
Kvartalsredovisning 4/2011

Moelven Limtre AS har levererat och monterat 565 kubikmeter limträ till Terningen Arena i norska Elverum. 
Arkitekt: Willy Olsen på Anderssen + Fremming AS.  Huvudentreprenör: Martin M. Bakken  Foto: Ole Marius Elvestad
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  NOK mill. 2011 2010 2011 2010

Nettoomsätning 2 011,5 1 885,2 8 059,9 7 184,5

Avskrivningar 59,6 55,4 225,9 212,1

Varukostnader 1 275,7 1 214,9 5 341,2 4 520,7

Övriga rörelseskostnader 678,2 650,1 2 479,9 2 208,6

Rörelseresultat -2,0 -35,2 12,9 243,1

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

Värdeendring financielle instrument -17,1 29,1 -60,1 32,7

Räntor och övriga finansiella intäkter 14,9 1,4 15,6 8,8

Räntor och övriga finansiella kostnader -9,4 -15,2 -80,1 -52,4

Resultat före skatt -14,3 -19,9 -112,4 229,9

Bäräknad skatt på resultat 1,3 -5,8 -30,8 61,4

Periodens resultat / Årsresultat -15,6 -14,1 -81,6 168,5

Minoritetens andel -1,0 -1,1 -2,6 -1,4

Majoritetens andel -14,6 -13,0 -79,0 169,9

NOK mill. 2011 2010 2011 2010

Immateriella tillgångar 2,6 2,1 58,1 54,8

Anläggningstillgångar 55,4 17,6 1 672,7 1 539,8

Finansiella anläggningstilgångar 1,3 1,8 17,7 14,3

Summa anläggningstillgångar 59,3 21,5 1 748,5 1 608,9

Varulager 77,8 103,7 1 343,9 1 309,6

Fordringar -142,1 -129,4 1 220,3 1 223,0

Likvida medel -71,1 -19,5 13,2 26,2

Summa omsätningstillgångar -135,4 -45,2 2 577,4 2 558,8

Summa tilgångar -76,1 -23,7 4 325,9 4 167,7

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

ôrigt eget kapital -51,6 -53,2 904,5 1 107,7

Summa eget kapital -51,6 -53,2 1 552,2 1 755,4

Långfristiga skulder, inkl. avsättn för återganden -86,2 -26,4 1 383,3 1 114,8

Kortfristiga skulder 61,7 55,9 1 390,4 1 297,5

Summa skulder -24,5 29,5 2 773,7 2 412,3

Summa eget kapital och skulder -76,1 -23,7 4 325,9 4 167,7

*129.542.384 aktier á 5,00 NOK korrigerat för 1.100 egna aktier

NOK mill. 2011 2010 2011 2010

Netto rörelsesmargin/EBIT (i%) -0,1 % -1,9 % 0,2 % 3,4 %

Brutto rörelsesmargin/EBIT (i%) 2,9 % 1,1 % 3,0 % 6,3 %

Resultat per aktie (i NOK) -0,12 -0,11 -0,63 1,30

Kassaflöde från löpanda verksamhet per aktie (i NOK 1,19 -0,05 2,40 -0,94

* Soliditet (i %) -0,5 % -1,0 % 35,9 % 42,1 %

Investeringar 110,3 71,5 386,6 258,4

Avk. på syssels.kapital - årsbasis gjennomsnitt ( I % -0,3 % -5,3 % 0,5 % 10,2 %

* Sysselsatt kapital -173,2 -19,7 2 652,4 2 671,1

* Netto räntebärande skulder -50,6 52,2 1 086,9 888,6

* Netto rörelseskapitalbinding -286,5 -78,5 1 730,9 1 771,5

* Antal anställda 34 83 3 482 3 270

Sjukfrånvaro (i %) 5,1 % 5,6 % 5,2 % 5,5 %

Frekvens av skador med frånvaro 16,6 16,6 16,4 19,3

Antal aktieägare 956 961 956 961

Gjennomsnittlig antall aktier (mill.) 129,5 129,5 129,5 129,5

* Viser endring fra föregående kvartalet.

4:a kvartalet 12 månaderNyckeltal

Balansräkning

Resultaträkning 12 månader4:a kvartalet

Förändringar 4:a kvartale Per 31.12.
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 Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 2 011,5 MNOK (1 885,2) och rörelseresultatet blev minus 2,0 
MNOK (minus 35,2). 

 Totalt för året utgjorde nettoomsättningen NOK 8 059,9 MNOK (7 184,5) och rörelseresultatet  
12,9 MNOK (243,1). 

 Divisionen Byggsystem har haft hög aktivitet och ett tillfredsställande kvartalsresultat på en krävande marknad.  
 Divisionen Timber är påverkad av svag marknadsaktivitet och fallande priser på de viktigaste 

exportmarknaderna till följd av skuldkrisen i Europa. 
 Byggvarudivisionen Wood har haft normal aktivitet för säsongen i Norge och Sverige men sviktande aktivitet i 

Danmark. 
 Vid årsskiftet (2011-12-31) ändrades redovisningsstandarden för koncernredovisningen till IFRS. 

Redovisningsprinciperna beskrivs på www.moelven.se 
 Icke-kontanta poster relaterade till marknadsvärdesbedömning av orealiserade finansiella instrument för säkring 

av valuta, räntor och elkraft ingår i kvartalets finansiella resultat med minus 17,1 MNOK (plus 29,1).  
Ackumulerat utgör detta minus 60,1 MNOK (plus 32,7) för året. 

 

Huvuddrag 
Efterfrågan på koncernens produkter och tjänster från 
marknaderna i Norge och Sverige har legat nära det 
normala för säsongen. På koncernens viktigaste 
internationella marknader har skuldkrisen i Europa bidragit 
kraftigt till att marknadsaktiviteten hållit sig på låga nivåer. 
Detta har haft stor inverkan på divisionen Timber. Den totala 
tillgången på industriträ har varit stor även om produktionen 
minskade något mot slutet av förra året. Prisutvecklingen 
har därför varit negativ och har inte följts av motsvarande 
prisminskning på råvarukostnader. Detta har lett till ovanligt 
låga bruttomarginaler för flera enheter. Bruttomarginalerna – 
i synnerhet för de mer exportorienterade svenska sågverken 
– har därför sjunkit till oacceptabla nivåer. Råvarutillgången 
har varit tillfredsställande. 
Byggvarudivisionen Wood är i betydligt lägre grad än 
Timber exponerad mot den europeiska marknaden för 
industriträ och har haft en för säsongen tillfredsställande 
efterfrågan om man bortser från den danska marknaden.  
Efter ett svagt resultat för tredje kvartalet fick divisionen 
Byggsystem ett fjärde kvartal med god aktivitet och 
tillfredsställande resultat. Det är främst verksamhets-
områdena Byggmodul och Bygginredning som visar bra 
resultat. Orderreserven har minskat något sedan utgången 
av tredje kvartalet, vilket är normalt för säsongen.Efter en 
byggperiod på lite mindre än ett år invigdes i december 
bioenergianläggningen "Langmoen Energicentral" i norska 
Brumunddal. Den nya anläggningen är skräddarsydd för 
produktion av ren processånga för livsmedelsindustrin men 
kommer även att förse Moelven Langmoen AS och annan

 
 omkringliggande industri med värmeenergi. Anläggningen 
har en effekt på 10 megawatt samt en gaseldad backup-
/spetslastanläggning på 14 megawatt. 
Moelven Töreboda AB ska leverera en limträbro för tung 
trafik över Nissan förbi Gislaved. Bron blir den största 
bågbron i trä i Sverige, och kommer att ha ett fritt spann på 
47 meter och en bredd på 10,5 meter samt innehålla ca 420 
m³ limträ. 
 
Nettoomsättning och resultat 
Nettoomsättningen och rörelseresultatet för koncernen 
uppgick för fjärde kvartalet till 2 011,5 MNOK (1 885,2) 
respektive minus 2,0 MNOK (minus 35,2). Totalt för året 
utgjorde nettoomsättningen 8 059,9 MNOK (7 184,5) och 
rörelseresultatet 12,9 MNOK (243,1). I det totala 
rörelseresultatet för 2010 ingår en reducering av 
pensionsåtaganden på 22 MNOK.  
Resultatet före skatt uppgick till minus 112,4 MNOK (plus 
229,9). Finanskostnaderna ökade betydligt jämfört med  
föregående år. Huvudorsaken är orealiserade förluster på 
finansiella säkringsinstrument som används för säkring av 
valutakurser, räntor och kraftpriser.  Icke kontanta poster 
kopplade till sådana säkringsinstrument utgjorde minus 17,1 
MNOK (plus 29,1) för kvartalet och minus 60,1 MNOK (plus 
32,7) totalt för året. Resultat före skatt och 
minoritetsintressen uppgick till minus 79,1 MNOK (plus 
169,9). 

  

Förvaltningsberättelse

Driftsinntekter Driftsresultat
NOK mill. NOK mill.

0

200

400

600

800

4/2007 4/2008 4/2009 4/2010 4/2011

Timber Wood Byggsystemer

-60
-40
-20

0
20
40
60
80

100
120
140

4/2007 4/2008 4/2009 4/2010 4/2011

Timber Wood Byggsystemer

Salg per land

40%
40%

4% 12%
4%

Norge

Sverige

Danmark

Øvrige Europa

Øvrige land



4     MOELVEN INDUSTRIER ASA – KVARTALSRAPPORT 4/2011 

 

Investeringar, balans och finansiering 
Under fjärde kvartalet har investeringar gjorts för totalt 110,3 
MNOK (71,5). Investeringarna uppgick till 386,6 MNOK 
(258,4) totalt för året. Under andra, respektive fjärde, 
kvartalet förvärvades plywoodtillverkaren Vänerply AB och 
fönsterkomponenttillverkaren H Profil AS. Övriga 
investeringar under 2011 är kopplade till uppgradering och 
underhåll av befintlig verksamhet.  
Köpet av Vänerply AB medförde en ökning i materiella 
anläggningstillgångar på 39 MNOK. Köpet av H Profil AS 
under fjärde kvartalet ledde till en likartad ökning på 33 
MNOK. Förvärdet av Sør-Tre Bruk AS, Granvin Bruk AS och 
Eco Timber AS under 2010 innebar en aktivering av 
goodwill på 13,3 MNOK, en ökning av övriga immateriella 
tillgångar på 26,3 MNOK och en ökning av varaktiga 
produktionsmedel med 52 MNOK.  
Vid årsskiftet uppgick koncernens tillgångar till totalt 4 325,9 
MNOK (4 167,7). Ökningen till följd av genomförda förvärv 
utgör 175,6 MNOK (168,8). Huvudorsaken till ökningen är 
för övrigt överföringen av verksamheten i delägda Weda 
Skog AB till Moelven Skog AB. 
Kassaflödet från verksamheten uppgick under fjärde 
kvartalet till 153,9 MNOK (minus 6,2), motsvarande NOK 
1,19 per aktie (minus 0,05). Kassaflödet från verksamheten 
uppgick till totalt 311,0 MNOK (minus 121,2), motsvarande 
NOK 2,40 per aktie (minus 0,94). Kassaflödet från 
resultatposter har fallit under 2011 medan kassaflödet från 
poster för arbetande kapital bidrar till en förbättring av 
kassaflödet från verksamhetsaktiviteter jämfört med 
föregående år. Detta beror inte bara på den positiva 
effekten av integreringen av Moelven Sør-Tre AS och 
Moelven Granvin Bruk AS, utan även på en minskning av 
rörelsekapitalbindningen i fordringar samt lager- och 
projektvolymer för koncernens övriga bolag. 
Räntebärande skulder uppgick till netto 1 086,9 MNOK 
(888,6) vid utgången av fjärde kvartalet och 
likviditetsreserven var 603,7 MNOK (988,5). Finansiell 
leasing ingår i netto räntebärande skuld med 54,1 MNOK. I 
maj ingicks ett avtal om långsiktig finansiering av 300 
MNOK på fem år i form av en motsvarande 
avdragsmöjlighet som den befintliga på 1 050 MNOK från 
maj 2010. Tilläggsfinansiering har gjorts på samma grunder 
och villkor som befintlig finansiering, men till en kostnad 
som återspeglar marknadspriserna vid andra kvartalets 
ingång och som ger en lägre lånekostnad.  
Det egna kapitalet var vid utgången av fjärde kvartalet 1 
552,2 MNOK (1 755,4). Detta motsvarar 11,98 NOK (13,55) 
per aktie och en andel eget kapital på 35,9 procent (42,1). 
Delar av koncernens eget kapital är knutna till ägande i 
utländska dotterbolag, huvudsakligen i Sverige, och därmed 
exponerat mot svängningar i valutakursen. Omfattningen 
och möjliga konsekvenser av kursvariationer bedöms ligga 
inom en acceptabel riskram. Under fjärde kvartalet 2011 
medförde kursvariationerna en orealiserad ökning av eget 
kapital med 15,5 MNOK (minus 8,9). Ackumulerat för 2011 
blir den orealiserade reduktionen 0,5 MNOK (ökning 44,1). 
 
Divisionerna 

Timber 
Nettoomsättningen och rörelseresultatet för divisionen 
Timber uppgick för fjärde kvartalet till 588,7 MNOK (636,9) 
respektive minus 23,6 MNOK (minus 22,6). Totalt för året 
uppgick nettoomsättningen till 2 394,1 MNOK (2 436,4) och 
rörelseresultatet till minus 52,4 MNOK (plus 94,7). I det 
totala rörelseresultatet för 2010 har en reducering av 
pensionsåtaganden på 5 MNOK bokförts.  

Exportmarknaderna betjänas i huvudsak via koncernens 
svenska enheter. Skuldkrisen i Europa har bidragit till att 
aktiviteten och efterfrågan på dessa marknader under fjärde 
kvartalet varit lägre än normalt. Detta har medfört sjunkande 
priser på industriträ samtidigt som euron försvagats vilket 
innebär sämre konkurrenskraft för producenter utanför 
euroområdet. På råvarumarknaden i Sverige har hård 
konkurrens bidragit till en fördröjning i nedgången av 
råvarupriserna från den historiskt höga nivån under fjärde 
kvartalet 2010. Sammanfattningsvis har detta resulterat i 
negativa marginaler för några av de svenska enheterna. 
Det har inte varit möjligt att genomföra effektiva åtgärder 
som kompenserar för de minskade bruttomarginalerna. Som 
en följd härav justerades koncernens produktion av 
industriträ under fjärde kvartalet ned jämfört med planerad 
volym. Bortsett från att effektiviteten fått stryka på foten 
något på grund av lägre volymer har fjärde kvartalet 
driftsmässigt sett varit en normal period. 
Efterfrågan på den skandinaviska marknaden har varit 
bättre än på exportmarknaderna. Med anledning av den 
lägre exportandelen är situationen för de norska enheterna 
inom divisionen Timber på det hela taget bättre än för de 
svenska systerbolagen.  
Integreringen av verksamheten Moelven Profil AS går som 
planerat. 
 

Wood 
Nettoomsättningen och rörelseresultatet för divisionen 
Wood uppgick för fjärde kvartalet till 677,7 MNOK (642,2) 
respektive 2,4 MNOK (minus 21,6). Totalt för året utgjorde 
nettoomsättningen 2 932,4 MNOK (2 683,9) och 
rörelseresultatet 57,6 MNOK (96,3). I det totala 
rörelseresultatet för 2010 har en reducering av 
pensionsåtaganden på 9 MNOK bokförts.  
Resultatet för fjärde kvartalet 2010 är belastat med en post 
på 5 MNOK avseende rivning av uttjänt byggnad. 
Ökad byggaktivitet jämfört med föregående år och en mild 
upptakt till vintern bidrog till en försening av den 
årstidsbundna nedgången i marknadsaktiviteten, som 
normalt inträffar i november månad i Norge och Sverige. Det 
har varit bra efterfrågan på i synnerhet produkter med hög 
förädlingsgrad, som t ex ytbehandlade produkter. 
Danmark påverkas mer av skuldkrisen i Europa och under 
fjärde kvartalet sjönk aktiviteten på den danska 
byggvarumarknaden ytterligare från en redan lågt nivå. 
För divisionen som helhet har verksamheten gått bra, vilket 
bidragit till resultatförbättringen.  
Den nya såglinjen på Moelven Granvin AS startade upp 
under kvartalet. Investeringen kommer att effektivisera 
driften för såglinjen och bidra till att Moelven Granvin AS 
kan fortsätta förädla lokal råvara. 
Under fjärde kvartalet startade det nybildade bolaget 
Moelven Lovene AB upp produktionen av interiörskivor i sin 
nya fabrik. Produktionen har tidigare ombesörjts av en 
extern leverantör. Tack vare den nya fabriken skärps 
kvalitetskontrollen och förutsättningarna för 
produktutveckling förbättras. 
  

Byggsystem 
Nettoomsättningen och rörelseresultatet för divisionen 
Byggsystem uppgick under fjärde kvartalet till 743,9 MNOK 
(605,6) respektive 31,4 MNOK (24,8). Totalt för året 
utgjorde nettoomsättningen 2 665,8 MNOK (2 171,5) och 
rörelseresultatet 50,8 MNOK (92,1). I det ackumulerade 
rörelseresultatet för 2011 ingår förlusten från fyra större 
projekt inom Elektroverksamheten på totalt 42 MNOK vilka 
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redovisades under tredje kvartalet. I det totala 
rörelseresultatet för 2010 ingår en reducering av 
pensionsåtaganden på 7 MNOK.  
Aktiviteten för divisionen har varit god under kvartalet med 
ett acceptabelt rörelseresultat med de rådande 
marknadsförutsättningarna. 
För Limträverksamheten innebar den milda inledningen på 
vintern bibehållet hög aktivitetsnivå. Detta i kombination 
med en starkare verksamhet bidrog till en förbättring av 
resultatet jämfört med förra året. 
Inom Elektrodelen har man under fjärde kvartalet fokuserat 
på att stabilisera verksamheten på en tillfredsställande nivå 
med avseende på omfattning och lönsamhet.  
Byggmodulverksamheten bidrog med huvuddelen av 
resultatförbättringen jämfört med fjolåret. Aktiviteten på den 
svenska marknaden för både anläggningsmoduler och 
offentliga byggnader inom vård och omsorg var god.  
Bygginredningsföretagen har lagt stor vikt vid 
effektiviseringsåtgärder under en period präglad av svåra 
marknadsförhållanden. Aktiviteten har varit bättre på den 
svenska marknaden men tog sig mot slutet av året även för 
den norska verksamheten. 
 
 

Övriga verksamheter 
I övriga verksamheter ingår Moelven Industrier ASA, med 
tjänsterna innovation, ekonomi, finans, försäkring, IKT IT, 
kommunikation och HR.  Virkesförsörjning och omsättning 
av flis- och energiprodukter ingår som tjänstebildande 
verksamhet för Moelvens industriverksamheter och utförs av 
bolagen Moelven Skog AB, Moelven Virke AS och 
Vänerbränsle AB. Därtill ingår Moelven Bioenergi AS, som 
bl a ansvarar för driften vid den nyöppnade 
bioenergianläggningen i Brumunddal i verksamhetsområdet. 
Ökad aktivitet hos Moelven Skog AB förklarar ökningen av 
rörelseintäkter och antal anställda jämfört med samma 
period föregående år. Nettoomsättningen för 
verksamhetsområdet uppgick under fjärde kvartalet till 746,8 
MNOK (473,1) och rörelseresultatet är minus 12,2 MNOK 
(minus 15,8). Ackumulerat utgjorde rörelseintäkterna 
2 677,2 MNOK (1 756,0) och rörelseresultatet landade på 
minus 43,1 MNOK (minus 40,0). I det totala rörelseresultatet 
för 2010 har pensionsåtagandena minskats med 1 MNOK. 

  

NOK mill. 2011 2010 2011 2010

Nettoomsättning

Timber 588,7 636,9 2 394,1 2 436,4

Wood 677,7 642,2 2 932,4 2 683,9

Byggsystemer 743,9 605,6 2 665,8 2 171,5

Limtre 127,3 129,6 470,7 467,9

Elektro 125,7 126,3 497,4 412,2

Byggmoduler 336,7 207,9 1 138,8 740,4

Bygginnredning 173,6 149,9 605,6 581,7

Övrigt 746,8 473,1 2 677,2 1 756,0

Elimineringar -745,6 -472,6 -2 609,6 -1 863,3

Koncernen 2 011,5 1 885,2 8 059,9 7 184,5

Rörelsesresultat

Timber -23,6 -22,6 -52,4 94,7

Wood 2,4 -21,6 57,6 96,3

Byggsystemer 31,4 24,8 50,8 92,1

Limtre 2,4 2,2 4,3 12,9

Elektro -5,8 -3,0 -46,6 3,1

Byggmoduler 18,9 5,6 59,0 33,7

Bygginnredning 15,7 20,0 34,0 42,5

Övrigt -12,2 -15,8 -43,1 -40,0

Koncernen -2,0 -35,2 12,9 243,1

Rörelsesmarginalen

Timber -4,0 % -3,5 % -2,2 % 3,9 %

Wood 0,4 % -3,4 % 2,0 % 3,6 %

Byggsystemer 4,2 % 4,1 % 1,9 % 4,2 %

Limtre 1,9 % 1,7 % 0,9 % 2,8 %

Elektro -4,6 % -2,4 % -9,4 % 0,8 %

Byggmoduler 5,6 % 2,7 % 5,2 % 4,5 %

Bygginnredning 9,0 % 13,3 % 5,6 % 7,3 %

Övrigt -1,6 % -3,3 % -1,6 % -2,3 %

Koncernen -0,1 % -1,9 % 0,2 % 3,4 %

Divisioner 4:a kvartalet 12 månader
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NOK mill. 2011 2010 2011 2010

Ingående eget kapital 1 603,9 1 808,6 1 755,4 1 588,9

Periodens resultat / årsresultat före minoritetsand -15,6 -14,1 -81,6 168,5

Andre endringer -51,5 -30,2 -36,8 -25,4

Valutadifferens 15,5 -8,9 -0,5 44,1

Avsatt til aktieutdelning 0,0 0,0 -84,2 -20,7

Periodens/årets förändring -51,6 -53,2 -203,1 166,5

Summa eget kapital 1 552,3 1 755,4 1 552,3 1 755,4

Förändringar 4:a kvartalet Per 31.12. Förändring i eget kapital 
för koncernen 

NOK mill. 2011 2010 2011 2010

Avskrivningar

Timber 23,3 21,9 90,3 85,9

Wood 24,6 22,5 89,6 83,5

Byggsystemer 9,0 9,0 36,0 34,9

Övrigt 3,0 1,9 10,0 7,9

Koncernen 59,9 55,3 225,9 212,2

Rörelseresultat före avskrivningar

Timber -0,3 -0,7 37,9 180,6

Wood 27,0 0,9 147,2 179,8

Byggsystemer 40,4 33,8 86,8 127,0

Övrigt -9,2 -13,9 -33,1 -32,1

Koncernen 57,9 20,1 238,8 455,3

Investeringar

Timber 60,7 32,0 144,2 112,0

Wood 31,6 23,3 169,5 66,3

Byggsystemer 16,7 13,9 38,1 58,9

Övrigt 1,3 7,0 34,7 18,0

Koncernen 110,3 76,2 386,5 255,2

Sysselsatt kapital

Timber 1 189,7 1 144,8

Wood 1 364,0 1 271,9

Byggsystemer 522,1 629,1

Koncernen 2 650,8 2 671,1

Avkastning på sysselsatt kapital

Timber -4,3 % 9,1 %

Wood 4,5 % 8,5 %

Byggsystemer 10,1 % 17,3 %

Koncernen 0,5 % 10,2 %

Divisioner
4:a kvartalet 12 månader
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Anställda 
Under fjärde kvartalet låg sjukfrånvaron på totalt 5,1 procent 
(5,56). Sjukfrånvaron för året uppgick till totalt 5,2 procent 
(5,50), varav 2,46 procent (2,52) avsåg långtidsfrånvaro. 
Sjukfrånvaron sjönk därmed under kvartalet och ligger totalt 
sett något lägre än vid samma tidpunkt i fjol. Kontinuerligt 
arbete utförs med åtgärder för att sänka frånvaroprocenten 
till målet på högst 5 procent. H1-värdet (dvs. antal 
personskador med påföljande frånvaro per miljoner 
arbetade timmar) ligger fortsatt på en oacceptabelt hög nivå 
och man arbetar därför hårt på att minska skadefrekvensen. 
Koncernens mål är att H1-värdet ska vara lägre än 10. 
Insatserna riktas mot områden som attitydskapande arbete, 
investeringar i säkrare maskiner och utrustning, HMS-
utbildning för chefer och bättre säkerhetsföreskrifter och 
rutiner. 
Antal personskador med påföljande frånvaro var 25 under 
kvartalet (24) och för året totalt 89 (98). Detta motsvarar ett 
H1-värde för kvartalet på 16,6 (16,6) och totalt för året 16,4 
(19,3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid utgången av året hade koncernen totalt 3 482 (3 270) 
anställda. Totalt 1 790 (1 780) av dessa är anställda i 
norska företag, 1 635 (1 434) i svenska, 42 (44) i danska 
och 12 (12) i övriga länder. Av de anställda är 407 (321) 
kvinnor och 3 075 (2 949) män. 

Internationella redovisningsstandarder 
Enligt tidigare beslut övergår Moelven från standarden 
NGAAP till IFRS för sin koncernredovisning. Den 31 
december 2011 är datum för första årsredovisning enligt 
IFRS. Notan i kvartalsrapporten visar övergångseffekterna 
på ingående balans för 2010 samt på resultat och balans för 
2010.  

 

  

NOK mill. 2011 2010 2011 2010

Kassaflöde från operationella aktiviteter 153,9 -6,2 311,0 -121,2

Kassaflöde från resultatposter 31,8 -39,2 196,2 347,0

Kassaflöde från arbetade kapital 122,1 33,0 114,8 -468,2

Kassaflöde från investeringsaktiviteter -106,5 -71,1 -380,5 -342,1

Kassaflöde från finansieringsaktiviteter -127,1 57,9 53,7 419,0

Förändring i likviditet under perioden -79,8 -19,5 -15,8 -44,3

Likviditetsbehållning -79,8 -19,5 10,4 26,2

Outnyttjade långfristiga krediter 127,9 -86,3 593,3 555,2

Disponibel likviditet 48,1 -105,8 603,7 581,4

Förändringar 4:a kvartalet 12 månaderKassaflöde

För kvartalen år 2009-2011
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Framtidsutsikter 
Trots ett otillfredsställande resultat för 2011 räknar man med 
normal aktivitetsnivå för 2012. Utsikterna är emellertid 
blandade och det finns därför beredskapsplaner för 
omställning och kapacitetsanpassning inom samtliga tre 
divisioner. De mest internationellt inriktade delarna av 
koncernen – i huvudsak sågverken inom divisionen Timber 
– har fått tampas med svagare efterfrågan och lägre priser 
redan under andra halvan av 2011. Vid flera enheter har 
man därför redan vidtagit effektiviserings- och 
omställningsåtgärder. Utvecklingen av Europas skuldkris 
kommer att inverka starkt på efterfrågan. Därmed råder det 
stor osäkerhet kring marknadsutvecklingen. För företagen 
inom divisionen Wood förväntas aktiviteten på marknaderna 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i Norge och Sverige fortsatt ligga på en acceptabel nivå, i 
synnerhet inom ROT-segmentet som står för en stor del av 
omsättningen. Den danska delen av verksamheten 
påverkas mer av sviktande aktivitetsnivå i Europa. 
Orderreserven för Byggsystem säkerställer normal och god 
aktivitet under första kvartalet. Divisionen är i huvudsak 
exponerad mot bygg- och anläggningsmarknaderna i Norge 
och Sverige. Styrelsen bedömer att koncernen har 
tillfredsställande soliditet och tillräcklig likviditetsreserv med 
långfristig löptid för att kunna genomföra nödvändiga 
omställningar i driften. Man förbereder en viss nedtrappning 
av investeringsnivån, vilken kommer att sättas i verket under 
2012 om inte marknadsförhållandena förbättras. Styrelsen 
räknar med att koncernens resultat för 2012 blir bättre än för 
2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sykefravær
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2%

4%

6%

1/09 2/09 3/09 4/09 1/10 2/10 3/10 4/10 1/11 2/11 3/11 4/11

Per 4.kvartalet Per 4.kvartalet

2011 2010

Timber 4,09 % 4,25 %

Wood 5,20 % 5,31 %

Byggsystemer 5,95 % 6,38 %

Övrigt 3,09 % 2,70 %

Koncernen 5,24 % 5,50 %

Per 4.kvartalet Per 4.kvartalet

2011 2010

Timber 20,8 17,8

Wood 13,9 23,7

Byggsystemer 17,8 18,3

Övrigt 0 0

Koncernen 16,4 19,3

Sjukfrånvaro i %

H1 värde

Män Kvinnor % Kvinnor Totalt Män Kvinnor % Kvinnor Totalt

Timber 600 92 15,3 % 692 574 69 12,0 % 643

Wood 936 178 19,0 % 1114 829 123 14,8 % 952

Byggsystemer 1435 107 7,5 % 1542 1445 97 6,7 % 1542

Övrigt 104 30 28,8 % 134 101 32 31,7 % 133

Koncernen 3075 407 11,69 % 3482 2949 321 9,82 % 3270

Anställda
Per 4.kvartalet 2010Per 4.kvartalet 2011
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Detta är den första koncernredovisning som är 
upprättad i enlighet med den internationella 
redovisningsstandarden (IFRS). 
De redovisningsprinciper som beskrivs i not 3 har 
tillämpats vid utarbetandet av bolagets 
koncernredovisning för 2011, för jämförelsetal för 
2010 samt utarbetandet av öppningsbalansräkning 
enligt IFRS per den 1 januari 2010. Vid detta datum 
övergick koncernen från den norska 

redovisningsstandarden NGAAP till IFRS.  
Vid utarbetandet av öppningsbalansräkning enligt 
IFRS har koncernen gjort en del siffermässiga 
justeringar i förhållande till vad som tidigare 
redovisats enligt NGAAP. Effekten av övergången 
från NGAAP till IFRS på koncernens finansiella 
ställning, koncernens resultat och koncernens 
kassaflöde förklaras närmare i denna not. 

  

Not: Avstämning av övergångseffekter til IFRS

NOK mill. NGAAP

Effekt av 
övergång till 

IFRS IFRS

TILLGÅNGAR
Uppskjuten skatt 7,3 7,3

Goodwill 0,0 0,0
Övriga immateriella tillgångar 6,0 6,0
Summa immateriella tillgångar 13,3 13,3
Mark 67,7 67,7
Byggnader och annan fast egendom 312,7 312,7
Maskiner och anläggningar D 912,9 57,2 970,1
Inventarier, verktyg och installationer 43,4 43,4
Summa materiella anläggningstillgångar 1 336,7 57,2 1 393,9
Aktier och andelar i närstående bolag 10,6 10,6
Aktier och andelar i övrigt 1,0 1,0
Obligationer och andra värdepapper 0,2 0,2
Netto pensionsmedel C 33,4 -33,4 0,0
Summa finansiella anläggningstillgångar 45,2 -33,4 11,8
Summa anläggningstillgångar 1 395,2 23,8 1 419,0
Varulager 898,6 898,6
Kundfordringar B 732,5 40,6 773,1
Övriga fordringar 143,1 143,1
Summa fordringar 875,6 40,6 1 814,8
Finansiella derivat 10,3 -3,8 6,5
Kassa och bank 70,5 70,5
Summa omsättningstillgångar 1 855,0 36,8 1 891,8
Summa tillgångar 3 250,2 60,6 3 310,8

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Aktiebolag 647,7 647,7
Egna aktier 0,0 0,0
Bundna reserver 180,7 180,7
Balanserat resultat A,C,E 784,0 -38,1 745,9
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 1 612,4 -38,1 1 574,3
Icke-kontrollerade ägarintressen 14,6 14,6
Summa eget kapital 1 627,0 -38,1 1 588,9
Pensionsåtaganden C 109,4 41,9 151,3
Uppskjuten skatt A,C 89,0 -22,9 66,1
Andra avsättningar för åtaganden 18,0 18,0
Summa avsättningar för åtaganden 216,4 19,0 235,4
Skulder till kreditinstitut 428,5 428,5
Övriga långfristiga skulder D 11,3 57,2 68,5
Summa långfristiga skulder 439,8 57,2 497,0
Skulder till kreditinstitut 10,4 10,4
Finansiella derivat A 40,5 2,6 43,1
Leverantörsskuld 350,6 350,6
Skatter 0,2 0,2
Upplupna sociala avgifter 142,1 142,1
Avsatt för utdelning E 20,7 -20,7 0,0
Övriga kortfristiga skulder B 402,5 40,6 443,1
Summa kortfristiga skulder 967,0 22,5 989,5
Summa skulder 1 623,2 98,7 1 721,9
Summa eget kapital och skulder 3 250,2 60,6 3 310,8

Balansräkning
01.01.2010
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NOK mill. NGAAP

Effekt av 
övergång till 

IFRS IFRS
TILLGÅNGAR
Uppskjuten skatt 9,6 9,6
Goodwill F 29,5 -16,2 13,3
Övriga immateriella tillgångar F 8,3 23,6 31,9
Summa immateriella tillgångar 47,4 7,4 54,8
Mark 72,4 72,4
Byggnader och annan fast egendom 367,1 367,1
Maskiner och anläggningar D 999,0 59,3 1 058,3
Inventarier, verktyg och installationer 42,0 42,0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 480,5 59,3 1 539,8
Aktier och andelar i närstående bolag 13,2 13,2
Aktier och andelar i övrigt 1,0 1,0
Obligationer och andra värdepapper 0,1 0,1
Netto pensionsmedel C 29,6 -29,6 0,0
Summa finansiella anläggningstillgångar 43,9 -29,6 14,3
Summa anläggningstillgångar 1 571,8 37,1 1 608,9
Varulager B 1 342,9 -33,3 1 309,6
Kundfordringar B 917,3 114,6 1 031,9
Övriga fordringar 168,0 168,0
Summa fordringar 1 085,3 114,6 1 199,9
Finansiella derivat A 10,6 12,5 23,1
Kassa och bank 26,2 26,2
Summa omsättningstillgångar 2 465,0 93,8 2 558,8
Summa tillgångar 4 036,8 130,9 4 167,7

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Aktiebolag 647,7 647,7
Egna aktier 0,0 0,0
Bundna reserver 180,7 180,7
Balanserat resultat A,C,E,F 908,5 1,6 910,1
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 1 736,9 1,6 1 738,5
Icke-kontrollerade ägarintressen 16,9 16,9
Summa eget kapital 1 753,8 1,6 1 755,4
Pensionsåtaganden C 85,6 84,1 169,7
Uppskjuten skatt A,C,F 121,4 -26,1 95,3
Andra avsättningar för åtaganden 13,8 13,8
Summa avsättningar för åtaganden 220,8 58,0 278,8
Skulder till kreditinstitut 765,3 765,3
Övriga långfristiga skulder D 11,2 59,3 70,5
Summa långfristiga skulder 776,5 59,3 835,8
Skulder till kreditinstitut 79,0 79,0
Finansiella derivat A 10,8 14,9 25,7
Leverantörsskuld 482,1 482,1
Skatter 22,5 22,5
Upplupna sociala avgifter 149,5 149,5
Avsatt för utdelning E 84,2 -84,2 0,0
Övriga kortfristiga skulder B 457,6 81,3 538,9
Summa kortfristiga skulder 1 285,7 12,0 1 297,7
Summa skulder 2 283,0 129,3 2 412,3
Summa eget kapital och skulder 4 036,8 130,9 4 167,7

Balansräkning
31.12.2010
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NOK mill. 2010 NGAAP

Effekt av 
övergång till 

IFRS 2010 IFRS
Nettoomsättning 7 155,8 7 155,8
Övriga rörelseintäkter 28,7 28,7
Rörelseintäkter 7 184,5 7 184,5
Varukostnader 4 596,4 4 596,4
Förändring av lager för varor under tillverkning, färdiga varor samt projektvolym -81,7 -81,7
Lönekostnader C 1 389,8 -11,4 1 378,4
Avskrivningar på anläggningstillgångar och immateriella tillgångar F 212,8 -0,7 212,1
Övriga rörelsekostnader F 824,8 0,5 825,3

Rörelsens kostnader 6 942,1 -11,6 6 930,5
Rörelseresultat 242,4 254,0
Finansiella intäkter A 38,8 19,4 58,2
Finansiella kostnader A -52,1 -14,3 -66,4
Finansposter netto -13,3 5,1 -8,2
Resultat före skatt 229,1 245,8
Skatt på årets resultat 62,4 3,7 66,1
Årets resultat 166,7 13,0 179,7

Årets resultat NOK mill. 166,7 13,0 179,7

Övriga intäkter och kostnader
Omräkningsdifferenser 40,3 0,0 40,3
Aktuariella vinster (förluster) på förmånsbestämda pensionsplaner 0,0 -49,8 -49,8
Skatt på övriga intäkter och kostnader 0,0 13,9 13,9
Övriga intäkter och kostnader för perioden (efter skatt) 40,3 -35,9 4,4

Totalt resultat för perioden 207,0 -22,9 184,1

NOK mill. 01.01.2010 31.12.2010

Eget kapital enligt tidigare redovisningsstandard NGAAP 1 627,0 1 753,8
Redovisning av elderivat A -6,9 12,5
Redovisning av räntederivat A 0,6 -13,7
Pensionsrelaterade förändringar C -75,3 -113,7
Återföring av utdelning på balansdagen F 20,7 84,2
Ändring av förvärvsanalys och avskrivningar av förvärv F 0,0 1,0

Summa justeringar ‐60,9 ‐29,7
Skatteeffekt på justeringar G 22,8 31,3

Total justering av eget kapital ‐38,1 1,6

Eget kapital enligt IFRS 1 588,9 1 755,4

Soliditet 01.01.2010 31.12.2010
Soliditet enligt tidigare redovisningsstandard NGAAP 50,1 % 43,4 %
Soliditet enligt IFRS 48,0 % 42,1 %

Uppställning av det totala resultatet

Koncernens redovisning av ändringar i det egna kapitalet

Resultaträkning 
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Beskrivning av avstämning av eget kapital: 

A) Finansiella instrument 
Enligt IAS 39 "Finansiella instrument – Redovisning 
och värdering" ska alla finansiella instrument 
redovisas. En omvärdering av tidigare redovisade 
finansiella instrument har genomförts.  Koncernen 
använder sig av tre olika typer av finansiella 
instrument i form av derivat; valutasäkringsderivat, 
räntesäkringsderivat och elsäkringsderivat. Tidigare 
har endast valutasäkringsderivaten och delar av 
räntesäkringsderivaten tagits upp i 
koncernredovisning upprättad enligt NGAAP. 
Koncernen har också valt att inte använda sig av 
säkringsredovisning efter införandet av IFRS, trots 
att man tidigare gjort så enligt NGAAP-reglerna. 
Genom övergången till IFRS inlemmas resten av 
räntesäkringsderivaten och elsäkringsderivaten i 
redovisningen.  

Alla derivat ska enligt IAS 39 klassificeras i 
kategorin till verkligt värde i balansräkningen samt 
med värdeförändringar redovisade gentemot 
resultatet.  

Valutaderivat: 
2010 redovisades samtliga valutaderivat enligt 
NGAAP till verkligt värde i balansräkningen samt 
med redovisning av värdeförändring gentemot 
resultat utan några uppdagade övergångseffekter. 

Räntederivat: 
Moelven har räntesäkrat den externa bankskulden 
för att uppnå mer förutsägbara räntekostnader. I en 
period med fallande räntenivåer har detta medfört 
att koncernen gjort förluster på räntederivaten. Alla 
räntederivat som förfaller inom lånets löptid 
redovisades som säkringsinstrument enligt NGAAP. 
Koncernen har emellertid valt att inte tillämpa 
säkringsredovisning efter införandet av IFRS. 
Genom att inlemma samtliga räntederivat, men utan 
att tillämpa säkringsredovisning, blev det en positiv 
effekt på det egna kapitalet med 0,4 MNOK, en 
ökning av uppskjuten skatt på 0,2 MNOK och en 
minskning av skulden med 0,6 MNOK per den 1 
januari 2010. Finanskostnaderna ökade med 14,3 
MNOK under 2010 och gav en ökning av åtaganden 
med 14,3 MNOK per den 31 december 2010. 

Elderivat: 
Moelven har ingått elsäkring både i Sverige och 
Norge. Enligt NGAAP behövde inte dessa derivat 
tas upp i balansräkningen för 2010. Vid övergången 
till IAS 39 "Finansiella instrument – Redovisning och 
värdering" ska delar av elavtalen redovisas till 
verkligt värde medan andra delar av dem ska ligga 
utanför balansräkningen. Skulden ökade med 6,9 
MNOK per den 1 januari 2010 vilket ledde till en 
minskning av det egna kapitalet med 5,0 MNOK. 

2010 fick Moelven finansiella intäkter på 19,4 
MNOK på värdeförändringen vilket även medförde 
en reversering av skulden på 6,9 MNOK och en 
ökning av tillgångarna på 12,5 MNOK per den 31 
december 2010. 

B) Projekt 
Moelven har beslutat att utförda icke-fakturerade 
projekt inte ska redovisas under varulager utan 
under kundfordringar då detta ger en mer 
rättvisande bild av verkligheten. Per den 1 januari 
2010 hade koncernen inte några icke-fakturerade 
projekt. Per den 31 december 2010 uppgick utförda 
icke-fakturerade projekt till 33,3 MNOK, vilka nu 
flyttats från posten varulager till kundfordringar. 

I enlighet med IAS 11 "Anläggningskontrakt" ska 
projekten tas upp enligt bruttovärde i 
balansräkningen medan respektive projekt ska tas 
upp netto. Vid övergången till IFRS den 1 januari 
2010 medförde detta en ökning av kundfordringar 
och kortfristiga skulder med 40,6 MNOK och per 
den 31 december 2010 en ökning av kundfordringar 
och övriga kortfristiga skulder med 81,3 MNOK.  

C) Pensioner 
I enlighet med IFRS 1 "Första gången IFRS 
tillämpas" ska alla prognostiserade avvikelser 
nollställas vid övergången till IFRS. Detta medförde 
en ökning av pensionsskulden med 75,4 MNOK och 
en minskning av det egna kapitalet med 54,2 MNOK 
samt en minskning av uppskjuten skatt på 21,1 
MNOK. 

Moelven har valt att löpande bokföra eventuella 
prognostiserade avvikelser som uppstår efter 
övergången till IFRS mot övriga intäkter och 
kostnader. Dessutom tillåter inte IAS 19 
"Personalförmåner" användning av andra räntor än 
statsobligationsräntor för diskontering i Norge. 
Dessa båda effekter medförde en minskning av 
lönekostnaden med 11,7 MNOK 2010 och per den 
31 december 2010 ytterligare en ökning av 
pensionsåtaganden med 38,9 MNOK samt en 
minskning av det egna kapitalet med 28 MNOK och 
en minskning av uppskjuten skatt med 10,9 MNOK. 

D) Leasing 
Moelvens dotterbolag har leasat lastbilar, 
timmerlyftare och viss produktionsutrustning. Detta 
har tidigare redovisats som operationell leasing men 
efter övergången till IFRS redovisas detta som 
finansiell leasing. Detta innebär att såväl tillgångar 
som skulder till leasingbolaget ingår i 
balansräkningen. Per den 1 januari 2010 har vi tagit 
upp tillgångar och leasingskulder på 57,2 MNOK 
och per den 31 december 2010 tillgångar och 
leasingskulder på 59,3 MNOK. 
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 E) Utdelning 
Enligt IFRS är utdelning inte någon skuld förrän den 
beslutats, dvs. i samband med bolagsstämman. Per 
den 1 januari 2010 låg avsatt utdelning enligt 
NGAAP på 20,7 MNOK och per den 31 december 
2010 på 84,2 MNOK. Utdelningen kan enligt IFRS 
inte redovisas som skuld på balansdagen och den 
reverseras därför genom en motpost för ökat eget 
kapital på motsvarande belopp.  

F) Förvärv 
Moelven förvärvade tre bolag under 2010, se not 8. 
Det överskjutande värdet från dessa förvärv togs 
enligt NGAAP upp i balansräkningen som goodwill 
med avskrivning på 10 år. Avskrivning av goodwill är 
inte tillåtet enligt IFRS. 

Efter övergången till IFRS 3 har förvärvsanalyserna 
bearbetats och följande ändringar gjorts: 

Avskrivningen av goodwill var enligt NGAAP 3,3 
MNOK medan avskrivningen av överskjutande 
värde enligt IFRS är 2,6 MNOK. Därtill har 
transaktionskostnaderna för förvärv bokförts till ett 
värde av 0,5 MNOK.  Per den 31 december 2010 
har goodwill sjunkit från 29,5 MNOK till 13,3 MNOK, 
övriga immateriella tillgångar har ökat med 23,6 
MNOK, uppskjuten skatt har ökat med 6,4 MNOK 
och det egna kapitalet har ökat med 1,0 MNOK.  

G) Skatteeffekter 
Samtliga IFRS-effekter har uppstått i Norge. De 
belopp som belastat det egna kapitalet har därför 
justerats med 28 % skatt. Samtliga belopp har 
påverkats skattemässigt med undantag av 
återföringen av avsatt utdelning.  

H) Effekter på kassaflödesanalysen 
Enligt IFRS 1 ska den påverkan som övergången 
haft på kassaflödesanalysen beskrivas. Identifierade 
IFRS-effekter har ingen betydelse för 
klassificeringen i kassaflödesanalysen. Det har 
därför inte gjorts någon avstämning.   

I) Gjorda undantag 
Utgångspunkten för IFRS är att alla standarder ska 
tillämpas med retroaktiv verkan. Enligt IFRS 1 
"Första gången IFRS tillämpas" finns vissa 
undantag från huvudregeln. Moelven har gjort 
följande undantag: 

Rörelseförvärv 
Av IFRS 1 framgår att rörelseöverlåtelser som 
genomförts före övergångstidpunken (1 januari 
2010) inte behöver omarbetas i enlighet med IFRS 
3 "Rörelseförvärv". Undantaget innebär att vi inte 
behöver återskapa eller ta fram relevanta data för 
tidigare rörelseöverlåtelser för att dessa ska kunna 
redovisas enligt IFRS 3. 

Pensioner 
Moelven har utnyttjat den möjlighet som IFRS 1 
öppnar för och som innebär att alla icke amorterade 
prognostiserade avvikelser nollställs i 
öppningsbalansräkningen vid övergångstidpunkten 
för IFRS (1 januari 2010). 

Omräkningsdifferenser valuta 
Vid övergången till IFRS kan man enligt IFRS 1 
välja att antingen nollställa alla ackumulerade 
omräkningsdifferenser eller föra ackumulerade 
omräkningsdifferenser vidare. Moelven har valt att 
nollställa omräkningsdifferenserna vid 
övergångstidpunkten (1 januari 2010). Detta innebär 
att alla omräkningsdifferenser som uppstår efter 
denna tidpunkt inte omfattas av nollställningen. 
Nollställningen innebär att den del av det egna 
kapitalet som utgörs av ackumulerad 
omräkningsdifferens överförs till det balanserade 
resultatet. 

Prognoser 
Prognoser som använts för att fastställa värdet för 
posterna i balansräkningen behöver inte omarbetas 
om de inte är uppenbart felaktiga.  Inga prognoser 
per den 1 januari 2010 eller 31 december 2010 har 
ändrats till följd av övergången till IFRS. 

Styrelsen i Moelven Industrier ASA 
25. Januari 2012 
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Moelven är indelat i tre divisioner: Timber, Wood 
och Byggsystem. Sågverken inom Timber levererar 
sågade trävaror till industrikunder i Skandinavien, 
övriga Europa, Afrika, Midt-Östen och Asien. Dessa 
använder produkterna som insatsvara i sin 
produktion. Man tillhandahåller även spån-, flis- och 
barkprodukter som används inom massa-, skiv- och 
biobränsleindustrin. Förädlingsverksamheterna 
inom divisionen Wood förser byggvaruhandeln i 
Skandinavien med ett brett urval bygg- och 
interiörprodukter. En viktig konkurrensfördel är 
divisionens effektiva distributionsapparat som kan 
erbjuda kunderna snabba och exakta leveranser av 
ett brett varusortiment. Företagen inom Byggsystem 
levererar flexibla systemlösningar för interiörväggar,

modulbyggnader, elinstallationer och bärande 
konstruktioner i limträ till projekt och 
entreprenörskunder – huvudsakligen i Norge och 
Sverige. Divisionen satsar hårt på att vidareutveckla 
koncept och system tillsammans med kunder och 
experter inom arkitektur, design och konstruktion. 
Koncernen består av totalt 50 operativa enheter i 
Norge, Sverige och Danmark och har 3 482 
anställda. Moelven-koncernen ägs av Glommen 
Skog BA (25,1 procent), Eidsiva Vekst AS (23,8 
procent), Agri MI AS (15,8 procent), Viken Skog BA 
(11,9 procent), Mjøsen Skog BA (11,7 procent), AT 
Skog BA (7,3 procent) og Havass Skog BA (4,0 
procent). Resterande 0,4 procent ägs i huvudsak av 
privatpersoner. 

 


