
I Slemmestad utanför Oslo har Moelven ByggModul AS monterat 3 hus med totalt 50 lägenheter.
Romerike arkitekter AS. Rortunet Eiendom AS, Slemmestad.
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Per 31/12.

1:a halvåret

  2010 2009 2008 2010 2009 2008 2009 2008

Immateriella tillgångar 32,7 - 0,6 0,5 46,4 6,5 9,7 13,3 7,6

Anläggningstillgångar 62,8 43,3 23,0 1.409,5 1.369,7 1.244,0 1.336,7 1.392,1

Finansiella anläggningstillgångar - 0,3 0,8 - 0,7 46,7 50,2 59,5 45,1 49,6

Summa anläggningstillgångar 95,2 43,5 22,8 1.502,6 1.426,4 1.313,2 1.395,1 1.449,3

Varulager 169,3 - 212,4 - 90,1 1.335,7 939,0 1.378,1 898,6 1.174,4

Fordringar 327,0 254,6 176,3 1.387,2 1.229,5 1.296,8 875,7 936,3

Likvida medel 22,6 41,9 - 17,5 45,7 69,9 39,8 70,2 29,8

Summa omsättningstillgångar 518,9 84,1 68,7 2.768,6 2.238,4 2.714,7 1.844,8 2.140,5

Summa tillgångar 614,1 127,6 91,5 4.271,2 3.664,8 4.027,9 3.239,9 3.589,8

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

Övrigt eget kapital 111,5 24,3 43,9 1.132,7 937,9 1.049,0 1.001,0 1.049,0

Summa eget kapital 111,5 24,3 43,9 1.780,4 1.585,6 1.696,7 1.648,7 1.696,7

Långfristiga skulder inkl. avsättn för åtaganden 316,5 26,6 352,4 1.209,9 1.013,1 1.056,6 664,7 845,6

Kortfristiga skulder 186,1 76,7 -304,8 1.280,9 1.066,1 1.274,6 926,5 1.047,5

Summa skulder 502,6 103,3 47,6 2.490,8 2.079,2 2.331,2 1.591,2 1.893,1

Summa eget kapital och skulder 614,1 127,6 91,5 4.271,2 3.664,8 4.027,9 3.239,9 3.589,8

MnoK

Per 30/06.

* tabellen för andra kvartalet visar förändringar från det föregående kvartalet.
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

  2010 2009 2008 2010 2009 2008 2009 2008 

Netto rörelsemarginal/EBIT (i %) 7,3 1,4 3,7 4,8 - 2,0 4,6 1,5 1,9

Brutto rörelsemarginal/EBITDA (i %) 9,8 4,1 5,9 7,7 0,9 6,9 4,7 4,5

Resultat per aktie (i NOK) 0,73 0,08 0,40 0,82 - 0,47 0,98 0,31 0,63

Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie(i NOK) - 0,76 0,95 0,03 - 2,93 - 0,24 - 2,89 3,41 1,67

* Soliditet (i %) - 4,0 - 0,9 0,1 41,7 43,3 42,1 50,9 47,3

Investeringar 52,6 71,2 71,2 103,9 134,5 126,9 222,2 345,9

Avk. på syssels. kapital -årsbasis gjenomsnitt (i %) 21,5 4,0 13,5 13,7 - 4,7 17,2 3,9 6,6

* Sysselsatt kapital 378,1 7,9 199,4 2.773,1 2.474,6 2.273,3 2.087,6 2.326,8

* Netto räntebärande skulder 244,0 - 51,9 369,2 947,0 765,3 812,5 368,4 599,9

* Netto rörelsekapitalbindning 365,8 71,1 102,2 2.014,4 1.669,9 2.083,3 1.280,5 1.552,4

* Antal anställda 170 - 87 76 3.175 3.067 3.503 3.992 3.285

Sjukfrånvaro (i %) 4,89 5,86 5,46 5,45 5,92 5,78 5,97 5,64

Frekvens av skador med frånvaro 12,5 19,4 20,0 20,0 18,0 19,7 16,4 18,3

Antal aktieägare 969 970 967 969 970 967 969 969

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

  2010 2009 2008 2010  2009 2008 2009  2008 

Nettoomsättning 1.936,9 1.771,7 2.202,3 3.413,7 3.227,9 4.153,6 6.247,8 7.657,7
Avskrivningar 48,9 48,2 48,3 100,3 95,1 95,0 202,5 199,2

Varukostnader 1.206,7 1.162,5 1.475,3 2.085,6 2.121,6 2.698,0 3.899,2 4.998,3

Övriga rörelsekostnader 539,9 537,0 597,5 1.064,2 1.077,3 1.169,1 2.055,0 2.315,5

Rörelseresultat 141,4 24,0 81,3 163,6 -66,1 191,5 91,1 144,7

Intäkter från investeringar i närstående bolag - 1,4 - 0,5 - 0,1 - 1,9 0,4 - 0,4 - 1,7 - 2,2

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

Räntor och övriga finansiella kostnader - 12,8 - 10,3 -12,8 - 22,2 - 24,7 - 23,2 - 41,1 - 45,9

Resultat före skatt 130,2 14,9 71,6 145,6 -84,7 177,1 58,2 107,4

Beräknad skatt på resultat 35,0 4,2 20,0 39,3 -23,7 49,6 18,0 26,2

Periodens resultat/Årsresultat 95,2 10,7 51,5 106,3 - 61,0 127,5 40,2 81,2

Minoritetens andel 0,2 - 0,9 0,2 - 0,8 - 2,1 1,6 - 3,1 - 0,8

Majoritetens andel 95,0 11,6 51,3 107,1 - 58,9 125,9 43,3 82,0

Förändringar 2:a kvartalet

2:a kvartalet
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Huvuddrag     
Efter en kall vinter med låg byggaktivitet i Skandinavien, har 
efterfrågan på koncernens produkter och tjänster ökat under 
andra kvartalet till följd av de normala säsongsvariationerna. 
Priserna på industriträ har stigit jämfört med andra kvartalet 
i fjol. Även om den totala produktionsnivån också har ökat, är 
det fortfarande den låga produktionen som är orsaken till pris-
uppgången. Efterfrågan ligger fortfarande på en låg nivå jäm-
fört med toppen år 2007. Prisutvecklingen för industriträ samt 
för massavirke har bidragit till att också priserna på sågtimmer 
har ökat betydligt. Marginalerna för de timmerförbrukande 
enheterna är därför pressade. Inom vissa områden har priserna 
på sågtimmer nått nivåer som inte är förenliga med dagens 
priser på industriträ. Byggsystemdivisionen har fortfarande en 
krävande marknadssituation, men med en positiv utveckling 
i Sverige. För divisionen totalt sett steg både produktion och 
inneliggande order under det andra kvartalet.
Refinansieringen av koncernens långsiktiga kredit genomfördes 
som planerat i maj. Koncernen har därmed en tillfredsställande 
långsiktighet i likviditetsreserven och en finansiell position som 
garanterar en vidareutveckling av koncernen enligt den fast-
ställda strategiplanen. Som ett led i detta förvärvade koncernen 
i juni Sør-Tre Bruk AS, som i sin tur äger 67 procent av Granvin 
Bruk AS. Samtidigt ingicks ett avtal om köp av Eco Timber AS. 
Förvärven kommer att stärka koncernens distribution, öka pro-
duktsortimentet och utvidga kompetensen inom special- och 
tradingprodukter av trä. Företagen kommer att ingå i division 
Wood från övertagandet.
Moelven Limtre AS blev i juni regional vinnare av NHO:s nyska-
pelsepris. Priset utdelades mot bakgrund av företagets innova-
tionskraft under sin femtioåriga historia. Det senaste projektet 
är unikt i världen. Moelven Limtre AS står för leverans av tur-

binblad av limträ till ett flytande kraftverk baserat på havs- och 
tidvattenströmmar i Gimsøystraumen i Nordlands kommun. 

Nettoomsättning och resultat 
Nettoomsättning och rörelseresultat för koncernen under 
andra kvartalet uppgick till 1 936,9 MNOK (1 771,7) respektive 
141,4 MNOK (24,0). För första halvåret uppgick nettoomsätt-
ningen till 3 413,7 MNOK (3 227,9) och rörelseresultatet till 
163,6 MNOK (minus 66,1).
Det ackumulerade rörelseresultatet inkluderar intäktsföring av 
reducerade AFP-förpliktelser med 22 MNOK.
Förbättringen av rörelseresultatet jämfört med fjolåret beror 
huvudsakligen på goda verksamhetsförhållanden, realiserade 
kostnadsreducerande åtgärder samt på prisutvecklingen för 
färdigvaror från Timber och Wood.
Resultatet före skatt för första halvåret uppgick till 145,6 
MNOK (minus 84,7). Resultatet efter skatt och minoritets-
intressen uppgick till 107,1 MNOK (minus 58,9)

Investeringar, finansiell ställning och finansiering
Under andra kvartalet har det genomförts investeringar exklu-
sive förvärv om totalt 52,6 MNOK (71,2). Under första halvåret 
utgjorde investeringarna 103,9 MNOK (134,5). Vid genom-
förandet av investeringsprojekten fokuseras det i hög grad på 
att förbättra säkerheten på anläggningarna och på det sättet 
bidra till en minskning av skadefrekvensen.
Utöver planenliga investeringar har förvärv av verksamheter 
under andra kvartalet medfört en ökning av koncernens anlägg-
ningstillgångar och inventarier med 52 MNOK utöver aktivering 
av goodwill på 32 MNOK. 

Förvaltningsberättelse

•	Nettoomsättningen	under	andra	kvartalet	uppgick	till	1	937	MNOK	(1	772)	och	under	första		
halvåret	till	3	414	MNOK	(3	228)

–	Rörelseresultatet	för	andra	kvartalet	uppgick	till	141	MNOK	(24)	och	för	första	halvåret	till			
164	MNOK	(minus	66)	

– Förvärv av Sør-Tre Bruk AS med dotterbolaget Granvin Bruk AS, samt Eco Timber AS



2:a kvartalet

4     Moelven IndustrIer AsA – KvArtAlsredovIsnIng 2/2010

Vid halvårsskiftet var koncernens samlade tillgångar bokförda 
till 4 271,2 MNOK (3 664,8). Den ökning som följde av genom-
förda förvärv utgör 218 MNOK. Dessutom har projektintäk-
ter, lagernivåer och fordringsmassa ökat på grund av högre 
aktivitetsnivå än vid samma tid i fjol. Kursen mellan NOK och 
SEK har bara marginellt förändrats och har inte medfört några 
väsentliga förändringar i balansomslutningen.
Kassaflödet från verksamheten under andra kvartalet var minus 
98,1 MNOK (122,7), motsvarande minus 0,76 NOK per aktie 
(0,95). För första halvåret var kassaflödet från verksamheten 
minus 379,4 MNOK (minus 31,0), motsvarande minus 2,93 
NOK per aktie (minus 0,24). Resultatförbättringen jämfört med 
fjolåret har medfört att kontantströmmen från resultatposter 
förbättrats betydligt. Kontantströmseffekterna från förvärv av 
verksamheter samt ökad kapitalbindning medför emellertid att 
den totala kontantströmmen från operationell verksamhet har 
reducerats jämfört med fjolåret. Intäktsföringen av reducerade 
AFP-förpliktelser påverkar inte kassaflödet.
Netto räntebärande skulder var 947,0 MNOK (765,3) vid 
utgången av andra kvartalet. Likviditetsreserven sjönk därmed 
till 517,8 MNOK jämfört med 598,9 MNOK vid samma tid i 
fjol.
Med verkan från den 18 maj är koncernens långsiktiga kre-
dit refinansierad för 5 år framåt. Krediten fortsätter med 
samma ram som tidigare, 1 050 MNOK, men prissättningen 
är justerad med hänsyn till dagens marknadsförutsättningar. 
Detta kommer att medföra en ökning av koncernens samlade 
finanskostnader med omkring 10 MNOK på årsbasis, baserat 
på samma utnyttjandegrad som tidigare. Bortsett från pris-
sättningen är refinansieringen avtalad på villkor motsvarande 
koncernens tidigare kreditavtal.
Eget kapital vid utgången av andra kvartalet var 1 780,4 
MNOK (1 585,6). Det motsvarar 13,74 NOK (12,24) per aktie. 
Soliditeten var 41,7 procent (43,3).

Delar av koncernens egna kapital är knutet till ägandet i sven-
ska dotterbolag och är därför exponerat mot svängningar i 
valutakursen. Omfattningen och konsekvenserna av sannolika 
kursvariationer ligger inom en acceptabel riskram och det har 
ej företagits valutasäkringar mot exponeringen. Under andra 
kvartalet 2009 medförde detta en orealiserad positiv effekt på 
eget kapital på 13,6 MNOK. För hela år 2009 blev det en nega-
tiv effekt på 67,5 MNOK. Under andra kvartalet 2010 med-
förde kursvariationerna en orealiserad ökning på 16,3 MNOK 
och för första halvåret totalt på 25,4 MNOK.

 
Divisionerna
Timber
Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 676,1 
MNOK (575,7) och rörelseresultatet till 63,1 MNOK (minus 
3,9). För första halvåret uppgick nettoomsättningen till 1 238,5 
MNOK (1 111,2) och rörelseresultatet till 87,8 (minus 54,5) 
MNOK. Det ackumulerade rörelseresultatet inkluderar intäkts-
föring av reducerad AFP-förpliktelse med 5 MNOK.
Efterfrågan på Timberdivisionens produkter var god under andra 
kvartalet, men prisnivåerna visar nu tecken på att plana ut. 
Detta beror både på en ökad totalproduktion, och på den insta-
bila finansiella situationen i Europa. Råvarutillgången har varit 
god, men prisnivåerna är stigande och kommer att medföra 
otillfredsställande marginaler om prisstegringen för industriträ 
avtar och planar ut. Verksamhetsförhållandena under andra 
kvartalet har varit goda, och tillsammans med realiserade effek-
tiviseringsåtgärder har detta bidragit till en förbättring av rörel-
seresultatet jämfört med fjolåret.
I april fattades beslut om att investera i nytt timmerintag på 
Moelven Mjøsbruket AS. Den totala investeringen uppgår till 
cirka 34 MNOK och montering ska ske under sommaren 2011. 
Investeringen kommer att ge förbättrat råvaruutnyttjande,  

MnoK 

Hela året

  2010 2009 2008 2010 2009 2008 2009 2008

Nettoomsättning
Timber 676,1 575,7 690,2 1.238,5 1.111,2 1.413,7 2.166,8 2.472,4

Wood 740,0 657,1 783,1 1.242,1 1.108,2 1.410,7 2.227,4 2.634,0

Byggsystem 569,0 546,3 797,7 1.020,2 1.019,9 1.479,4 1.933,0 2.748,0

   Limträ 121,9 104,1 159,7 211,6 180,4 268,1 397,1 524,1

   Elektro 96,9 106,3 120,7 191,4 194,9 219,7 397,5 435,5

   Byggmoduler 200,2 164,6 316,8 333,4 314,4 604,0 513,0 1.030,7 

   Bygginredning 158,8 175,4 210,4 298,7 338,0 402,6 644,8 784,3

Övrigt/Elimineringar - 48,2 - 7,4 - 68,7 - 87,1 - 11,4 - 150,2 - 79,4 - 196,7

Koncernen 1.936,9 1.771,7 2.202,3 3.413,7 3.227,9 4.153,6 6.247,8 7.657,7

Rörelseresultat 

Timber 63,1 - 3,9 - 24,2 87,8 - 54,5 18,6 12,7 - 143,3

Wood 62,3 10,8 42,5 59,0 - 27,0 65,6 43,2 80,3

Byggsystem 25,5 24,1 70,2 34,0 30,8 119,1 61,4 235,1

   Limträ 6,9 3,1 11,6 4,5 0,1 16,4 4,0 38,5

   Elektro 2,1 2,2 2,6 5,5 4,8 4,4 9,0 8,5

   Byggmoduler 10,7 7,6 33,3 12,2 5,0 57,5 1,5 94,2   

Bygginredning 5,8 11,3 22,7 11,8 20,9 40,8 46,9 93,9

Övrigt - 9,5 - 7,0 - 7,2 - 17,2 - 15,4 - 11,8 - 26,2 - 27,4

Koncernen 141,4 24,0 81,3 163,6 - 66,1 191,5 91,1 144,7

1:a halvåret
Divisioner
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bättre kapacitet och förbättrade förhållanden avseende hälsa, 
miljö och säkerhet (HMS). Tillsammans med en förbättrad 
torkningskapacitet efter investeringen i en ny pannanläggning 
år 2008, kommer sågverket att komma upp på en mycket hög 
teknisk standard.

Wood
Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 740,0 
MNOK (657,1) och rörelseresultatet till 62,3 MNOK (10,8). För 
första halvåret uppgick nettoomsättningen till 1 242,1 MNOK 
(1 108,2) och rörelseresultatet till 59,0 MNOK (minus 27,0).
Ackumulerat rörelseresultat inkluderar intäktsföring av reduce-
rade AFP-förpliktelser med 9 MNOK.
Efterfrågan på hyvlade varor har utvecklats normalt för säsong-
en. Prisutvecklingen på industriträ i Europa har medfört en min-
dre prisuppgång också för hyvlade varor på den skandinaviska 
marknaden. Ökade priser på industriträ har emellertid tillsam-
mans med ökade timmerpriser, medfört en högre råvarukost-
nad för divisionen.
Timmertillgången för de timmerförbrukande enheterna har varit 
tillfredsställande under perioden, och verksamhetsförhållande-
na har varit goda. Investeringen i nytt styrsystem för såglinjen 
på Moelven Soknabruket AS har gett förbättrad kapacitet och 
effektivitet.
I juni förvärvade koncernen samtliga aktier i Sør-Tre Bruk AS, 
som i sin tur äger 67 procent av aktierna i Granvin Bruk AS, 
samt Eco Timber AS. Sør-Tre Bruk AS är en ledande aktör inom 
tryckimpregnerade material och träskydd i Norge. Företagets 
huvudkontor och produktionsanläggning ligger i Kragerø kom-
mun och man har 28 anställda. Sør-Tre Bruk AS är också majo-
ritetsdelägare i Granvin Bruk AS i Hardanger som sysselsätter 
38 anställda. Omsättningen förväntas uppgå till totalt ca 300 
miljoner norska kronor under år 2010. Företagen kommer som 
en del av Moelven att stärka koncernens distribution och bli 
ett viktigt brohuvud mot kunder i norska Sør- och Vestlandet. 
Eco Timber AS betjänar den norska marknaden via detaljhan-
delsledet med produkter som sibirisk lärk, värmebehandlat trä 
och olika golv. Företaget har kontor och lager i Stange och har 
4 anställda. Omsättningen förväntas uppgå till ca 30 miljoner 
norska kronor år 2010. En stor del av försäljningen är pro-
jektrelaterad, där man finner lösningar i nära samarbete med 
arkitekter. Eco Timber kommer speciellt att bidra till att stärka 
kompetens och produktbredd mot projektmarknaden.

Byggsystem
Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 569,0 
MNOK (546,3) och rörelseresultatet till 25,5 MNOK (24,1). 
För första halvåret uppgick nettoomsättningen till 1 020,2 
MNOK (1 019,9) och rörelseresultatet till 34,0 MNOK (30,8). 
Ackumulerat rörelseresultat inkluderar intäktsföring av reduce-
rade AFP-förpliktelser med 7 MNOK.
Inneliggande order ökade ytterligare under andra kvartalet, 
samtidigt som produktionen också ökade. Det är i första hand 
inom bostadssegmentet i Sverige som marknadssituationen 
förbättrats, och det är de svenska modulenheterna som drar 
nytta av ökningen i marknadsaktiviteten. På norsk sida är 
samtliga anställda tillbaka i arbete efter permitteringar tidigare 
under året, men utvecklingen av orderingången är fortfarande 
instabil trots vissa större order. Marknadssituationen för inred-
ningsföretagen är fortfarande krävande, men enheterna har 
anpassat kapacitet och kostnadsnivå väl till de rådande förhål-
landena och uppnår tillfredsställande resultat. Efterfrågan på 
limträ har som förväntats ökat efter en kall och snörik vinter 
med onormalt låg efterfrågan. Investeringen i ny projekthall 
med ökad bearbetningskapacitet i Moelven Töreboda limträ 
går som planerat och anläggningen skall vara fullt operativ före 
årets utgång. Elverksamheten har också under andra kvartalet 
uppnått tillfredsställande resultat. Verksamheten har utvidgat 
sitt utbud av tjänster till att omfatta både byggautomation och 
industriautomation. 
 
 
Övriga verksamheter
Utöver moderbolaget Moelven Industrier ASA, omfattar områ-
det gemensamma tjänster som virkesförsörjning, bioenergi, 
innovation, ekonomi, finans, försäkring, IKT, kommunikation 
och personal. Vidare omfattar området vissa mindre, operativa 
aktiviteter och tillgångar som inte hör till koncernens kärnverk-
samhet. 
Nettoomsättningen för området under andra kvartalet uppgick 
till 443,7 MNOK (204,9) och rörelseresultatet till minus 9,6 
MNOK (minus 6,9). För första halvåret utgjorde nettoomsätt-
ningen 916,5 MNOK (504,2) och rörelseresultatet minus 17,3 
MNOK (minus 15,3).
Ackumulerat rörelseresultat inkluderar intäktsföring av reduce-
rade AFP-förpliktelser med 1 MNOK.

För kvartalen år 2008 - 2010
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Anställda
Under det andra kvartalet var den totala sjukfrånvaron 4,89 
procent (5,86) eller 8 663 (10 656) hela arbetsdagar. För för-
sta halvåret var den totala sjukfrånvaron 5,45 procent (5,92) 
eller 19 245 (21 792) hela arbetsdagar. Totalt utfördes det 
171 304 (172 296) arbetsdagar under andra kvartalet, och 
339 063 (347 238) under första halvåret. Långtidsfrånvaron 
utgjorde 2,66 procent (3,32) under andra kvartalet och 2,89 
(3,09) under första halvåret. Sjukfrånvaro är belastning för de 
anställda det gäller, och Moelvenkoncernen har en långsiktig 
målsättning om en total sjukfrånvaro som inte ska överstiga 
fem procent och arbetar kontinuerligt mot detta mål. En änd-
ring av sjukfrånvaron med en procentenhet motsvarar på års-
basis omkring 25 MNOK för koncernen. 
Antal personskador med påföljande frånvaro under kvartalet 
var 16 (25) och under första halvåret 51 (47). För kvartalet 
motsvarar det 12,5 (19,4) skador som orsakat frånvaro per 
miljon arbetade timmar, och för första halvåret 20,1 (18,0). 
Även om skadefrekvensen har fallit efter att ha legat onormalt 
hög under vintern, är nivån fortfarande oacceptabel och det har 
startats flera initiativ för att reducera skadefrekvensen. För att 
bidra till ytterligare inriktning på säkerhet har det inrättats ett 
pris, ”Hel hem- priset”, som ska tilldelas en person eller enhet 
som systematiskt och målinriktat har bidragit till att vidareut-
veckla och förbättra säkerheten på arbetsplatsen. Vid utgången 
av första halvåret hade koncernen sammanlagt 3 175 (3 067) 
anställda. Totalt 1 810 (1 711) av dessa är anställda i norska 
företag, 1 313 (1 324) i svenska, 40 (22) i danska och 12 (10) i 
övriga länder. Det är 294 (290) kvinnor och 2 881 (2 777) män.

Internationell redovisningsstandard (IFRS)
De IFRS-tal som presenteras är oreviderade jämförelsetal som 
visar vad huvudeffekterna av rapportering enligt IFRS skulle ha 
varit. De största skillnaderna gentemot NGAAP uppstår som 
följd av behandlingen av pensionsåtaganden, användningen 
av finansiella instrument och behandlingen av aktieutdelning. 

Effekterna av finansiella instrument är orealiserade vinster och 
förluster som kommer att variera i förhållande till värderingen 
av marknadsvärdet av instrumenten vid rapporteringstidpunk-
ten. Vid utgången av andra kvartalet visade värdering av mar-
knadsvärdet av finansiella instrument en orealiserad förlust av 
29,3 MNOK. Detta ger en kostnadsföring under andra kvartalet 
med 8,5 MNOK. För första halvåret ger beräkningen av mar-
knadsvärdet en intäktsföring med 0,6 MNOK.
Huvudmålsättningen med Moelvenkoncernens säkringspolicy 
är att i största möjlig utsträckning eliminera finansiella risker så 
att det är den underliggande verksamheten och inte finanstran-
saktioner som skall skapa förutsättningarna för lönsamheten. 
 

Framtidsutsikter
Aktiviteten på byggmarknaden antas totalt sett ha nått en 
bottennivå under 2010, men det finns stora regionala och 
segmentsmässiga skillnader i utvecklingen. ROT-marknaden 
har varit den mest stabila och bostadsbyggandet ser ut att öka 
tidigare än byggandet av nya näringsfastigheter. Leveranserna 
av byggvaror via handeln förväntas ha ett normalt säsongsmäs-
sigt förlopp med fortsatt hög aktivitet under tredje kvartalet 
och med en nedgång mot slutet av året. Byggsystemdivisionen 
har en ökande orderingång med sin bästa utveckling inom den 
svenska byggmodulverksamheten. Priserna på den europeiska 
marknaden för industriträ har ökat under första halvåret och 
marknadsförhållandena förväntas att förbli positiva under 
tredje kvartalet.
För Moelven förväntar sig styrelsen ett årsresultat för 2010 
som är väsentligt bättre än förra året.

Styrelsen i Moelven Industrier ASA
Moelv den  9 juli 2010

MnoK 

1:a halvåret Hela året
IFRS  2010 2009 2008 2010  2009 2008 2009  2008

Resultaträkning
Brutto rörelseresultat (EBITDA) 190,3 72,3 129,7 263,9 29,1 286,6 296,6 352,0

Rörelseresultat (EBIT) 141,4 24,6 82,8 163,6 -65,1 194,2 96,0 156,0

Resultat efter finansposter 121,7 29,6 74,1 146,3 -27,9 187,2 146,0 5,8

Per 30/06
MnoK

Per 31/12
  2010 2009 2008 2010  2009 2008 2009  2008

Balansräkning
Eget kapital 84,6 35,1 -290,7 1.744,0 1.526,2 1.676,0 1.632,6 1.601,3

Balansomslutningen 608,9 128,0 93,5 4.305,5 3.656,3 4.042,6 3.266,8 3.580,4

Soliditet (i %) - 4,4 - 0,5 - 8,3 40,5 41,7 41,5 50,0 44,7

2:a kvartalet

Förändringar 2:a kvartalet



För kvartalen år 2008 – 2010 För kvartalen år 2008 – 2010

Nettoomsättning och marginaler Soliditet

  2010 2009 2008 2010 2009 2008 2009 2008

Kassaflöde från operationella aktiviteter - 98,1 122,7 4,2 - 379,4 - 31,0 - 374,8 441,1 214,5 

  Kassaflöde från resultatposter 182,4 54,1 123,8 223,7 1,3 273,1 248,0 334,4 

  Kassaflöde från arbetande kapital - 280,5 68,6 - 119,6 - 603,1 - 32,3 - 647,9 193,1 - 119,9 

Kassaflöde från investeringsaktiviteter - 137,7 - 71,0 - 76,1 - 190,6 - 134,4 - 127,3 - 211,8 - 332,5
Kassaflöde från finansieringsaktiviteter 258,4 - 9,8 54,4 545,2 205,5 464,2 - 188,6 70,1
Förändring	i	likviditet	under	perioden	 22,6 41,9 - 17,5 - 24,8 40,1 - 37,9 40,7 - 47,9
Likviditetsbehållning 22,6 41,9 - 17,5 45,7 69,9 39,8 70,5 29,8
Outnyttjade långfristiga krediter - 158,4 16,6 - 335,2 472,1 529,0 534,8 918,0 752,2
Disponibel	likviditet	 -	135,8 58,5 - 352,7 517,8 598,9 574,6 988,5 782,0

MnoK  

Hela året1:a halvåret
Kassaflöde

Förändringar 2:a kvartalet
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Till följd av förvärven under kvartalet  är kontantströmmen från arbetande kapital reducerat med 75,9 MNOK, investerings-
aktiviteter reducerade med 85,3 MNOK och finansieringsaktiviteter ökade med 164,1 MNOK.

Per 31/12

  2010 2009 2008 2010 2009 2008 2009 2008 

Ingående	eget	kapital	 1.668,9 1.561,3 1.652,8 1.648,7 1.696,7 1.569,7 1.696,7 1.569,7 

Periodens resultat/årsresultat före minoritetsand. 95,2 10,7 51,5 106,3 -61,0 127,5 40,2 81,2

Valutadifferens 16,3 13,6 -7,6 25,4 -50,1 -0,5 - 67,5 45,8

Avsatt till aktieutdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 20,7 0,0

 Periodens/årets förändring 111,5 24,3 43,9 131,7 -111,1 127,0 - 48,0 127,0

Summa	eget	kapital	NGAAP 1.780,4 1.585,6 1.696,7 1.780,4 1.585,6 1.696,7 1.648,7 1.696,7

IFRS effekter    - 36,4 -59,4 -20,7 - 16,1 -95,4

Summa	eget	kapital	IFRS    1.744,0 1.526,2 1.676,0 1.632,6 1.601,3      

MnoK

Per 30/06

Förändring	i	eget	kapital	för	koncernen

Förändringar 2:a kvartalet
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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 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 bygghandeln i Skandinavien.  
En viktig konkurrensfördel är divisionens rationella distribu-
tionsapparat som kan erbjuda kunderna snabba och exakta 
leveranser av ett brett varusortiment. Företagen inom divi-
sion Byggsystem levererar 

flexibla systemlösningar för interiörväggar, modulbyggen, 
elinstallationer och bärande konstruktioner i limträ till projekt 
och entreprenörkunder, 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 3 175 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 föräd-
lingsgrad, genomtänkt logistik och distribution, spetskompetens, goda rådgivare och att 
vara ledande inom produktutveckling, skall detta löfte också uppfyllas.

Moelv den 9 juli 2010

Gunde Haglund

Martin Fauchald

Elisabeth KrokeideElisabeth Bjøre

Pål Tajet

Svein E. Skorstad

Hans Rindal/KonsernchefTorstein Opdahl

Försäkran från styrelse och verkställande direktör

Styrelsen och verkställande direktören i Moelven Industrier 
ASA har i dag behandlat och fastställt halvårsrapporten och 
den sammanfattade konsoliderade halvårsredovisningen 
för Moelvenkoncernen t.o.m. den 30 juni 2010. Enligt  
styrelsens och verkställande direktörens övertygelse är 
halvårsredovisningen 2010 upprättad i överensstämmelse 
med gällande redovisningsregler, och uppgifterna i redo-

visningen ger en rättvisande bild av koncernens tillgångar, 
skulder och finansiella ställning och resultat totalt sett per 
den 30 juni 2010. Enligt styrelsens och verkställande  
direktörens övertygelse ger också rapporten en rättvisande 
översikt över de mest centrala risk- och osäkerhetsfaktorer 
som verksamheten står inför under nästa redovisnings 
period.


