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Per 31.12.

4:e kvartalet

    2010 2009 2008 2010 2009 2008

Immateriella tillgångar   2,6 7,3 - 3,7 47,8 13,3 7,6

Anläggningstillgångar   18,9 - 30,4 100,9 1.480,5 1.336,7 1.392,1

Finansiella anläggningstillgångar   - 2,1 -5,5 - 10,1 43,9 45,1 49,6

Summa anläggningstillgångar   19,4 - 28,6 87,1 1.572,2 1.395,1 1.449,3

varulager   97,9 93,0 9,9 1.342,9 898,6 1.174,4

Fordringar   - 195,8 - 207,6 - 322,9 1.097,5 886,0 945,1

likvida medel   -19,5 17,2 11,9 26,2 70,5 29,8

Summa omsättningstillgångar   - 117,4 - 97,4 - 301,1 2.466,6 1.855,1 2.140,5

Summa tillgångar   - 98,0 - 126,0 -214,0 4.038,8 3.250,2 3.589,8

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

Övrigt eget kapital   - 34,4 1,8 - 71,0 1.189,9 979,3 965,9

Summa eget kapital   - 34,4 1,8 - 71,0 1.837,6 1.627,0 1.613,6

långfristiga skulder inkl. avsättningar för åtaganden   - 59,9 - 54,3 -19,5 997,9 656,2 813,2

Kortfristiga skulder   - 3,7 - 73,5 - 123,5 1.203,3 967,0 1.171,8

Summa skulder   - 63,6 - 127,8 - 143,0 2.201,2 1.623,2 1.985,0

Summa eget kapital och skulder   - 98,0 - 126,0 - 214,0 4.038,8 3.250,2 3.598,6

MNOK 

Förändringar 4:e kvartalet

* tabellen visar ändringarna från förra kvartalet.
Kvartalsredovisningen är utarbetad efter samma bokföringsprinciper som används i årsredovisningen och enligt nrs 11 om delårsredovisning.

*129.542.384 aktier à noK 5,00, korrigerat för 1.100 egna aktier

MNOK    2010  2009 2008 2010 2009 2008

nettoomsättning   1.885,2 1.498,5 1.724,1 7.184,5 6.247,8 7.657,7

Avskrivningar   55,7 57,4 55,6 212,8 202,5 199,2

varukostnader   1.213,1 842,5 1.078,4 4.514,8 3.899,2 4.998,3

Övriga rörelsekostnader   652,0 536,9 643,0 2.214,5 2.055,0 2.315,5

Rörelseresultat   - 35,6 61,7 - 52,9 242,4 91,1 144,7

Intäkter från investeringar i närstående bolag   0,0 - 1,6 - 1,3 - 2,3 - 1,7 - 2,2

räntor och övriga finansiella intäkter   16,2 0,7 0,8 41,2 93,3 10,8

räntor och övriga finansiella kostnader   - 15,1 - 11,5 - 108,0 -52,2 - 41,1 - 157,3

Resultat före skatt   - 34,5 49,3 - 161,4 229,1 141,2 -4,0

Beräknad skatt på resultat   - 9,0 15,4 - 49,1 62,6 41,2 -5,9

Periodens resultat/Årsresultat   - 25,5 33,9 - 112,3 166,5 100,- 1,0

Minoritetsintressen   - 1,1 - 0,1 - 1,1 - 1,4 - 3,1 - 0,8

Majoritetsintressen   - 24,4 34,0 - 111,2 167,9 103,1 1,8

Hela året
Resultaträkning

Balansräkning

    2010 2009 2008 2010 2009 2008

netto rörelsemarginal/eBIt (i %)   - 1,9 4,1 - 3,1 3,4 1,5 1,9

Brutto rörelsemarginal/eBItdA (i %)   1,1 7,9 0,2 6,3 4,7 4,5

resultat per aktie (i noK)   - 0,20 0,26 - 0,87 1,29 0,77 0,01

Kassaflöde per aktie (i noK)   0,20 1,03 0,92 - 0,69 3,41 1,67

* soliditet (i %)   0,2 1,9 0,7 45,5 50,1 44,8

Investeringar   71,5 49,9 128,1 258,4 222,2 345,9

Avkastning på sysselsatt kapital - årsbasis (i %)   - 5,3 8,5 - 9,5 9,6 3,9 6,6

* sysselsatt kapital   - 12,5 - 256,3 159,4 2.680,7 2.087,6 2.326,8

* netto räntebärande skulder   51,9 - 92,4 - 16,1 818,1 368,4 599,9

* netto rörelsekapitalbindning   - 130,3 - 98,2 - 250,2 1.778,0 1.280,5 1.552,4

* Antal anställda   83 - 72 - 169 3.270 2.992 3.285

sjukfrånvaro (i %)   5,56 5,80 5,32 5,5 5,97 5,64

Frekvens av skador med frånvaro     16,6 14,8 19,9 19,3 16,4 18,3

Antal aktieägare   961 966 969 961 969 969

genomsnittligt antal aktier   129 541 284 129 541 284 129 541 284 129 541 284 129 541 284 129 541 284

MNOK 

Hela året4:e kvartalet
Nyckeltal
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Huvuddrag
Det har under fjärde kvartalet rått en högre aktivitetsnivå i 
alla divisioner jämfört med samma period förra året. Likväl 
präglades kvartalet av lägre priser på industriträ av såväl furu 
som gran. Det har inte gått att anpassa priserna på råvaror 
lika snabbt vilket lett till otillfredsställande marginaler. 
Dessutom har det gjorts nedskrivningar av varulager och vissa 
varukontrakt samt projektintäkter. Byggsystemdivisionen 
uppvisar ett resultat för kvartalet som är betydligt bättre än 
fjolårets.
Trots det svaga resultatet för fjärde kvartalet blev det för 
året totala rörelseresultatet betydligt bättre än fjolårets och 
måste anses tillfredsställande mot bakgrund av rådande 
marknadsförhållanden. År 2010 är det första året efter 
finanskrisen under 2008/09 med mer normala marknads-
förutsättningar. Detta i kombination med de kostnadsredu-
cerande åtgärder som genomfördes i samband med krisen är 
huvudorsakarna till resultatframgången.
.  

nettoomsättning och rörelseresultat
Nettoomsättningen och rörelseresultatet för koncernen 
uppgick för fjärde kvartalet till 1885,2 MNOK (1498,5) respek-
tive minus 35,6 MNOK (61,7). För året 2010 uppgick net-
toomsättning och rörelseresultat till 7184,5 MNOK (6247,8) 
respektive 242,4 MNOK (91,1). I det för året totala rörelse-
resultatet har en reducering av pensionsåtaganden på 22 
MNOK bokförts. För året som helhet uppvisar samtliga tre 
divisioner ett bättre resultat medan det under fjärde kvartalet 
bara är Byggsystemdivisionen som har kunnat behålla denna 
resultatframgång.

Investeringar, finansiell ställning   
och finansiering
Under fjärde kvartalet har det gjorts investeringar för totalt 
71,5 MNOK (49,9). Efter en period av planerade investerings-
minskningar är aktiviteten tillbaka på en nivå som är mer i 
linje med koncernens långsiktiga målsättningar att förbättra 
konkurrenskraften. 
Investeringarna uppgick till NOK 258,4 MNOK (222,2) totalt 
för året. Utöver ordinarie investeringar har förvärv av andra 
verksamheter under andra kvartalet medfört en ökning av 
koncernens anläggningstillgångar med 52 MNOK samt 
aktivering av goodwill på 32 MNOK. 
Vid utgången av året uppgick koncernens tillgångar till totalt 
4038,8 MNOK (3250,2).  Ökningen till följd av genomförda 
förvärv utgör 218 MNOK. En högre aktivitetsnivå har lett till 
att projektintäkter, lagernivåer och fordringsmassa är högre 
än vid samma tidpunkt föregående år. 
Kassaflödet från verksamheten uppgick under fjärde kvartalet 
till 25,5 MNOK (133,4), motsvarande NOK 0,20 per aktie 
(1,03). Kassaflödet från verksamheten uppgick till totalt 
minus 89,5 MNOK (plus 441,1), motsvarande minus NOK 
0,69 per aktie (plus 3,41). Det minskade kassaflödet beror på 
ökad kapitalbindning i lager, fordringar och projekt, vilket är 
en naturlig följd av aktivitetsökningen. Kassaflödet från resul-
tatposter uppgick under fjärde kvartalet till minus 17,5 MNOK 
(117,8), medan kassaflödet totalt för året förbättrades till 
368,7 MNOK (248,0). Räntebärande skulder uppgick till netto 
818,1 MNOK (368,4) vid årets utgång. Likviditetsreserven 
föll därmed till 581,4 MNOK jämfört med 988,5 MNOK för 
samma period i fjol. Koncernens skulder dras i huvudsak i 
svenska kronor och den stärkta svenska kronan har därför 

Förvaltningsberättelse

•	Högre	aktivitetsnivå	i	alla	divisioner
•	Prisfall	på	industriträ	har	lett	till	ett	otillfredsställande	rörelseresultat	under	fjärde	kvartalet
•	Resultatförbättring	i	Byggsystemdivisionen
•	Nettoomsättningen	för	år	2010	ökade	till	7184,5	MNOK	(6247,8)
•	Rörelseresultatet	för	år	2010	ökade	till	242,4	MNOK	(91,1)
•	Resultatet	för	första	kvartalet	förväntas	bli	svagt
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medfört ett ökat utnyttjande av den totala låneramen i 
norska kronor mätt. 
Finansposterna för kvartalet, och för året som helhet, 
präglas av en principförändring avseende finansiella instru-
ment. Såväl årets bokslut som presenterade jämförelsetal 
är upprättade i enlighet med reglerna i ”Temporär norsk 
redovisningsstandard: Finansiella tillgångar och skulder”.  
Principförändringen innebär ett närmande av norska regler 
mot IFRS-standarden samt att förändringar av marknadsvär-
det för finansiella instrument redovisas i större utsträckning 
än tidigare. Enligt tidigare redovisningsprinciper har dessa 
värdeförändringar inte bokförts förrän vid redovisning av det 
underliggande säkrade objektet.  Den nya standarden införs 
på kvartalsbasis med omarbetning av jämförelsetalen för 
åren 2008 och 2009 enligt samma standard.
Huvudsyftet med Moelvens säkringspolicy är att i hösta möj-
liga grad undanröja finansiella risker så att det är den indus-
triella verksamheten och inte finanstransaktioner som ska 
skapa förutsättningar för lönsamheten. Säkringspolicyn har 
tillämpats konsekvent i flera år och visade sig under finanskri-
sen att fungera som tänkt. Redovisningen av förändringarna i 
marknadsvärde kommer att medföra ökade resultatsvängnin-
gar utan motsvarande effekt för kassaflödet.  För fjärde kvar-
talet 2010 har detta lett till en intäktsföring på 14,5 MNOK 
(minus 4,6) medan det totalt för året lett till en intäktsföring 
på 32,3 MNOK (83,0).  Finansposterna uppgick för fjärde 
kvartalet 2010 till totalt 1,1 MNOK (minus 12,4) och totalt för 
året till minus 13,3 MNOK (50,1).
Resultatet före skatt hamnade under sista kvartalet på minus 
34,5 MNOK (33,9) och totalt för år 2010 till 229,1 MNOK 
(141,2).  Årsresultatet för 2010 uppgick till 166,5 MNOK 
(100,0).
Det egna kapitalet har bedömts utifrån förutsatt fortsatt 
drift och uppgick vid utgången av tredje kvartalet till 1837,6 
MNOK (1 627,0). Detta motsvarar NOK 14,19 (12,56) per 
aktie. För år 2009 var det egna kapitalet även färgat av prin-

cipförändringen avseende redovisning av finansiella instru-
ment och eget kapital med en effekt motsvarande minus NOK 
0,16 per aktie.  Andelen eget kapital var 45,5 procent (50,1). 
Årets resultat är ännu inte disponerat.  Disponeringsförslag 
kommer att läggas fram i samband med att bokslutet tas upp 
på styrelsemöte i mitten av februari. Bolagets utdelningspo-
litik bygger på att Moelvens aktieägare ska få en förutsägbar 
och tillfredsställande kontant avkastning på sin aktieinves-
tering.  Utdelningspolitiken ger riktlinjer för hur stor del av 
koncernens överskott som i normala fall ska gå till aktieutdel-
ning.

Internationell redovisningsstandard (IFrs)
De IFRS-tal som presenteras är oreviderade jämförelsetal 
som visar vad huvudeffekterna av rapportering enligt IFRS 
skulle ha varit. De största skillnaderna uppstår som följd av 
behandlingen av pensionsåtaganden, aktieutdelning, kraft-
avtal och finansiella instrument. Sedan implementeringen 
av temporär norsk redovisningsstandard om finansiella 
instrument, har skillnaderna på detta område blivit betydligt 
mindre då detta medfört att förändringar av marknadsvärde 
för finansiella instrument redovisats i ökad utsträckning, 
även i förhållande till norsk redovisningsstandard (NGAAP). 
En förändring i koncernens inköpsavtal för elkraft innebär att 
dessa nu ska redovisas i enlighet med IFRS. I bokslut upprät-
tat enligt NGAAP finns möjlighet att tillämpa säkringsbok-
föring med fördröjd redovisning av resultat. Resultatet från 
säkringen redovisas först när resultateffekten från det under-
liggande säkringsobjektet bokförs. Eftersom priserna stigit på 
kraftmarknaden under 2010 har marknadsvärdet för koncer-
nens kraftavtal ökat väsentligt och redovisningen av dessa 
i enlighet med IFRS-standarden är den främsta enskilda 
orsaken till skillnaden i resultat mellan de båda redovisnings-
standarderna.

MNOK.

Hela året

    2010 2009 2008 2010 2009 2008

Nettoomsättning

Timber   636,9 560,6 559,7 2.436,4 2.166,8 2.472,4

Wood   642,2 502,3 549,2 2.683,9 2.227,4 2.634,0

Byggsystem   605,6 468,0 635,4 2.171,5 1.993,0 2.748,0

   limträ   129,6 109,5 116,2 467,9 397,1 524,1

    elektro   126,3 110,0 108,4 412,2 397,5 435,5

    Byggmoduler   207,9 91,3 209,4 740,4 513,0 1.030,7 

    Bygginredning   149,9 162,4 206,7 581,7 644,8 784,3

övrigt/Elimineringar   0,5 - 32,4 - 20,2 - 107,3 - 79,4 - 196,7

Koncern   1.885,2 1.498,5 1.724,1 7.184,5 6.247,8 7.657,7 

Rörelseresultat 

Timber   - 22,6 47,3 - 81,1 94,7 12,7 - 143,3

Wood   - 21,9 19,3 - 13,2 95,6 43,2 80,3

Byggsystem   24,8 6,8 50,6 92,2 61,4 235,1

   limträ   2,2 - 2,5 5,9 12,9 4,0 38,5

    elektro   3,0 2,1 2,4 3,1 9,0 8,5

   Byggmoduler   5,6 - 6,0 12,1 33,7 1,5 94,2

   Bygginredning   20,0 13,2 30,2 42,5 46,9 93,9

övrigt   - 15,9 - 11,7 - 9,2 - 40,1 - 26,2 - 27,4

Koncern   - 35,6 61,7 - 52,9 242,4 91,1 144,7

4:e kvartalet
Divisioner
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divisionerna

Timber
Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 636,9 
MNOK (560,6) och rörelseresultatet till minus 22,6 MNOK 
(47,3). Den totala nettoomsättningen för året utgjorde 2436,4 
MNOK (2166,8) och rörelseresultatet 94,7 MNOK (12,7). 
Antalet anställda vid utgången av fjärde kvartalet var 643 
(661). Det svaga resultatet för fjärde kvartalet beror på flera 
faktorer. Ett kraftigt prisfall på industriträ av både gran och 
furu, kombinerat med att råvarukostnaderna inte går att 
anpassa lika snabbt, är den huvudsakliga orsaken till den otill-
fredsställande marginalen. Därtill har den svenska kronans 
förstärkning gentemot andra viktiga valutor, som euro och 
brittiska pund, spelat in. Mot slutet av året har det också skett 
planerade begränsningar i produktionen vid en del anlägg-
ningar. Värderingar av innehav under perioder med stora 
prisändringar har stor inverkan på resultatet. Därför har det 
varit större fokus på styrning av innehav, och lagret av färdig-
varor är mindre än tidigare vid liknande marknadssituationer. 
Obalansen på marknaden beror på högre produktion i kom-
bination med en fortsatt låg efterfrågan på flera europeiska 
marknader. Efterfrågan på många asiatiska marknader är god 
och aktiviteten i Nordamerika tilltar. Sammantaget väntas en 
bättre marknadsbalans under året. Årsresultatet är betydligt 
bättre än fjolårets och tilfrädsstellande utifrån marknads-
förhållanden.

 
Wood
Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 642,2 
MNOK (502,3) och rörelseresultatet till minus 21,9 MNOK 
(19,3). Totalt under året utgjorde nettoomsättningen 2683,9 
MNOK (2227,4) och rörelseresultatet 95,6 MNOK (43,2). 
Antalet anställda vid utgången av fjärde kvartalet var 952 
(856). Ökningen av antalet anställda utgörs av 68 medarbe-
tare vid nya enheter i koncernen medan övriga anställts till 
följd av ökad aktivitetsnivå. Det svaga resultatet för fjärde 
kvartalet beror på en normal säsongsbunden nedgång i 
efterfrågan, sjunkande priser på färdigvaror kombinerat med 
fördröjd anpassning av råvarukostnader samt nedskrivning 
av varubehållning.  Dessutom har 5 MNOK avsats i samband 
med rivning av uttjänta byggnader vid en av divisionens 
produktionsanläggningar. Den underliggande efterfrågan på 
ROT-marknaden i Sverige och Norge är normal för årstiden 
medan aktiviteten på den danska marknaden fortsatt är 
lägre än normalt. Priserna på många träbaserade byggvaror 
påverkas indirekt av de sjunkande priserna på industriträ. 
Industriträprisernas direkta inverkan på divisionen 

begränsas eftersom enheterna både säljer och köper den här 
typen av produkter. De timmerförbrukande produktionsen-
heterna säljer industriträ till emballage medan hyvlerierna 
köper kvaliteter som lämpar sig för produktion av konstruk-
tionsvirke och interiörprodukter. 
Försäljningen av skivprodukter fortsätter att öka och har 
utvecklats särskilt bra på den svenska marknaden. Andelen 
inköpta byggvaror som kompletterar det egenproducerade 
sortimentet och distribueras till handeln via det befintliga 
distributionsnätet är ökande. 
Årsresultatet är väsentligt bättre jämfört med i fjol.

Byggsystem
Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 605,6 
MNOK (468,0) och rörelseresultatet till 24,8 MNOK (6,8). 
Totalt för året utgjorde nettoomsättningen 2171,5 MNOK 
(1933,0) och rörelseresultatet 92,2 MNOK (61,4). Antalet 
anställda vid utgången av fjärde kvartalet var 1542 (1379). 
Ökningen av antalet anställda beror på ökad aktivitetsnivå i 
flera av enheterna. Divisionernas orderreserver var i storleks-
ordningen 900 MNOK (650) vid årets utgång.
Efterfrågan i många delar av marknaden för näringsfas-
tigheter är på uppgång i såväl Sverige som Norge, medan 
situationen i Danmark är fortsatt vansklig. Bygg- och anlägg-
ningsmoduler är produkter som efterfrågas tidigt i ett kon-
junkturförlopp medan systeminredningar till kontor är den 
av divisionens produktgrupper som kommer sent i byggpro-
jekten och därför märks uppgången där sist. Detta har lett till 
en ökad aktivitet för de svenska byggmodulenheterna medan 
efterfrågan på systeminredningar på den norska marknaden 
varit svagast. De övriga enheterna i divisionen upplever en 
stabil eller svagt tilltagande efterfrågan.
Årsresultatet är väsentligt bättre jämfört med i fjol. 

Övriga verksamheter
Utöver moderbolaget Moelven Industrier ASA, omfattar 
området gemensamma tjänster som bland annat virkesin-
köp, bioenergi, innovation, ekonomi, finans, försäkring, IKT, 
kommunikation och personal. Vidare omfattar området vissa 
mindre, operativa aktiviteter och tillgångar som inte ingår 
i koncernens kärnverksamhet. Vid utgången av fjärde kvar-
talet fanns det inom detta område totalt 133 (96) anställda. 
Ökningen beror på att virkesförsörjningen i Sverige i allt 
högre grad sker genom ett helägt bolag och inte som tidigare 
via ett delägt bolag som inte ingick i koncernredovisningen.
Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 473,3 
MNOK (265,0) och rörelseresultatet till minus 15,9 MNOK 
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4:e kvartalet

MNOK 

Hela året
IFRS    2010  2009 2008 2010 2009  2008

Resultaträkning

Brutto rörelseresultat (eBItdA)   20,2 122,0 10,7 455,2 296,6 352,0

rörelseresultat (eBIt)   - 33,9 65,1 - 45,5 245,7 96,0 156,0

resultat efter finansposter   - 19,1 54,6 - 156,7 246,3 146,0 5,8

Förändringar 4:e kvartalet

MNOK 

Hela året
    2010 2009 2008 2010 2009 2008

Balansräkning

eget kapital   - 22,8 17,8 - 62,3 1.836,8 1.623,8 1.601,3

totalkapital   - 86,9 - 100,4 - 239,6 4.094,4 3.266,8 3.580,4

soliditet (i %)   0,4 2,0 1,2 44,8 49,7 44,7

(minus 11,7). Totalt för året uppgick nettoomsättningen till 
1755,7 MNOK (1282,4) och rörelseresultatet till 40,1 MNOK 
(minus 26,2). Merparten av nettoomsättningen är knuten till 
råvaruinköp medan resultatet präglas mest av kostnader som 
är förenade med koncernens gemensamma tjänster. Under 
2010 har man lagt ned större resurser på aktiviteter som ska 
stärka Moelven som varumärke genom en ökad satsning på 
kommunikation med koncernens primära målgrupper.   I fjol 
ingick redovisning av skadeförsäkringsfond med 6 MNOK i 
resultatet.  

Anställda
Under fjärde kvartalet låg den totala sjukfrånvaron på 5,56 
procent (5,80). För året var den totala sjukfrånvaron 5,50 
procent (6,97). Sjukfrånvaron p.g.a. långtidssjukskrivningar 
utgjorde 2,52 procent (2,93) under fjärde kvartalet och 2,78 
(3,16) totalt för året. Korttidsfrånvaron uppgick till 3,04 pro-
cent (2,86) under fjärde kvartalet och till 2,72 (2,81) totalt för 
året.
Moelvens målsättning är att sjukfrånvaron för koncernen i 
helhet inte ska överstiga 5 procent och flera enheter – tidvis 
även divisioner – har legat under detta. Utöver att det är 
en belastning för den anställde utgör sjukfrånvaro en bety-
dande kostnad för koncernen. En procentenhets förändring 
i sjukfrånvaron motsvarar på årsbasis omkring 25 MNOK för 
koncernen.
Antal personskador med påföljande frånvaro var 24 (19) och 
för året 98 (81). För kvartalet motsvarar detta 16,6 (14,8) 
skador som orsakat frånvaro per miljon arbetade timmar och 
totalt för året 19,3 (16,4). 
Skadefrekvensen ligger dessvärre fortfarande på en oac-
ceptabelt hög nivå. Skadeförebyggande arbete har fått 

större uppmärksamhet i koncernen och målsättningen är att 
halvera H1-värdet från dagens nivå inom loppet av två år. 
Investeringar i modern säkerhetsutrustning och fysisk säkring 
har pågått under en längre tid. Utöver fysisk säkring lägger 
man stor vikt vid hållningsskapande arbete.
Vid utgången av året hade koncernen totalt 3270 (2992) 
anställda. Totalt 1824 (1686) av dessa är anställda i norska 
företag, 1390 (1259) i svenska, 44 (36) i danska och 12 (11) i 
övriga länder. Av de anställda är 321 (283) kvinnor och 2949 
(2709) män.

Framtidsutsikter
Styrelsen räknar med en fortsatt positiv utveckling för 
Byggsystemdivisionen, men koncernresultatet i början av 
2011 kommer att vara otillfredsställande till följd av svaga 
marginaler i divisionerna Timber och Wood.  Minskade 
råvarukostnader inverkar på resultatet mot slutet av första 
kvartalet och kommer då att bidra till bättre marginaler i 
bägge divisionerna. För byggvarudivisionen Wood förväntas 
den normala säsongsbundna uppgången i byggaktiviteten att 
bidra till bättre resultat från andra kvartalet. Bedömningen 
er att det kommer att ta längre tid innan förbättrade mar-
knadsförhållanden för industriträ i Europa kommer att bidra 
till resultatförbättringar i industrivarudivisionen Timber. 
Styrelsen förväntar sig ett något svagare resultat för 2011 än 
för fjolåret.

Moelv den 25 januari 2011
Styrelsen i Moelven Industrier ASA
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För kvartalen år 2008 – 2010 För kvartalen år 2008 – 2010

Nettoomsättning och marginaler Soliditet   

    2010 2009 2008 2010 2009 2008 

Kassaflöde från operationella aktiviteter   25,5 133,4 117,7 - 89,5 441,1 214,5 

   Kassaflöde från resultatposter   - 17,5 117,8 8,9 368,7 248,0 334,4 

   Kassaflöde från arbetande kapital   43,0 15,6 108,8 - 458,2 193,1 - 119,9 

Kassaflöde från investeringsaktiviteter   - 74,3 - 40,2 - 112,9 - 345,3 - 211,8 - 332,5

Kassaflöde från finansieringsaktiviteter   29,4 - 76,0 7,1 390,5 - 188,6 70,1

Förändring i likviditet under perioden   - 19,5 17,2 11,9 - 44,3 40,7 - 47,9

likviditetsbehållning   - 19,5 17,2 11,9 26,2 70,5 29,8

outnyttjade långfristiga krediter   - 86,3 77,0 15,6 555,2 918,0 752,2

Disponibel	likviditet   - 105,8 94,2 27,5 581,4 988,5 782,0

MNOK

Hela åretFörändringar 4:e kvartalet
Kassaflöde

Hela året

    

Ingående eget kapital   1.872,0 1.625,2 1.684,6 1.627,0 1.613,6 1.566,8 

Periodens resultat/årsresultat - före minoritetsandelar   - 25,5 33,9 - 112,3 166,5 100,0 1,0 

valutadifferens   - 8,9 - 11,4 41,3 44,1 - 65,9 45,8 

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

Periodens/årets förändring   - 34,4 1,8 - 71,0 210,6 13,4 46,8 

Summa	eget	kapital	NGAAP	 	 	 1.837,6 1.627,0 1.613,6 1.837,6 1.627,0 1.613,6

IFrs effekter      - 1,4 - 3,2 - 12,3

Summa eget kapital IFRS      1.836,2 1.623,8 1.601,3           

MNOK 

Förändringar 4:e kvartalet
Förändringar i eget kapital för koncernen  2010 2009 2008 2010 2009 2008 
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www.moelven.com

Moelven bygger sin existens på att ge folk goda rum. 
Det är ett löfte vi ger våra kunder. 

Moelven är organiserad i tre divisioner: Timber, Wood och 
Byggsystem. Sågverken i division Timber levererar sågade 
trävaror till verksamheter i Skandinavien och övriga Europa. 
Dessa använder produkterna som insatsvaror i sin produk-
tion. Dessutom levereras spån-, flis- och barkprodukter som 
används i massa-, spånplatte- och biobränsleindustrin. 
Förädlingsföretagen i division Wood förser bygghandeln 
i Skandinavien med ett brett urval av bygg- och interiör-
varor. En viktig konkurrensfördel är divisionens rationella 
distributionsapparat som kan erbjuda kunderna snabba och 
exakta leveranser av ett brett varusortiment. Företagen inom 
division Byggsystem levererar flexibla systemlösningar för 

interiörväggar, modulbyggen, elinstallationer och bärande 
konstruktioner i limträ till projekt- och entreprenörskunder, 
huvudsakligen i Norge och Sverige. Divisionen satsar kraftigt 
på att vidareutveckla koncept och system tillsammans med 
kunderna och med experter inom arkitektur, design och kon-
struktion. Koncernen består totalt av 49 operativa enheter i 
Norge, Sverige och Danmark och har 3.270 anställda
Moelvenkoncernen ägs av Glommen Skog BA (25,1 procent) 
Eidsiva Vekst AS (23,8 procent), Agri MI AS (15,8 prosent), 
Viken Skog BA (11,9 procent), Mjøsen Skog BA (11,7 procent), 
AT Skog BA (7,3 procent) och Havass Skog BA (4,0 procent). 
Resterande 0,4 procent ägs i huvudsak av privatpersoner.

Detta är Moelven


