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I forbindelse med byggingen av Ringsted Gymnasium ble de planlagte akustiske veggpanelene i aulaen endret til et kunstprosjekt. 
Team Visual i Moelven Danmark har deretter skapt de vakre panelene av Studio acoustic kryssfi nerpanel.

Gode rom
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Per 31.12.

9 måneder

  2010 2009 2008 2010 2009 2008 2009 2008 

Immaterielle eiendeler -1,2 - 0,5 1,6 45,2 6,0 11,3 13,3 7,6

Varige driftsmidler 52,1 - 2,6 47,2 1.461,6 1.367,1 1.291,2 1.336,7 1.392,1

Finansielle anleggsmidler -0,7 0,4 0,2 46,0 50,6 59,7 45,1 49,6

Sum anleggsmidler 50,2 - 2,7 49,0 1.552,8 1.423,7 1.362,2 1.395,1 1.449,3

Varer -90,7 - 133,4 - 213,6 1.245,0 805,6 1.164,5 898,6 1.174,4

Fordringer -91,2 - 146,2 - 37,6 1.296,0 1.083,3 1.259,2 875,7 936,3

Likvider 0,0 - 16,6 - 21,9 45,7 53,3 17,9 70,5 29,8

Sum omløpsmidler -181,9 - 296,2 - 273,1 2.586,7 1.942,2 2.441,6 1.844,8 2.140,5

Sum eiendeler -131,7 - 298,9 - 224,1 4.139,5 3.365,9 3.803,8 3.239,9 3.589,8

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

Øvrig egenkapital 100,8 57,9 2,4 1.233,5 995,8 1.051,4 1.001,0 1.049,0

Sum egenkapital 100,8 57,9 2,4 1.881,2 1.643,5 1.699,1 1.648,7 1.696,7

Langsiktig gjeld inkl. avsetn. for forpliktelser -148,4 - 295,4 - 218,2 1.061,5 717,7 838,4 664,7 845,6

Kortsiktig gjeld -84,1 - 61,4 - 8,3 1.196,8 1.004,7 1.266,3 926,5 1.047,5

Sum gjeld -232,5 - 356,8 - 226,5 2.258,3 1.722,4 2.104,7 1.591,2 1.893,1

Sum egenkapital og gjeld -131,7 - 298,9 - 224,1 4.139,5 3.365,9 3.803,8 3.239,9 3.589,8 

NOK mill.

Per 30.09.

* Tallene i kvartalstabellen viser endringen fra forrige kvartal.

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

  2010 2009 2008 2010 2009 2008 2009 2008 

Netto driftsmargin/EBIT (i %) 6,1 6,3 0,3 5,2 0,6 3,3 1,5 1,9

Brutto driftsmargin/EBITDA (i %) 9,1 9,6 3,1 8,2 3,7 5,8 4,7 4,5

Resultat per aksje (i NOK) 0,56 0,49 - 0,02 1,38 0,02 0,96 0,31 0,63

Kontantstrøm fra operasjonell aktivitet per aksje (i NOK) 2,04 2,61 3,64 -0,89 2,38 0,75 3,41 1,67

* Egenkapitalandel (i %) 3,8 5,6 2,5 45,4 48,8 44,7 50,9 47,3

Investeringer 83,0 37,8 90,9 186,9 172,3 217,8 222,2 345,9

Avk. på sysselsatt kapital - årsb. snitt (i %) 16,5 16,9 0,7 14,9 2,4 12,3 3,9 6,6

* Sysselsatt kapital -79,9 - 130,7 - 105,9 2.693,2 2.343,9 2.167,4 2.087,6 2.326,8

* Netto rentebærende gjeld -180,8 - 304,5 - 196,5 766,2 460,8 616,0 368,4 599,9

* Netto driftskapitalbinding -106,1 - 291,2 - 280,7 1.908,3 1.378,7 1.802,6 1.280,5 1.552,4

* Antall ansatte 12 - 3 - 49 3.187 3.064 3.454 2.992 3.285

Sykefravær (i %) 5,53 6,30 5,80 5,47 6,03 5,79 5,97 5,64

Hyppighetstall, skader med fravær H1 verdi 21,0 14,2 13,0 20,3 16,9 17,8 16,4 18,3

Antall aksjonærer 969 970 968 969 970 968 969 969

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

  2010 2009 2008  2010  2009 2008 2009  2008     

Driftsinntekter 1.885,6 1.521,4 1.780,0 5.299,3 4.749,3 5.933,6 6.247,8 7.657,7

Avskrivninger 56,8 50,0 48,6 157,1 145,1 143,6 202,5 199,2

Varekostnad 1.216,1 935,1 1.221,9 3.301,7 3.056,7 3.919,9 3.899,2 4.998,3

Annen driftskostnad 498,3 440,8 503,4 1.562,5 1.518,1 1.672,5 2.055,0 2.315,5

Driftsresultat 114,4 95,5 6,1 278,0 29,4 197,6 91,1 144,7

Inntekt på investering i tilknyttet selskap -0,4 - 0,5 - 0,5 -2,3 - 0,1 - 0,9 -1,7 - 2,2

Rente- og andre finansinntekter 5,6 3,5 0,8 11,7 9,2 10,0 9,9 10,8

Rente- og andre finanskostnader -19,4 -9,6 - 10,0 -41,6 - 34,3 - 33,2 -41,1 - 45,9

Resultat før skattekostnad 100,2 88,9 - 3,6 245,8 4,2 173,5 58,2 107,4

Skattekostnad 27,3 24,9 - 1,0 66,6 1,2 48,6 18,0 26,2

Periodens resultat/Årsresultat 72,9 64,0 - 2,6 179,2 3,0 124,9 40,2 81,2

Minoritetens andel 0,5 -0,9 - 1,3 -0,3  - 3,0  0,3 -3,1 - 0,8

Majoritetens andel 72,4 64,9 - 1,3 179,5 6,0 124,6 43,3 82,0

Endringer i 3. kvartal

3. kvartal
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Hovedtrekk
Tredje kvartal har som normalt vært en periode med 
sesongmessig god etterspørsel etter konsernets varer og 
tjenester. Etterspørselen etter industritre, som produseres 
av Timber-selskapene samt de kombinerte enhetene innen 
Wood, har vært god og til tilfredsstillende priser. Den sam-
lede produksjonen og dermed konkurransen i markedet er 
imidlertid økende. Kombinert med at prisene for sagtøm-
mer, spesielt i Sverige, økte betydelig, har dette satt mar-
ginene for de tømmerforbrukende enhetene under press 
ved utgangen av kvartalet. Etterspørselen for trebaserte 
byggevarer, som produseres av selskapene innen Wood, 
har vært god. Produktene omsettes i hovedsak på det skan-
dinaviske markedet, hvor aktiviteten innen rehabilitering, 
ombygging og tilbygg (ROT) har bidratt til å holde etterspør-
selen oppe i en periode med redusert nybyggingsaktivitet. 
Byggsystemdivisjonen har hoveddelen av sine leveranser 
til yrkesbyggmarkedet i Norge og Sverige. For divisjonens 
svenske enheter har markedssituasjonen bedret seg. 
Situasjonen for enkelte av de norske enhetene er fremdeles 
mer utfordrende.
Moelven har sagt opp avtalen med AB Karl Hedin og 
Bergkvist-Insjön AB om samarbeid om virkesinnkjøp i 
Sverige gjennom selskapet Weda Skog AB. Moelvens 
eierandel i Weda Skog AB er 50 prosent. Bakgrunnen for 
at samarbeidet avvikles er endringer i virkesmarkedet og 
endrede krav til virkesinnkjøpet fra de involverte partene. 
Forhandlingene vedrørende Weda Skog AB ble sluttført den
22. september og aktiviteten i selskapet vil avvikles og delvis 
videreføres i henhold til eiernes planer. Moelven vil legge 
hoveddelen av sin fremtidige virkesforsyning i Sverige til det 
heleide datterselskapet Moelven Skog AB. Samarbeidet med 

Bergkvist-Insjön AB vil videreføres gjennom Weda Skog AB 
i regionen Dalarna-Härjedalen-Hälsingland, der Moelvens 
eierandel blir 30 prosent. De øvrige 70 prosent eies av 
Bergkvist-Insjön AB.
I september ble den nye prosjektfabrikken ved Moelven 
Töreboda AB offisielt åpnet. Moelven Töreboda har over tid 
satset på økt kundetilpasning fremfor volumproduksjon. 
Den nye prosjektfabrikken er en del av denne strategien og 
vil produsere limtrebjelker som ivaretar høy fleksibilitet med 
hensyn til kundetilpasning.
I løpet av tredje kvartal har Moelven Töreboda gjennomført 
leveransene til Solnabron i Stockholm. Broen på 181,5 meter 
er Sveriges hittil største trebro, og skal løse trafikkomleggin-
gen ved Tomteboda i Solna der E4 bygges om. Limtrebroen 
fra Töreboda har to kjørefelt i hver retning samt gang- og 
sykkelbro på hver side. 
Moelven Våler AS har blitt ilagt et forelegg på NOK 1,5 mill. 
etter dødsulykken i desember 2009. Moelven Våler AS har 
vedtatt forelegget, og fokuserer nå på å fortsette det fore-
byggende arbeidet slik at liknende hendelser ikke skal gjenta 
seg i fremtiden.
Selskapet Moelven Massivtre AS, hvor Moelvens eierandel 
er 47,2 prosent, har over lengre tid hatt en ordreinngang 
som er under det volumet man trenger for lønnsom drift. 
Styret i selskapet har derfor besluttet å se etter andre 
interessenter som vil drive hele eller deler av virksomheten 
videre. Dersom det ikke lykkes å finne interessenter som vil 
drive virksomheten videre, vil selskapet bli avviklet. Til tross 
for dette har Moelven fortsatt tro på massivtre som bygge-
materiale og ønsker å tilby massivtre også i fremtiden, men 
da basert på innkjøpte elementer.

Styrets beretning

• I tredje kvartal ble driftsinntektene NOK 1 886 mill (1 521) og driftsresultatet NOK 114,4 mill (95,5).

• Akkumulert etter tre kvartaler ble driftsinntektene NOK 5 299,3 mill (4 749,3) og driftsresultatet 
NOK 278,0 mill (29,4).

• Integrering av Moelven Sør-Tre AS, Moelven Granvin Bruk AS og Eco Timber AS, går som planlagt.



3. kvartal
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Driftsinntekter og resultat
Driftsinntekter og driftsresultat for konsernet i tredje kvartal 
ble henholdsvis NOK  1 885,6 mill (1 521,4) og NOK 114,4 
mill (95,5). Akkumulert ble driftsinntekter og driftsresultat 
henholdsvis NOK 5 299,3 mill (4 749,3) og NOK 278,0 mill 
(29,4).
Akkumulert driftsresultat inkluderer inntektsføring av redu-
sert AFP forpliktelse med NOK 22 mill.
Alle tre divisjoner forbedret driftsresultatet sammenlignet 
med samme periode i fjor. Forbedringen skyldes kombina-
sjonen av gode driftsforhold, bedrede marginer på grunn 
av realiserte kostnadsreduserende tiltak og prisutvikling, 
samt en viss konjunkturell bedring i enkelte markeder. 
Akkumulert er det Timber og Wood som har den største 
fremgangen fra fjoråret. Bakgrunnen for dette er at begge 
divisjonene gjennom første halvår i 2009 fortsatt var preget 
av svekket inntjening i etterkant av finanskrisen.
Resultat før skattekostnad for årets tre første kvartaler ble 
NOK 245,8 mill (4,2). Resultat etter skatt og minoritetsinte-
resser ble NOK 179,2 mill (3,0).

Investeringer, balanse og finansiering
I tredje kvartal er det gjennomført investeringer for totalt 
NOK 83,0 mill (37,8). 
Investeringsaktiviteten i tredje kvartal i 2009 var redusert 
for å opprettholde en akseptabel kontantstrøm i en periode 
med svak inntjening. Reduksjonene gjaldt først og fremst 
prosjekter som kunne forskyves i tid. Fra og med 2010 er 
investeringsaktiviteten tilbake på det nivået som er lagt til 
grunn i konsernets strategiplan, og flere større prosjekter 
har blitt ferdigstilt i løpet av året.
Akkumulert for årets tre første kvartaler utgjorde investerin-

gene NOK 186,9 mill (172,3). I tillegg til ordinære investe-
ringer har oppkjøp av virksomheter i andre kvartal medført 
en økning i konsernets varige driftsmidler på NOK 52 mill 
samt aktivering av goodwill på NOK 32 mill.
Ved kvartalsskiftet var konsernets samlede eiendeler bok-
ført til NOK 4 139,5 mill (3 365,9).  Økning som følge av 
gjennomført oppkjøp utgjør NOK 218 mill. Et høyere aktivi-
tetsnivå har medført at både prosjektbeholdninger, lager-
nivåer og fordringsmasse er høyere enn på samme tid i fjor. 
Noe under halvparten av konsernets eiendeler er bokført i 
svenske kroner, og konsernets totalbalanse vil derfor variere 
med kursen mellom NOK og SEK. Utviklingen fra 0,83 per 
30.09.2009 til 0,87 per 30.09.2010 har medført en økning 
i balansen på omkring NOK 88 mill.
Kontantstrøm fra operasjonell aktivitet i tredje kvartal var 
NOK 264,4 mill (338,7), tilsvarende NOK 2,04 per aksje 
(2,61). Akkumulert var kontantstrømmen fra operasjonell 
aktivitet minus NOK 115,0 mill (pluss 307,7), tilsvarende 
minus NOK 0,89 per aksje (pluss 2,38). Reduksjonen i 
kontantstrøm skyldes økningen i kapital bundet i lager, for-
dringer og prosjekter. Kontantstrømmen fra resultatposter, 
som inngår som en del av den operasjonelle aktiviteten, ble 
forbedret sammenlignet med fjoråret.
Netto rentebærende gjeld var NOK 766,2 mill (460,8) 
ved utgangen av tredje kvartal. Likviditetsreserven falt 
dermed til NOK 687,2 mill sammenlignet med NOK 894,3 
på samme tid i fjor. Hovedårsakene til dette er oppkjøp av 
selskaper i andre kvartal, økt kapitalbinding og en styrket 
svensk krone. Hoveddelen av konsernets gjeld er trukket i 
svenske kroner, og en styrkingen av den svenske kronen vil 
derfor medføre en høyere utnyttelse av den samlede låne-
rammen målt i norske kroner.
Egenkapitalen er vurdert under forutsetning om fortsatt 

NOK mill.

Hele

  2010 2009 2008 2010 2009 2008 2009 2008 

Driftsinntekter

Timber 561,0 495,0 499,0 1.799,5 1.606,2 1.912,7 2.166,8 2.472,4

Wood 799,6 616,9 674,1 2.041,7 1.725,1 2.084,8 2.227,4 2.634,0

Byggsystemer 545,7 445,1 633,2 1.565,9 1.465,0 2.112,6 1.933,0 2.748,0

   Limtre 126,7 107,2 139,8 338,3 287,6 407,9 397,1 524,1

    Elektro 94,5 92,6 107,4 285,9 287,5 327,1 397,5 435,5 

    Byggmoduler 199,1 107,3 217,3 532,5 421,7 821,3 513,0 1.030,7 

    Bygginnredning 133,1 144,4 175,0 431,8 482,4 577,6 644,8 784,3

Øvrige/Elimineringer -20,7 - 35,6 - 26,3 -107,8 - 47,0 - 176,5 -79,4 - 196,7

Konsern 1.885,6 1.521,4 1.780,0 5.299,3 4.749,3 5.933,6 6.247,8 7.657,7 

 

Driftsresultat 

Timber 29,5 19,9 - 80,8 117,3 - 34,6 - 62,2 12,7 - 143,3 

Wood 58,5 50,9 27,9 117,5 23,9 93,5 43,2 80,3 

Byggsystemer 33,4 23,8 65,4 67,4 54,6 184,5 61,4 235,1 

   Limtre 6,2 6,4 16,2 10,7 6,5 32,6 4,0 38,5 

   Elektro 0,6 2,1 1,7 6,1 6,9 6,1 9,0 8,5 

    Byggmoduler 15,9 2,5 24,6 28,1 7,5 82,1 1,5 94,2 

   Bygginnredning 10,7 12,8 22,9 22,5 33,7 63,7 46,9 93,9 

Øvrige -7,0 0,9 - 6,4 -24,2 - 14,5 - 18,2 -26,2 -27,4

Konsern 114,4 95,5 6,1 278,0 29,4 197,6 91,1 144,7 

9 måneder

Divisjoner
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drift og utgjorde ved utgangen av tredje kvartal NOK 1 
881,2 mill (1 643,5). Dette tilsvarer NOK 14,52 (12,69) per 
aksje. Egenkapitalandelen var 45,4 prosent (48,8). 

Divisjonene
Timber
Driftsinntektene i tredje kvartal ble NOK 561,0 mill (495,0). 
Driftsresultatet ble NOK 29,5 mill (19,9). For årets tre første 
kvartaler ble driftsinntektene NOK 1 799,5 mill (1 606,2) og 
driftsresultatet ble NOK 117,3 mill (minus 34,6).
Akkumulert driftsresultat inkluderer inntektsføring av redu-
sert AFP forpliktelse med NOK 5 mill.
Etterspørselen etter industritre var god i tredje kvartal, men 
prisnivåene er ikke lenger stigende. Dette skyldes at en 
økende samlet produksjon har medført at det ikke lenger er 
underskudd på industritre i markedet. Råstofftilgangen har 
vært tilfredsstillende, men prisene for sagtømmer har økt. I 
enkelte regioner har dette medført marginer som er for lave 
til at virksomheten kan leve med dem over tid. Gjennom 
tredje kvartal har driftsforholdene vært gode og sammen 
med realiserte effektiviseringstiltak har dette bidratt til 
resultatforbedringen.
I løpet av kvartalet har ombyggingen av råsortering og jus-
terverk ved Moelven Nössemark AB blitt ferdigstilt med godt 
resultat, og igangkjøringen har gått som planlagt.
 

Wood
Driftsinntektene i tredje kvartal ble NOK 799,6 mill (616,9). 
Driftsresultatet ble NOK 58,5 mill (50,9).  For årets tre før-
ste kvartaler ble driftsinntektene NOK 2 041,7 mill (1 725,1) 
og driftsresultatet ble NOK 117,5 mill (23,9).
Akkumulert driftsresultat inkluderer inntektsføring av redu-
sert AFP forpliktelse med NOK 9 mill.
Etterspørselen etter trebaserte byggevarer har vært 
normalt god for sesongen og til akseptable prisnivåer. 
Interiørtrendene viser nå tegn til å gå i retning av økt bruk 
av tre. I første rekke gjelder dette furu til overflatebehand-
lede interiørprodukter. Råstofftilgangen, både i form av sag-
tømmer til de kombinerte enhetene og industritre til de rene 
høvleriene har vært tilfredsstillende. Råstoffkostnaden, spe-
sielt for sagtømmer, har imidlertid vært økende og medfører 
press på marginene for de kombinerte enhetene. Resultatet 
for tredje kvartal inkluderer de nye selskapene Moelven 
Sør-Tre AS, Moelven Granvin Bruk AS og Eco Timber AS sine 
resultater fra og med overtakelsestidspunktet den 20. mai. 
Driftssituasjonen i kvartalet har generelt vært god. 

Resultatforbedringen sammenlignet med fjoråret skyldes i 
hovedsak bedret drift i virksomhetene og positiv resultat-
effekt fra de oppkjøpte selskapene.
Ved Moelven Østerdalsbruket AS er gjenoppbyggingen av to 
lagerbygg fullført etter brannen i vinter. I tillegg har selska-
pet påbegynt investering i nytt tømmerinntak.
Moelven Valåsen Wood AB har startet opp en ny beiselinje 
for utvendig kledning samt et nytt anlegg for brikettproduk-
sjon. Brikettproduksjonen medfører at all tørrflis fra høvle-
riet nå vil bli levert som råstoff for brikettproduksjonen.

Byggsystemer
Driftsinntektene i tredje kvartal ble NOK 545,7 mill (445,1). 
Driftsresultatet ble NOK 33,4 mill (23,8). Akkumulert ble 
driftsinntektene NOK 1 565,9 mill (1 465,0) og driftsresul-
tatet ble NOK 67,4 mill (54,6). Akkumulert driftsresultat 
inkluderer inntektsføring av redusert AFP forpliktelse med 
NOK 7 mill.
Generelt opplever den svenske delen av divisjonens virk-
somhet en bedret markedssituasjon på grunn av konjunk-
turutviklingen. Fra en situasjon hvor aktiviteten innen ROT 
markedet har vært hoveddrivkraften, ser man nå en økning 
også i nybyggingsaktiviteten innen boligsegmentet. I Norge 
er markedet fortsatt avventende når det gjelder nybygging. 
Aktivitetsnivået for selskapene avhenger derfor i stor grad 
av ROT markedet.
Bedringen innen boligsegmentet merkes i første rekke av 
modulselskapene i Sverige, som nå har en god ordrere-
serve basert på dagens kapasitetsnivå. På norsk side er 
man i større grad avhengig av enkeltstående større ordre. 
Ordrereserven er kortere enn for de svenske enhetene, men 
kapasitetsutnyttelsen er tilfredsstillende.
Innredningsselskapene har tilpasset kapasitet og kost-
nadsnivået til de rådende markedsforholdene. I tillegg har 
selskapene gjennom sin markedsstrategi lykkes med å øke 
sin markedsandel i et krympende totalmarked. Samlet har 
dette medført at resultatene er tilfredsstillende i dagens 
markedssituasjon.
For limtreselskapene er en del av virksomheten rettet mot 
bygghandelen, og de har dratt nytte av et godt aktivitetsni-
vå innen ROT markedet. For prosjektdelen har ordreinngan-
gen vært ujevn. En solid markedsposisjon innen limtrebroer 
både i Norge og Sverige bidrar imidlertid positivt.
Elektrovirksomheten har over lang tid opparbeidet seg en 
god posisjon i servicemarkedet og har en tilfredsstillende 
ordrereserve.
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Øvrige virksomheter     
I tillegg til morselskapet Moelven Industrier ASA, omfatter 
området fellestjenestene virkesforsyning, bioenergi, innova-
sjon, økonomi, finans, forsikring, IKT, kommunikasjon og 
personal. Videre omfatter området enkelte mindre, opera-
tive aktiviteter og eiendeler som ikke hører til konsernets 
kjernevirksomhet. Ved utgangen av tredje kvartal var det 
innen dette området totalt 97 (96) ansatte, hvorav 27 (26) 
er kvinner. 46 (47) arbeider i Sverige og 51 (49) i Norge. 
Driftsinntektene for området i tredje kvartal ble NOK 365 
mill (195,9) og driftsresultatet ble minus NOK 6,9 mill (0,8). 
Driftsresultatet for tredje kvartal i 2009 inkluderer en posi-
tiv engangseffekt fra inntektsføring av tidligere avsetninger 
til selvassuransefond på NOK 6 mill.
Akkumulert utgjorde driftsinntektene NOK 1 282,4 mill 
(700,1) og driftsresultatet minus NOK 24,2 mill (minus 
14,5).
Akkumulert driftsresultat for 2010 inkluderer en inntekts-
føring av redusert AFP forpliktelse med NOK 1 mill.

Ansatte
I tredje kvartal var totalt sykefravær 5,53 prosent (6,3) eller 
13 974 (9 443) hele arbeidsdager. For årets tre første kvarta-
ler var totalt sykefravær 5,47 prosent (6,03) eller
27 833 (31 235) hele arbeidsdager. Langtidsfraværet 
utgjorde 2,87 prosent (3,59) i tredje kvartal og 2,88 (3,24) 
akkumulert. Korttidsfraværet var 2,65 prosent (2,70) i tredje 
kvartal og 2,59 prosent (2,79) akkumulert.
Moelven har en målsetting om at sykefraværet for konsernet 
samlet ikke skal overstige 5 prosent, og flere enheter og 
tidvis også divisjoner har ligget under dette. Ved siden av å 
være en belastning for den enkelte ansatte, utgjør sykefra-
vær en betydelig kostnad. En endring i sykefraværet på et 
prosentpoeng utgjør på årsbasis omkring NOK 25 mill for 
konsernet.
Antall personskader med påfølgende fravær i kvartalet var 
23 (15) og for årets tre første kvartaler 74 (62). For kvartalet 
tilsvarer dette 21,0 (14,2) fraværsskader per million arbei-
dede timer, og akkumulert 20,3 (16,9). 
Skadefrekvensen ligger på et uakseptabelt høyt nivå, og 
arbeid for å redusere denne er høyt prioritert i alle konsern-
selskaper. Målsettingen er å halvere H1 verdien fra dagens 
nivå i løpet av to år. Etter en nedgang i andre kvartal har 
skadefrekvensen igjen økt i tredje kvartal. Gjennom rappor-
tering av skader, nestenulykker og farlige forhold ved hjelp 
av rapporteringssystemet fPortal har kunnskapene omkring 

skadeårsaker økt og gjort det mulig å planlegge målrettede 
tiltak. Investeringer i moderne sikkerhetsutstyr og fysisk 
sikring har pågått over lengre tid. I tillegg til fysisk sikring 
legges det derfor stor vekt på holdningsskapende arbeid 
samt tiltak som fokuserer på og synliggjør at sikkerhet har 
høy prioritet.
Ved utgangen av tredje kvartal hadde konsernet totalt 3 187 
(3 064) ansatte. 
Totalt 1 818 (1 711) av disse er ansatt i norske selskaper, 
1 316 (1 305) i svenske, 41 (37) i danske og 12 (11) i øvrige 
land. Det er 302 (289) kvinner og 2 885 (2 775) menn.

 Internasjonale regnskapsstandarder (IFRS)
De presenterte IFRS tallene er ureviderte sammenlignings-
tall som viser hva hovedeffektene av rapportering etter IFRS 
ville vært. De største forskjellene mot NGAAP oppstår som 
følge av behandlingen av pensjonsforpliktelser, finansielle 
instrumenter og utbytte. Effektene av finansielle instrumen-
ter er urealiserte gevinster og tap som vil variere i henhold 
til markedsverdivurderingen av instrumentene på rappor-
teringstidspunktet. Ved utgangen av tredje kvartal viste 
markedsverdivurderingen av finansielle instrumenter et 
urealisert tap på NOK 26,3 mill. Dette gir en inntektsføring i 
andre kvartal på NOK 3,0 mill. For årets tre første kvartaler 
gir markedsverdiberegningen en inntektsføring på NOK
3,6 mill.
Hovedmålsettingen med Moelvens sikringspolicy er i størst 
mulig grad å eliminere finansielle risikoer slik at det er den 
underliggende virksomheten fremfor finanstransaksjoner 
som danner grunnlaget for lønnsomheten.

Fremtidsutsikter
Av normale sesongmessige årsaker, avtar byggeaktiviteten 
i fjerde kvartal. Dette sammenfaller med at tilbudet av indu-
stritre fra nordiske produsenter har økt, noe som antas å 
påvirke prisutviklingen negativt i flere markeder. Kombinert 
med økningen i tømmerpriser tidligere i 2010, vil dette gi 
vesentlig reduserte marginer i sagbruksdivisjonen Timber i 
fjerde kvartal og i starten av 2011.
For byggevaredivisjonen Wood er svingningene i markedet 
mindre, og det er hovedsakelig de normale sesongmessige 
endringene i etterspørsel som vil påvirke inntjeningen.
Alle tømmerforbrukende enheter forventes å ha en god til-
gang på råstoff i de fleste regioner, i første omgang frem til 
sommeren 2011.

NOK mill.

9 måneder Hele
IFRS  2010  2009 2008 2010  2009 2008 2009  2008 

Resultatregnskap

Brutto driftsresultat (EBITDA) 171,1 145,5 54,7 435,0 174,6 341,3 296,6 352,0

Driftsresultat (EBIT) 116,0 96,0 7,3 279,6 30,9 201,5 96,0 156,0

Resultat før skattekostnad 104,8 119,3 - 24,7 251,1 91,4 162,5 146,0 5,8

9 måneder

NOK mill.

Hele

  2010 2009 2008 2010  2009 2008 2009 2008

Balanse

Egenkapital 104,7 79,8 - 12,4 1.848,7 1.606,0 1.663,6 1.632,6 1.601,3

Totalkapital -126,2 -289,1 - 222,6 4.179,3 3.367,2 3.820,0 3.266,8 3.580,4

Egenkapitalandel (%) 3,7 6,0 2,1 44,2 47,7 43,5 50,0 44,7

3. kvartal

Endringer i 3. kvartal
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For kvartalene i 2008 – 2010 For kvartalene i 2008 – 2010

Driftsinntekter og marginer Egenkapitalandel

  2010 2009 2008 2010 2009 2008 2009 2008

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 264,4 338,7 471,6 -115,0 307,7 96,8 441,1 214,5

  Kontantstrøm fra resultatposter 162,4 128,9 52,4 386,2 130,2 325,5 248,0 334,4

  Kontantstrøm fra arbeidskapital 101,9 209,8 419,2 -501,2 177,5 - 228,7 193,1 -119,9 

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -80,4 - 37,2 - 92,3 -271,0 - 171,6 - 219,6 -211,8 - 332,5
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -184,1 - 318,1 - 401,2 361,1 -112,6 63,0 -188,6 70,1
Endring i likviditet i perioden -0,1 - 16,6 - 21,9 -24,8 23,5 - 59,8 40,7 - 47,9
Likviditetsbeholdning -0,1 - 16,6 - 21,9 45,7 53,3 17,9 70,5 29,8
Ubenyttede trekkrettigheter 169,5 312,0 201,8 641,5 841,0 736,6 918,0 752,2
Disponibel likviditet 169,4 295,4 179,9 687,2 894,3 754,5 988,5 782,0

NOK mill.

Hele3 kvartaler

Kontantstrøm

Per 31.12.

  2010 2009 2008 2010 2009 2008 2009 2008 

Inngående egenkapital 1.780,4 1.585,6 1.696,7 1.648,7 1.696,7 1.569,7 1.696,7 1.569,7

 Periodens resultat/Årsresultat - før minoritet 72,9 64,0 - 2,6 179,2 3,0 124,9 40,2 81,2

Valutadifferanse m.v. 27,9 - 6,1 5,0 53,3 - 56,2 4,5 -67,5 45,8

Avsatt til aksjeutbytte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,7 0,0

Periodens/Årets endring 100,8 57,9 2,4 232,5 - 53,2 129,4 -48,0 127,0

Sum egenkapital NGAAP 1.881,2 1.643,5 1.699,1 1.881,2 1.643,5 1.699,1 1.648,7 1.696,7

IFRS effekter    -32,5 - 37,5 - 35,5 -16,1 - 95,4

Sum egenkapital IFRS    1.848,7 1.606,0 1.663,6 1.632,6 1.601,3 

NOK mill.

Per 30.09.

Endring i egenkapital for konsernet

Endringer i 3. kvartal

Endringer i 3. kvartal

Byggsystemdivisjonen merker en økende markedsaktivitet, 
i første rekke i det svenske markedet. Oppstart av nye pro-
sjekter, kombinert med en viss gjennomføringstid, tilsier at 
divisjonen vil ha en bedring i ordrebeholdningen gjennom 
vinteren, selv om det er usikkerhet knyttet til utviklingen for 
enkelte produksjonsenheter.

Styret forventer et positivt resultat i fjerde kvartal, men noe 
svakere enn i foregående år. Samlet for året forventes resul-
tatet å bli tilfredsstillende.

Styret i Moelven Industrier ASA
Moelv, den 21. oktober 2010
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Moelven gir folk gode rom

Dette er Moelven

Moelven er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og 
Byggsystemer. 
Sagbrukene i divisjon Timber leverer sagede trevarer til virk-
somheter i Skandinavia og det øvrige Europa. Disse bruker 
produktene som innsatsvare i sin produksjon. I tillegg leve-
res det spon-, flis- og barkprodukter som benyttes i masse-, 
sponplate- og biobrenselindustrien. Foredlingsbedriftene 
i divisjon Wood forsyner byggevarehandelen i Skandinavia 
med et bredt utvalg av bygg- og interiørvarer. Et viktig 
konkurransefortrinn er divisjonens rasjonelle distribusjons-
apparat som kan tilby kundene raske og eksakte leveran-
ser av et bredt varesortiment. Bedriftene innen divisjon 
Byggsystemer leverer fleksible systemløsninger for interiør-
vegger, modulbygg, elektro-installasjoner og bærende 

konstruksjoner i limtre til prosjekter og entreprenørkunder, 
hovedsakelig i Norge og Sverige. Divisjonen satser tungt 
på å videreutvikle konsepter og systemer sammen med 
kundene og med eksperter innen arkitektur, design og kon-
struksjon.
Konsernet består samlet av 49 operative enheter i Norge, 
Sverige og Danmark og har 3.175 ansatte.
Moelven-konsernet eies av Glommen Skog BA (25,1 pro-
sent) Eidsiva Vekst AS (23,8 prosent), Agri MI AS (15,8 
prosent), Viken Skog BA (11,9 prosent), Mjøsen Skog BA 
(11,7 prosent), AT Skog BA (7,3 prosent) og Havass Skog 
BA (4,0 prosent). De resterende 0,4 prosent eies i hovedsak 
av privatpersoner.


