Rindal/KonsernchefTorstein Opdahl

Försäkran från styrelse och verkställande direktör


