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Per 12-31

1:a kvartalet

     2010 2009 2008 2009 2008

Immateriella tillgångar    13,7 7,1 9,2 13,3 7,6

Anläggningstillgångar    1.346,7 1.326,4 1.221,0 1.336,7 1.392,1

Finansiella anläggningstillgångar    47,0 49,4 60,2 45,1 49,6

Summa anläggningstillgångar    1.407,4 1.382,9 1.290,4 1.395,1 1.449,3

Varulager    1.166,4 1.151,4 1.468,2 898,6 1.174,4

Fordringar    1.060,2 974,9 1.120,5 875,7 936,3

Likvida medel    23,1 28,0 57,3 70,5 29,8

Summa omsättningstillgångar    2.249,7 2.154,3 2.646,0 1.844,8 2.140,5

Summa tillgångar    3.657,1 3.537,2 3.936,4 3.239,9 3.589,8

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

Övrigt eget kapital    1.021,2 913,6 1.005,1 1.001,0 1.049,0

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

Långfristiga skulder inkl. avsättningar för åtaganden    893,4 986,5 704,2 664,7 845,6

Kortfristiga skulder    1.094,8 989,4 1.579,4 926,5 1.047,5

Summa skulder    1.988,2 1.975,9 2.283,6 1.591,2 1.893,1

Summa eget kapital och skulder    3.657,1 3.537,2 3.936,4 3.239,9 3.589,8

MnoK

Per 03-31

Kvartalsredovisningen är utarbetad efter samma bokföringsprinciper som används i årsredovisningen och enligt NRS 11 om delårsredovisning.

*129.542.384 aktier à 5,00 NOK korrigerat för 1.100 egna aktier.

MnoK      2010  2009 2008 2009  2008

Nettoomsättning    1.476,8 1.456,2 1.951,3 6.247,8 7.657,7

Avskrivningar    51,4 46,9 46,7 202,5 199,2

Varukostnader    878,9 959,1 1.222,7 3.899,2 4.998,3

Övriga rörelsekostnader    524,3 540,3 571,6 2.055,0 2.315,5

Rörelseresultat    22,2 -90,1 110,2 91,1 144,7

Intäkter från investeringar i närstående bolag    - 0,5 0,9 -0,3 - 1,7 - 2,2

Räntor och övriga finansiella intäkter    3,1 4,0 6,0 9,9 10,8

Räntor och övriga finansiella kostnader    - 9,4 - 14,4 -10,4 - 41,1 - 45,9

Resultat före skatt    15,4 - 99,6 105,5 58,2 107,4

Skatt på årets resultat    4,3 - 27,9 29,6 18,0 26,2 

Periodens resultat/Årsresultat    11,1 -71,7 76,0 40,2 81,2

Minoritetens andel    - 1,0 - 1,2 1,4 - 3,1 - 0,8

Majoritetens andel    12,1 - 70,5 74,6 43,3 82,0

Hela året
Resultaträkning

Balansräkning

     2010 2009 2008 2009 2008

Netto rörelsemarginal/EBIT (i %) 1,5 - 6,2 5,6 1,5 1,9

Brutto rörelsemarginal/EBITDA (i %) 5,0 - 3,0 8,0 4,7 4,5

Resultat per aktie (i NOK) 0,09 - 0,55 0,59 0,31 0,63

Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie (i NOK) - 2,17 - 1,19 - 2,93 3,43 1,67

Soliditet (i %) 45,6 44,1 42,0 50,9 47,3

Investeringar 51,3 63,3 55,7 222,2 345,9

Avkastning på sysselsatt kapital - årsbasis (i %) 4,3 - 13,5 21,8 3,9 6,6

Sysselsatt kapital 2.395,0 2.466,7 2.073,9 2.087,6 2.326,8

Netto räntebärande skulder 703,0 817,2 443,3 368,4 599,9

Netto rörelsekapitalbindning 1.648,6 1.598,8 1.981,1 1.280,5 1.552,4

Antal anställda 3.005 3.154 3.427 2.992 3.285

Sjukfrånvaro (i %) 6,01 5,98 6,12 5,97 5,64

Frekvens av skador med frånvaro 27,8 16,8 19,4 16,4 18,3

Antal aktieägare 969 969 967 969 969

Genomsnittligt antal aktier    129 541 284 129 541 284 129 541 284 129 541 284 129 541 284

MNOK

Hela året1:a kvartalet
Nyckeltal
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Huvuddrag
Första kvartalet har som normalt präglats av lågsäsong och 
tillhörande låg efterfrågan på koncernens produkter och tjän-
ster. Det finns tecken på förbättring av marknadsaktiviteten 
på de flesta marknader, men koncernens samlade produktion 
har i stora drag legat på samma nivå som i fjol. De kapaci-
tetsanpassningar och kostnadsreducerande åtgärder som 
planerades och startades i fjol, har nu genomförts och  
koncernens kostnadsstruktur är därmed bättre anpassad till 
den gällande aktivitetsnivån. 
I vissa regioner har vintern varit kallare och mer snörik än 
normalt. Detta har medfört en minskning i aktivitetsnivån. 
Vintern har också medfört en krävande driftssituation för 
flera av koncernens enheter, både för att kylan medfört ökat 
slitage på produktionsutrustningen och vidare genom ökade 
kostnader för snöröjning.
Tillgången på sågtimmer har förbättrats under första kvar-
talet jämfört med andra halvåret i fjol. Timmerlagren har i 
förhållande till målsättningen ökat till en ändamålsenlig nivå 
med tanke på sortiment och effektiv produktion.
Ordersituationen för Byggmodulföretagen har förbättrats 
under kvartalet. Den svenska marknaden förbättras gradvis, 
medan Moelven ByggModul AS å sin sida har mottagit en 
order som representerar en av de största enskilda leveranser 
som Moelven har haft.
Efter en längre period av låg orderingång och med många 
anställda permitterade, fick företaget en order på leverans av 
750 moduler till ett totalt värde av 120 MNOK. Beställningen 
utgör 40 procent av budgeten för Moelven ByggModul AS år 
2010, och samtliga anställda kommer att vara tillbaka med  
full sysselsättning i maj. 
I februari brann tre lagerbyggnader vid Moelven 
Østerdalsbruket AS i Koppang ned. Det uppstod inga person-

skador i anslutning till händelsen. Snabb larmning och en god 
insats av den lokala industribrandkåren och brandväsendet 
bidrog till att branden inte också drabbade produktionsloka-
ler och andra byggnader. 
Det har beslutats att genomföra fas 2 av en investeringsplan 
i tre faser till ett totalt värde av omkring 150–180 MSEK vid 
Moelven Nössemark Trä AB i Dalsland. Fas 1, som omfattade 
sågintag och barkmaskin, färdigställdes år 2009.
Trots en ständigt ökande inriktning på HMS-området (hälsa, 
miljö, säkerhet), ökade både sjukfrånvaro och skadefrekvens 
under första kvartalet jämfört med både motsvarande period i 
fjol och med fjolåret totalt sett. Till viss del beror ökningen på 
driftsförhållanden, men nivån är oacceptabel och kräver fort-
satta satsningar på arbetet för att reducera skadefrekvensen.
 
     
Nettoomsättning och resultat
Nettoomsättningen under första kvartalet ökade marginellt 
jämfört med fjolåret och slutade på 1 476,8 MNOK  
(1 456,2). Rörelseresultatet förbättrades dock betydligt och 
uppgick till 22,2 MNOK (minus 90,1). 
Rörelseresultatet inkluderar en intäktsföring på 22 MNOK 
knuten till det nu beslutade lagförslaget som innebär en 
avveckling av dagens avtal om förtidspension (AFP-systemet) 
i Norge. Beloppet är baserat på aktuarieberäkningar av de 
återstående åtagandena, korrigerade med en avsättning för 
uppskattade återstående premier som skall betalas fram till 
år 2015. Slutgiltig premie kan bestämmas först efter det 
att möjligheten att ta ut pension enligt dagens AFP-system 
avvecklas vid utgången av 2010. 
Förbättringen av rörelseresultat från verksamheten med 90 
MNOK beror i huvudsak på realiserade kostnadsreducerande 
åtgärder samt på prisutvecklingen för Timber och Wood.

Förvaltningsberättelse

•	Nettoomsättningen	uppgick	till	1	477	MNOK	(1	456)
•	Rörelseresultatet	uppgick	till	22,2	MNOK	(minus	90)	
•	Intäktsförd	minskning	av	pensionsåtaganden	med	22	MNOK
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Resultatet före skatt uppgick till 15,4 MNOK (minus 99,6). 
Resultatet efter skatt och minoritetsintressen uppgick till 
minus 12,1 MNOK (minus 70,5).

Investeringar, finansiell ställning och 
finansiering
Under första kvartalet har det genomförts investeringar på 
totalt 51,3 MNOK (63,3). 
Efter att ha reducerat investeringsaktiviteten under andra 
halvåret 2009 har det planerats en normalisering av investe-
ringsaktiviteten under 2010.
Vid utgången av första kvartalet var koncernens samlade 
tillgångar bokförda till 3 657,1 MNOK (3 537,2). Ökningen 
beror på en förbättrad lagersituation jämfört med första kvar-
talet i fjol samt på en något högre aktivitetsnivå. Omkring 
hälften av koncernens tillgångar är bokförda i svenska 
kronor, och kursutvecklingen från 0,81 per den 31 mars 
2009 till 0,82 den 31 mars 2010 har medfört en ökning i 
balansomslutningen på omkring 23 MNOK. 
Kassaflödet från verksamheten under första kvartalet upp-
gick till minus 281,3 MNOK (minus 153,7), motsvarande 
minus NOK 2,17 per aktie (minus 1,19). Intäktsföringen av 
reducerade AFP-förpliktelser har ingen kontanteffekt.
 Eget kapital vid utgången av första kvartalet var 1 668,9 
MNOK (1 561,3) som motsvarar NOK 12,88 (12,05) per 
aktie. Soliditeten var 45,6 procent (44,1). Delar av koncer-
nens egna kapital är knutet till ägande i svenska dotterbolag 
och är därför exponerat mot svängningar i valutakursen. 
Omfattningen och konsekvenserna av sannolika kursvariatio-
ner ligger inom en acceptabel riskram utan att det har företa-
gits valutasäkringar av exponeringen. Under första kvartalet 
2009 medförde detta en orealiserad negativ effekt på eget 
kapital med 63,7 MNOK. För 2009 totalt var den negativa 
effekten 67,5 MNOK. Under första kvartalet innevarande år 

medförde kursvariationerna en orealiserad ökning av eget 
kapital med 9,1 MNOK.
Netto räntebärande skulder var vid utgången av första kvar-
talet 703,0 MNOK (817,2). Minskningen beror huvudsakli-
gen på en lägre kapitalbindning vid ingången till kvartalet på 
grund av svag råvarutillgång och god efterfrågan på träba-
serade byggmaterial under andra halvåret 2009. Dessutom 
har den kalla perioden under första kvartalet medfört lägre 
produktion än planerat. Likviditetsreserven vid utgången av 
första kvartalet var 653,6 MNOK (540,4).
Koncernens långsiktiga finansiering består av långfristiga 
krediter som gör det möjligt att anpassa skulden i takt med 
de säsongsmässiga svängningarna i kapitalbindningen. 
Återstående löptid för den långfristiga finansieringen var vid 
utgången av kvartalet 1,25 år. Refinansiering av skulden är 
under genomförande och skall vara färdigställd under andra 
kvartalet.

Divisionerna     

Timber
Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 562,4 
MNOK (535,5) och rörelseresultatet till 24,7 MNOK (minus 
50,6). Antalet anställda vid utgången av kvartalet var 661 
(725).
Rörelseresultatet inkluderar intäktsföring av reducerade AFP-
åtaganden med 5 MNOK.
Aktiviteten på Timbers marknader har varit som förväntat, 
med tanke på säsong och konjunktur. Förbrukningen av trä-
virke är något stigande, men från en låg nivå. Prisnivåerna på 
industriträ har förbättrats jämfört med första kvartalet i fjol, 
och bidrar tillsammans med genomförda effektiviseringsåt-
gärder till resultatförbättringen.

MNOK

Hela året

     2010 2009 2008 2009 2008

Nettoomsättning
Timber    562,4 535,5 723,5 2.166,8 2.472,4

Wood    502,1 451,1 627,6 2.227,4 2.634,0

Byggsystem    451,2 473,6 681,7 1.933,0 2.748,0

  Limträ    89,7 76,3 108,4 397,1 524,1

  Elektro    94,5 88,6 99,0 397,5 435,5

   Byggmoduler    133,2 149,8 287,2 513,0 1.030,7 

   Bygginredning    139,9 162,6 192,2 644,8 784,3

Övrigt/Elimineringar    - 38,9 - 4,0 - 81,5 -79,4 -196,7

Koncernen    1.476,8 1.456,2 1.951,3 6.247,8 7.657,7

Rörelseresultat 

Timber    24,7 - 50,6 42,8 12,7 - 143,3

Wood    - 3,3 - 37,8 23,1 43,2 80,3

Byggsystem    8,5 6,7 48,9 61,4 235,1

  Limträ    - 2,4 - 3,0 4,8 4,0 38,5

  Elektro    3,4 2,6 1,8 9,0 8,5

  Byggmoduler    1,5 - 2,6 24,2 1,5 94,2

  Bygginredning    6,0 9,6 18,1 46,9 93,9 

Övrigt    - 7,7 - 8,4 - 4,6 -26,2 - 27,4

Koncernen    22,2 - 90,1 110,2 91,1 144,7 

1:a kvartalet
Divisioner
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Speciellt januari och februari innebar en krävande driftssitua-
tion på grund av kylan, med minskning av både produktion 
och lönsamhet som resultat. Verksamhetsförhållandena 
förbättrades emellertid betydligt i mars. Den reducerade pro-
duktionen har medfört att det inte har varit några ökningar av 
betydelse i färdigvarulagren under kvartalet.
Den investering som man har beslutat att genomföra vid 
Moelven Nössemark Trä AB innebär en modernisering och 
kapacitetsökning i råsortering, ströläggare och justerverk och 
kommer att vara genomförd sommaren 2010. Investeringen 
medför inga personalminskningar, men kommer att ge en 
högre produktion per anställd förutom en förbättrad arbets-
miljö. Investeringen är ett led i en större utbyggnad vid 
Nössemark. 

Wood
Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 502,1 
MNOK (451,1) och rörelseresultatet till minus 3,3 MNOK 
(minus 37,8). Antalet anställda vid utgången av kvartalet var 
859 (854).
Rörelseresultatet inkluderar intäktsföring av reducerade AFP-
åtaganden med 9 MNOK.
Aktiviteten på Woods marknader var lägre än normalt för 
säsongen på grund av den stränga vintern i stora delar av 
Skandinavien. Aktivitetsnivån ökade emellertid i mars på 
grund av normala säsongssvängningar samt en viss förbät-
tring generellt i byggbranschen. För divisionen totalt är både 
försäljningsvolymer och prisnivåer bättre än vid samma 
period i fjol.
Också Woods resultat har påverkats negativt av de krävande 
driftsförhållandena på grund av kylan. Speciellt gäller det de 
kombinerade enheterna som har både såg- och hyvellinje, 
och färdigvarulagren är på grund av detta på vissa platser 
något lägre än vid samma tid i fjol.
I anslutning till branden vid Moelven Østerdalsbruket har 
självrisken i försäkringen kostnadsförts med 3 MNOK under 
perioden. Branden drabbade inte produktionen utöver drifts-
stoppet under släckningsarbetet. Befintliga kontinuitetspla-
ner medverkade till att marknadsaktiviteten och leverans-
kapaciteten vid företaget inte påverkades i någon större 
usträckning på grund av detta.
 
 
Byggsystem
Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 451,2 
MNOK (473,6) och rörelseresultatet till 8,5 MNOK (6,7). 

Antalet anställda vid utgången av kvartalet var 1 393   
(1 483).
Rörelseresultatet inkluderar en intäktsföring av reducerade 
AFP-åtaganden med 7 MNOK.
Ordersituationen i Byggsystem har förbättrats betydligt 
sedan utgången av 2009. Förbättringen beror huvudsak-
ligen på Byggmodulföretagen, med en gradvis ökning av 
marknadsaktiviteten i Sverige samt en stor enskild order 
på leverans av 750 moduler från Moelven Byggmodul AS. 
Inredningsföretagen upplevde fortfarande en krävande mar-
knadssituation, men också för dessa är aktivitetsnivån något 
bättre i Sverige än i Norge.
Limträföretagens leveranser har på samma sätt som Wood 
påverkats av att den kalla vintern har reducerat byggaktivi-
teterna. Broprojekt har emellertid gett ett viktigt bidrag till 
aktivitetsnivån. Moelven Töreboda AB har sålt sitt första 
större projekt baserat på det nya konceptet Trä8.
För elinstallationsverksamheten är marknadsförhållandena 
fortfarande krävande, men verksamheten har ändå positiva 
resultat och en tillfredsställande orderreserv.
Det råder stark konkurrens och prispress i samtliga mar-
knadssegment, men företagen har lyckats väl med att 
anpassa aktivitetsnivå och kostnadsstruktur till de gällande 
marknadsförutsättningarna.

Övriga verksamheter
Utöver moderföretaget Moelven Industrier ASA, omfattar 
området gemensamma tjänster som virkesförsörjning, bio-
energi, innovation, ekonomi, finans, försäkring, IKT, kom-
munikation och personal. Vidare omfattar området vissa 
mindre, operativa aktiviteter och tillgångar som inte ingår i 
koncernens kärnverksamhet. 
Antalet anställda vid utgången av kvartalet var 92 (92).
Nettoomsättningen för området uppgick till 472,8 MNOK 
(299,9) och rörelseresultatet till minus 7,7 MNOK (minus 
8,4). Rörelseresultatet inkluderar intäktsföring av reducerade 
AFP-åtaganden med 1 MNOK.

Anställda
Under första kvartalet 2010 var den totala sjukfrånvaron 6,0 
procent (6,0) eller 10 582 (11 136) hela arbetsdagar. Totalt 
arbetades det 167 759 (174 941) dagar under första kvartalet. 
Sjukfrånvaro på grund av långtidssjukskrivningar uppgick till 
3,12 procent (2,87). 
Fortsatt arbete med att reducera frånvaron är därför av stor 

För kvartalen år 2008 - 2010
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betydelse. Ett av de initiativ som har visat sig ge positiv effekt 
är hälsoförsäkringen för de anställda. Under de 3 år som gått 
sedan systemet startade, har ca 890 anställda använt sig av 
denna förmån.
En ökning i sjukfrånvaron med en procent på årsbasis kostar 
koncernen totalt omkring 25 MNOK, förutom att sjukfrånvaron i 
sig är en belastning för den anställde. 
Antalet personskador med påföljande frånvaro var 35 (22). 
Detta motsvarar 27,8 (16,8) skador som orsakat frånvaro per 
miljon arbetade timmar. En ökning från en nivå som redan i 
utgångspunkten ligger över målsättningen är bekymmersam, 
även om det delvis beror på ökade arbetsuppgifter vid sidan av 
den ordinarie verksamheten på grund av väderförhållandena. 
Det arbetas på att bättre analysera detta för att kunna vidtaga 
målinriktade åtgärder. Dessutom fortsätter och ökar fokuser-
ingen på redan igångsatta åtgärder, som inkluderar attityd- 
skapande arbete, investeringar i säkrare maskiner och utrust-
ning, HMS-utbildning av chefer och utvärdering/förbättring av 
säkerhetsbestämmelserna. Det har införts ett nytt rapportverk-
tyg, fPortal, som både skall öka medvetenheten på området och 
ge ökad kunskap om orsakssammanhang och riskområden.
Vid utgången av första kvartalet hade koncernen totalt 3 005 (3 
154) anställda. 
Totalt 1 678 (1734) av dessa var anställda i norska företag,   
1 279 (1 383) i svenska, 37 (27) i danska och 11 (10) i övriga 
länder. Det är 284 (300) kvinnor och 2 721 (2 854) män.

Internationell redovisningsstandard (IFRS)
De IFRS-tal som presenteras är oreviderade jämförelsetal som 
visar vad huvudeffekterna av rapportering enligt IFRS skulle ha 
varit. De största skillnaderna gentemot NGAAP uppstår som 
följd av behandlingen av pensionsåtaganden, användningen 
av finansiella instrument och behandlingen av aktieutdelning. 
Effekterna av finansiella instrument är orealiserade vinster och 
förluster som kommer att variera i förhållande till värderingen 
av marknadsvärdet av instrumenten vid rapporteringstid-
punkten.
Vid utgången av första kvartalet visade värdering av marknads-
värdet av finansiella instrument en orealiserad förlust på 21 
MNOK. Detta ger en intäktsföring i första kvartalet med   
9 MNOK. Förbättringen i marknadsvärde sedan årsskiftet beror 
i huvudsak på valutakursutvecklingen för norska och svenska 
kronor, som båda har stärkts gentemot EUR. I redovisningen 
baserad på NGAAP är 20,7 MNOK av årsresultatet för 2009 
avsatt till aktieutdelning. Enligt IFRS skall detta rapporteras 

som en del av eget kapital fram till dess att utbetalning har 
skett. Moelvenkoncernens inställning till finansiella risker är att 
det är den underliggande verksamheten och inte finanstrans-
aktioner som skall skapa förutsättningarna för lönsamheten. 
Huvudsyftet med koncernens säkringspolicy är därför att  
reducera kurssvängningar och att skapa förutsägbarhet för 
verksamheten.
 

Framtidsutsikter
Första kvartalet utvecklade sig i enlighet med styrelsens   
förväntningar. Byggaktiviteten och efterfrågan på träbase-
rade byggmaterial är fortfarande på en låg nivå, men vissa 
positiva signaler kan ses. För resten av 2010 förväntar sig 
styrelsen fortsatt stabila marknader för renovering, ombygg-
nad och tillbyggnad samt en något ökad nybyggnadsaktivitet. 
Samtidigt förväntas utbudet av träbaserade byggmaterial 
att öka på grund av förbättrade marginaler och ökad råvaru-
tillgång. Timmerpriserna kommer att öka något på grund av  
ingångna avtal vid årsskiftet, och timmertillgången förväntas 
vara tillfredsställande. 
För Byggsystem förväntas en fortsatt låg aktivitetsnivå. ROT-
marknaderna förväntas upprätthålla dagens aktivitetsnivå, 
medan igångsättandet av nya projekt förväntas öka svagt. 
Inredningsföretagen hade en gradvis fallande aktivitets-
nivå under 2009 och denna utveckling har fortsatt in i år 
2010. Åtgärder för att anpassa kapaciteten är därför under 
genomförande. Marknadsaktiviteten för modulföretagen i 
Sverige är i färd med att förbättras något, medan den norska 
delen av modulverksamheten fortfarande har en otillfreds-
ställande orderingång bortsett från en stor enskild order. 
För limträföretagen har produktion av broprojekt gett en 
stabil grund för verksamheten. Aktivitetsnivån inom den 
resterande delen av verksamheten förväntas att förbättras 
under sommarhalvåret till följd av normala säsongsvariatio-
ner. Elinstallationsverksamheten har en god orderreserv med 
såväl nya installationer som serviceuppdrag och kommer att 
ha en god aktivitetsnivå under året. 
Årets sista del förväntas inte bli lika stark som under 2009, 
men totalt för året förväntas en moderat resultatförbättring 
jämfört med fjolåret.

Styrelsen	i	Moelven	Industrier	ASA
Moelv den 26 april 2010

MnoK

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

Resultaträkning
Brutto rörelseresultat (EBITDA)    73,6 - 43,2 156,9 296,6 352,0 

Rörelseresultat (EBIT)    22,2 - 89,7 111,4 96,0 156,0

Resultat efter finansposter    24,6 - 57,5 113,1 146,0 5,8

Per 03-31

MnoK

Per 12-31
     2010  2009 2008 2009 2008

Balansräkning
Eget kapital    1.659,4 1.491,1 1.966,7 1.632,6 1.601,3

Balansomslutningen    3.696,6 3.528,3 3.949,1 3.266,8 3.580,4

Soliditet (i %)    44,9 42,3 49,8 50,0 44,7
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För kvartalen år 2008 – 2010 För kvartalen år 2008 – 2010

Nettoomsättning och marginaler Soliditet

     2010 2009 2008 2009 2008

Kassaflöde från operationella aktiviteter    - 281,3 - 153,7 -379,0 441,1 214,5 

  Kassaflöde från resultatposter    41,3 - 52,8 149,3 248,0 334,4 

  Kassaflöde från arbetande kapital    - 322,6 - 100,9 - 528,3 193,1 - 119,9 

Kassaflöde från investeringsaktiviteter    - 52,9 - 63,4 - 51,2 - 211,8 - 332,5
Kassaflöde från finansieringsaktiviteter    286,8 215,3 409,8 - 188,6 70,1
Förändring i likviditet under perioden    - 47,4 - 1,8 - 20,4 40,7 - 47,9
Likviditetsbehållning    23,1 28,0 57,3 70,5 29,8
Outnyttjade långfristiga krediter    630,5 512,4 870,0 918,0 752,2
Disponibel likviditet    653,6 540,4   927,3 988,5 782,0

MnoK

Hela året1:a kvartalet
Kassaflöde

Per 12-31

     2010 2009 2008 2009 2008

Ingående	eget	kapital	 	 	 	 1.648,7 1.696,7 1.569,7 1.696,7 1.569,7

Periodens resultat/årsresultat före minoritetsandelar    11,1 - 71,7 76,0 40,2 81,2

Valutadifferens    9,1 - 63,7 7,1 - 67,5 45,8

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

Periodens/årets förändring    20,0 - 135,4 83,1 - 48,0 127,0

Summa	eget	kapital	NGAAP	 	 	 	 1.668,9 1.561,3 1.652,8 1.648,7 1.696,7

IFRS effekter    - 9,5 - 70,2 313,9 - 16,1 - 95,4

Summa	eget	kapital	IFRS	 	 	 	 1.659,4 1.491,1 1.966,7 1.632,6 1.601,3           

MnoK

Per 03-31
Förändring i eget kapital för koncernen
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AVSÄNDARE:
Moelven Industrier ASA
P.O. Box 134, NO-2391 Moelv
Tel.  +47 62 34 70 00
Fax. +47 62 34 71 88
Internett:
www.moelven.com
post@moelven.com

För mer information:
www.moelven.com

Moelven ger folk goda rum

Detta är Moelven

Moelven är organiserad i tre divisioner: Timber, Wood och  
Byggsystem. 
Sågverken i division Timber levererar sågade trävaror till verk-
samheter i Skandinavien och övriga Europa.    
Dessa använder produkterna som insatsvaror i sin produktion. 
Härutöver levereras det spån-, flis- och barkprodukter som 
används i massa-, spånplatte- och biobränsleindustrin.  
Förädlingsföretagen i division Wood levererar ett brett urval  
av bygg- och interiörvaror till bygghandeln i Skandinavien.  
En viktig konkurrensfördel är divisionens rationella distribu-
tionsapparat som kan erbjuda kunderna snabba och exakta 
leveranser av ett brett varusortiment. Företagen inom division 
Byggsystem levererar flexibla systemlösningar för interiörväg-
gar, modulbyggen, elinstallationer och bärande konstruktioner 
i limträ till projekt och entreprenörskunder, huvudsakligen i 
Norge och Sverige. Divisionen satsar kraftigt på att vidareut-
veckla koncept och system tillsammans med kunderna och med 
experter inom arkitektur, design och konstruktion. Koncernen 
består totalt av 45 operativa enheter i Norge, Sverige och  
Danmark och har 3 005 anställda.
Moelvenkoncernen ägs av Glommen Skog (25,1 procent),  
Eidsiva MI2 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) och Havass Skog BA (4,0 procent). 
Den resterande aktieposten om 0,4 procent ägs i huvudsak av 
privatpersoner.


