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Moelvens stand på årets Bygg Reis Deg ble godt besøkt, og både standbetjening og besøkende satte stor pris på våre “Gode Rom” 
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Per 31.12.

9 måneder

2007 2006 2005 2007 2006 2005 2006 2005

Immaterielle eiendeler -0,9 -1,3 -1,0 5,9 9,7 10,4 8,4 10,6

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

Finansielle anleggsmidler -3,4 -1,5 1,1 72,5 90,3 110,9 73,8 94,4

Sum anleggsmidler -1,7 46,1 -2,4 1.195,6 1.174,2 1.170,5 1.217,8 1.140,8

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

Fordringer -13,0 -21,5 -32,2 1.308,7 1.051,0 895,5 955,7 826,6

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

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

Sum eiendeler -111,2 -144,1 -112,9 3.584,2 3.087,0 2.976,2 3.3.071,6 2.964,1

Selskapskapital* 0,0 0,0 0,0 647,7 647,7 647,7 647,7 647,7

Øvrig egenkapital 161,6 56,8 13,3 1.111,5 573,4 422,0 586,0 428,7

Sum egenkapital 161,6 56,8 13,3 1.759,2 1.221,1 1.089,7 1.233,7 1.076,4

Langsiktig gjeld inkl. avsetn. for forpliktelser -339,7 -177,1 -32,1 481,7 880,3 977,8 670,9 876,7

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

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

Sum egenkapital og gjeld -111,2 -144,1 -112,9 3.584,2 3.087,0 2.976,2 3.071,6 2.964,1

NOK mill.

Per 30.09.

Kvartalsrapporten er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsipper som benyttes i årsregnskapet og i henhold til NRS 11 om delårsrapportering.

*129.542.384 aksjer à NOK 5,00, korrigert for 1.100 egne aksjer.

NOK mill.

Hele
Resultatregnskap

Balanse

2007 2006 2005 2007 2006 2005 2006 2005

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

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

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

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

Egenkapitalandel 5,8% 3,5% 1,8% 49,1% 39,6% 36,6% 40,2% 36,6%

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

Avk. på sysselsatt kapital - årsb. snitt (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 rentebærende gjeld -261,8 -221,9 -186,2 203,3 653,9 772,4 466,7 750,5

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

Antall ansatte 3.328 3.232 3.192 3.335 3.235 3.193 3.210 3.159

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

Antall skader med fravær 26 21 38 73 66 70 91 98

Antall aksjonærer 972 984 989 972 984 989 972 984

Gjennomsnittlig antall aksjer 129 541 284 129 541 284 129 541 284 129 541 284 129 541 284 129 541 284 129 541 284 129 541 284

NOK mill.

Hele9 måneder
Nøkkeltall

3. kvartal

2007 2006 2005 2007 2006 2005 2006 2005

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

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

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

Annen driftskostnad 463,7 414,0 403,9 1.532,8 1.378,5 1.361,9 1.922,7 1.858,9

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

Inntekt på investering i tilknyttet selskap 0,3 -0,9 -1,0 -1,4 -1,9 -2,7 -3,9 -3,4

Rente- og andre finansinntekter 3,9 2,6 3,4 8,8 9,5 6,7 7,1 4,5

Rente- og andre finanskostnader -6,4 -12,6 -13,8 -24,8 -37,0 -41,5 -40,0 -46,7

Ordinært resultat før skattekostnad 256,8 70,6 23,5 796,4 193,3 75,6 336,4 113,0

Beregnet skattekostnad på ordinært resultat 77,6 20,3 11,6 229,7 55,7 30,2 96,9 45,7

Minoritetsinteresser -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

Endringer i 3. kvartal

3. kvartal
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Hovedtrekk
Gode markeds- og driftsforhold for alle konsernets divisjo-
ner bidro nok en gang til et av de beste kvartalsresultater
noensinne for Moelven, selv om både driftsinntekter og
driftsresultat falt noe tilbake etter det historisk gode andre
kvartalet. Ved siden av den normale sesongmessige ned-
gangen som følge av at sommermånedene har færre pro-
duksjonsdager enn øvrige kvartaler som følge av ferieav-
viklingen, skyldes nedgangen fra andre kvartal hovedsake-
lig en utflating i det internasjonale markedet for industri-
tre, kombinert med høyere priser på tømmer. 
De økte tømmerprisene har ført til at råstofftilgangen for
Moelven-konsernets tømmerforbrukende enheter har
vært meget god i tredje kvartal. Tømmerkostnadene har
ved utgangen av 3. kvartal en årstakt som er omkring
NOK 450 mill høyere enn på samme tid i fjor, noe som
påvirker marginen for de tømmerforbrukende enhetene i
negativ retning.

Den skandinaviske byggevarehandelen, som utgjør
hovedtyngden av høvleridivisjonen Woods kunder, har i
tredje kvartal gjennomført en justering av lagernivåene.
Selv om aktiviteten hos sluttbrukeren fortsatt er høy, har
dette medført en viss reduksjon i etterspørselen etter divi-
sjonens produkter, men det forventes ikke større reduk-
sjon i etterspørselen enn det som er normalt for årstiden. 

For Byggsystemer er den høye markedsaktiviteten opp-
rettholdt gjennom tredje kvartal og bedriftene har ordrebe-
holdinger som er større enn normalt.

Den gode inntjeningen og kontantstrømmen har medført
en historisk god soliditet og likviditetsreserve for konser-

net. Dette gir mulighet til ytterligere å styrke investe-
ringsprogrammet som ble startet i 2006 for å oppgradere
konsernets produksjonsenheter. Det gir også evne til
gjennomføring av oppkjøp i de tilfeller det oppstår mulig-
heter som passer inn i konsernets langsiktige planer slik
tilfellet var for Trysil Skog AS. Avtalen om kjøp av Trysil
Skog AS ble undertegnet den 19. september og transaksjo-
nen ble ferdigbehandlet av konkurransemyndighetene den
1. oktober. Due diligence prosessen er inne i siste fase, og
det ligger til rette for at gjennomføringen kan skje med
regnskapsmessig virkning i fjerde kvartal som planlagt.

Moelven MassivTre AS, hvor Moelven-konsernet har en
eierandel på 47,5 prosent, har levert massivtre-elementer
til 3 familieboliger av ulik størrelse i Longyearbyen på
Svalbard. Bygningen er oppført med massivtre-elementer
som ble ferdig tilskåret fra Moelven MassivTre og fraktet i
containere til Svalbard. Byggeprosessen var derfor kort.
Vindtetting, samt det å unngå hulrom i den utvendige
kledningen som fort blir pakket med snø, har vært viktig.
Både dekker, yttervegger, utvendig kledning, innervegger
samt kjøkkenbenker og innerdører ble levert av Moelven
MassivTre AS. Leveransen er et eksempel på at leveran-
ser av denne relativt nye typen elementer kan tilfredsstille
relativt strenge krav både til arkitektonisk og byggteknisk
utførelse.

Prosjektet Fremtiden, som er avbildet på baksiden av
rapporten, var et av bidragene i arkitektkonkurransen for
nye Holmenkollen. Forslaget ble innkjøpt av byggherren
som ett av flere. Den endelige beslutningen om hvilken
løsning som velges skal fattes av byrådet i Oslo.

Styrets beretning

•Gode markeds- og driftsforhold også i tredje kvartal 
•Driftsinntektene for kvartalet økte til MNOK 1 853 (1 589)
•Driftsresultatet for kvartalet økte til MNOK 259 (82)  



3. kvartal
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Driftsinntekter og resultat
Driftsinntekter og driftsresultat for konsernet i tredje
kvartal økte innen alle tre divisjoner og endte på hen-
holdsvis NOK 1 852,9 mill (1 588,9) og NOK 259,0 mill
(81,5). Samlet for årets tre første kvartaler utgjorde drifts-
inntektene NOK 5 960,8 millioner (4 861,6) og driftsresul-
tatet ble NOK 813,8 millioner (222,7). Ordinært resultat
før skattekostnad ble NOK 796,4 mill (193,3). Resultat
etter skatt og minoritetsinteresser ble NOK 562,4 mill
(138,5).

Som for første halvår må hoveddelen av resultatforbed-
ringen på MNOK 177,5 tilskrives de meget gode markeds-
forholdene, selv om utflatende priser og stigende råvare-
kostnader er i ferd med å redusere marginene for enkelte
produkter. Driftsforhold og råstofftilgang har i store trekk
vært gode, men som normalt har det i sommermånedene
flere steder blitt prioritert investeringer og vedlikehold på
anleggene, noe som reduserer verdiskapningen i perioden. 

Investeringer, balanse
og finansiering
I løpet av tredje kvartal er det gjennomført investeringer
på totalt NOK 52,8 mill (73,1).

Investeringstakten ligger noe etter opprinnelig plan.
Dette skyldes dels at den høye etterspørselen etter kon-
sernets produkter har gjort det ønskelig å utsette eventu-
elle produksjonsreduksjoner som enkelte investeringer
ville medført, og dels at den generelt høye investeringsak-
tiviteten i bransjen har medført lengre leveringstider på
utstyr fra mange leverandører.

Ved utgangen av tredje kvartal var konsernets samlede
eiendeler bokført til NOK 3 584,2 mill (3 087,0). 

Økningen skyldes hovedsakelig økt omfang av varelager
og fordringer som følge av det økte aktivitetsnivået. Netto
driftskapital var 21,1 prosent av driftsinntektene (20,7).

Trysil Skog AS hadde per 31.12.2006 totale eiendeler
bokført til NOK 62,3 mill. Det er ingen regnskapsmessig
goodwill knyttet til kjøpet, og konsolidering per
31.12.2006 ville økt konsernets totalbalanse med omkring
NOK 63,0 mill. 

Kontantstrøm fra driften i tredje kvartal var NOK 295,9
mill (116,8), tilsvarende NOK 2,28 per aksje (0,90). Netto
rentebærende gjeld ble ytterligere redusert, og var ved
utgangen av kvartalet bare NOK 203,3 mill (653,9).
Likviditetsreserven var NOK 1 183,9 mill (779,8).
Hoveddelen av likviditetsreserven består av ubenyttede
trekkrettigheter i konsernets langsiktige lånerammer. Da
det er lagt opp til en ytterligere øket investeringsaktivitet
i 2008, samt at det er behov for likviditet i forbindelse
med betaling av utbytte og skatter, vil trekkrettighetene
ikke bli redusert. Dette gjøres for å sikre konsernet en
viss evne til å gjennomføre oppkjøp via egen balanse uten
særskilt finansiering dersom dette skulle bli aktuelt.

Omkring halvparten av konsernets eiendeler er bokført
i svenske kroner, og kursutviklingen fra 0,8874 per
30.09.06 til 0,8376 30.09.07 har medført en reduksjon i
balansen på omkring NOK 100 mill. Egenkapitalen er vur-
dert under forutsetning om fortsatt drift, og utgjorde ved
utgangen av tredje kvartal NOK 1 759,2 mill (1 221,1) til-
svarende NOK 13,58 per aksje (9,43). Egenkapitalandelen
var 49,1 prosent (39,6). Ved omregning av konsernets
svenske datterselskaper til samme valutakurs som ved
utgangen av tredje kvartal 2006, ville egenkapitalen vært
cirka NOK 1 730 mill tilsvarende en egenkapitalandel på
cirka 49,4 prosent.

NOK mill.

Hele

2007 2006 2005 2007 2006 2005 2006 2005

Driftsinntekter
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

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

Limtre 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

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

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

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

Driftsresultat

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

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

Limtre 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

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

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

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

9 måneder
Divisjoner
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Divisjonene

Timber
Driftsinntektene i tredje kvartal ble NOK 653,0 mill
(547,5). Driftsresultatet ble NOK 119,7 mill (16,5). Samlet
for årets ni første måneder utgjorde driftsinntektene NOK
2 347,1 mill (1 856,6). Driftsresultatet ble NOK 430,5 mill
(84,2).

Prisene på industritre av gran har vist en utflatende ten-
dens i tredje kvartal, til dels også med fall for enkelte
lavere kvaliteter. Prisene for produkter av furu har fortsatt
vist en sterk utvikling, men med en lavere vekst sammen-
lignet med første halvår. Utviklingen skyldes at den høye
tilgangen på sagtømmer av gran etter forrige vinters
stormfellinger har medført et stort utbud av lavere grank-
valiteter, samtidig som den internasjonale etterspørselen
har vært noe lavere enn forventet. Flere produsenter har
derfor signalisert reduksjoner i produksjonsvolumene av
gran. Prioriteringen av hogstkapasitet til opprydding etter
stormene har samtidig redusert tilgangen på sagtømmer av
furu.
Parallelt med den svakere utviklingen i ferdigvarepriser
har råstoffkostnaden steget i tredje kvartal, og dermed
bidratt til å redusere marginen. 

Gjennomføringen av investeringer følger revidert plan.
Tiltakene retter seg hovedsakelig mot forbedret utnyttelse
av råstoff og reduserte foredlingskostnader. 
Igangkjøring av nyinvesterte anlegg har i enkelte tilfeller
tatt noe lenger tid en forutsatt og har bidratt til noe høyere
foredlingskostnader enn forutsatt.

Wood
Driftsinntektene i tredje kvartal ble NOK 797,7 mill
(664,5). Driftsresultatet ble NOK 104,9 mill (34,9). Samlet
for årets ni første måneder utgjorde driftsinntektene NOK
2 319,1 mill (1 875,2). Driftsresultatet ble NOK 292,6 mill
(76,2).

Etterspørselen etter Woods produkter har vært høy
også i tredje kvartal, men lagerjusteringer i handelsleddet
i den skandinaviske byggevarehandelen har hatt en nega-
tiv innvirkning på volumet. Bortsett fra en viss nedgang i
igangsetting av nye boliger i Norge og Danmark, er det få
underliggende signaler i Skandinavia som tyder på en
betydelig nedgang i markedsaktiviteten. 

Divisjonen er en stor kjøper av industritre, og kjøper årlig
mer enn 200.000 m3 fra leverandører utenfor Moelven-
konsernet. Det stigende prisnivået på industritre har
påvirket Woods råvarekostnad negativt, men dette har til
nå blitt kompensert gjennom prisøkninger også på Woods
ferdigvarer.  I tillegg til prisøkninger bidrar også interne
effektiviseringstiltak hovedsakelig rettet mot logistikk og
råstoffutnyttelse til resultatforbedringen.

Byggsystemer
Driftsinntektene i tredje kvartal ble NOK 530,4 mill
(447,0). Driftsresultatet ble NOK 40,3 mill (33,7). Samlet
for årets ni første måneder utgjorde driftsinntektene NOK
1 709,0 mill (1 387,4). Driftsresultatet ble NOK 116,2 mill
(80,3).

Det høye aktivitetsnivået i det skandinaviske byggemar-
kedet har holdt seg gjennom tredje kvartal og markedet i
Norge og Sverige er fortsatt preget av full kapasitetsut-
nyttelse i mange sektorer.

For limtrevirksomheten er resultatet i tredje kvartal på
nivå med året før. Spesielt i Sverige har råstoffkostnaden
ligget høyere enn normalt på grunn av knapphet hos flere
av de tradisjonelle leverandørene. Denne situasjonen er
imidlertid rettet opp i løpet av kvartalet.

For modul- og innredningsselskapene har aktivitetsnivå-
et vært høyt i perioden med en vesentlig resultatforbed-
ring sammenlignet med samme periode i fjor.
Ordreinngangen har vært meget god og i enkelte tilfeller
strekker ordrereserven seg over 14 måneder frem i tid.
Modulselskapene har oppnådd en bedre gjennomstrøm-
ning i produksjonen og på den måten bedret sin kostnads-
effektivitet. Imidlertid har betydelige prisøkninger på
materialer i forhold til forutsetningene i egen ordrebehold-
ning medført at enkelte prosjekter har gitt dårlige resulta-
ter.
Vanskeligheter med rekruttering av personell med ønsket
kompetanse og begrenset tilgang på enkelte innsatsmate-
rialer har vært en utfordring også i tredje kvartal.

På årets "Bygg Reis Deg" lanserte Moelven Nordia AS
to nye produkter, Glassfront og Samtalerom som ble
meget godt mottatt av kundene. Glassfront er en ny glass-
veggløsning med store glassflater, mens Samtalerom er en
prefabrikert løsning for lydisolerte, frittstående rom i åpne
kontorlandskap.
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Øvrige virksomhetet
I tillegg til morselskapet Moelven Industrier ASA, omfat-
ter området fellestjenester som blant annet tømmerinn-
kjøp, bio-energi, innovasjon, økonomi, finans, forsikring,
IKT, kommunikasjon og personal. Videre omfatter området
enkelte mindre, operative aktiviteter og eiendeler som
ikke hører til konsernets kjernevirksomhet. Ved utgangen
av tredje kvartal var det innen dette området totalt 78
ansatte, hvorav 28 er kvinner. 31 arbeider i Sverige og 47 i
Norge. Bokført verdi av driftsuavhengige aktiva var cirka
NOK 29,5 mill (29,0).

Driftsinntektene for tredje kvartal ble NOK 55,7 mill
(46,7) og driftsresultatet ble minus NOK 6,2  mill (minus
3,6). Samlet for årets ni første måneder var driftsinntek-
tene NOK 154,9 mill (128,3), mens driftsresultatet ble
minus NOK 25,5 mill (minus 18,0).

Ansatte
I tredje kvartal 2007 var totalt sykefravær 6,64 prosent
(5,62) eller 10 580 (8 635) hele arbeidsdager. Totalt ble det
arbeidet 149 450 (145 896) dager i løpet av tredje kvartal.
Sykefravær grunnet langtidssykemeldte utgjorde 3,64 pro-
sent (3,11).

Antall personskader med påfølgende fravær var 26 (21).
Dette tilsvarer 30,14 (24,9) fraværsskader per million
arbeidede timer og arbeidet med å redusere antall skader
vil bli intensivert.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde konsernet totalt
3 335 (3 235) ansatte. 
Totalt 1 730 (1 692) av disse er ansatt i norske selskaper,
1 575 (1 518) i svenske, 23 (22) i danske og 7 (3) i øvrige
land. Av de ansatte er det 317 kvinner og 3 018 menn.

Internasjonale regnskapsstandarder
(IFRS)
Moelven Industrier ASA er, som et ikke børsnotert sel-
skap, ikke pålagt å offentliggjøre regnskaper som er utar-
beidet i henhold til IFRS (International Financial Reporting
Standards). Regnskapene er utarbeidet etter norske regn-
skapsstandarder, men tabellen under viser hva effektene
av rapportering etter IFRS ville vært. 
Sammenlignet med IFRS oppstår de største forskjellene
som følge av behandlingen av pensjonsforpliktelser, bruk
av finansielle instrumenter og behandlingen av utbytte.

Dersom IFRS hadde vært anvendt fra 2005 ville pensjons-
forpliktelsene medført en engangseffekt som belastet
egenkapitalen med NOK 55 millioner. Effektene av finansi-
elle instrumenter vil variere i henhold til markedsverdi-
vurderingen på rapporteringstidspunktet. 

Fremtidsutsikter
Styret forventer at de gode markedsforholdene samlet sett
vil vedvare i fjerde kvartal, selv om en svekkelse for
enkelte av konsernets produkter må påregnes. Samlet
etterspørsel etter konsernets produkter og tjenester vil
likevel være vesentlig høyere enn året før. Byggingen av
nye boliger, som er av stor betydning for Wood, har som
ventet allerede vist tegn til å avta noe fra et meget høyt
nivå i Norge og Danmark. Nedgangen forventes imidlertid
å bli begrenset på grunn av den generelt gode underlig-
gende økonomien i de to landene.
I Sverige forventes en fortsatt høy aktivitet innen oppus-
sing og vedlikehold. 
For sagbrukene forventes god etterspørsel på hjemmemar-
kedene. På eksportmarkedene for industritre forventes de
positive markedsforholdene å vedvare, men med en fal-
lende tendens for gran. 
Tilgangen på tømmer forventes å bli høy i fjerde kvartal.
Gjennomsnittsprisene vil være høyere enn for første halv-
år, men vil til en viss grad kunne bli korrigert ved et større
fall i skurlastprisene. Virksomhetene innen Byggsystemer
har ved utgangen av tredje kvartal en tilfredsstillende
ordrereserve og god ordreinngang. Det forventes full kapa-
sitetsutnyttelse og opprettholdelse av aktivitetsnivået
gjennom andre halvår.

Det treårige investeringsprogrammet som ble påbegynt
i 2006 fortsetter i 2007. Grunnet kapasitetsbegrensinger
hos leverandørene samt de gode markedsforholdene vil
enkelte investeringsprosjekter bli forskjøvet til 2008.
Samtidig legges det for 2008 opp til en ytterligere økning
av investeringsnivået, slik at samlede investeringer vil bli
vesentlig høyere enn for inneværende år.

Styret forventer for 2007 en økning i driftsinntekter og
et resultat som er vesentlig høyere enn året før. 

Styret i Moelven Industrier ASA
Moelv, den 16. oktober 2007

9 måneder

NOK mill.

Hele
IFRS

2007 2006 2005 2007 2006 2005 2006 2005

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

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

Resultat etter finans 255,4 68,6 38,4 793,3 213,5 51,0 361,5 111,6

9 måneder

NOK mill.

Hele

2007 2006 2005 2007 2006 2005 2006 2005

Balanse
Egenkapital 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

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

3. kvartal

Endringer i 3. kvartal
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For kvartalene i 2005 – 2007 For kvartalene i 2005 – 2007

Driftsinntekter og marginer Egenkapitalandel

2007 2006 2005 2007 2006 2005 2006 2005

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 482,8 295,9 183,4 611,0 325,8 163,3 512,3 286,1
Kontantstrøm fra resultatposter 295,9 116,8 68,3 938,8 329,7 217,0 480,6 295,9

Kontantstrøm fra arbeidskapital 186,9 179,1 115,1 -327,8 -3,9 -53,7 31,7 -9,8

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -52,8 -66,9 -37,8 -160,8 -136,3 -78,8 -196,4 -85,3

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -413,3 -204,6 -109,8 -414,9 -131,8 -31,4 -293,9 -188,7
Endring i likviditet i perioden 16,7 24,4 35,8 35,3 57,7 53,1 22,0 12,1
Likviditetsbeholdning 16,7 24,4 35,8 86,9 87,3 70,6 51,6 29,6
Ubenyttede trekkrettigheter 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

NOK mill.

Hele3 kvartaler
Kontantstrøm

Per 31.12.

2007 2006 2005 2007 2006 2005 2006 2005

Inngående egenkapital 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 - før minoritet 179,2 50,3 11,9 566,7 137,6 45,4 239,5 67,3

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

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

Endring i reklassifisert eiendel 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 0,0 3,8 -3,6

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

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

Sum egenkapital 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

Sum egenkapital IFRS 1.728,8 1.188,2 1.019,7 1.301,9 1.060,8    

NOK mill.

Per 30.09.

Endring i egenkapital for konsernet

Endringer i 3. kvartal

Endringer i 3. kvartal
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Dette er Moelven
Moelven-konsernet er eiet av de norske skogeierandelsla-
gene Glommen Skog BA, Mjøsen Skog BA, Havass Skog
BA, AT Skog BA og Viken Skog BA med 60 prosent. 39,6
prosent er eiet av Eidsiva Vekst AS, mens de resterende
eiere er private aksjonærer.

Konsernet har hovedkontor i Moelv i Norge.
Produksjonen utføres av totalt 39 produksjonsenheter som
hovedsakelig er lokalisert i sørøst-Norge og mellom-
Sverige. Produksjonen i de to landene er tilnærmet like
stor, men de svenske enhetene omsetter en stor del av sin
produksjon i Norge. Av totalt 3 335 ansatte arbeider 1 730
i Norge, 1 575 i Sverige, 23 i Danmark og 7 i øvrige land.
Konsernet har delt sin virksomhet opp i tre divisjoner;
Timber, Wood og Byggsystemer.

Divisjonen Timber består av 14 produksjonsenheter
som produserer industritre og -flis av lokal gran og furu. 8
av enhetene er lokalisert i Sverige og 6 i Norge. Årlig pro-
duksjon er cirka 1,4 mill kubikkmeter industritre samt cel-
luloseflis, tørrflis, spon og bark til en verdi av cirka NOK
280 mill. Om lag 65 prosent av omsetningen skjer i
Skandinavia. Antall ansatte er 831 personer, hvorav 87 er
kvinner. Til sammen 287 arbeider i Norge, 541 i Sverige,
to i Tyskland og en i Nederland.

Divisjonen Wood består av 14 produksjonsenheter. Fem av
disse er kombiselskaper med sag og høvleri, hvorav fire
produserer kun hvitt byggtre og et i tillegg utfører impreg-
nering. De øvrige selskapene er rene foredlingsenheter
som produserer lister, gulv, innvendige paneler, kompo-
nenter, byggtre og impregnert trelast. Målet er å tilby
byggmarkedet trelast med høyest mulig foredlingsgrad.
Nær 80 prosent selges via byggevarehandelen. I tillegg
produseres industriflis til årlig verdi av cirka NOK 120
mill. Om lag 93 prosent av omsetningen skjer i
Skandinavia. Antall ansatte er 899 personer, hvorav 116 er
kvinner. Til sammen 562 arbeider i Norge, 314 i Sverige
og 23 i Danmark.

Divisjonen Byggsystemer består av 11 produksjonsen-
heter inndelt i virksomhetsområdene Limtre, Elektro,
Byggmoduler og Bygginnredning. De leverer kundetilpas-
sede, fleksible og kostnadseffektive bygg- og innrednings-
systemer til prosjektkunder i Skandinavia.
Limtrevirksomheten har foruten broer og bærekonstruk-
sjoner også et betydelig salg av standard limtrebjelker via
byggevarehandelen. Om lag 96 prosent av omsetningen
skjer i Skandinavia. Byggsystemer har 1 519 ansatte,
hvorav 89 er kvinner. Til sammen 827 arbeider i Norge,
688 i Sverige og 4 i England.

Moelven gir folk gode rom

Idrettsutøvere, arrangør og publikum vil oppleve “Gode Rom” i nye Holmenkollbakken dersom
forslaget til sivilarkitektene Terje Rørby, Jan Inge Lindeberg og Helge Saatvedt blir valgt.
Usikkerheten knyttet til tåke, vind eller regn er fjernet og muligheten for andre arrangementer
både vinter og sommer blir langt bedre.


