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Moelven Årsredovisning 2011 - enligt de norska myndigheternas krav 

 

En mer utförlig rapport finns som en web årsredovisning på www.moelven.se under finansiella 
informationen. 
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Sammanfattning 
Aktivitetsmässigt har 2011 varit ett bra år för 
Moelvenkoncernen, men det samlade resultatet för 
året blev likväl otillfredsställande. Det finns tre 
huvudorsaker till detta. En väsentlig 
resultatnedgång för Timber-divisionen vilket beror 
på att sågverken har haft svaga och tidvis ovanligt 
låga bruttomarginaler beroende på obalanser 
mellan färdigvarumarknaden och råvarumarknaden. 
Inom Byggsystem resultatfördes i det tredje 
kvartalet förluster på MNOK 42 hänförligt till fyra 
stora projekt inom elektroverksamheten. 
Övergången till rapportering enligt «International 
Financial Reporting Standards» (IFRS) har medfört 
att orealiserade värdeförändringar på finansiella 
instrument måste resultatföras i större utsträckning 
än tidigare. Värdeförändringen medför inga 
kontanteffekter, men belastar finansresultatet för 
2011 med MNOK 60.    
Efterfrågan på koncernens varor och tjänster 
utvecklade sig i stora drag normalt under året. Det 
innebär lågsäsong under det första kvartalet, 
tilltagande aktivitet och högsäsong under det andra 
och tredje kvartalet, och avtagande aktivitet i sista 
delen av det fjärde kvartalet. Den internationella 
marknaden for industriträ har emellertid inte haft 
den aktivitetsökning under året som många 
producenter förväntade. Den samlade produktionen 
under den första delen av året blev därmed hög i 
förhållande till efterfrågan, och priserna blev låga. 
Osäkerheten på marknaden ökade under det andra 
halvåret som en följd av skuldkrisen i Europa, men i 
samma period genomförde flera aktörer 
produktionsanpassningar, och balansen på 
marknaden visade tecken på förbättring vid 
utgången av året. Virkestillgången har varit 
tillfredsställande, men eftersom prisbildningen på 
råvarumarknaden sker långsammare än på 
färdigvarumarknaden, har det varit en kraftig press 
på bruttomarginalerna för de virkesförbrukande 
enheterna. Aktiviteten för Wood-bolagen beror först 
och främst på den skandinaviska marknaden, även 
om det också inom Wood finns virkesförbrukande 
enheter som möter samma utmaningar 
internationellt som Timber-bolagen. Aktiviteten inom 
både nybyggnation och renovering, ombyggnad och 
tillbyggnad (ROT) har varit god i Norge och Sverige, 
medan den danska marknaden har varit betydligt 
mer präglad av den svåra ekonomiska situationen i 
eurozonen. För Byggsystemdivisionen har 
marknadsaktiviteten varit god under året och 
ordersituationen har utvecklats positivt. Bortsett från 
projektförlusterna inom elektroverksamheten, har 
divisionen haft en positiv utveckling, och då framför 
allt byggmodulverksamheten i Sverige. För 
divisionens norska enheter har emellertid 
marknaden generellt varit präglad av mindre projekt, 
lågt kapacitetsutnyttjande och stark konkurrens. 

Sjukfrånvaro och skadefrekvens sjönk sammanlagt 
under fjolåret. Uppföljningen av sjukfrånvaron 
fortsätter som tidigare. Under 2011 uppnåddes en 
minskning av skador med 15 procent, men likväl är 
det fortsatt för många som skadar sig på jobbet. 
Arbetet för att minska skadefrekvensen fortsätter 
därför under 2012 med oförminskad styrka.  
 
 
Händelser under 2011 
Under det fjärde kvartalet 2010 och första kvartalet 
2011 har koncernens virkesleveranser i Sverige 
gradvis överförts från Weda Skog AB, där 
koncernen hade en ägarandel på 50 % till Moelven 
Skog AB. I samband med detta ökade i januari 2011 
koncernen sin andel i Moelven Skog AB från 80 till 
100 procent.  
Moelven Lovene AB blev grundat i mars. Bolaget 
ingår i Wood-divisionen, och påbörjade i det fjärde 
kvartalet produktion av plattprodukter för 
interiörändamål i en nybyggd anläggning.  
Den 31 mars förvärvade Moelven Elektro AS 
samtliga aktier i K-Elektro AS, ett elektroföretag 
inom segmentet industriautomation.  
Bedriftsförsamlingen i Moelven Industrier ASA valde 
den 9:e maj 2011 Sverre Leiro (64) till ny 
styreledamot efter Svein E. Skorstad som avsagt sig 
omval. 
Den 24:e maj ingicks ett avtal om köp av 
verksamheten i den svenska plywoodproducenten 
Vänerply AB. Transaktionen genomfördes under 
den sista halvan av juni, och verksamheten lades i 
bolaget Moelven Vänerply AB i Wood-divisionen. 
Moelven kommer med egen produktion av plywood 
bli en ännu mer komplett leverantör av träbaserade 
byggvaror och en bättre samarbetspartner för 
kunderna. Köpet ger dessutom möjligheter till att 
realisera betydande synergieffekter genom 
gemensamt utnyttjande av råvaruförsörjning, 
marknadsapparat och logistiksystem. 
Vid ingången till det fjärde kvartalet ingicks ett avtal 
om köp av verksamheten i H-Profil AS. Bolaget, 
som gick i konkurs i september, producerar 
huvudsakligen komponenter i trä till 
fönstersindustrin. Den förvärvade verksamheten 
blev med verkan från den 17:e oktober inlagt i det 
nystartade bolaget Moelven Profil AS i 
Timberdivisionen. 
Åge Holmestad i Moelven Limtre AS och Svein Dag 
Henriksen i Hydra Tidal AS blev i juni tilldelade 
innovationspriset 
“Schweighofer Prize” för 2011. De fick priset för sitt 
arbete med turbinblad i limträ till ett flytande 
kraftverk 
baserat på havs- och tidvattenströmmar. 
Pilotprojektet ligger i Gimsøystraumen i Nordland.  
Moelven Iso3 AS, som startade verksamheten år 
2009, står för leveranserna av virke till Miljøhuset 
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GK på Ryen i Oslo. Leveransen består av Iso3 
motsvarande den mängd som används i cirka 20 
småhus. Tillsammans med leveranserna till 
Bellonahuset, som är Norges mest 
energibesparande kontorsbyggnad, är detta ett 
viktigt referensprojekt som visar att det finns en 
marknad for produkten. Moelven tilldelades 
”Byggenäringens Innovationspris” 2011 for 
utvecklingen av Iso3-balken. 
Moelven Limtre AS har levererat 
bärkonstruktionerna till Vennesla kulturhus, en 
prestigebyggnad som utsågs till Norges bästa 
byggnad som färdigställdes under 2011. Byggnaden 
är även nominerad till priset “Beste byggverk i 
Norden” på Arkitekturmässan AWARDS i 
Stockholm. Bärkonstruktionerna, som består av 27 
limträbalkar, alla med olika form, är även en 
integrerad del av den synliga interiören. 
Efter en byggperiod på lite mindre än ett år, blev 
bioenergianläggningen “Langmoen Energisentral” i 
Brumunddal invigd i december. Den nya 
anläggningen är skräddarsydd med tanke på att 
kunna förse livsmedelsindustrin med ren 
processånga, men kommer även att förse Moelven 
Langmoen AS och övrig omkringliggande industri 
med termisk energi. Anläggningen har en effekt på 
10 megawatt, med ett gaseldat backup-
/toppbelastningsverk på 14 megawatt.  
Moelven Töreboda AB skall leverera en limträbro för 
tung trafik över Nissan förbi Gislaved. Bron, som 
kommer att bli Sveriges största bågformade bro i 
trä, kommer att ha ett fritt spann på 47 m och vara 
10,5 m bred. Bron är byggd för en genomsnittlig 
trafikbelastning på 6 900 fordon per dygn, och har 
skilda körbanor.  
 
 
DETTA ÄR MOELVEN-KONCERNEN 
Ägarstruktur 
Moelvenkonsernen ägs av Glommen Skog BA (25,1 
%), Eidsiva Vekst AS (23,8 %), Agri MI AS (15,8 %), 
Viken Skog BA (11,9 %), Mjøsen Skog BA (11,7 %), 
AT Skog BA (7,3 %) och Havass Skog BA (4,0 %). 
De resterende 0,4 procenten ägs huvudsakligen av 
privatpersoner. 

Vision 
Moelven är en skandinavisk koncern, med alla 
produktionsenheter belägna i Skandinavien. 
Skandinavien är Moelvens huvudmarknad. 
Verksamheten bygger på skandinavers livsvillkor, 
kunskaper och värderingar, och på deras behov och 
önskningar. Moelvens vision är att vara det naturliga 
valet för människor som skall bygga och bo 
skandinaviskt, och koncernen skall leda 
utvecklingen av byggnader som baseras på 
skandinaviska byggtraditioner. Innanför denna ram 
baseras verksamheten på en önskan och en 
förmåga till att bidra till att skapa goda rum – goda 
miljöer för att bo, arbeta och för samhällsfunktioner i 
övrigt. Miljöer som har en god utformning och är 
funktionella, som är trygga och samtidigt 
inspirerande. Goda skandinaviska miljöer är ofta 
nära naturen i form och innehåll. Trä och andra 
naturmaterial är viktiga beståndsdelar i Moelvens 
produktion, och är dominerande i stora delar av 
sortimentet. Naturliga material är miljövänliga 
alternativ till andra byggmaterial och -lösningar när 
det gäller hus och moduler, broar och 
interiörprodukter. 
 
Lokalisering 
Koncernen har huvudkontor i Moelv i Norge och 
består av 52 produktionsenheter och 33 kontor för 
försäljning, service och montering. De flesta 
produktionsenheterna är företag och arbetsplatser 
med stark lokal förankring i distrikt och mindre 
samhällen i sydöstra Norge och den västra delen av 
Mellansverige. 
Kontoren för försäljning, service och montering 
ligger i större städer runt om i Norge, Sverige, 
Danmark, England, Tyskland och Nederländerna. 
Produktionen i Norge och Sverige är ungefär lika 
stor, men de svenska enheterna exporterar en 
större andel av produktionen än de norska. 
Av totalt 3 482 anställda vid utgången av 2011 
arbetar 1793 i Norge, 1635 i Sverige, 42 i Danmark 
och 12 i andra länder. 
 
Divisionerna 
Moelven erbjuder ett brett sortiment av 
byggprodukter och byggsystem med tillhörande 
tjänster. Den skandinaviska marknaden står för 80 
procent av försäljningsintäkterna, och 85 procent av 
koncernens varor och tjänster används till 
nybyggnation eller renovering av bostäder och 
näringsfastigheter. En stor del av den övriga 
verksamheten utgörs av försäljning av biomassa till 
biobränsle och till massa-, pappers- och 
spånplatteproduktion. Koncernen levererar även 
trävaror till möbel-, inrednings- och 
emballageindustrin. Kunderna är fördelade i tre 
huvudsegment utifrån arten på deras verksamhet, 
inköpsrutiner samt service- och distributionsbehov: 
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industri, handel och projekt. Verksamheten är 
indelad i tre divisioner, Timber, Wood och 
Byggsystem, som fokuserar på var sitt av de tre 
huvudsegmenten. 
 
Timber 
Division Timber består av 15 produktionsenheter 
och 4 försäljningskontor som levererar industriträ, 
komponenter och flisprodukter av lokal gran och 
furu. Kunderna är huvudsakligen industriföretag 
som köper insatsvaror till egen produktion av 
konstruktionsvirke, panel, golv, lister, möbler, 
fönster, emballage, platt- och pappersprodukter 
samt bioenergi. Ungefär 60 procent av rörelsens 
intäkter kommer från skandinaviska kunder. Vid 
utgången av 2011 var antalet anställda 692 (643), 
varav 243 (200) i Norge, 441 (439) i Sverige och 8 
(4) i andra länder. 
 
Wood 
Division Wood består av 20 produktionsenheter och 
3 kundcenter. Produktionen utgörs av obehandlat, 
sågat virke och impregnerat virke, lister, golv, 
invändiga paneler, plattor, komponenter samt 
flisprodukter. Wood driver även handel med 
produkter som framställts av andra företag. Nästan 
80 procent av produktionen säljs genom 
byggvaruhandeln. Wood är en av de ledande 
leverantörerna på den skandinaviska marknaden, 
och cirka 96 procent av rörelsens intäkter kommer 
från skandinaviska kunder. Vid utgången av 2011 
var antal anställda 1 114 (952), varav 633 (676) i 
Norge, 439 (232) i Sverige och 42 (44) i Danmark. 
 
Byggsystem 
Division Byggsystem består av 11 
produktionsenheter och 33 försäljnings-, service- 
och monteringskontor. Byggsystem är indelat i 
verksamhetsområdena Limträ, Byggmoduler och 
Bygginredning som alla tre är marknadsledande i 
Norge och Sverige, samt Elektrotjänster i Norge. 
Divisionens kunder inom byggnation och 
konstruktion köper kundanpassade byggmoduler, 
flexibla bygginredningssystem med tillhörande 
tjänster, avancerade limträkonstruktioner samt 
elektriska installationstjänster. Limträverksamheten 
har förutom broar och bärande konstruktioner också 
en betydande försäljning av standardlimträbjälkar 
genom byggvaruhandeln samt komponenter till 
färdighusindustrin. Ungefär 99 procent av rörelsens 
intäkter kommer från skandinaviska kunder. Vid 
utgången av 2011 var antal anställda 1542 (1 542), 
varav 866 (898) i Norge, 672 (636) i Sverige och 4 
(7) i Storbritannien. 
 
Övriga verksamheter 
I övriga verksamheter ingår moderbolaget Moelven 
Industrier ASA med gemensamma tjänster för 

innovation, ekonomi, finans, försäkring, IKT, 
kommunikation och HR. Virkesförsörjning och 
försäljning av flis- och energiprodukter ingår som 
tjänsteverksamhet genom bolagen Moelven Skog 
AB, Moelven Virke AS och Vänerbränsle AB. 
Dessutom ingår Moelven Bioenergi AS, som bland 
annat är ansvarigt för driften vid den nyöppnade 
bioenergianläggningen i Brumunddal.  Vid utgången 
av 2011 var antal anställda 134 (133), varav 51 (50) 
i Norge och 83 (83) i Sverige. 
 
SAMHÄLLSANSVAR 
Samhällssansvar handlar om hur verksamheten 
skapar värden och hur värdeskapandeprocessens 
påverkan på olika intressentgrupper som kunder, 
medarbetare, leverantörer, lokalsamhälle, 
myndigheter och miljö beaktas. Moelven driver flera 
olika typer av verksamheter i flera olika 
lokalsamhällen, där koncernbolagen ofta är några 
av de viktigaste företagen. Förutom att skapa 
värden for ägarna, skapar koncernens verksamhet 
värden för lokalsamhället som arbetsgivare, 
skattebetalare och kund för det lokala näringslivet. 
Enheterna har därför en ansvarsfull och 
betydelsefull roll för att bidra till livskraftiga 
branscher, bygder, samhällen och regioner. 
Verksamheten som bedrivs har även miljömässiga 
konsekvenser, både för de anställda som är direkt 
involverade, men även för den yttre miljön. 
Förhållandet till medarbetarna och påverkan på den 
yttre miljön beskrivs i ett eget avsnitt.  
Varumärkesplattformen har fastställts av styrelsen 
och är det främsta styrverktyget för att samordna 
och koordinera verksamheten, och för förvaltningen 
av samhällsansvaret. Den skall ligga till grund för 
koncernens handlingar och kommunikation både 
externt och internt. Styrelsen har även antagit 
riktlinjer för anställda i Moelvenkoncernen som 
omfattar regler för gott personligt uppförande, goda 
affärsmetoder samt för att uppmärksamma och 
hantera eventuella brott mot riktlinjerna.  
Att arbeta med samhällssansvar i Moelven innebär 
att integrera samhällsmässiga och miljömässiga 
hänsyn i strategi och i daglig drift. Ett exempel på 
det är Moelvens mål om att täcka minst 95 procent 
av behovet för uppvärmning av egna lokaler och 
torkning av våra produkter med egenproducerad 
bioenergi. Moelven deltar aktivt i den teknologiska 
och marknadsmässiga utvecklingen i 
bioenergisektorn och arbetar kontinuerligt med 
energieffektivisering. Parallellt utvecklas det en allt 
bättre extern marknad för biobränsle. Moelvens 
egen energieffektivisering gör att vi i ökande grad 
har miljövänlig överskottsenergi som kan omsättas 
externt och bidra till att stärka vår konkurrenskraft. 
Ett exempel på det är Moelvens byggnation av den 
nya bioenergianläggningen i Brumunddal som 
öppnades hösten 2011. 
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Varumärkesplattformen slår fast att följande värden 
ligger till grund för koncernens verksamhet: 
 
Hållbarhet 
Moelven har respekt för både människor och miljö. 
Vi bygger vår verksamhet på förnyelsebara resurser 
och vi har gjort hållbarhet och långsiktighet till vår 
konkurrensfördel. Vi har en stark vilja till att ta 
ansvar för vår miljö. 
 
Pålitlighet 
Du kan lita på Moelven. Vi levererar i tid och med 
rätt kvalitet. Det är ett starkt fokus på öppenhet och 
ärlighet – att erkänna svagheter och fel är grunden 
för framgång och trovärdighet.  
 
Att använda möjligheterna 
Moelven söker lösningar. Koncernen har förmåga 
och resurser till att vara ledande när det gäller 
produktutveckling och nytänkande. Vi vill alltid vara 
ett ledande företag och vi utnyttjar möjligheterna 
som ges över tiden. 
 
 
 

RÖRELSENS IINTÄKTER OCH RESULTAT 
Från och med årsredovisningen för 2011 sker 
koncernens rapportering i enlighet med IFRS. 
Jämförelsetalen för 2010 har också omarbetats efter 
samma principer. 
 

 
 
Styrelsen förväntade sig ett något svagare resultat 
för 2011 än året före. En ännu svagare 
marknadsutveckling än förväntat för Timber samt 
förlust på projekt i Elektro är huvudorsakerna till att 
rörelseresultatet blev betydligt mycket svagare.  
Övergången till rapportering i enlighet med IFRS har 
medfört redovisning av flera finansiella 
säkringsinstrument som i enlighet med NGAAP inte 
har varit resultatförda före förfallotidspunkten. Det 
rör sig i sin helhet om marknadsvärdeberäkning av 
instrument knutna till säkring av räntor, valuta och 
elpriser. Marknadsvärdeförändringarna har ingen 
kontanteffekt, men kan medföra betydande 
svängningar i finansresultatet. Under 2011 
redovisas en orealiserad förlust på MNOK 60,1 
medan det under 2010 intäktsfördes MNOK 32,7. 
De redovisningsmässiga effekterna av övergången 
är beskrivna i egen not i årsredovisningen. De 

finansiella posterna i övrigt består huvudsakligen av 
räntekostnader för långfristig finansiering. Eftersom 
nettot av räntebärande skulder har varit högre under 
2011 än året före, så har räntekostnaderna ökat.  
Rörelseresultatet för 2010 inkluderar en intäktspost 
på totalt MNOK 22 hänförligt till avveckling av den 
tidigare ordningen för avtalsmässig pension (AFP) i 
Norge. Beloppet baseras på aktuariella beräkningar 
av den kvarvarande förpliktelsen, korrigerat för en 
avsättning för uppskattade kvarvarande premier 
som skall betalas fram till år 2015. 
 
Timber 
 

 
 
Rörelseresultatet för 2010 innehåller en intäktspost 
for reducerad AFP-förpliktelse med MNOK 5. 
Situationen for sågverken i Timber utvecklade sig 
positivt i det första kvartalet, trots lågsäsong, en 
stadigt starkare svensk krona och oroligheter i 
Nordafrika. Huvudorsakerna till förbättringen var 
goda driftsförhållanden och sjunkande priser på 
sågtimmer från en historiskt hög nivå under den 
sista delen av 2010. Prissänkningen fick gradvis 
större redovisningsmässig effekt längre fram under 
året. På hemmamarknaden i Skandinavien har 
efterfrågan varit tillfredsställende under året. På 
exportmarknaden bidrog politiska oroligheter i 
Nordafrika, tsunamikatastrofen i Japan och 
skuldkrisen som utvecklade sig i Europa, till en 
negativ utveckling för efterfrågan och prisbilden för 
exportprodukterna. För Moelven har även 
valutakursen för svenska kronor mot Euro en stor 
betydelse, eftersom merparten av exporten sker 
från svenska sågverk. Sjunkande marginaler på 
exportmarknaderna medförde även en ökande 
prispress på hemmamarknaderna. Råvarupriserna 
föll inte lika fort som marknadspriserna, och 
marginalerna försvagades därför under året. På 
råvarumarknaden i Sverige bidrog regionalt stark 
konkurrens om råvarorna till att försämra 
prissänkningen, och flera svenska enheter har i 
perioder haft negativa bruttomarginaler som en följd 
av detta. Under det senaste halvåret har både 
Moelven och flera andra producenter minskat sin 
produktion något. För Moelven har det medfört 
effektivitetsförluster i produktionen, men balansen i 
marknaden visade tecken till förbättring vid 
utgången av året. Det pågår ett kontinuerligt 
förbättringsarbete på flera områden genom 
investeringar i optimeringsutrustning, införande av 
Lean Production, intern benchmarking och 

Miljoner NOK 2011 2010
Rörelsens intäkter 8 059,9 7 184,5
Av- och nedskrivningar 225,9 212,1
Rörelseresultat 12,9 254,0
Finansiella poster -125,4 -8,2
Resultat före skatt -112,4 245,8
Årets resultat -85,8 179,7

Miljoner NOK 2011 2010
Rörelsens intäkter 2 394,1 2 436,4
Av- och nedskrivningar 90,3 85,9
Rörelseresultat -52,4 94,7
Finansiella poster -25,7 -13,8
Resultat före skatt -78,1 80,9
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erfarenhetsutbyte. Arbetet kan bara till viss grad 
kompensera för försämrade bruttomarginaler i de 
mest utmanande perioderna, men är likväl 
avgörande för att upprätthålla en position där 
behovet för kapacitetsanpassningar blir mindre. 
Omställningsprocesser pågår eller har genomförts 
vid flera enheter. Vid Moelven Notnäs AB i Torsby 
har det genomförts en process där en kombination 
av investeringar och neddragning av personal skall 
ge nödvändiga resultatförbättringar. Bemanningen 
har minskats med 18 personer utan någon väsentlig 
minskning i produktionen. Dessutom fortsätter 
Timber sitt investeringsprogram för att förbättra 
effektiviteten vid anläggningarna. I det fjärde 
kvartalet köpte Moelven verksamheten i 
fönsterkomponent-producenten H Profil AS, som 
gick konkurs i augusti 2011. Förvärvssavtalet 
undertecknades i början av oktober och 
övertagandet skedde den 17:e oktober. 
Verksamheten i H-Profil, som läggs in i bolaget 
Moelven Profil AS, passar naturligt in i Timbers 
koncept som tar sikte på att leverera produkter med 
hög förädlingsgrad till industriella kunder. 
Verksamheten är lokaliserad i Kirkenær och 
Grinder, en region där Moelven har flera sågverk 
som levererar eget råmaterial till denna typ av 
produktion. H Profil AS omsatte strax över MNOK 
80 under 2010. Vid övertagelsetidpunkten hade 
bolaget 38 anställda. Integrering av verksamheten i 
Moelven Profil AS pågår som planerat. 
De största enskilda investeringarna i 2011 är ett nytt 
värmesystem vid Moelven Nössemark Trä AB samt 
nytt virkesintag och en uppgraderad såglinje vid 
Moelven Mjøsbruket AS.  Sammanlagt uppgår de 
två investeringarna till omkring MNOK 50. 
Det har även tagits beslut om att fortsätta 
satsningen i Dalsland i Sverige genom en större 
investering i nytt hyvleri vid Moelven Tom Heurlin 
AB. Investeringen är i storleksordningen om MSEK 
50 och planeras att tas i drift under av sommaren 
2012. Investeringen kommer att öka produktions-
kapaciteten med omkring 30 000 m3. Även detta 
hyvleri byggs med tanke på att enklare kunna 
anpassa sig till industrikundernas specifika behov. 
 
 
 

Wood 
 

 
 
Rörelseresultatet för 2010 innehåller en intäktspost 
för reducerad AFP-förpliktelse med MNOK 9.  
I det stora hela har marknadsaktiviteten varit som 
normalt för Wood-divisionen, men med viss variation 
beroende på geografi och produktkategorier. 
Geografiskt är den danska marknaden exponerad 
mot krisen i eurozonen i långt större grad än 
Sverige och Norge, och aktiviteten i denna marknad 
har varit lägre än året före. På produktsidan var 
efterfrågan på tryckimpregnerat material svagare än 
förväntat, medan efterfrågan på ytbehandlade 
produkter var starkare. Leveransvolymerna har totalt 
sett legat något över fjoråret, men till något lägre 
priser. 
För de virkesförbrukande enheterna har 
marginalerna varit under press för de produkter som 
omsatts på exportmarknaderna. Merparten av 
produktionen från de enheterna går emellertid 
vidare i en egen värdekedja som riktar sig mot 
byggnation av bostäder och ROT-marknaden i 
Norge och Sverige. Wood-divisionen har därför varit 
mindre påverkad av utvecklingen på 
exportmarknaderna för sågat trä än Timber-
divisionen.  
För att förbättra effektiviteten och produktiviteten 
ytterligare är det även inom Wood fokus på Lean 
Production. Under året har införande av dessa 
principer påbörjats vid flera enheter. Realisering av 
effektiviseringsförbättringar och förbättringar inom 
hälsa, miljö och säkerhet vid nyinvesteringar är 
också av stor betydelse. 
Under 2011 har det genomförts flera större 
investeringar. Verksamheten i Vänerply AB, som 
hade en omsättning under 2010 på MSEK 300 
köptes i juni och lades in i bolaget Moelven 
Vänerply AB. Produktionskapaciteten är ca 90 000 
m3 plywood per år. Förvärvet medförde en ökning i 
antal anställda med 166 personer. 
Vid Moelven Lovene AB har det genomförts en 
större investering i en plattbearbetningsanläggning 
för att möte den ökande efterfrågan på 
interiörprodukter. Driften startades upp under det 
fjärde kvartalet 2011. Tillsammans med årets 
förvärv av verksamheten i Vänerply AB och fjolårets 
förvärv av Sør-Tre Bruk AS, Granvin Bruk AS och 
Eco Timber AS, har Wood-divisionen stärkt både 
produktportföljen och distributions- och 
marknadspositionen i Skandinavien. 
Övriga investeringar riktar sig till övervägande del 

Miljoner NOK 2011 2010
Rörelsens intäkter 2 932,4 2 683,9
Av- och nedskrivningar 89,5 83,4
Rörelseresultat 57,6 96,3
Finansiella poster -28,0 -22,4
Resultat före skatt 29,6 73,9
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mot ökad förädlingsgrad, underhåll och 
effektivisering av existerande anläggningar. Av dem 
är det största enskilda projektet uppgradering av 
såglinjen vid Moelven Edanesågen, kapanläggning 
för paneler vid Moelven Notnäs Wood AB, 
virkesintag vid Moelven Soknabruket AS och 
Moelven Österdalsbruket AS, 
ytbehandlingsanläggning för paneler och 
beklädnader vid Moelven Värmlands Trä AB och vid 
Moelven Langmoen AS samt en ny såglinje vid 
Moelven Granvin AS. 
 
 
Byggsystem 
 

 
I rörelseresultatet för 2011 ingår en förlust från det 
tredje kvartalet på MNOK 42. Hänförligt till fyra 
större projekt inom Elektroverksamheten. 
Rörelseresultatet för 2010 innehåller en intäktspost 
för reducerad AFP-förpliktelse på MNOK 7.  
 
Generellt för året har marknadsaktiviteten varit god i 
Sverige och under uppåtgående från en låg nivå i 
Norge. Den samlade orderreserven har förbättrats 
från MNOK 862 i fjol till MNOK 971 per 2011-12-31 
och ligger på en normal nivå för säsongen.  
Förlusten inom Elektro beror på en kombination av 
felkalkyleringar före kontraktets ingående och 
bristande effektivitet i genomförandet av projekten. 
Vid årsskiftet var tre av de fyra projekten avslutade, 
och det har gjorts avsättningar för beräknade 
framtida förluster i det kvarvarande projektet. För att 
minska risken för liknande fel i framtiden, har det 
påbörjats både organisatoriska och systemmässiga 
ändringar. Detta berör det totala omfånget av 
verksamheten, komplexitet och storlek på projekten, 
samt interna kontrollsystem. 
Moelven Elektro AS förvärvade K-elektro AS i slutet 
av det första kvartalet 2011. Bolaget har en årlig 
omsättning på omkring åtta miljoner och 
verksamheten ligger i sin helhet inom segmentet 
industriautomation, som är ett av de prioriterade 
områdena inom Moelven Elektro AS. 
Inom Limträverksamheten har standardlimträ till den 
norska marknaden haft den högsta aktivitetsnivån. I 
Sverige har efterfrågan efter standardlimträ varit 
svagare, och kapacitetsanpassningar har 
genomförts vid fabriken i Töreboda. 
Projektaktiviteten har varit lägre än förväntat i bägge 
länderna, men det har likväl sålts och levererats 
större broprojekt i limträ och projekt baserat på 
Trä8-systemet. Moelven Limtre AS ska bland annat 

producera limträ-konstruktionerna och stå för 
monteringen av en träbro över Gudbrandsdalslågen 
vid Tretten. Trettens bro ska vara en 
fackverkskonstruktion i limträ med en total längd på 
cirka 150 meter med brodäcket i limträ och räcken i 
stål. Bron ingår i projektet med upprustning av E6 
mellan Øyer och Tretten. Produktionen i fabriken 
startar i slutet av oktober, och arbetet ska vara helt 
avslutat före den 15:e juni 2012. 
Byggmodulverksamheten förbättrade sitt resultat 
jämfört med fjolåret, huvudsakligen på grund av god 
aktivitet på den svenska marknaden både för 
anläggingsmoduler och offentlig byggnation inom 
hälsa och omsorg. För verksamheten i Norge har 
aktivitetsnivån varit lägre, och kombinerat med en 
något svagare produktivitet har inte resultaten blivit 
lika goda som i Sverige. 
Bygginredningsföretagen har haft ett starkt fokus på 
effektiviseringsåtgärder både i Norge och Sverige, 
även om marknadsaktiviteten för den svenska delen 
av verksamheten har varit god. Moelven Eurowand 
AB har arbetat med införande av Lean Production, 
och vid Moelven Nordia AS har det genomförts en 
rad effektiviseringsåtgärder. Sammantaget har 
genomförda åtgärder gett bättre resultat än vad som 
förutsattes vid uppstarten av projekten. 
 Moelven Eurowand AB har beslutat att utvidga 
verksamheten och etablerade ett nytt 
avdelningskontor i Jönköping under hösten. 
Avdelningen kommer att vara operativ från 2012. 
Den största investeringen i Byggsystem under 2011 
var MNOK 20 i produktionsutrustning och 
produktionslokaler för modulverksamheten i 
Sverige.  
 
Övriga verksamheter 
 

 
 
Ökningen av rörelsens intäkter jämfört med fjolåret 
beror på en omorganisering av virkesinköpen i 
Sverige. Från och med oktober 2010 sker detta via 
det helägda dotterbolaget Moelven Skog AB. 
Dessförinnan sköttes virkesinköpen av det till 50-
procent ägda bolaget Weda Skog AB.  
 
  

Miljoner NOK 2011 2010
Rörelsens intäkter  2,665,8 2 171,5
Av- och nedskrivningar 36,0 34,9
Rörelseresultat 50,8 92,2
Finansiella poster 4,5 1,1
Resultat före skatt 55,3 93,3

Miljoner NOK 2011 2010
Rörelsens intäkter 2 677,2 1 756,0
Av- och nedskrivningar 10,0 7,8
Rörelseresultat -43,0 -29,2
Finansiella poster -76,2 26,9
Resultat före skatt -119,2 -2,3
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Rörelsens intäkter, miljoner NOK 
 

 
 
 
 
 
Rörelseresultat, miljoner NOK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INVESTERINGAR, BALANSER OCH 
FINANSIERING 
Under året har det genomförts investeringar på 
totalt MNOK 386,6 (258,4).  
Verksamheten i plywoodproducenten Vänerply AB 
och fönsterkomponentproducenten H Profil AS 
förvärvades i det andra respektive det fjärde 
kvartalet 2011. Den övriga investeringsaktiviteten 
under 2011 är hänförligt till förbättringar och 
underhåll av den existerande verksamheten. 
Köpet av verksamheten i Vänerply AB, medförde en 
ökning i materiella anläggningstillgångar på MNOK 
39. Köpet av verksamheten i H Profil AS i det fjärde 
kvartalet medförde en motsvarande ökning på 
MNOK 33. Förvärven av Sør-Tre Bruk AS, Granvin 
Bruk AS och Eco Timber AS under 2010 innebar en 
aktivering av goodwill på MNOK 13,3 ökning av 

andra immateriella anläggningstillgångar på MNOK 
26,3 och en ökning i materiella 
anläggningstillgångar på MNOK 52.  
Vid årsskiftet var koncernens samlade tillgångar 
bokförda till MNOK 4 333,9 (4 167,7). Ökning som 
följer av genomförda förvärv utgör MNOK 175,6 
(168,8). Huvudorsaken till övrig ökning beror på 
överföringen av verksamheten i delägda Weda 
Skog AB till Moelven Skog AB. 
Resultatet från operationell aktivitet var MNOK 
266,4 (minus 89,3), motvarande NOK 2,1 per aktie 
(0,6). Kassaflödet från resultatposter har försämrats 
under 2011, medan kassaflödet från kapitalposter 
bidrar till en förbättring jämfört med fjolåret. Det 
beror på en positiv effekt från integreringen av 
verksamheterna vid Moelven Sør-Tre AS och 
Moelven Granvin Bruk AS, samt en minskning av 
driftskapitalbindingen i fordringar, lager- och 
pågående projekt för koncernens övriga bolag. 
Netto räntebärande skuld var MNOK 1 083,9 
(888,6) vid årsskiftet, och likviditetsreserven var 
MNOK 603,7 (988,5).  
Finansiell leasing ingår i netto räntebärande skuld 
med MNOK 54,1. 
I maj ingicks ett avtal om långsiktig finansiering av 
MNOK 300 för fem år i form av ett kreditlöfte som 
liknar det existerande kreditlöftet på MNOK 1 050 
från maj 2010. Bakgrunden för tilläggsfinansieringen 
är framför allt att behovet för arbetskapital ökar med 
ökande aktivitet, samt förvärvet av verksamheten i 
Vänerply AB. Tilläggsfinansieringen har skett med 
motsvarande dokumentation och med samma 
standardklausuler som existerande finansiering, 
men till ett pris som reflekterar marknadspriserna vid 
ingången till det andra kvartalet 2011 och som ger 
en lägre lånekostnad.  
Eget kapital vid årsskiftet var MNOK 1 540,0 
(1 755,4). Det säkerställer förutsättningarna för 
fortsatt drift. Detta motsvarar NOK 11,8 (13,4) per 
aktie och en soliditet på 35,6 procent (42,1). Delar 
av koncernens egna kapital är knutet till ägandet i 
utländske dotterbolagen, främst i Sverige, och 
därmed exponerat mot svängningar i valutakursen. 
Merparten är säkrat mot kurssvängningar genom att 
finansieringen är i svenska kronor. Som en följd av 
långsiktigheten i ägarskapet, samt att omfånget och 
konsekvenserna av sannolika kursvariationer ligger 
innanför ramen för acceptabel risk, accepteras det 
att delar av det egna kapitalet inte är valuta säkrat. 
Under 2011 har kursvariationerna medfört en 
orealiserad minskning av det egna kapitalet på 
MNOK 0,5 (ökning 44,1).  
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I samband med övergången till IFRS blev alla 
uppskattade avvikelser hänförligt till pensions-
förpliktelser nollställda och förda mot eget kapital. 
Detta hade ingen effekt på kassaflödet, men 
belastade eget kapital med MNOK 54,2. 
Förändringar i uppskattningar som uppstår efter 
övergången skall också föras direkt mot eget 
kapital. Under 2011 har det medfört en ytterligare 
minskning av eget kapital på MNOK 28,0. 
 
 
RISKER 
Koncernens resultat- och balansräkning påverkas 
av flera externa faktorer som i liten eller ingen grad 
kan påverkas av Moelven. 
På några av de riskområdena som påverkar 
koncernen, finns det fungerande finansmarknader 
där risken för svängningar kan avhjälpas. Det gäller 
till exempel räntor, valutor och elektrisk kraft. 
Koncernens inställning till finansiell risk är att det är 
den industrielle verksamheten framför 
finanstransaktioner, som ska skapa de nödvändiga 
förutsättningarna för lönsamhet. Huvudmålet i 
säkringspolicyn vid användande av finansiella 
instrument, är att minska kurssvängningar och 
skapa ökad förutsägbarhet. På andra områden som 
råvaror, färdigvaror och projekt används andra 
metoder för säkring. I den mån det är möjligt, 
utnyttjas till exempel fastpriskontrakt och 
indexregleringar i kontrakten. Koncernens 
organisation fungerar också riskreducerande, då 
olika enheter riktar sig mot olika marknader. Dessa 
påverkas sällan samtidigt i en konjunkturcykel, 
samtidigt som stordriftsfördelar kan utnyttjas på 
kostnadssidan. Organisationsfilosofin med en platt, 
organisations- och ledningsstruktur med stor 
delegering av ansvar har medfört att koncernen har 
reagerat snabbt på de ändringar som har skett, och 
nödvändiga åtgärder har verkställts vid en tidig 
tidpunkt. 
 
Priset på färdigvaror 
Moelvenkoncernens enheter opererar på marknader 
med fri konkurrens och med många aktörer. 
Prisbildningen sker därför fritt på marknaden och 
kommer vid oförändrade volymer att påverka 
koncernen såsom känslighetstabellerna visar. 
 
Priset på sågvirke 
Under 2011 producerade och förädlade koncernen 
3,9 millioner fasta kubikmeter sågvirke av gran och 
furu till ett värde av cirka MNOK 2 200, inklusive 
transportkostnader. Gran stod för 46 procent, och 
furu för 54 procent av virkesråvarorna. Moelven 
äger inte egen skog, utan köper allt virke från 
externa leverantörer. 
Virkeskostnaden utgör den klart största enskilda 
kostnaden för koncernen, och ändringar i 

virkespriset ger därmed snabbt stora utslag på 
marginalerna. Det är både en prisrisk och en 
volymrisk förknippat med detta. Koncernen 
fokuserar därför på att ingå prisavtal som i största 
möjliga grad låter virkespriset korrelera med 
dokumenterade ändringar i färdigvarupriserna. 
 
Priset på flis och biomassa 
Priserna på cellulosaflis och på biomassa, som 
kommer från såg- och hyvleriproduktionen i Timber 
och Wood, har en stor betydelse för koncernens 
intäkter. Även om det arbetas kontinuerligt för att 
förbättra råvaruutnyttjandet, blir bara hälften av 
timmerstocken till industriträ efter att den har 
passerat genom ett sågverk. Den resterande halvan 
utgörs av bark, spån, cellulosaflis och biomassa. En 
del av detta utnyttjas i egen energiproduktion, 
medan det 
övriga säljs till spånplatte-, bioenergi- och 
pappersindustrin. En ändring av marknadspriserna 
för dessa produkter får därför en direkt inverkan på 
koncernens resultat. 
 
Elpriser 
Priserna på elkraft är en annan viktig faktor som 
påverkar koncernens lönsamhet. Via koncernens 
strömleverantörer köps det årligen in ca 185 GWh 
elkraft på kraftbörsen Nasdaq OMX. 
 
I enlighet med koncernens finanspolicy ska behovet 
av elkraft säkras mot prissvängningar för att säkra 
stabilitet och förutsägbarhet. Förväntat kraftbehov 
prissäkras innanför givna maximi- och minimiramar 
genom terminshandel på Nasdaq OMX med en 
säkringshorisont på maximalt 5 år.  
 
Ränterisk 
Koncernens räntebärande nettoskuld är orsak till 
ränterisk. Huvuddelen av skulden är i svenska 
kronor, och det är därför räntenivån i Sverige som 
har störst betydelse för utvecklingen av koncernens 
räntekostnad. 
Koncernbolagen finansieras med lån från 
moderbolaget. All extern upplåning görs av 
moderbolaget, som även företar räntesäkring i 
enlighet med finanspolicyn. Säkringsinstrument som 
utnyttjas är vanliga ränteswappar, FRAer och 
sammansatta swappar av typer som normalt 
utnyttjas för liknande ändamål. Som mått på 
omfånget av räntesäkringen används durationen 
beräknad sammanlagt för utestående skuld och 
säkringsaffärer. Sammanlagd duration skall vara 
minst 12 månader och maximalt 36 månader. Inga 
räntesäkringsavtal ingås där löptiden överstiger 10 
år. 
 



Moelven Årsredovisning 2011 
  

11 

Valutarisk 
Cirka 20 procent av koncernens rörelseintäkter 
kommer från marknader utanför Skandinavien och 
medför valutarisk. Det importeras dessutom både 
råvaror och färdigvaror från Sverige till Norge. De 
viktigaste valutorna är EUR, SEK och GBP.  
Moelven använder valutaterminer för att motverka 
större resultatsvängningar som följer av variationer i 
valutakurser. 
Som en följd av de säkringsstrategier som har valts, 
måste omvärldsförändringarna vara betydande för 
att det skall få en väsentlig effekt på koncernens 
lönsamhet, dessutom kan det i säkringsperioden 
göras operativa anpassningar som kompenserar för 
de externa förändringarna. 
Av koncernens totala balansräkning är ungefär 
hälften knutet till verksamhet i Sverige. Balanstalen 
blir därmed påverkade av kursförhållandet mellan 
svenska och norska kronor. Eget kapital är till stor 
del säkrat mot detta genom att aktieinvesteringen i 
de flesta av koncernens svenska dotterbolag har 
finansierats med svenska kronor.  
Summan av eget kapital som är exponerat för 
valutarisk, uppgick vid utgången av 2011 till MSEK 
741 (767).  
 
Kreditrisk 
Det är koncernens policy att kreditförsäljning över 
en viss storlek ska säkras antingen i form av 
garantier eller kreditförsäkring. I praktiken används 
kreditförsäkring mest. Det finns interna riktlinjer och 
uppföljningsrutiner för oförsäkrad försäljning, vilket 
bara förekommer när annan säkring inte är möjlig. 
 
Likviditetsrisk 
Koncernens lånefinansiering består av två 
långfristiga kreditlöften med limiter på MNOK 1 050 
som löper till maj 2015 och MNOK 300 som löper till 
maj 2016. Till avtalen hör allmänna 
standardklausuler avseende eget kapital, soliditet 
och skuldsättningsgrad. Per den 31 december 2011 
var koncernens nyckeltal bättre än de avtalade 
nivåerna. Förutom de långfristiga kreditlöftena har 
koncernen även outnyttjade kreditlimiter i bank på 
sammanlagt cirka MNOK 240. Kreditlimiterna 
förnyas årligen. 
 
Risk för skador och produktionsavbrott 
Koncernen har en central funktion för uppföljning av 
industriförsäkringar. Det har utarbetats en 
försäkringspolicy som alla koncernbolagen ska följa. 
Policyn ger riktlinjer för försäkringens omfattning, 
förebyggande åtgärder, riskkartläggning och 
utarbetande av kontinuitetsplaner. 
Kontinuitetsplanerna är en central plan för när en 
eventuell brand eller annan skada inträffar. 
Planerna säkerställer den omedelbara insatsen, 
katastrofhanteringen och förmågan till fortsatta 

leveranser till kunderna. Koncernen är genom sin 
industriförsäkring försäkrad mot ekonomiska 
förluster som överstiger MNOK 3 per enskilt tillfälle. 
 
Risk för ryktesförlust 
Moelven lägger stor vikt vid att upprätthålla ett gott 
rykte. Detta mäts årligen genom en skandinavisk 
varumärkesundersökning som genomförs av 
Synovate MMI. Det finns en ekonomisk risk bunden 
till förlust av gott rykte för Moelven. Ryktesrisken är 
inte kvantifierad. Öppenhet präglar koncernens sätt 
att förhålla sig utåt till samhälle och medier, samt 
inåt till medarbetarna i koncernen. Detta gäller 
oavsett om det handlar om positiva eller negativa 
förhållanden för Moelven, i enlighet med Moelvens 
varumärkesplattform. 
 
Risk för miljökostnader 
Moelvenkoncernens verksamheter följer gällande 
lagar och regler med hänsyn till utsläpp och 
avfallshantering. Koncernen har gjort avsättningar i 
räkenskaperna för alla kända förpliktelser i 
förbindelse med miljöskyddet. För att minska risken 
för ytterligare förpliktelser på detta område har det 
utarbetats en miljöpolicy för koncernen. 
 
 

 
MÄNSKLIGA RESURSER 
Koncernens personalidé är att ge människor som 
vill, möjligheter. Personalidén omfattar koncernens 
mål när det gäller vilka personer som rekryteras, 
vilken kompetens som efterfrågas, vilka löne- och 
arbetsförhållanden som erbjuds, hur nyanställda 
introduceras, vilka utvecklings- och 
karriärmöjligheter som erbjuds samt hur 
personalneddragningar hanteras. 
 
Medarbetare 
Antalet anställda ökade från 3 270 till 3 482 under 
2011. Ökningen på 212 beror till största delen på 
förvärven av Moelven Vänerply AB (166) och 
Moelven Profil AS (38).  

Sensitivitetsanalys

Uppskattade ändringar i rörelsesresultat och resultat per aktie vid en procents prisändring

F aktor

Rörelses
resultat NOK 

miljoner Divis ion Nok per aktie: 
1% endring +/-

Timmerpris - gran och furu 17 Timber 0.13

S ågade trävaror gran 8 Timber 0.06

S ågade trävaror furu 8 Timber 0.06

F lisprodukter 5 Timber/Wood 0.04

Timmerpris - gran och furu 7 Wood 0.05

Hyvlade varor i S kandinavien 10 Wood 0.08

Limträ - standardprodukter 2 Byggsystemer 0.02

Ändring i E URNOK 4.5 Konsern 0.03

E l-kraft, ändring 1 öre/KWh 2 Konsern 0.02
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Rekrytering och utveckling 
Moelven arbetar strategiskt med både intern och 
extern rekrytering. Kompetenta medarbetare är 
avgörande för koncernens konkurrensförmåga, och 
det är viktigt att Moelven kan visa att företaget är en 
attraktiv arbetsgivare. 
Moelven satsar på långsiktiga 
anställningsförhållanden och eftersträvar att ge sina 
medarbetare möjligheter till att utveckla sig på 
jobbet. Motiverade och kompetenta medarbetare 
uppmuntras till att gå vidare i sin utveckling. 
 
Jämställdhet 
Moelven önskar att öka andelen kvinnor i 
personalen. De flesta som utbildar sig inom de 
yrkesgrupperna som koncernen har behov för i 
industriverksamheten, är emellertid män. Ofta finns 
det inte några kvinnliga sökande när lediga tjänster 
blir utlysta. Det finns likväl kvinnliga ledare på de 
flesta nivåer i organisationen.  
Inom Moelvenkoncernens verksamhet ska det inte 
förekomma särbehandling på grund av kön, etnisk 
tillhörighet, nationellt ursprung eller härstamning, 
hudfärg, språk, religion eller livssyn. Arbetsinnehåll, 
ansvarsområde, kompetens och arbetsinsats utgör 
grunden for lönesättningen, avancemang och 
rekrytering. 
Vid kännedom om eventuell diskriminering kommer 
Moelven att arbeta för att rätta till sådana 
förhållanden. Utöver en låg andel kvinnor har det 
under 2011 inte registrerats några behov för att 
genomföra åtgärder inom områdena diskriminering 
och jämställdhet. 
 

 
 
Sjukfrånvaro 
Efter flera års målinriktat arbete för att minska 
sjukfrånvaron, gick frånvaroprocenten ned 
ytterligare under 2011. Nivån ligger likväl fortsatt lite 
över den långsiktiga målsättningen om maximalt 5 
procent för hela koncernen. En ytterligare minskning 
av sjukfrånvaron och en stabilisering på låg nivå är 
därför fortsatt en prioriterad målsättning. En hög 
sjukfrånvaro är inte bara oförenlig med Moelvens 
värderingar, utan representerar även en betydande 
kostnad. Med mer än 3 400 anställda beräknas en 
procents sjukfrånvaro kosta koncernen cirka NOK 
25 mill. På årsbasis. Moelvens hälsovårdsförsäkring 
är en HMS-åtgärd för att få de anställda, som 
behöver vårdtjänster och behandling, fortare tillbaka 
i arbete. De anställdas användande av tjänsten har 

det sista året visat en viss utjämning jämfört med 
tidigare. Detta kan vara ett tecken på att Moelvens 
anställda har blivit kvitt flera problem, framför allt när 
det gäller smärta i axlar, muskler och skelett. Sedan 
starten 2007 har ca 1300 av de anställda använt sig 
av möjligheten. Garantitiden för behandling via 
försäkringen är ca 25 dagar totalt, medan väntetiden 
i den offentliga sjukvården, både i Norge och i 
Sverige, är väsentligt mycket längre. 

 

 

 

Säkerhet för medarbetare 
Under flera år har Moelven jobbet med 
säkerhetsfrågor knutna till produktionen. Det 
genomförs regelbundna riskanalyser på alla 
anläggningar, och en rad åtgärder och investeringar 
har gjorts både för att förbättra säkerheten och för 
att öka effektiviteten. Under 2011 uppnåddes en 
minskning av skador som leder till frånvaro med 15 
procent jämfört med året före. Likväl är det fortsatt 
för många som skadar sig på jobbet i Moelven, och 
det fokuseras därför fortsatt starkt på att fortsätta 
arbetet med en ytterligare minskning av 
skadefrekvensen. HMS-kampanjen «Hel hem» som 
startades under 2009, fortsätter med nya, 
målinriktade åtgärder. Under 2011 började ett 
genomgångs- och säkerhetskort att införas för alla 
anställda. Målet är att den enskilda medarbetaren 
ska tänka igenom sin egen säkerhet genom att 
definiera de tre största riskfaktorerna i sitt arbete, 
och därefter sätta in åtgärder för att minska risken 
för personskador. Under 2012 ska samtliga av 
koncernens bolag ha infört kortet. Som en del av 
medvetenheten och kompetensökningen inom 
HMS-arbetet, har det även under 2011 genomförts 
en träff för alla huvudskyddsombud. 
Moelvens system för registrering av olyckor, 
olyckstillbud och farliga förhållanden, fPortal, har 
använts aktivt av bolagen för registrering och 
uppföljning av händelser under 2011. Det kommer 
att genomföras en närmare analys av registrerade 
händelser för så bra som möjligt kunna utvärdera 
vilka åtgärder som bör verkställas för att undvika 
liknande händelser i framtiden. 

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 %

Sjukfrånvaro i % Totalt 
2011

Totalt 
2010

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 20102011
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Yttre miljö 
Hållbarhet är en av Moelvenkoncernens 
grundvärderingar. Miljöhänsyn är en naturlig del av 
det dagliga arbetet, och det pågår ett kontinuerligt 
arbete för att minska påverkan på den yttre miljön. 
Moelven tar ansvar för miljön genom hållbart och 
långsiktigt bruk av förnyelsebara resurser. 
Industriproduktionen är i stor utsträckning baserat 
på användande av trä, och innehållet av trä i 
slutprodukterna är väldigt hög för de flesta 
verksamheterna. Trä som material har flera positiva 
miljömässiga sidor, bland annat genom att det 
binder koldioxid. Skogsråvaror som ingår i Moelvens 
produktion slutar till största delen som produkter 
eller biobränsle. Det produceras därför lite avfall i 
koncernen. Målsättningen är att alla delar av trä ska 
behandlas som potentiella insatsfaktorer i 
produkterna och bidra till det samlade 
värdeskapandet. För de verksamheterna inom 
koncernen som i mindre grad utnyttjar skogsråvaror 
i sin produktion, bidrar den industrialiserade 
byggprocessen till att begränsa miljöpåverkan 
jämfört med traditionella byggmetoder. I anslutning 
till Moelven Byggmodul ABs leverans av ett 
modulbaserat ålderdomshem i Sävje i Uppsala, har 
det beräknats att byggmetoden och – materialen 
som används medför en reduktion i förbrukningen 
av CO2 med 200 ton jämfört med motsvarande 
byggnationer i stål och betong. Byggnaden, som 

kommer att ha en sammanlagd area på cirka 2 700 
m2, uppförs i 2 plan och rymmer 40 lägenheter samt 
gemensamma ytor. 
 
Hållbart skogbruk 
För att säkerställa att råvarorna kommer från 
certifierade leverantörer som bedriver ett korrekt 
skogbruk, har Moelven etablerat ett 
spårningssystem som gör det möjligt att spåra 
råvaran bakåt i värdekedjan. Samtliga sågverk i 
koncernen är därför ”PEFC-Chain of custody”-
certifierade (Programme for the Endorsement of 
Forest Certification schemes). Detta innebär att 
Moelven köper sågvirke från leverantörer som 
bedriver hållbart skogsbruk. Cellulosaflis, torrflis, 
spån och bark från sågverken får en allt större 
ekonomisk och miljömässig betydelse. 
Fjärrvärmeanläggningar använder torrflis, spån och 
bark som bränsle, och koncernens egna 
värmecentraler använder flis och bark.  
 
Transport 
Både råvarutillförsel, mellantransporter och 
leveranser av färdigvaror genererar ett betydande 
transportbehov. Under 2011 transporterade Timber 
och Wood över åtta miljoner fasta kubikmeter 
timmer, biomassa och färdiga varor med lastbil. 
Dessutom tillkommer transporter för Limträ, 
Byggmodul- och Inredningsbolagen, samt järnvägs- 
och sjötransporter. Transport är därför en 
betydande utmaning for koncernen, både 
miljömässigt och ekonomiskt. Moelven arbetar 
kontinuerligt för att minska transportbehovet och 
optimera användandet av transportmedlen. Den 
geografiska placeringen, med de producerande 
enheterna nära råvaruområdena, bidrar till att 
minska transportbehovet genom att de volymer av 
färdigvaror som transporteras ut, är betydligt mindre 
än för råvarorna som transporteras in. Påverkan på 
transportörerna till att använda miljövänliga 
transportmedel är en annan viktig åtgärd för att 
minska transporternas inverkan på miljön. 
Förbättrad vägstandard och därmed ökade 
maxgränser för axeltryck är åtgärder från 
myndigheternas sida som kommer att bidra till 
minskad miljöpåverkan från vägtransporterna.  
 
Energi  
Moelvens energi- och värmeförbrukning under 2011 
var ca.695 GWh, fördelat på ca.185 GWh elektrisk 
kraft och ca.510 GWh termisk energi. Runt 90 
procent av den termiska energin producerades i 
koncernens egna anläggningar. Energipotentialen i 
koncernens flis- och barkprodukter, inklusive 
cellulosaflis, är i underkant av 5 TWh, och det ligger 
därför en betydande potential i detta, både i 
förhållande till ökad egenproduktion och till en 
ökande marknad för bioenergi generellt. Moelven 

Timber 20,8 17,8
Wood 13,9 23,7
Byggsystemer 17,8 18,3
Övrigt 0 0
Koncernen 16,4 19,3

H1 värde Totalt 
2011

Totalt 
2010
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har som mål att utnyttja egenproducerad bioenergi 
för att täcka minst 95 procent av behovet för 
uppvärmning av egna lokaler och torkning av 
träprodukter. Moelven deltar aktivt i den 
teknologiska och marknadsmässiga utvecklingen i 
bioenergisektorn. Moelven Bioenergi AS leder ett 
projekt som omfattar koncernens norska enheter, 
och som ska säkerställa koordinering av åtgärder 
för energieffektivisering. Det omfattar minskad 
energiförbrukning, omläggning till användande av 
förnyelsebar energi och användande av spillvärme. I 
Moelvens svenska verksamhet är en stor del av 
detta arbete redan genomfört. Sveriges energipolitik 
har stimulerat industrin till miljöinvesteringar som 
också har gett en ökad lönsamhet i produktionen av 
energiråvaror.  
 
CO2-rapportering i koncernen 
Från och med 2010 utarbetar Moelven CO2-
redovisning för koncernen. Redovisningen utgår 
från ISO-standarden 14064 för beräkning av utsläpp 
från Moelvens enheter. Beräkningarna visar att 
energibehovet under 2011 vid Moelvens 
produktions- och serviceenheter genererade cirka 
380 000 ton CO2.  Av det utgör cirka 76 procent 
CO2 som befinner sig i det naturliga kolkretsloppet. 
Utsläppen har ökat med 4,4 procent från fjolåret. I 
samma period ökade rörelsen intäkterna med 12,2 
procent, inkl. koncernens förvärv av verksamheterna 
Moelven Vänerply AB och Moelven Profil AS. 

 
 
 
 
INNOVATION 
Moelven har ett brett närmande till 
innovationsprocesser. Ansvaret för innovation ligger 
inom de enskilda verksamhetsområdena, med stöd 
från koncernen. Innovationsarbetet i Moelven drivs 
därför på alla nivåer i koncernen, och anses vara en 
del av den dagliga driften. Aktiviteten är störst hos 
de operativa enheterna, där kontakten med 
marknaden är tätast, och sker som regel i direkt 
anknytning till konkret utveckling eller användande 
av en produkt eller i en produktionsprocess. 
Kontinuerligt fokus på innovation och förbättring av 
produkter, tjänster och processer är en 
nödvändighet för att upprätthålla konkurrenskraften. 
Under 2011 har koncernen mottagit flera priser för 

sitt innovationsarbete 
Åge Holmestad i Moelven Limtre AS och Svein Dag 
Henriksen i Hydra Tidal AS tilldelades 
”Schweighofer Prize” 2011 för sitt arbete med 
turbinblad i limträ till ett flytande tidvattenkraftverk i 
Gimsøystraumen i Nordland. 
Priset har som målsättning att stärka 
konkurrenskraften för den skogsbaserade sektorn i 
Europa och delas ut för innovationer inom idéer, 
teknologi, produkter och tjänster genom hela 
värdekedjan. 
”Byggnäringens Innovationspris” 2011 tilldelades 
Moelven för utvecklingen av Iso3-standarden, i 
konkurrens med 40 andra kandidater. 
Innovationspriset delas ut till en bedrift, 
organisation, organ eller person som har gjort en 
särskild insats när det gäller innovation knutet till 
produkter, processer eller tjänster till nytta for 
samhället och byggnäringen.  
Inkubatorbolaget Moelven Utveckling AS, där 
Moelvenkoncernen har haft en ägarandel på 70 
procent, fusionerades med Tretorget AS från och 
med januari 2012. Moelven Utveckling har arbetat 
mycket med innovationsprocesser, och var bland 
annat deltagare i tidiga faser av utvecklingen av 
Iso3. Genom fusionen minskas Moelvens ägarandel 
till 26,5 procent i det övertagande bolaget Tretorget 
AS. Det nya bolaget kommer att ha 8 anställda och 
ska leverera ett brett tjänstespektra som bland 
annat omfattar innovation och inkubatorverksamhet. 

Produktinnovation 
För byggmodulselbolagen har utvecklingen av 
kostnadseffektiva och marknadsanpassade koncept 
för modulbaserade byggnader i flera våningar varit 
en förutsättning för verksamheten såsom den 
framstår i dag. Förutom det funktionella och 
estetiska som är under ständig förändring, har till 
exempel brandföreskrifter, stabilitetskrav och 
bullerkrav varit områden där innovativa lösningar 
har varit en förutsättning för att kunna utveckla 
koncepten till att bli konkurrenskraftiga. För att 
kunna driva lönsam industriell produktion, har även 
utveckling av tekniska lösningar för produktion, 
sammankoppling av tekniska installationer och 
montering på byggplatsen varit viktigt.  
Bygginredningsbolagen riktar sig mot en marknad 
där marknadstrenderna ändrar sig snabbt. 
Produktutveckling måste därför vara en högt 
prioriterad och kontinuerlig process. For 
kontorsbyggnader har trenden flyttats från stängda 
kontorslösningar mot ökat bruk av glasväggar och 
öppna kontorslandskap. Ett annat satsningsområde 
är inredning av köpcenter, där ständig ändring av 
butikssammansättning och inredningar ställer stora 
krav på att följa marknadstrenderna vid varje tillfälle. 
Limträverksamheten har i flera år legat långt framme 
i utvecklingen av nya produkter och tekniska 

Utsläpp 
CO2 
[ton] Andel

Utsläpp 
CO2 
[ton] Andel

Fossilt 14 435   3,8 % 15 340    4,2 %
Bio 291 576 76,6 % 271 933  74,6 %
Fossilt 41 947   11,0 % 42 127    11,6 %
Bio 32 851   8,6 % 35 246    9,7 %

SUMMA 380 809 100,0 % 364 646  100,0 %

Direkte

Indirekte

Utsäpstyp Bränsleslag

2011 2010
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lösningar. Det har genomförts flera stora 
innovationsprojekt de senaste åren. Ett exempel är 
Moelven Töreboda ABs Trä8. Systemet är ett 
standardiserat komponentsystem som används för 
byggnader upp till fyra våningar. En nyutvecklad 
stabiliserings- och bjälklagskonstruktion möjliggör 
hela åtta meters fria spann, och ger därmed stora 
variationsmöjligheter. Systemet förkortar också 
projekttiden, bland annat genom att nödvändigt 
skydd mot väder och vind kommer snabbt på plats. 
I Moelven Wood är produktutveckling av stor 
betydelse för att produktutbudet ska kunna följa de 
skiftande marknadstrenderna. Inom divisionen drivs 
ett produktutvecklingsprojekt där förbrukningsvaror 
som har en otraditionell design och som färdiga för 
att tas i bruk direkt, lanseras fortlöpande och till 
delvis nya målgrupper.  
 
Processinnovation 
För de virkesförbrukande enheterna i Timber och 
Wood är det i första hand optimering av 
produktionsprocesserna som står centralt. 
Målsättningen är att tillvarata värdena som ligger i 
råvarorna, i största möjliga grad genom effektiva, 
marknadsanpassade råvaruinköp och produktion. I 
Timber är Moelven Timber Produktionssystem 
(MTPS) implementerat vid flera bolag, och ska enligt 
målsättningen tas i bruk i hela divisionen. MTPS 
bygger på principerna inom Lean Production-
konceptet, och beskriver hur Timbers 
produktionsfilosofi steg för steg ska växa mot en allt 
mer effektiv produktion. Motsvarande principer 
införs också i de två övriga divisionerna. För 
vidareförädlingsenheterna i Wood är 
logistiksystemen av stor betydelse för att kostnader 
och miljöpåverkan från transporter ska reduceras, 
och för att kundernas tillgång till ett brett 
produktsortiment med korta leveranstider ska kunna 
säkerställas. Det pågår därför ett kontinuerligt 
innovationsarbete för att optimera logistiksystemen. 
 
 
ÄGARSTYRING OCH FÖRETAGSLEDNING 
Ägarstyrning och företagsledning i 
Moelvenkoncernen tar sin utgångspunkt i norsk 
praxis för ägarstyrning och företagsledning från 
oktober 2011. För ytterligare information om 
styrelsen och ledande befattningshavare hänvisas 
det till not 28. 
 
BEHANDLING AV ÅRETS RESULTAT 
Styrelsens utdelningspolicy har som utgångspunkt 
att Moelvens aktieägare ska få en förutsägbar och 
tillfredsställande avkastning på sin aktieinvestering. 
Utdelningspolicyn ger riktlinjer för hur mycket av 
överskottet, eller eventuellt fritt eget kapital i år med 

underskott, som ska delas ut som utdelning. 
Koncernens årsresultat för 2011 var minus MNOK 
85,6 samtidigt som det egna kapitalet belastades 
med engångseffekter beroende på övergången till 
IFRS.  Detta medförde att soliditeten sjönk under de 
40 procent som är målsättningen. Samtidigt är 
utsikterna för 2012 blandade. Styrelsen föreslår 
därför att det inte delas ut någon utdelning. 
Moderbolaget, Moelven Industrier ASA, hade ett 
årsresultat på minus MNOK 29,1 vilket täcks genom 
överföring från balanserade vinstmedel. 
Utdelningsbara reserver i moderbolaget Moelven 
Industrier ASA var NOK 20,6 miljoner efter årets 
förlust. 
 
 
HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN 
Det har inte inträffat händelser efter balansdagen 
som påverkar den avgivna redovisningen. 
 
 
FRAMTIDSUTSIKTER 
Trots ett otillfredsställande resultat för 2011, 
planeras det för normal aktivitet under 2012. 
Utsikterna är emellertid blandade, och det föreligger 
därför beredskapsplaner för omställning och 
kapacitetsanpassning inom alla tre divisioner. 
De mest internationellt orienterade delarna av 
koncernen, framför allt sågverken inom 
Timberdivisionen, har varit tvungna att förhålla sig 
till en lägre efterfrågan och sjunkande priser redan 
under den andra halvan av 2011. Vid flera enheter 
har det därför redan genomförts effektiviserings- 
och omställningsåtgärder. Den vidare utvecklingen 
av skuldskrisen i Europa kan få stor inverkan på 
efterfrågan. Det är därför en betydande osäkerhet 
knuten till marknadsutvecklingen. För Wood-
bolagen förväntas aktiviteten på marknaden i Norge 
och Sverige upprätthållas på en acceptabel nivå, 
speciellt inom ROT-segmentet som står för en stor 
del av omsättningen. Den danska delen av 
verksamheten är starkare påverkad av svag aktivitet 
i Europa. Orderreserven för Byggsystem 
säkerställer en normal och god aktivitet i det första 
kvartalet. Divisionen är framför allt exponerad mot 
bygg- och anläggningsmarknaderna i Norge och 
Sverige. Styrelsen anser att koncernen har 
tillfredsställande soliditet och tillräcklig 
likviditetsreserv med långfristig löptid för att kunna 
genomföra nödvändiga driftsmässiga omställningar. 
Det har förberetts för en viss nedtrappning av 
investeringsnivån, vilket kommer att verkställas 
under 2012 om inte marknadsförhållandena 
förbättras. Sammantaget förväntar sig styrelsen att 
koncernens resultat för 2012 blir bättre än för 2011. 
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Moelv, 28 februari 2012 
Styrelsen i Moelven Industrier ASA 

 
 
 

Sverre Leiro            Elisabeth Bjøre        Elisabeth Krokeide Terje Johansen 
             Ordförande 

 
 

Egil Magnar Stubsjøen             Martin Fauchald  Gunde Haglund 
 
 
 

Hans Rindal 
Koncernchef 
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Finansiella nyckeltal 

 

 

 

 
 
  

A: Aktiverade investeringar efter avdrag för investeringar 
hänförliga till förvärv av rörelse/företag

B: Eget kapital + Räntebärande skulder

C: Rörelseresultat
Rörelsens intäkter

D: Rörelseresultat + av- och nedskrivningar
Rörelsens intäkter

E: Resultat efter skatt
Genomsnittligt eget kapital

F: Rörelseresultat + Ränteintäkter
Genomsnittligt sysselsatt kapital

G: Rörelseresultat + Ränteintäkter
Genomsnittligt totalt kapital

H: Resultat före skatt + finansiella kostnader
Finansiella kostnader

I: Eget kapital
Totalt kapital

J: Rörelsens intäkter
Genomsnittligt totalt kapital

K: Netto räntebärande skulder
Eget kapital

L: Omsättningstillgångar
Kortfristiga skulder

M: Likvida medel + finansiella placeringar + korta fordringar
Kortfristiga skulder

N: Resultat efter aktuell skatt -
avskrivningar - minoritetsintresse +/-
andra ej likvidpåverkande poster och förändring
i rörelsekapital

O: Årets resultat hänförligt till aktieägare i moderbolaget 
Genomsnittligt antal aktier

P: Kassaflöde från löpande verksamhet
Genomsnittligt antal aktier

Q: Bokfört eget kapital
Genomsnittligt antal aktier

R: Förslag till utdelning för räkenskapsåret

S: Antal sjukfrånvarotimmar
Tillgängliga timmar exklusive övertid

T: Antal frånvarotimmar p g a skador per miljon arbetade
timmar

Belopp i Miljoner NOK Förklaring 2011 2010 2009 2008 2007

RESULTAT
Rörelsens intäkter 8 059,9 7 185,0 6 248 7 658 7 944
Av-/ nedskrivningar 225,9 212,1 203 199 177
Rörelseresultat 12,9 254,0 91 145 990
Netto finansiella poster -125,4 -8,2 50 -149 -18
Resultat före skattekostnad -112,4 245,8 141 -4 972
Årets resultat -85,8 179,7 100 1 695

BALANSRÄKNING
Investeringar i anläggningstillgångar A 387 258 222 346 292
Totalt kapital 4 334 4 168 3 250 3 599 3 604
Eget kapital 1 540  1 755  1 627  1 614  1 570  
Netto räntebärande skulder 1 084 884 368 600 154
Sysselsatt kapital B 2 637  2 671  2 066  2 244  1 801  

Intjäning / Räntabilitet
Netto rörelsemarginal C 0,2 % 3,5 % 1,5 % 1,9 % 12,5 %
Brutto rörelsemarginal D 3,0 % 6,5 % 4,7 % 4,5 % 14,7 %
Räntabilitet på eget kapital E -5,2 % 10,6 % 6,2 % 0,1 % 88,6 %
Avkastning på sysselsatt kapital F 0,5 % 10,2 % 3,9 % 6,6 % 52,7 %
Avkastning på totalt kapital G 0,3 % 6,6 % 2,7 % 4,0 % 29,7 %
Räntetäckningsgrad H 0,2 5,7 4,4 1,0 30,4

KAPITALFÖRHÅLLANDEN
Soliditet I 35,6 % 42,1 % 50,1 % 44,8 % 43,6 %
Omsättningshastighet för totalt kapital J 1,9 1,9 1,8 2,1 2,4
Skuldsättningsgrad K 0,70 0,51 0,23 0,37 0,10

LIKVIDITET
Balanslikviditet L 1,85 1,97 1,92 1,83 1,43
Kassalikviditet M 0,75 0,83 0,85 0,69 0,63
Kassaflöde från löpande verksamhet N 266,4 -89,3 441,1 216 1010

AKTIER
Resultat i NOK per aktie O -0,64 1,40 0,77 0,01 5,37
Genomsnittligt antal aktier (miljoner) 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5
Kassaflöde löpande verksamhet, NOK 
/ aktie P 2,06 -0,69 3,41 1,67 7,80
Eget kapital per aktie Q 11,88 13,55 12,56 12,46 12,12
Deklarationsvärde i NOK per 01.01 13,98 14,82 15,31 12,36 8,79
Utdelning i NOK per aktie R 0,0 0,65 0,16 0,0 2,6

PERSONAL
Antal anställda per 31.12. 3 482 3 270 2 992 3 285 3 425
Sjukfrånvaroprocent S 5,2 % 5,5 % 6,0 % 5,6 % 6,3 %
Frekvenstal, skador med frånvaro, H1-
värde T 16,4 19,3 16,4 18,3 17,5

IFRS NGAAP
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Resultaträkning

Belopp i Miljoner NOK Not 2011 2010

Nettoomsättning 6,7 8 033,5 7 155,8
Övriga intäkter 26,3 28,7
Rörelsens intäkter 8 059,9 7 184,5
Varukostnader 5 214,9 4 596,4
Förändring av råvaror, produkter i arbete och färdiga varor 126,2 -81,7
Personalkostnader 11 1 605,9 1 378,4
Avskrivning på materiella och immaterialla tillgångar 9, 10 225,9 212,1
Övriga kostnader 874,0 825,3
Rörelsens kostnader 8 046,9 6 930,5
Rörelseresultat 12,9 254,0
Andelar i intresseföretags resultat 16 -0,7 -2,3
Värdeökning på finansiella instrument till verkligt värde 0,0 34,5
Övriga finansiella intäkter 12 13,6 12,3
Värdeminskning på finansiella instrument till verkligt värde -60,1 -0,3
Övriga finansiella kostnader 12 -78,2 -52,4
Netto finansiella poster -125,4 -8,2
Resultat före skatt -112,4 245,8
Skatt 13 -26,6 66,1
Årets resultat -85,8 179,7

Resultatet är hänfört till:
Innehav utan bestämmande inflytande -2,6 -1,4
Moderbolagets ägare -83,2 181,1

Årets resultat överfört till/från balanserade vinstmedel -85,8 179,7
Summa att disponera -85,8 179,7

Resultat per aktie (i heltal NOK)
Resultat per aktie hänfört till moderbolagets ägare 21 -0,64 1,40

Rapport över totalresultat

Årets resultat -85,8 179,7

Övrigt totalresultat
Poster som inte omklassificeras till resultaträkningen
Aktueriella vinster och förluster på pensioner 23 -49,0 -49,8
Skatt på poster som inte omklassificeras till resultaträkningen 13 13,7 13,9

-35,3 -35,9
Poster som kan b li omklassificerade till resultaträkningen
Omräkningsdifferenser -0,5 40,6
Andel av intresseföretags och JVs totalresultat 16 0,0 0,0
Övriga justeringar -5,3 0,0
Skatt på poster som kan bli omklassificerade till resultaträkningen 13 0,0 0,0

-5,8 40,6
Övrigt totalresultat för perioden (efter skatt) -41,1 4,7

Årets totalresultat -126,9 184,5

Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare -124,3 185,9
Innehav utan bestämmande inflytande -2,6 -1,4
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Rapport över finansiell ställning för koncernen 31.12
(Balansräkning)

Belopp i Miljoner NOK Not 2011 2010 01.01.2010

TILLGÅNGAR
Uppskjuten skattefordran 14 12,5 9,6 7,3
Goodwill 10 16,9 13,3 0,0
Andra immateriella tillgångar 10 28,7 31,9 6,0
Summa immateriella tillgångar 58,1 54,8 13,3
Mark 88,4 72,4 67,7
Byggnader och annan fast egendom 380,4 367,1 312,7
Maskiner och tekniska anläggningar 1 155,5 1 058,3 970,1
Inventarier, verktyg och installationer 45,5 42,0 43,4
Summa materiella anläggningstillgångar 9 1 669,7 1 539,8 1 393,9
Andelar i intresseföretag och joint ventures 16 12,4 13,2 10,6
Övriga aktier och andelar 15 1,0 1,0 1,0
Andra långfristiga värdepappersinnehav 0,0 0,1 0,2
Kapital för pensionsförpliktelser 23 4,3 0,0 0,0
Summa finansiella anläggningstillgångar 17,7                14,3                11,8                
Summa anläggningstillgångar 1 745,4           1 608,9           1 419,0           
Varulager 17 1 343,9           1 309,6           898,6              
Kundfordringar 18, 19 1 023,5           1 031,9           773,1              
Övriga kortfristiga fordringar 18 191,5              168,0              143,1              
Summa kortfristiga fordringar 1 215,0           1 199,9           1 814,8           
Finansiella derivatinstrument 26 4,0                   23,1                6,5                   
Likvida medel 20 25,5                26,2                70,5                
Summa omsättningstillgångar 2 588,5           2 558,8           1 891,8           
Summa tillgångar 4 333,9           4 167,7           3 310,8           
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Belopp i Miljoner NOK Not 2011 2010 01.01.2010

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Aktiekapital 27 647.7 647.7 647.7
Egna aktier -0.0 -0.0 -0.0 
Överkursfond 180.7 180.7 180.7
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 698.3 910.1 745.9
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 1 526.7 1 738.5 1 574.3
Innehav utan bestämmande inflytande 13.3 16.9 14.6
Summa eget kapital 1 540.0 1 755.4 1 588.9
Avsättningar till pensioner 23 209.6 169.7 151.3
Uppskjuten skatteskuld 14 56.5 95.3 66.1
Övriga avsättningar 12.5 13.8 18.0
Summa avsättningar 278.6 278.8 235.4
Skulder till kreditinstitut 22 1 053.3 765.3 428.5
Övriga långfristiga skulder 22 59.1 70.5 68.5
Summa långfristiga skulder 1 112.4 835.8 497.0
Skulder till kreditinstitut 22 0.0 79.0 10.4
Finansiella derivatinstrument 26 65.8 25.7 43.1
Leverantörsskulder 536.8 482.1 350.6
Skulder för offentliga avgifter till stat och kommun 166.6 149.5 142.1
Aktuell skatteskuld 0.0 22.5 0.2
Övriga kortfristiga skulder 19, 25 633.6              538.9              443.1              
Summa kortfristiga skulder 1 402.8           1 297.7           989.5              
Summa skulder 2 793.9           2 412.3           1 721.9           
Summa eget kapital och skulder 4 333.9           4 167.7           3 310.8           

Garantiansvar 24 59.5                47.0                38.9                
Ställda panter 22 23.3                75.1                38.5                
Antal aktier (Belopp per aktie NOK 5,-) 27 129 541 284 129 541 284 129 541 284 
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Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen

Överkurs- Egna Balanserade Innehav utan Totalt
Belopp i Miljoner NOK Aktiekapital fond aktier vinstmedel Summa bestämmande Eget kapital

inflytande
31.12.2009 647,7 180,7 0,0 784,0 1 612,4 14,6 1 627,0
Justering vid övergång till IFRS 0,0 0,0 0,0 -38,1 -38,1 0,0 -38,1
Justerat eget kapital 1.1.2010 647,7 180,7 0,0 745,9 1 574,3 14,6 1 588,9

Årets totalresultat

Årets resultat 0,0 0,0 0,0 181,1 181,1 -1,4 179,7

Årets övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser 0,0 0,0 0,0 39,6 39,6 1,0 40,6
Aktuariella vinster och förluster på förmånsbestämda pensionsplaner 0,0 0,0 0,0 -49,8 -49,8 0,0 -49,8
Skatt på övrigt totalresultat 0,0 0,0 0,0 13,9 13,9 0,0 13,9
Årets övrigt totalresultat (efter skatt) 0,0 0,0 0,0 3,7 3,7 1,0 4,7

Transaktioner med koncernens ägare
Köp av innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Effekt av förvärv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 2,7
Utdelning till ägare 0,0 0,0 0,0 -20,7 -20,7 0,0 -20,7
Aktierelaterade ersättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa transaktioner med koncernens ägare 0,0 0,0 0,0 -20,7 -20,7 2,7 -18,0
Summa per 31.12.2010 647,7 180,7 0,0 910,1 1 738,5 16,9 1 755,4

Summa per 1.1.2011 647,7 180,7 0,0 910,1 1 738,5 16,9 1 755,4

Årets totalresultat

Årets resultat 0,0 0,0 0,0 -83,2 -83,2 -2,6 -85,8

Årets övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser 0,0 0,0 0,0 -0,5 -0,5 0,0 -0,5
Övriga justeringar 0,0 0,0 0,0 -8,6 -8,6 0,0 -8,6
Aktuariella vinster och förluster på förmånsbestämda pensionsplaner 0,0 0,0 0,0 -49,0 -49,0 0,0 -49,0
Skatt på övrigt totalresultat 0,0 0,0 0,0 13,7 13,7 0,0 13,7
Årets övrigt totalresultat (efter skatt) 0,0 0,0 0,0 -44,3 -44,3 0,0 -44,3

Transaktioner med koncernens ägare
Köp av innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
Effekt av förvärv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utdelning till ägare 0,0 0,0 0,0 -84,2 -84,2 0,0 -84,2
Aktierelaterade ersättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa transaktioner med koncernens ägare 0,0 0,0 0,0 -84,2 -84,2 -1,0 -85,2
Summa per 31.12.2011 647,7 180,7 0,0 698,3 1 526,7 13,3 1 540,0

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare
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Rapport över kassaflöde för koncernen 
 

 
  

Belopp i Miljoner NOK Not 2011 2010

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat -85,8 179,7
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet frånden  löpande verksamheten
Planenliga avskrivningar 9 225,9 212,1
Nedskrivningar 0,0 0,1
Resultatandel från innehav utan bestämmande inflytande 16 0,7 2,3
Betald skatt -22,5 -0,2
Kostnader och intäkter för pensioner som ej medfört betalningar -14,3 5,0
Vinst/förlust vid försäljning av anläggningstillgångar -1,7 -2,3
Netto, värdeförändring av finansiella instrument som redovisas till verkligt värde 60,1 -34,2
Skattekostnad 13 -26,6 66,1
Föränding i rörelsekapital
Ökning / Minskning av varulager -34,3 -411,0
Ökning / Minskning av kundfordringar och övriga fordringar -15,1 -283,7
Ökning / Minskning av leverantörsskulder 54,7 131,5
Förändring i avsättningar och förpliktelser till anställda 1,3 -4,2
Ökning / Minskning av övriga rörelseskulder 124,0 49,5
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 266,4 -89,3

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 9, 10 -386,6 -258,7
Kontanta betalningar vid uppköp 0,0 -84,0
Avyttring av anläggningstillgångar 11,7 3,0
Avyttring av finansiella tillgångar 0,1 0,0
Förvärv av dotterföretag, netto likvidpåverkan -4,7 0,0
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -379,6 -339,7

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändring i kortfristiga lån och checkkredit -79,0 68,6
Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande -1,0 0,0
Förändring av långfristiga räntebärande skulder 276,7 336,8
Utbetald utdelning -84,2 -20,7
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 112,5 384,7

Årets kassaflöde -0,7 -44,3
Likvida medel 01.01. 26,2 70,5
Kursdifferenser i likvida medel 0,0 0,0
Likvida medel 31.12. 25,5 26,2

Likvida medel och kreditlöften 31.12
Likvida medel 31.12. 25,5 26,2
Outnyttjande kreditmöjligheter 31.12. 590,3 555,2
Spärrade bankmedel 0,0 0,0
Likvida medel och kredilöften 31.12. 20 615,8 581,4
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Händelser under år 2011 
 
Norge: 
Det nybildade bolaget Moelven Profil AS övertog 
per 17 oktober 2011 verksamheten i konkursboet H-
Profil AS och H-Profil Grinder AS. Den förvärvade 
verksamheten producerar i huvudsak komponenter i 
trä till fönsterindustrin i Norge. Bolaget har 
verksamhet på Kirkenær och på Grinder och 
omsatte för drygt 80 Miljoner NOK under 2010. 
Bolaget hade 38 anställda vid förvärvstidpunkten. 
Verksamheten ingår i division Timber. 
  
Sverige: 
I mars 2011 stiftades Moelven Lovene AB.  Bolaget, 
som ligger i Lovene, har under 2011 byggt upp en 
bearbetningslinje för produktion av plattprodukter i 
MDF till interiörföremål.  Tidigare har denna 
produktion skett med hjälp av en extern leverantör. 
Produktionen som startade under fjärde kvartalet 
2011 består av formpressning, profilering och 
ytbehandling av MDF-plattor.  Vid slutet av 2011 har 
bolaget 6 anställda.  Det förväntas full produktion 
från januari 2012 med viss ökning av 
personalstyrkan. 
Verksamheten ingår i Division Wood. 
  
Sverige: 
Det nystiftade bolaget Moelven Vänerply AB 
förvärvade per 20 juni 2011 verksamheten i 
plywoodproducenten Vänerply AB.  Vänerply ligger i 
Otterbäcken och producerar plywoodprodukter av 
gran och furu.  Fabriken har en produktionskapacitet 
på cirka 90 000 m3 eller cirka 6 miljoner m2 
plywood per år. Vänerply AB omsatte för ca 300 
Miljoner SEK under år 2010 och hade 166 anställda 
i juni 2011. Den viktigaste marknaden för bolaget är 
Nordeuropa med tonvikt på Skandinavien.  
Verksamheten ingår i Division Wood. 
  
Norge: 
Moelven Elektro AS förvärvade per 31 mars 2011 
alla aktierna i K-elektro AS, en elinstallatör med sju 
anställda lokaliserade på Raufoss.  Bolaget har en 
historisk årsomsättning på ca NOK 8 miljoner. 
Verksamheten är till 100 % inom segmentet 
industriautomation och har all sin omsättning inom 
service- och ramavtal. K-elektro AS kommer att 
fusioneras upp i Moelven Elektro AS under år 2012.  
Verksamheten ingår i Divisionen Byggsystem. 
  
  
Händelser under år 2010 
 
Norge: 
Moelven Industrier ASA förvärvade per 1.juni 2010 
Sør-Tre Bruk AS som är en ledande aktör på 
tryckimpregnerat material och träskyddsmedel i 

Norge. Sør-Tre Bruk AS har 30 anställda med 
huvudkontor och produktionsanläggning lokaliserat 
till Kragerø kommun. Bolaget, som har bytt namn till 
Moelven Sør-Tre AS, kommer att ingå i Moelvens 
Wood Division. Transaktionen anmäldes till 
konkurrensmyndigheten och det 
framkom inga invändningar mot Moelvens 
övertagande. I samband med köpet av Sør-Tre Bruk 
AS medföljde det bolagets ägarandel på 67,11 % av 
aktierna i Granvin Bruk AS, beläget i Hardanger. 
Bolaget har ändrat namn till 
Moelven Granvin Bruk AS och har 40 anställda. 
Moelven Granvin Bruk AS är ett kombinerat sågverk 
och hyvleri och ingår i Moelvens Wood Division. 
Moelven Industrier ASA har efter övertagandet av 
Moelven Sør-Tre AS ökat sin ägarandel i Moelven 
Granvin Bruk AS till 87,95 %. Bolagen har en 
samlad omsättning på ca 250 Miljoner NOK för år 
2010. 
 
Norge: 
Moelven Industrier ASA förvärvade per 1 juni 2010 
Eco Timber AS som har kontor och lager i Stange 
med 4 medarbetare. Eco Timber AS verkar på den 
norska marknaden via grossister med produkter 
som sibiriskt lärkträ, varmbehandlat trä och olika 
golv. Omsättningen är ca 30 Miljoner kronor för år 
2010. En stor del av försäljningen är 
projektrelaterad, där man hittar lösningar i nära 
samarbete med arkitekter. Bolaget har ändrat namn 
till Moelven Wood Prosjekt AS och ingår i Moelvens 
Wood Division. 
 
Sverige: 
Moelven har sagt upp avtalen med AB Karl Hedin 
och Bergkvist-Insjön AB om samarbete beträffande 
virkesinköp i Sverige genom bolaget Weda Skog 
AB. Moelvens ägarandel i Weda Skog AB är 50 
procent. Bakgrunden till att samarbetet avslutas är 
ändringar i virkesmarknaden och ändrade krav på 
virkesinköpen från de parter som är involverade. 
Förhandlingarna avseende Weda Skog AB 
slutfördes den 22.september och verksamheten i 
bolaget kommer att avvecklas och delvis flyttas i 
förhållande till ägarnas planer. Moelven kommer att 
lägga huvuddelen av sin framtida virkesförsörjning i 
Sverige till det helägda dotterbolaget Moelven Skog 
AB. Samarbetet med Bergkvist-Insjön AB kommer 
att fortgå genom Weda Skog AB i regionen Dalarna-
Härjedalen-Hälsingland, där Moelvens ägarandel 
blir 30 procent. De övriga 70 procenten ägs av 
Bergkvist-Insjön AB. 
 
Norge: 
Efter 6 års drift beslutade styrelsen i Moelven 
Massivtre AS i september 2010 att försöka finna 
intressenter som vill driva vidare hela, eller delar av 
verksamheten inom bolaget. Om detta inte lyckas 
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kommer man att genomföra en ordnad avveckling 
av bolaget. Processen drivs i sin helhet av Moelven 
som har övertagit alla aktierna och bolaget 
behandlas vid årsskiftet som ett helägt dotterbolag. 
 
Danmark: 
Moelven Danmark A/S valde med verkan från 
1.november 2010 att förvärva verksamheten i 
Lamelspær ApS. Bakgrunden till förvärvet var att 

Lamelspær-programmet kompletterar Moelvens 
existerande Balksystem 
(Kerto, I-balkar och Limträ) och det innebär därmed 
en förbättring av marknadspositionen inom bärande 
konstruktioner i trä. Produktionen av Lamelspær -
produkterna kommer i framtiden att ske hos 
Moelven Danmarks  
förädlingsverksamhet i Odense. 
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Sammandrag för fem år IFRS NGAAP
Belopp i Miljoner NOK 2011 2010 2009 2008 2007

Koncernen
Rörelsens intäkter 8 059,9 7 184,5 6 247,8 7 657,7 7 944,0
Av- och nedskrivningar 225,9 212,1 202,5 199,2 177,0
Rörelseresultat 12,9 254,0 91,1 144,7 989,6
Finansiella poster -125,4 -8,2 50,1 -148,7 -17,4
Resultat före skattekostnad -112,4 245,8 141,2 -4,0 972,2
Totalt kapital 4 333,9 4 167,7 3 250,2 3 598,6 3 604,2
Eget kapital i procent 35,6 42,1 50,1 44,8 43,6
Rörelsemarginal i procent 0,2 3,4 1,5 1,9 12,5
Kassaflöde från rörelsen 238,8 466,1 293,6 343,9 1166,6
Investeringar 386,7 258 222 346 292
Antal anställda 3 482 3 270 2 992 3 285 3 425

TIMBER
Rörelsens intäkter 2 394,1 2 436,4 2 166,8 2 472,4 3 136,4
Av- och nedskrivningar 90,3 83,4 87,1 84,6 72,2
Rörelseresultat -52,4 94,7 12,7 -143,3 544,4
Finansiella poster -25,7 -13,8 -11,1 -13,1 0,3
Resultat före skattekostnad -78,1 80,9 1,6 -156,4 544,7
Totalt kapital 1 592,2 1 545,5 1 306,4 1 572,8 1 788,5
Rörelsemarginal i procent -2,2 3,9 0,6 -5,8 17,4
Kassaflöde från rörelsen 37,9 178,1 99,8 -58,7 616,6
Investeringar 144,2 112 86 175 130
Antal anställda 692 643 661 803 869

WOOD
Rörelsens intäkter 2 932,4 2 683,9 2 227,4 2 634,0 2 914,6
Av- och nedskrivningar 89,5 86,0 72,9 67,4 61,1
Rörelseresultat 57,6 96,3 43,2 80,3 324,4
Finansiella poster -28,0 -22,4 -20,4 -17,1 -7,6
Resultat före skattekostnad 29,6 73,9 22,8 63,2 316,8
Totalt kapital 1 975,7 1 797,2 1 497,8 1 563,5 1 653,7
Rörelsemarginal i procent 2,0 3,6 1,9 3,0 11,1
Kassaflöde från rörelsen 147,1 182,3 116,1 147,7 385,5
Investeringar 169,5 67 80 109 106
Antal anställda 1 114 952 856 880 922

BYGGSYSTEMER
Rörelsens intäkter 2 665,8 2 171,5 1 933,0 2 748,0 2 382,8
Av- och nedskrivningar 36,0 34,9 33,7 35,2 31,5
Rörelseresultat 50,8 92,2 61,4 235,1 159,3
Finansiella poster 4,5 1,1 3,3 14,7 10,7
Resultat före skattekostnad 55,3 93,3 64,7 249,8 170,0
Totalt kapital 1 217,9 1208,4 953,9 1108,6 1041,7
Rörelsemarginal i procent 1,9 4,2 3,2 8,6 6,7
Kassaflöde från rörelsen 86,8 127,1 95,1 270,3 190,8
Investeringar 38,3 61 31 46 54
Antal anställda 1 542 1542 1379 1512 1543

Sammandrag för fem år
Belopp i Miljoner NOK 2011 2010 2009 2008 2007
Limträ
Rörelsens intäkter 470,7 467,9 397,1 524,1 483,2
Av- och nedskrivningar 18,2 18,4 15,6 16,0 14,7
Rörelseresultat 4,3 12,9 4,0 38,5 24,4
Rörelsemarginal i procent 0,9 2,8 1,0 7,3 5,0
Investeringar 10,2 42 25 20 22
Antal anställda 266 300 280 258 279

Elektro
Rörelsens intäkter 497,4 412,1 397,5 435,5 358,4
Av- och nedskrivningar 1,8 1,2 3,1 3,0 1,9
Rörelseresultat -46,6 3,1 9,0 8,5 5,9
Rörelsemarginal i procent -9,4 0,8 2,3 2,0 1,6
Investeringar 1,5 4 1 0 0
Antal anställda 302 278 238 243 207

Byggmoduler
Rörelsens intäkter 1 138,8 740,4 513,0 1030,7 944,4
Av- och nedskrivningar 10,9 10,6 10,6 12,8 11,2
Rörelseresultat 59,0 33,7 1,5 94,2 66,0
Rörelsemarginal i procent 5,2 4,6 0,3 9,1 7,0
Investeringar 23,0 8 2 16 29
Antal anställda 524 516 410 522 606

Bygginredning
Rörelsens intäkter 605,6 581,7 644,8 784,3 633,8
Av- och nedskrivningar 5,0 4,7 4,4 3,4 3,7
Rörelseresultat 34,0 42,5 46,9 93,9 63,0
Rörelsemarginal i procent 5,6 7,3 7,3 12,0 9,9
Investeringar 3,5 7 3 10 3
Antal anställda 450 448 451 489 451

ANNAN VERKSAMHET
Rörelsens intäkter 2 677,2 1756,0 965,1 388,5 368,9
Av- och nedskrivningar 10,0 7,8 8,7 11,6 11,6
Rörelseresultat -43,0 -29,2 -26,2 -27,4 -38,6
Finansiella poster -76,2 26,9 78,3 -133,2 -20,6
Resultat före skattekostnad -119,2 -2,3 52,1 -160,6 -59,1
Kassaflöde från rörelsen -33 -21,4 -17,5 -15,8 -27

Investeringar 34,7 18 25 16 2
Antal anställda 134 133 96 90 91

IFRS NGAAP
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Not 1 - Allmän information 
Moelven Industrier ASA är ett publikt bolag 
registrerat i Norge. Bolagets huvudkontor finns på 
Industriveien 2, 2390 Moelv, Norge. 

Koncernens verksamhet beskrivs i 
Förvaltningsberättelsen. 

Not 2 – Allmänna redovisningsprinciper 
Koncernredovisningen i Moelvenkoncernen har 
upprättats i enlighet med den internationella 
redovisningstandarden (IFRS) och uttalanden från 
IFRS tolkningskommitté (IFRIC), vilket fastställts av 
EU. Detta är Moelvens första koncernredovisning 
som har upprättats i enlighet med IFRS och IFRS 1 
Första gången IFRS tillämpas har följts. I 
överensstämmelse med IFRS 1 har ’även 
öppningsbalanserna för 1.1.2010 räknats om. 
Omräkningsdifferensernas påverkan på 
räkenskaperna mellan NGAAP och IFRS är 
beskrivet i not 32. 

Koncernredovisningen avlämnades av styrelsen den 
24.02.2012 och det datum årsstämman behandlar 
koncernredovisningen är fastställt till den 
24.04.2012. 

Koncernredovisningen utgår från historiska 
anskaffningsvärden, med undantag av följande 
balansposter: 

• Förmånsbestämda pensionsplaner, 
värderas till nuvärdet av de framtida 
pensionsutgifterna som 
redovisningsmässigt anses ha uppkommit 
på balansdagen. Pensionsmedel värderas 
till verkligt värde. 

• Finansiella instrument värderas till verkligt 
värde över resultatet. Detta inkluderar 
räntesäkringsderivat, valutasäkringsderivat 
och elsäkringsderivat.  

Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med 
likartade redovisningsprinciper för liknande 
transaktioner och händelser.  

Not 3 - Väsentliga redovisningsprinciper 
Nedan presenteras de viktigaste 
redovisningsprinciperna som har använts vid 
upprättandet av koncernredovisningen. Principerna 
har använts konsekvent vid upprättandet av 
koncernredovisningen. 

3.1 Konsolideringsprinciper 
Koncernredovisningen inkluderar Moelven Industrier 
ASA och bolag som Moelven Industrier ASA har 
bestämmande inflytande över. Bestämmande  

inflytande uppnås normalt när koncernen äger mer 
än 50 % av aktierna i bolaget, och koncernen är i 
stånd till att utöva faktisk kontroll över bolaget. 
Minoritetsintressen ingår i koncernens egna kapital.   

Förvärvsmetoden används vid redovisning av 
rörelseförvärv, se not 8. Bolag som har förvärvats 
eller avyttrats under året inkluderas i 
koncernredovisningen från den tidpunkt 
moderbolaget erhåller eller förlorar kontollen över 
koncernbolaget. 

Förändringar i andelar i dotterbolagen som inte 
medför förlust av kontrollen över dotterbolaget 
bokförs som en transaktion i eget kapital. 
Ersättningen redovisas till verkligt värde och 
skillnaden mellan erlagd ersättning och bokfört 
värde på andelarna bokförs mot majoritetsägarens 
egna kapital. 

Vid förändring i andelar som medför att 
moderbolaget förlorar kontrollen över dotterbolaget 
redovisas ersättningen till verkligt värde. Bokfört 
värde på andelarna och förpliktelserna i 
dotterbolaget liksom minoritetsintressena redovisas 
vid tidpunkten då kontroll över dotterbolaget 
förloras. Skillnaden mellan ersättningen och bokfört 
värde på andelarna redovisas i resultatet som en 
vinst eller en förlust. En eventuell kvarvarande andel 
redovisas till verkligt värde, och eventuell vinst eller 
förlust redovisas i resultaträkningen som vinst eller 
förlust vid avyttring av dotterbolag. Belopp som 
ingår i totalresultatet resultatförs.  

Intressebolag är bolag där koncernen har ett 
betydande inflytande, men inte kontroll, över den 
finansiella och operationella styrningen i bolaget. I 
våra intressebolag har vi en ägarandel på mellan 20 
% och 50 %. Koncernredovisningen inkluderar 
koncernens andel av resultat från intressebolag och 
bokförs enligt egenkapitalmetoden från den tidpunkt 
då ett betydande inflytande uppnås och till dess att 
ett betydande inflytande upphör. 
När koncernens andel av en eventuell förlust 
överstiger investeringen i ett intressebolag, 
reduceras koncernens bokförda värde till noll och 
ytterligare förluster bokförs inte såvida koncernen 
inte har en förpliktelse att täcka förlusten. 

Alla andra investeringar är redovisade i 
överensstämmelse med IAS 39, Finansiella 
instrument; Redovisning och värdering där 
ytterligare upplysningar ges i not 26.  

Koncerninterna transaktioner och 
koncernmellanhavanden, inklusive internvinster och 
orealiserade vinster och förluster har eliminerats. 
Orealiserade vinster hänförliga till transaktioner med 
närstående bolag eller verksamheter har eliminerats 
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i enlighet med koncernens andel i bolaget eller 
verksamheten. På samma sätt har orealiserade 
förluster eliminerats, men endast i de fall som det 
inte föreligger indikationer på internt hänförlig 
värdenedgång på andelarna. 

3.2 Nya standarder och ändringar i standarder  
Nedan följer en översikt över nya och reviderade 
standarder som har antagits, men som inte har trätt i 

kraft per 24.02.2012. Moelvenkoncernen har använt 
möjligheten av förtida användande av ändringarna i 
IAS 1 och IAS 19.  

Påverkan av ändringarna bedöms, baserat på en 
översiktlig analys, inte ha väsentlig betydelse för 
årsredovisningen.  

 Datum för 
ikraftträdande 

Planerad 
implementeringstidpunkt 

Nya standarder och omtolkningar   
IFRS 10 Consolidated Financial Statements 1. Januari 2013 Räkenskapsåret 2013 
IFRS 11 Joint Arrangements 1. Januari 2013 Räkenskapsåret 2013 
IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities 1. Januari 2013 Räkenskapsåret 2013 
IFRS 13 Fair Value Measurement 1. Januari 2013 Räkenskapsåret 2013 
IFRS 9 Financial Instruments and related amendments 
to IFRS 7 regarding transition 

1. Januari 2015 Räkenskapsåret 2015 

Reviderade standarder och omtolkningar   
Disclosures – Transfers of Financial Assets 
(Amendments to IFRS 7) 

1. Juli 2012 Räkenskapsåret 2012 

Deferred Tax: Recovery of Underlying Assets 
(Amendments to IAS 12) 

1. Januari 2012 Räkenskapsåret 2012 

Presentation of Items of Other Comprehensive Income 
(Amendments to IAS 1) 

1. Juli 2012 Räkenskapsåret 2013 

IAS 19 Employee Benefits (amended 2011) 1. Januari 2013 Räkenskapsåret 2013 
IAS 27 Separate Financial Statements (2011) 1. Januari 2013 Räkenskapsåret 2013 
IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures 
(2011) 

1. Januari 2013 Räkenskapsåret 2013 

Disclosures—Offsetting Financial Assets and Financial 
Liabilities (Amendments to IFRS 7) 

1. Januari 2013 Räkenskapsåret 2013 

Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities 
(Amendments to IAS 32) 

1. Januari 2014 Räkenskapsåret 2014 

 
 

3.3 Funktionell valuta och rapporteringsvaluta 
Koncernens rapporteringsvaluta är NOK. Detta är 
också moderbolagets rapporteringsvaluta. 
Dotterbolag med annan rapporteringsvaluta, 
omräknas till balansdagens kurs för balansposter, 
och till den valutakurs som föreligger på 
transaktionsdagen för resultatposter. Som 
transaktionskurs har månatliga genomsnittskurser 
använts. Omräkningsdifferenser redovisas mot 
övrigt totalresultat (“OCI”). Vid en eventuell framtida 
avyttring av investeringar i utländska dotterbolag blir 
ackumulerade omräkningsdifferenser hänförliga till 
dotterbolaget resultatförda.  

3.4 Bedömningar och uppskattningar i 
årsredovisningen 
Bolagets ledning gör bedömningar och 
uppskattningar samt gör antaganden som påverkar 
tillämpningen av redovisningsprinciperna och de 
redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter, 
kostnader och potentiella förpliktelser. Det gäller 
särskilt avskrivningar på anläggningstillgångar, 
värdering av övervärden och goodwill i samband  

 

med företagsförvärv, varulager, värdering av 
pågående arbeten och pensionsförpliktelser. 
Framtida händelser kan innebära att 
bedömningarna ändras. Uppskattningar och de 
underliggande förutsättningarna för 
uppskattningarna värderas löpande. Ändringar i 
redovisade uppskattningar bokförs i den period då 
ändringen uppkommer. I de fall ändringarna även 
gäller framtida perioder fördelas effekten över 
innevarande och framtida perioder. Se även not 4. 

3.5 Utländsk valuta 
Transaktioner i utländsk valuta  

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till kursen 
vid transaktionstidpunkten. Monetära poster i 
utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. 
Ickemonetära poster som värderats till 
anskaffningsvärde i en utländsk valuta räknas om till 
valutakursen vid transaktionstidspunkten. 
Ickemonetära poster som värderas till verkligt värde 
i en utländsk valuta, räknas om till valutakursen den 
dag då det verkliga värdet fastställdes. 

https://portal.ema.kworld.kpmg.com/grm/depts/isg/isgnsltts/IFRS_Briefing_Sheet_-_Issue_160.pdf
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Valutakursändringar resultatförs löpande i 
redovisningsperioden. 

Verksamhet i utlandet 

Ägarandelar och förpliktelser i utländska 
verksamheter, inklusive goodwill och verkligt 
värdejusteringar, som uppkommer vid 
konsolideringen, räknas om till balansdagens kurs. 
Intäkter och kostnader från utländska verksamheter 
räknas om genom att använda genomsnittskurs. 
Valutakursdifferenser redovisas i övrigt totalresultat 
(“OCI”).  

3.6 Principer för intäktsredovisning 
En intäkt redovisas när inkomsten kan beräknas på 
ett tillförlitligt sätt och det är sannolikt att de 
ekonomiska fördelar som är förknippade med 
transaktionen kommer att tillfalla bolaget. 
Försäljningsintäkter redovisas efter avdrag för 
mervärdesskatt och eventuella rabatter. 
Koncernintern försäljning elimineras. 

Intäkter från varuförsäljning redovisas när leverans 
har skett och de betydande risker och förmåner som 
är förknippade med varornas ägande har överförts 
till köparen. 

Intäkter från försäljning av tjänster och långsiktiga 
tillverkningsprojekt resultatförs i takt med projektets 
färdigställandegrad, när utfallet av transaktionen 
kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. I några av 
bolagen uppskattas färdigställandegraden som 
nedlagda kostnader i förhållande till uppskattade 
totala kostnader, medan färdigställandegraden i 
några andra bolag uppskattas som utförd 
fakturering i förhållande till den totala 
kontraktssumman. När transaktionens utfall inte kan 
uppskattas på ett tillförlitligt sätt, kommer enbart 
intäkter som är hänförliga till nedlagda 
projektkostnader att intäktsföras. I de fall bolaget 
bedömer att ett projekt kommer att medföra en 
förlust kommer den uppskattade förlusten att 
resultatföras i sin helhet i den period då 
bedömningen görs.   

Koncernen producerar och säljer energi till 
slutkunder. Försäljningen resultatförs när energin 
har levererats och blivit avläst hos kunden. 
Försäljningen redovisas till faktiska priser vilka är 
priser enligt kontrakt, men som också kan vara 
prissäkrade för leveransperioden. Det bedöms inte 
föreligga något finansieringselement i försäljningen. 
Betalningsvillkoren överensstämmer med normala 
betalningsvillkor på marknaden. 
Ränteintäkter intäktsförs genom användande av 
effektivräntemetoden efter hand som de 
uppkommer. 

Utdelning redovisas när aktieägarens rätt att erhålla 
betalning har fastställts av bolagsstämman.   

3.7 Segmentredovisning 
Koncernen är organiserad i ett fyra olika divisioner 
utifrån ett produkt- och tjänsteperspektiv. 
Divisionerna utgör basen för den primära 
segmentrapporteringen. Finansiell information 
avseende segmenten och geografisk fördelning 
presenteras i not 6. 

I segmentrapporteringen har intäkter hänförliga till 
försäljning mellan de olika segmenten eliminerats.   

3.8 Lånekostnader 
Lånekostnader resultatförs när lånekostnaden 
uppkommer. Lånekostnader balanseras till den del 
de är direkt hänförliga till finansieringen av en 
anläggningstillgång och där tillverkningstiden är 
lång. Med lång tillverkningstid avses 12 månader 
eller mer. Balansering av lånekostnaderna sker 
under byggperioden fram till den tidpunkt då 
anläggningstillgången tas i bruk. Om redovisat 
värde överstiger anläggningstillgångens verkliga 
värde sker en nedskrivning. 

3.9 Inkomstskatt 
Årets skattekostnad består av aktuell skatt och 
förändring i uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt 
beräknas med utgångspunkt på alla skillnader 
mellan redovisade och skattemässiga värden på 
tillgångar och skulder med undantag av: 

• Temporära skillnader hänförliga till goodwill 
som inte är skattemässigt avdragsgilla   

• Temporära skillnader hänförliga till 
investeringar i dotterbolag, intressebolag 
eller annan av koncernen kontrollerad 
verksamhet där de temporära skillnaderna 
kommer att återföras men där det inte 
antas ske inom överskådlig tid.   

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla 
temporära skillnader och underskottsavdrag 
redovisas när det är sannolikt att dessa kommer att 
kunna utnyttjas i kommande perioder. Bolaget 
redovisar uppskjutna skattefordringar som tidigare 
inte har redovisats om det blivit sannolikt att bolaget 
kommer att kunna utnyttja dem. Värdet på 
uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte 
längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas. 

Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de 
skattesatser och skatteregler som är beslutade eller 
i praktiken beslutade på balansdagen för de 
koncernbolag där de temporära skillnaderna har 
uppstått.   

Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna 
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skatteskulder redovisas till nominella värden och 
klassificeras som finansiella anläggningstillgångar 
respektive avsättningar i balansräkningen.   

Aktuell skatt och uppskjuten skatt redovisas direkt 
mot eget kapital i den grad skatten är hänförlig till 
egenkapitaltransaktioner.  

3.10 Forskning och utveckling 
Kostnader hänförliga till forskningsaktiviteter 
resultatförs när de uppkommer. Kostnader 
hänförliga till utvecklingsaktiviteter balanseras i de 
fall då produkten eller processen är tekniskt och 
kommersiellt genomförbar och där koncernen har 
tillräckliga resurser för färdigställande. Kostnader 
som balanseras inkluderar materialkostnader, 
direkta lönekostnader och en skälig andel av 
indirekta kostnader. Balanserade 
utvecklingskostnader redovisas till 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
av- och nedskrivningar.  

Balanserade utvecklingskostnader skrivs av linjärt 
över tillgångens förväntade nyttjandeperiod.    

3.11 Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
av- och nedskrivningar.  När tillgångar avyttras eller 
utrangeras, blir redovisat värde på tillgången 
utrangerat och eventuell vinst eller förlust 
resultatförs. 

Anskaffningskostnaden för materiella 
anläggningstillgångar utgörs av inköpspris, inklusive 
avgifter/skatter och kostnader direkt hänförliga till att 
ta anläggningstillgången i bruk. Kostnader som 
uppkommit efter att tillgången tagits i bruk, såsom 
löpande underhåll, resultatförs, medan kostnader 
som förväntas ge framtida ekonomiska fördelar 
balanseras.  

Avskrivning sker linjärt enligt tillgångarnas 
förväntade nyttjandeperiod: 

Typ av anläggningstillgång Väsentliga komponenter Avskrivningshastighet 
Kontorsbyggnader Byggnad 

Sprinklersystem 
Brandskydd 
Tekniska installationer 
 

15 - 20 år 
10 år 
10 år 
7 – 10 år 

Lager Byggnad 
 

15 – 20 år 

Tork Torken är en konstruktion som 
ses sammantaget. Avskrivningen 
är därför densamma för alla delar 
av torken: 
Byggnad 
Maskin 
Styrsystem 
Kulvert 
 

 
 
 
 
 
10 - 15 år 
10 - 15 år 
10 - 15 år 
10 - 15 år 

Maskiner Maskiner 
Styrsystem 
Fundament 
 

10 - 12 år 
10 - 12 år 
10 - 12 år 
 

Produktionslokaler Byggnad 
Tekniska installationer 
Vatten och avlopp 
Sprinklersystem 
 

10 - 15 år  
Ca 10 år 
Ca 10 år 
Ca 10 år 
 

Panna Byggnad 
Kulvert 
Pannenhet 
 

15 – 20 år 
10 - 15 år 
10 - 15 år 

Byggnadsinventarier, inventarier, 
verktyg, kontorsmaskiner etc 
  

Samtliga 4 - 7 år 
 

Transportmedel 
 

Samtliga 4 – 7 år  

Mark  Ingen avskrivning 
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Avskrivningsperioder och avskrivningsmetoder 
omvärderas årligen. Restvärde uppskattas vid varje 
årsslut och ändringar i bedömningen av restvärdet 
redovisas som en effekt av förändrad bedömning.  

Anläggningar under uppförande klassificeras som 
anläggningstillgångar och redovisas till nedlagda 
kostnader fram till dess att tillgången är färdigställd. 
Anläggningar under uppförande skrivs inte av förrän 
de är färdiga att tas i bruk. 

3.12 Leasing  
Finansiella leasingavtal 

Leasingavtal där koncernen i allt väsentligt övertar 
de ekonomiska fördelar och ekonomiska risker som 
förknippas med objektet klassificeras som finansiella 
leasingavtal. Vid leasingperiodens början redovisas 
finansiella leasingavtal som tillgångar och skulder 
där leasingobjektet värderas till det lägsta av verkligt 
värde och minimileasingavgifternas nuvärde, med 
avdrag för av- och nedskrivning. Den 
diskonteringssats som används vid beräkning av 
nuvärdet av minimileasingavgifterna är den implicita 
räntan om denna är känd. I annat fall används 
bolagets marginella låneränta. Kostnader direkt 
hänförliga till åtgärder i samband med att ett 
finansiellt leasingavtal ingås inräknas in i objektets 
anskaffningsvärde.  

Samma avskrivningsperiod används som för 
bolagets övriga avskrivningsbara tillgångar. Om det 
inte med rimlig säkerhet kan fastställas att 
äganderätten övergår till bolaget i slutet av 
leasingperioden skrivs tillgången av under den 
kortare av leasingavtalets löptid och tillgångens 
nyttjandeperiod.  

Operationella leasingavtal 

Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och de 
ekonomiska risker som förknippas med ägandet av 
objektet i allt väsentligt inte överförs till koncernen 
klassificeras som operationella leasingavtal. 
Leasingbetalningar klassificeras som driftskostnad 
och resultatförs linjärt över kontraktsperioden.  

3.13 Immateriella anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar som förvärvats 
separat redovisas till anskaffningsvärde med avdrag 
för eventuella av- och nedskrivningar. Immateriella 
anläggningstillgångar som förvärvats vid 
rörelseförvärv redovisas initialt till verkligt värde vid 
första redovisningstillfället i koncernen.    

Internt upparbetade immateriella tillgångar, med 
undantag för balanserade utvecklingskostnader, 
aktiveras inte, utan kostnadsförs löpande. 

Nyttjandeperioden är antingen bestämd eller 
obestämd. Immateriella anläggningstillgångar med 
bestämd nyttjandeperiod skrivs av systematiskt 
under nyttjandeperioden och testas för nedskrivning 
vid indikationer på ett sådant behov. 
Avskrivningsmetoder och avskrivningsperioder 
utvärderas årligen. Ändringar i avskrivningsmetoder 
och/eller avskrivningsperioder behandlas som en 
förändrad bedömning. 

Immateriella anläggningstillgångar med obestämd 
nyttjandeperiod prövas årligen för att fastställa om 
det föreligger ett nedskrivningsbehov eller ej. Detta 
sker antigen individuellt eller som en del i en 
kassagenererande enhet. Immateriella 
anläggningstillgångar med obestämd 
nyttjandeperiod skrivs inte av. Nyttjandeperioden 
omprövas årligen för att fastställa huruvida 
händelser och omständigheter fortsätter att stödja 
en bedömning om en obestämd nyttjandeperiod för 
denna tillgång. Om så inte är fallet behandlas den 
förändrade bedömningen framåtriktat.    

Programvaror 

Kostnader förknippade med inköp av ny 
programvara balanseras som en immateriell 
anläggningstillgång, om kostnaden inte är att se 
som en del av anskaffningskostnaden för hårdvara. 
Programvara skrivs normalt av linjärt på 3 år. 
Kostnader för systemunderhåll eller liknande som 
krävs för att upprätthålla den framtida nyttan av 
programvaran, kostnadsförs såvida ändringarna i 
programvaran inte ökar den framtida ekonomiska 
nyttan av programvaran.   

3.14 Rörelseförvärv och goodwill 
Rörelseförvärv redovisas i enlighet med 
förvärvsmetoden. För översyn av bedömning av 
minoritetsintressen hänvisas det till not 3.24. 
Transaktionsutgifter resultatförs löpande när de 
uppstår.  

Ersättningen vid rörelseförvärv värderas till verkligt 
värde vid förvärvstillfället och består av likvida 
medel.  

Vid rörelseförvärv värderas och klassificeras 
samtliga övertagna tillgångar och skulder i enlighet 
med avtalsvillkoren, ekonomiska omständigheter 
och andra relevanta förhållanden vid 
förvärvstillfället. Förvärvade tillgångar och skulder 
redovisas till verkligt värde vid första 
redovisningstillfället i koncernen, om det inte 
framgår av IFRS 3 att andra värderingsregler ska 
användas.  

Redovisningen av övervärden vid rörelseförvärv 
ändras om det framkommer ny information om 
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verkligt värde vid det datum då koncernen övertog 
kontrollen över den förvärvade rörelsen. 
Redovisningen kan ändras upp till 12 månader efter 
förvärstillfället om detta har angetts vid förvärvet. 
Minoritetsintresset beräknas till minoritetens andel 
av identifierbara tillgångar och skulder. 

Vid stegvisa uppköp omvärderas tidigare förvärvade 
andelar till verkligt värde vid förvärvstillfället. 
Värdeförändringar på tidigare förvärvade andelar 
resultatförs. 

Goodwill beräknas som summan av ersättningen 
och bokfört värde av minoritetsintressena och 
verkligt värde av tidigare förvärvade andelar, med 
avdrag för nettovärdet av identifierbara tillgångar 
och skulder beräknade vid förvärvstillfället. Goodwill 
skrivs inte av, men prövas minst en gång om året 
om det finns tecken på en värdenedgång. I 
samband med en nedskrivningsprövning fördelas 
goodwill till de kassagenererande enheter eller 
grupper av kassagenererande enheter som 
förväntas att få synergieffekter av rörelseförvärvet.  

Den del av verkligt värde på det egna kapitalet som 
överstiger ersättningen (negativ goodwill) intäktsförs 
direkt vid förvärvstillfället.  

3.15 Offentliga bidrag 
Offentliga bidrag bokförs när det föreligger rimlig 
säkerhet för att bolaget uppfyller de villkor som är 
hänförliga till bidraget, och för att bidraget kommer 
att erhållas. Redovisning av driftsbidrag fördelas 
systematiskt över bidragsperioden. Bidrag redovisas 
i samma period som den kostnad bidraget är avsett 
att täcka. Investeringsbidrag balanseras och 
redovisas antingen genom att bidraget tas upp som 
en förutbetald intäkt vilken redovisas i resultatet 
fördelad på ett systematiskt sätt över tillgångens 
nyttjandeperiod, eller att bidraget reducerar 
tillgångens anskaffningsvärde och på så vis fördelas 
över tillgångens nyttjandeperiod i form av lägre 
avskrivningar. 

3.16 Finansiella instrument 
I överrensstämmelse med IAS 39 Finansiella 
instrument; Redovisning och värdering klassificeras 
finansiella instrument inom ramen för IAS 39 i 
följande kategorier: verkligt värde med 
värdeändringar över resultatet, investeringar som 
hålls till förfall, utlåning och fordringar, finansiella 
tillgångar som kan säljas och övriga förpliktelser.  

Finansiella instrument som förvärvas eller 
uppkommer med huvudsyfte att säljas eller 
återköpas på kort sikt, finansiella instrument som 
ingår i en portfölj av identifierade finansiella 
instrument som förvaltas tillsammans och för vilka 
det finns ett nyligen uppvisat mönster av kortfristiga 

realiseringar av vinst, eller derivat som inte är 
identifierat som ett säkringsinstrument klassificeras 
som innehav för handelsändamål. Dessa finansiella 
instrument ingår i kategorin finansiella instrument 
redovisade till verkligt värde med värdeförändringar 
via resultatet, tillsammans med finansiella 
instrument som uppfyller kraven för, och är 
betecknade som, finansiella instrument redovisade 
till verkligt värde med värdeförändringar via 
resultatet. Finansiella garantikontrakt redovisas till 
det högsta av det som följer från IAS 37 
Avsättningar, eventualförpliktelser och 
eventualtillgångar och IAS 18 Intäkter om 
kontrakten uppfyller kraven för, och är betecknade 
som, finansiella instrument redovisade till verkligt 
värde med värdeförändringar via resultatet. 

Finansiella tillgångar med fasta eller fastställbara 
betalningar och fastställd löptid som koncernen har 
en uttrycklig avsikt och förmåga att inneha till förfall 
klassificeras som investeringar som hålls till förfall, 
med undantag för de finansiella instrument som 
koncernen betecknar som finansiella instrument 
redovisade till verkligt värde med värdeförändringar 
via resultatet eller som finansiella tillgångar som kan 
säljas, eller som möter kriterierna för att ingå i 
kategorin utlåning och fordringar.  

Finansiella tillgångar med fasta eller fastställbara 
betalningsströmmar som inte är noterade på en 
aktiv marknad klassificeras som lånefordringar och 
kundfordringar, med undantag för de finansiella 
instrument som koncernen betecknar som 
finansiella instrument redovisade till verkligt värde 
med värdeförändringar via resultatet eller som 
finansiella tillgångar som kan säljas. 

Alla andra finansiella tillgångar klassificeras som 
finansiella tillgångar som kan säljas.  

Finansiella förpliktelser som inte ingår i kategorin 
innehav för handelsändamål och som inte är 
redovisade till verkligt värde med värdeförändringar 
via resultatet klassificeras som andra förpliktelser. 

Finansiella instrument som klassificeras som 
investeringar som hålls till förfall redovisas som 
finansiella anläggningstillgångar, om löptiden till 
förfall överstiger 12 månader efter balansdagen. 
Finansiella instrument i gruppen innehav för 
handelsändamål klassificeras som 
omsättningstillgångar. Finansiella tillgångar som kan 
säljas redovisas som omsättningstillgångar om 
ledningen har beslutat att avyttra tillgången inom 12 
månader från balansdagen. 

Investeringar som hålls till förfall, lånefordringar och 
kundfordringar och andra förpliktelser redovisas till 
upplupet anskaffningsvärde. Finansiella instrument 
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redovisade till verkligt värde med värdeförändringar 
via resultatet och finansiella tillgångar som kan 
säljas redovisas till verkligt värde, utan avdrag för 
transaktionskostnader.  

Vinster eller förluster som uppkommer till följd av 
förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar 
klassificerade som finansiella tillgångar som kan 
säljas redovisas som övrigt totalresultat till dess att 
investeringen avyttras. Vid avyttring omklassificeras 
den ackumulerade vinsten eller förlusten som 
tidigare redovisats i övrigt totalresultat från eget 
kapital till resultaträkningen.  

Ändringar i verkligt värde på finansiella instrument 
klassificerade som innehav för handelsändamål 
eller som finansiella instrument redovisade till 
verkligt värde med värdeförändringar via resultatet 
resultatförs och redovisas som finansiella intäkter 
och finansiella kostnader. 

Verkligt värde på finansiella instrument som omsätts 
på en aktiv marknad fastställs vid slutet av 
rapportperioden med hänvisning till noterade 
marknadspriser eller kurser från återförsäljare av 
finansiella instrument (köpkurs på långa positioner 
och säljkurs för korta positioner), utan avdrag för 
transaktionskostnader. 

För finansiella instrument som inte är omsatta på en 
aktiv marknad, fastställs det verkliga värdet med 
hjälp av en värderingsmodell som är etablerad på 
marknaden för värdering av den typ av instrument 
det är fråga om. Sådana värderingsmodeller bygger 
på information från nyligen utförda 
marknadstransaktioner på armlängds avstånd 
mellan välinformerade och fristående parter, om 
sådana finns tillgängliga, hänvisning till aktuellt 
verkligt värde för annat instrument som i allt 
väsentligt är likadant, analys av diskonterade 
kassaflöden och optionsvärderingsmodeller.  

En analys av verkligt värde på finansiella instrument 
och ytterligare detaljer kring redovisningen av dessa 
finns i not 26. 

3.17 Säkringsredovisning 
Koncernen genomför ekonomiska 
säkringstransaktioner. Koncernen har dock bedömt 
att resultatkonsekvensen av att inte tillämpa 
säkringsredovisning i enlighet med IAS 39 är 
begränsad och inte motiverar det administrativa 
merarbete som säkringsredovisning innebär. 

3.18 Derivat som inte är säkringsinstrument 
Finansiella derivat som inte redovisas som 
säkringsinstrument värderas till verkligt värde. 
Förändringar i verkligt värde resultatförs löpande. 

Ett inbäddat derivat separeras från värdkontraktet 
och redovisas som ett derivat endast om samtliga 
följande förutsättningar är uppfyllda: 

• De ekonomiska kännetecknen och den 
ekonomiska risken i de inbäddade 
derivaten är inte nära förknippade med de 
ekonomiska kännetecknen och den 
ekonomiska risken i värdkontrakten. 

• Ett separat instrument med samma villkor 
som det inbäddade derivatet skulle uppfylla 
definitionen av ett derivat. 

• Det kombinerade instrumentet 
(värdkontrakt och inbäddat derivat) 
redovisas inte till verkligt värde med 
förändringar i värdet redovisade via 
resultatet.  

3.19 Nedskrivning av finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar som värderas till upplupet 
anskaffningsvärde skrivs ner när det utifrån objektivt 
observerbara data är troligt att instrumentets 
betalningsströmmar påverkats negativt av en eller 
flera händelser som har inträffat efter det att 
tillgången redovisats första gången. Nedskrivningen 
redovisas via resultatet. En nedskrivning återförs om 
det både finns bevis på att nedskrivningsbehovet 
inte längre föreligger och det har skett en förändring 
i de antaganden som låg till grund för beräkningen 
av det nedskrivna beloppet. Återföringen får inte 
resultera i att det redovisade värdet för tillgången 
överstiger det värde som tillgången skulle ha haft 
om det värderats till upplupet anskaffningsvärde 
under hela perioden. Återföring av nedskrivningar 
redovisas som en intäkt.   

Finansiella tillgångar som kan säljas skrivs ner när 
det finns objektiva bevis på att tillgången har fallit i 
värde. Den ackumulerade värdenedgången som 
ingår i det egna kapitalet (differensen mellan 
anskaffningskostnad och löpande verkligt värde 
med avdrag för nedskrivningar som tidigare har 
redovisats i resultatet och eventuella amorteringar) 
bokas bort från eget kapital och redovisas via 
resultatet. I de fall då det verkliga värdet på ett 
finansiellt instrument klassificerat som finansiella 
tillgångar som kan säljas ökar i en senare period, 
och ökningen objektivt kan knytas till en händelse 
som skedde efter att nedskrivningen resultatfördes, 
skall nedskrivningen återföras via resultatet. 
Resultatförda nedskrivningar på investeringar i 
egenkapitalinstrument återförs inte via resultatet. 

3.20 Varulager 
Varulager redovisas till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 
Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade 
försäljningspriset under normala förhållanden med 
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avdrag för beräknade utgifter för färdigställande, 
marknadsföring och distribution. Anskaffningsvärdet 
beräknas enligt FIFO metoden och består av 
inköpspris, eventuella avgifter samt 
hanteringskostnader för att få varan på plats. 
Anskaffningsvärdet för egenproducerade varor 
består av direkta kostnader och en rimlig andel av 
indirekta kostnader fördelade med utgångspunkt i 
ett normalt kapacitetsutnyttjande.  

3.21 Projektredovisning 
Byggsystemdivisionen utför i huvudsak 
entreprenörsuppdrag (projekt), med en varaktighet 
från några månader till två år. För 
projektredovisningen använder Moelven framförallt 
successiv vinstavräkning baserat på det förväntade 
slutresultatet. Det innebär att intäkten bokförs i takt 
med att arbetet utförs, baserat på 
färdigställandegraden. I projektuppföljningen 
fokuseras det på det förväntade slutresultatet och 
periodens redovisade projektresultat beräknas som 
en andel av slutresultatet baserat på 
färdigställandegraden.  
Tillkommande krav och tvistiga belopp intäktsförs 
normalt inte förrän en överenskommelse har nåtts 
eller det finns en laga dom. Dock intäktsförs den 
andel av kravet som koncernen med stor 
sannolikhet kommer att erhålla. Koncernen gör 
avsättningar för reklamationer baserat på historiska 
erfarenheter och identifierade risker. Garantitiden är 
normalt tre till fem år.    

För projekt som förväntas gå med förlust redovisas 
hela den förväntade förlusten omgående i samma 
period som förlusten identifieras. Kostnader 
avseende anbud och andra förberedelser 
resultatförs löpande.  

För Limträ, Elektro och Byggmoduler fastställs 
färdigställandegraden på grundval av utfört arbete 
och beräknas normalt som nedlagda kostnader i 
förhållande till uppskattade totala kostnader för 
projektet. Med nedlagda kostnader avses intill 
perioden bokförda kostnader samt en rimlig 
uppskattning av kostnader hänförliga till arbete som 
utförts men där faktura ännu inte inkommit. 
Periodens intäkter består av periodens kostnader 
med ett påslag för förväntad vinst vilken beräknas 
som fullgörandegradens andel av projektets 
beräknade slutresultat.    

För Bygginredning fastställs färdigställandegraden 
baserat på faktureringsplanen. Fakturering sker 
baserat på nedlagda kostnader. Med nedlagda 
kostnader avses intill perioden bokförda kostnader 
samt en rimlig uppskattning av kostnader hänförliga 
till arbete som utförts men där faktura ännu inte 
inkommit.   

För projekt som utförs i annans regi sker månatlig 
fakturering med 30 dagars betalningstid. Fakturering 
sker normalt i takt med att arbetet utförs men 
koncernen använder även betalningsplaner som 
avviker från utfört arbete.   

För projekt sker periodisering av såväl intäkter som 
kostnader. Upplupna intäkter som inte har 
fakturerats redovisas under posten ”Upparbetat, ej 
fakturerat”.  Fakturerade intäkter där arbetet ännu 
inte har utförts (framtunga betalningsplaner) 
redovisas som ”Förskott från kunder” under 
kortfristiga skulder, se not 19. Enskilda projekt 
redovisas endast under en av dess poster. 
Projekten redovisas således netto som en fordran 
på kunden eller en skuld till kunden.    

Periodiseringar av kostnader redovisas som 
kortfristig skuld medan avsättningar för 
reklamationer hänförliga till avslutade projekt 
redovisas som avsättningar.  

En del av koncernens kundfordringar har säkrats 
genom bankgarantier eller annan form av säkerhet. 
Offentliga kunder anses inte ha någon kreditrisk. Se 
även not 5 finansiell risk 

Se även not 19 Pågående projekt, not 18 
Kundfordringar, Övrig kortfristig skuld och not 24 
Avsättningar för reklamationer.  

När utfallet av en transaktion inte kan uppskattas 
med rimlig säkerhet, redovisas intäkten endast 
baserat på nedlagda kostnader. För projekt som 
förväntas gå med förlust redovisas hela den 
förväntade förlusten omgående i samma period som 
förlusten identifieras. 

3.22 Likvida medel och motsvarande 
Med likvida medel avses kassa och 
banktillgodohavanden. Som likvida medel räknas 
även investeringar som omgående kan omsättas till 
likvida medel med känt belopp och som har en 
maximal återstående löptid på tre månader   

I kassaflödesanalysen har utnyttjad checkkredit 
avräknats från de likvida medlen.   

3.23 Eget kapital 
Egna aktier 

Vid återköp av egna aktier redovisas 
anskaffningskostnad inklusive direkt hänförliga 
kostnader som en förändring i eget kapital. Egna 
aktier redovisas som en minskning av eget kapital. 
Vinster eller förluster på transaktioner med egna 
aktier resultatförs inte.  

http://no.veidekke.com/rapporter/2010/aarsrapport/finansiell_rapport/regnskap_konsern/noter_veidekke_konsern/article44832.ece
http://no.veidekke.com/rapporter/2010/aarsrapport/finansiell_rapport/regnskap_konsern/noter_veidekke_konsern/article44844.ece
http://no.veidekke.com/rapporter/2010/aarsrapport/finansiell_rapport/regnskap_konsern/noter_veidekke_konsern/article44844.ece
http://no.veidekke.com/rapporter/2010/aarsrapport/finansiell_rapport/regnskap_konsern/noter_veidekke_konsern/article44850.ece
http://no.veidekke.com/rapporter/2010/aarsrapport/finansiell_rapport/regnskap_konsern/noter_veidekke_konsern/article44851.ece
http://no.veidekke.com/rapporter/2010/aarsrapport/finansiell_rapport/regnskap_konsern/noter_veidekke_konsern/article44851.ece
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Kostnader vid egenkapitaltransaktioner 

Transaktionskostnader direkt hänförliga till en 
egenkapitaltransaktion redovisas direkt mot det 
egna kapitalet efter eventuellt avdrag för skatt.  

Övrigt eget kapital 

Omräkningsdifferenser 

Omräkningsdifferenser uppkommer i samband med 
valutakursförändringar vid konsolidering av 
utländska enheter.  

Valutakursförändringar på monetära poster 
(fordringar och skulder) som i realiteten är en del av 
ett bolags nettoinvestering i en utländsk enhet ingår 
också som en omräkningsdifferens.  

Vid avyttring av en utländsk enhet återförs och 
resultatförs ackumulerade omräkningsdifferenser 
hänförliga till enheten i samma period som när 
vinsten eller förlusten från avyttringen redovisas.   

3.24 Minoritetsintressen 
Minoritetsintressen i koncernredovisningen utgör 
minoritetens andel av redovisat värde på eget -
kapital. Vid uppköp beräknas minoritetsintresset 
utifrån minoritetens proportionella andel av 
identifierade tillgångar.  

Dotterbolagens resultat, samt de enskilda delarna 
av andra intäkter och kostnader fördelas till 
moderbolagets ägare och till minoritetsintressena. 
Totalresultatet fördelas till moderföretagets ägare 
och till minoritetsintressena även om det innebär ett 
negativt minoritetsintresse. 

3.25 Ersättningar till anställda 
Koncernens norska bolag 

Alla norska bolag har en kollektiv avgiftsbestämd 
pensionsplan. Pensionspremien kostnadsförs 
löpande.   

I 2005 infördes en kollektiv avgiftsbestämd 
pensionsplan i koncernen, med frivillig övergång för 
de som var medlemmar i koncernens kollektiva 
förmånsbestämda pensionsplan. Den äldre 
pensionsplanen har stängts men löper vidare och 
det tas inte in nya medlemmar i planen. Alla 
nyanställda ska ingå i den avgiftsbestämda 
pensionsplanen. Den äldre förmånsbestämda 
planen ger de anställda rätt till avtalade framtida 
pensionsutbetalningar. Ersättningen baseras på 
antal intjänandeår och lönenivå vid uppnådd 
pensionsålder.   

Koncernens utländska bolag 

Flera av koncernens utländska bolag erbjuder sina 
anställda ett pensionserbjudande i enlighet med 
avtalade individuella avgiftsbestämda 
pensionsplaner. I Sverige ingår de flesta anställda i 
ett kollektivt tjänstepensionsavtal. Denna ordning 
definieras som en ”multi-employer plan”. 
Tjänstemän födda före 1979 ingår i en ITP-lösning 
(Individuell Tjänste Pension) vilken är definierad 
som en förmånsbestämd pensionsplan. Då det inte 
är möjligt att med rimlig säkerhet uppskatta de 
framtida ersättningarna på individnivå i de planerna 
är det inte möjligt att redovisa planerna som 
förmånsbestämda. Planerna redovisas därför som 
avgiftsbestämda pensionsplaner. Tjänstemän som 
är födda efter 1979 ingår i en ITP-lösning som är 
definierad som avgiftsbestämd och därför 
behandlad som en avgiftsbestämd pensionsplan i 
redovisningen. 

Förmånsbestämda pensionsplaner 

Förmånsbestämda pensionsplaner, värderas till 
nuvärdet av de framtida pensionsutbetalningar som 
redovisningsmässigt anses vara intjänade på 
balansdagen. Pensionsmedel värderas till verkligt 
värde. 

Förändringar i förmånsbestämda pensionsplaner 
som beror på ändringar i pensionsplanen, fördelas 
över förmodat genomsnittlig kvarvarande 
intjäningstid. Förändrade bedömningar och 
ändringar i finansiella och aktuariella förutsättningar 
(aktuariella vinster och förluster) redovisas under 
Övrigt totalresultat. Periodens pensionskostnader 
netto klassificeras som personalkostnader. 

Koncernen redovisar ackumulerat netto av 
aktuariella vinster och förluster mot eget kapital på 
dagen för övergång till IFRS, 1 januari 2010.  

Vinster och förluster på begränsningar eller andra 
uppgörelser som berör en förmånsbestämd 
pensionsplan redovisas via resultatet vid den 
tidpunkt då begränsningen eller uppgörelsen 
inträffar.  

En begränsning anses ha skett när koncernen 
genomför en väsentlig minskning av antalet 
anställda som omfattas av pensionsplanen eller när 
koncernen ändrar villkoren för en förmånsbestämd 
pensionsplan på så sätt att en väsentlig del av 
nuvarande anställdas framtida intjäning inte längre 
är förmånsberättigade överhuvudtaget eller endast 
till viss del.  
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Avgiftsbestämda pensionsplaner 

I tillägg till den information som beskrivits ovan, har 
koncernens övriga bolag inbetalat premier till lokala 
pensionsplaner. Premierna inbetalas för 
heltidsanställda och utgörs av 3 % till 5 % av lönen. 
Pensionspremierna kostnadsförs löpande.  

3.26 Avsättningar 
En avsättning bokförs när koncernen har en 
förpliktelse (legal eller informell) som en följd av en 
tidigare händelse, det är sannolikt (mer sannolikt än 
inte) att det kommer att ske en ekonomisk 
uppgörelse som en följd av förpliktelsen och 
förpliktelsens storlek kan uppskattas med rimlig 
säkerhet. Om effekten är betydande, beräknas 
avsättningen genom att nuvärdesberäkna 
förväntade framtida betalningsströmmar med en 
diskonteringsränta före skatt som avspeglar 
marknadens prissättning på pengars tidsvärde och, 
om det är relevant, de risker som är förknippade 
med förpliktelsen.  

En avsättning för garantier redovisas när de 
underliggande varorna eller tjänsterna säljs. 
Avsättningen baseras på historisk information om 
garantier och en uppskattning av möjliga utfall mot 
sannolikheten för att de ska inträffa.  

Avsättningar för omstruktureringskostnader 
redovisas när koncernen har godkänt en detaljerad 
och formell omstruktureringsplan, och 
omstruktureringen antingen har påbörjats eller blivit 
offentliggjord.  

Avsättningar för förlustkontrakt redovisas när 
koncernens förväntade intäkt från ett kontrakt är 
lägre än koncernens oundvikliga utgifter för att 
uppfylla förpliktelserna enligt kontraktet.  

3.27 Eventualförpliktelser och eventualtillgångar 
Eventualförpliktelser redovisas inte i 
koncernredovisningen. Upplysning lämnas om 

väsentliga eventualförpliktelser med undantag för 
eventualförpliktelser där sannolikheten för att de 
skall infrias är låg. 

En eventualtillgång redovisas inte i 
koncernredovisningen, men upplysning lämnas om 
det är sannolikt att eventualtillgången kommer att 
innebära ett inflöde av resurser till koncernen.  

3.28 Händelser efter balansdagen 
Koncernen har beaktat ny information om 
koncernens finansiella ställning på balansdagen, 
som framkommit efter balansdagen, vid upprättande 
av koncernredovisningen. Händelser efter 
balansdagen som inte påverkar koncernens 
finansiella ställning på balansdagen, men som 
kommer att påverka koncernens finansiella ställning 
i framtiden upplyses om när de är av väsentlig 
betydelse. 

Valutakurser 

Följande valutakurser mot norska kronor (NOK) har 
använts vid konsolideringen av 
koncernredovisningen. 

 
2011 2010 

Svenska kronor (SEK)   
Resultatkurs 0,8634 0,8394 
Balanskurs 0,8701 0,8707 
Danska kronor (DKK)     
Resultatkurs 1,0460 1,0751 
Balanskurs 1,0430 1,0480 
Euro (EUR)     
Resultatkurs 7,7931 8,0065 
Balanskurs 7,7540 7,8125 
Brittiska pund (GBP)     
Resultatkurs 8,9833 9,3353 
Balanskurs 9,2829 9,0680 
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Not 4 - Betydande uppskattningar och 
värderingsfrågor  
    
   
Vid upprättandet av årsredovisningen i förhållande 
till IFRS har bolagets och koncernens ledning 
använt uppskattningar baserade på tillgänglig 
information och de förutsättningar som bedömts 
vara realistiska. Det kan uppstå situationer och 
förändringar i marknadsförhållanden som kan 
medföra att uppskattningar förändras, och därmed 
påverkar bolagets och koncernens tillgångar, 
skulder, eget kapital och resultat. 

De uppskattningar som bolaget och koncernen gjort 
bedöms vara mest betydelsefulla för följande poster: 

• Avskrivningar på anläggningstillgångar. 

• Värdering av varulager 

• Verkligt värdebedömning av tillgångar och skulder 
i samband med förvärv. 

• Netto värdering av pensionsförpliktelser. 

• Värdering av pågående entreprenadprojekt 
    
   

Förväntad livslängd på anläggningstillgångar som 
används i produktionen påverkas av den 
teknologiska utvecklingen och lönsamheten för 
respektive tillgång. Fastställande av avskrivningstid 
utgör en uppskattning av framtida förhållanden.  

Varulagret i dotterbolagen måste vid indikationer på 
värdenedgång nedskrivningsprövas mot verkligt 
värde. I dessa fall motsvaras det bokförda värdet av 
nettoförsäljningsvärdet (verkligt värde). Beräkningen 
utgör en betydelsefull uppskattning där många 
faktorer och förutsättningar måste beaktas av 
ledningen.  

Goodwill och andra immateriella tillgångar 
nedskrivningsprövas årligen. Verksamheten är i hög 
grad påverkad av konjunkturen vilket kan medföra 
betydande förändringar i verkligt värde av 
verksamheten. Koncernen påverkas särskilt av 

utvecklingen på exportmarknaderna i Europa och 
Afrika, samt av den skandinaviska 
byggkonjunkturen. Valutakurser och 
marknadsräntor påverkar också värderingen. 
Värderingen av de olika segmenten varierar 
naturligt inom ett intervall på +/- 20 %. För 
verksamheter på nya marknader kan intervallet vara 
större. Moelven fördelar anskaffningsvärdet av 
förvärvade verksamheter på förvärvade tillgångar 
och övertagna skulder baserat på verkligt 
värdebedömningar. Värderingen förutsätter att 
ledningen gör betydande efterforskningar vid val av 
metod, uppskattningar och förutsättningar. 
Väsentliga förvärvade immateriella tillgångar som 
Moelven har balanserat, omfattar kundstock och 
goodwill. Förutsättningar som ligger till grund för 
värdering av immateriella tillgångar, omfattar, men 
är inte begränsade till, fastställd genomsnittlig 
livslängd på kundrelationen beaktat kundrelationer 
som kan upphöra. Förutsättningar som ligger till 
grund för att fastställa värdet av tillgångar omfattar, 
men är inte begränsade till, återanskaffningsvärdet 
för materiella anläggningstillgångar. Ledningens 
beräkningar av verkligt värde är baserade på 
förutsättningar som antas vara rimliga, men som har 
en inneboende osäkerhet, och som en följd av detta 
kan de faktiska resultaten avvika från 
beräkningarna.    

Pensionsförpliktelser beräknas av aktuarie. 
Aktuarien beräknar förpliktelserna baserat på 
förutsättningar som lämnats av Moelvens ledning. 
Förutsättningarna utgör vår uppskattning baserat på 
marknadssituationen pr 31.12. Förutsättningarna 
baseras i hög grad på vad ”regnskapsstiftelsen” 
anbefaller, men ledningen går igenom 
förutsättningarna för att försäkra sig om att de 
motsvarar förhållandena i koncernen. Ändringar i 
förutsättningarna kan ha stor betydelse på 
pensionsförpliktelsen och det egna kapitalet. I not 
23 visas en känslighetsanalys. 

Värderingen av projekt är beroende av 
uppskattningar beträffande färdigställandegrad, 
förväntat ekonomiskt utfall, eventuella förlustprojekt, 
garantiförpliktelser och reklamationer. Ledningen i 
dotterbolagen inom segmentet Byggsystem 
använder bl a uppskattningar i form av 
erfarenhetstal vid beräkningarna. 
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Not 5 Finansiell riskhantering 
 
Riskhanteringsprinciper och 
riskhanteringsprocesser 
Genom sin verksamhet blir Moelvenkoncernen 
exponerat mot flera typer av finansiell risk. 
Koncernens finanspolicy har som huvudsyfte att 
sörja för förutsägbara och kostnadseffektiva 
finansiella ramar för den industriella verksamheten, 
och att minimera de potentiella negativa effekter 
som oförutsedda händelser på finansmarknaderna 
kan få på Koncernens kassaflöde. Koncernens 
hållning till finansiell risk är att det är den industriella 
verksamheten, framför finanstransaktioner, som 
skall skapa förutsättningarna för lönsamheten. 
I enlighet med finanspolicyn, som är antagen av 
styrelsen, utförs den finansiella riskhanteringen av 
koncernens centrala finansavdelning i samarbete 
med de olika driftsenheterna. 
 
De viktigaste finansiella riskerna och hanteringen av 
dem beskrivs nedan: 
 
5.1 Marknadsrisk 
Marknadsrisk är risken för att ett finansiellt 
instruments verkliga värde eller framtida 
kassaflöden kommer att förändras på grund av 
ändrade marknadspriser. Marknadsrisk omfattar tre 
typer av risk: valutarisk, ränterisk och annan prisrisk. 
 
5.1.1 Valuta – transaktionsrisk 
Med transaktionsrisk menas i detta sammanhang 
den valutarisk som följer av möjligheten för 
kursändringar i perioden mellan den tidpunkt en 
transaktion i utländsk valuta avtalas till den tidpunkt 
transaktionen sker.  
Cirka 20 procent av koncernens driftsintäkter 
kommer från marknader utanför Skandinavien och 
medför valutarisk. Det importeras dessutom både 
råvaror och färdigvaror från Sverige till Norge. De 

viktigaste valutorna är EUR, SEK och GBP.  
Moelven använder valutaterminer för att motverka 
större resultatsvängningar som följer av variationer i 
valutakurser. 
Koncernbolagen skall göra all valutasäkring mot 
koncernens centrala finansavdelning, som säkrar 
koncernens samlade nettoexponering vidare 
externt. 
Norska dotterbolag säkrar mot NOK, svenska mot 
SEK. Resultat från svenska dotterbolag ingår som 
en del av nettoinvesteringen i utländska dotterbolag 
och valutasäkras tillsammans med övrigt eget 
kapital. 
 
I enlighet med finanspolicyn skall nettoexponeringar 
i valuta säkras mot kurssvängningar enligt följande 
huvudprinciper: 

• Förpliktelser i valuta skall säkras med 
minst 80 procent vid avtalets ingående. 
Detta gäller huvudsakligen 
investeringsprojekt där maskiner och 
utrustning köps från utlandet.  

• Förväntad nettoexponering de kommande 
3 månaderna skall säkras.  

• Förväntad nettoexponering från 4 till 18 
månader framåt i tiden kan säkras innanför 
definerade ramar. 
 

Som en följd av de säkringsstrategier som har valts, 
måste omvärldsförändringarna vara betydande för 
att det skall få en väsentlig effekt på koncernens 
lönsamhet, dessutom kan det i säkringsperioden 
göras operativa anpassningar som kompenserar för 
de externa förändringarna. 
 
Känslighet - valuta 
Tabellen visar transaktionsvolymen för 
huvudvalutorna under 2011. 

 

 
 
Beräknad årlig nettoexponeringen utgörs troligen främst av norska enheterna import av timmer från Sverige, och 
svenska enheter export av färdiga varor till Norge. Eftersom en stor del av koncernens totala produktion sker i 
Sverige, har koncernen betydande kostnader i Sverige. Men säkrade enda norska enheter driftskostnader i kronor 
valuta. Nettointäkterna från de svenska dotterbolagen ingår i balanserade vinstmedel och valutarisk uppstår i 
samband med dessa enheter rörelseresultat och kostnader beaktas den risk med risk för omvandling till eget 
kapital. 
 
Tabellen nedan visar känslighet av resultatet före skatt för växelkursen när alla andra villkor förblir oförändrade. 
 Beräkningarna görs baserat på prisförändringen är konstant under hela året. Effekten av valutasäkringar, 
förändringar i verkligt värde av finansiella instrument för säkring och omvärdering av balansposter inte beaktas. 
 

NOK miljoner  NOK SEK EUR GBP DKK Övriga Total 
Driftsintäkter 3 619        3 014        588           266           500           72             8 060        
Driftskostnader -234          -10            -465          -30            
Nettoexponering 3 619        3 014        355           256           35             42             8 060        
Uppskattad årlig nettoexponering -293          360           230           35             40             
Säkringsvolym per 31.12.2011 med förfall <12 md 55             -91            -48            -8              -6              -99            
Säkringsandel per 31.12.2011 för de kommande 12 md 19 % 25 % 21 % 24 % 15 % 
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Baserat på historiska kursutvecklingar används det förändringar i respektive 1 och 5 öre för SEKNOK. 
Marknadsvärdet på finansiella instrument beror på balansräkningen växelkurs i förhållande till säkerheten kurser 
som har uppnåtts. Förändringar i marknadsvärde kommer att resultera i en orealiserad vinst eller förlust redovisas 
som finansiella kostnader. Tabellen nedan visar hur resultatet före skatt skulle ha påverkats av en förändring i 
balansdagen. 
Beräkningen görs på grundval av de faktiska säkringar volymer i de angivna valutorna per 31.12.2011. 
 
 

 
 
 
 
 
5.1.2 Valuta – omräkningsrisk 
Med omräkningsrisk menas i detta sammanhang valutarisk hänförligt till att balansräkningen innehåller poster 
som är noterade i utländsk valuta. För koncernbolagen blir omräkningsrisken eliminerad genom att finansiering 
sker i samma valuta som tillgångarna redovisas i.  
Av koncernens totala balansräkning är ungefär hälften knutet till verksamhet i Sverige. Balanstalen blir därmed 
påverkade av kursförhållandet mellan svenska och norska kronor. Eget kapital är till stor del säkrat mot detta 
genom att aktieinvesteringen i de flesta av koncernens svenska dotterbolag har finansierats med svenska kronor.  
 
Eget kapitals känslighet for valutakursändringar redovisas i tabellen nedan. 
 

 
 
 
5.1.3 Ränterisk 
Ränterisk är risken för att ett finansiellt instruments 
verkliga värde eller framtida kassaflöden kommer att 
förändras på grund av ändringar i marknadsräntan. 
Koncernens räntebärande nettoskuld är orsak till 
ränterisk. Huvuddelen av skulden är i svenska 
kronor, och som en följd av det är det räntenivån i 
Sverige som är viktigast för utvecklingen av 
koncernens räntekostnad. 
Koncernbolagen finansieras med lån från 
moderbolaget. All extern upplåning görs av 
moderbolaget, som även företar räntesäkring i 
enlighet med finanspolicyn. Säkringsinstrument som 
utnyttjas är vanliga ränteswappar, FRAer och 
sammansatta swappar av typer som normalt 

utnyttjas för liknande ändamål. Som mått på 
omfånget av räntesäkringen används durationen 
beräknad sammanlagt för utestående skuld och 
säkringsaffärer. Sammanlagd duration skall vara 
minst 12 månader och maximalt 36 månader. Inga 
räntesäkringsavtal ingås där löptiden överstiger 10 
år. 
 
Koncernens genomsnittliga nettoskuld under 2011 
var NOK 1 077 miljoner. Om skulden hade varit utan 
valutasäkring skulle vara en procentenhets 
förändring av räntenivån ledde till en förändring i 
koncernens finansiella kostnader för NOK 10,7 
miljoner. Enligt finanspolicyn, var dock 67,5 procent 
av koncernens nettoskuld säkras genom 

Gjennomsnitts
kurs 2011

Årlig netto
eksponering

NOK nedgång
med 10 öre

NOK nedgång
med 50 öre

NOK uppgång
med 10 öre

NOK uppgång
med 50 öre

Endring i EURNOK 7,79                    360 4,62                    23,10                  -4,62                  -23,10                

Endring i GBPNOK 8,98                    230 2,56                    12,81                  -2,56                  -12,81                

Gjennomsnitts
kurs 2011

Årlig netto
eksponering

NOK nedgång
med 10 öre

NOK nedgång
med 50 öre

NOK uppgång
med 10 öre

NOK uppgång
med 50 öre

10% endring i SEKNOK 0,86 -293 -3,41                  -17,03                3,41                    17,03                  

Kurs per 31.12
NOK nedgång

med 10 öre
NOK nedgång

med 50 öre
NOK uppgång

med 10 öre
NOK uppgång

med 50 öre

EUR 7,75                    -1,15                  -5,76                  1,15                    5,76                    

GBP 9,28                    -0,52                  -2,62                  0,52                    2,62                    

Beløp i NOK miljoner 2011 2010
10 % ändring i SEK/NOK 66,7      58,2      
10 % ändring i EUR/NOK 0,1        0,1        

10 % ändring i DKK/NOK 2,4        2,4        

10 % ändring i GBP/NOK 0,3        0,2        

Total effekt av ovanstående 69,5      60,9      
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användning av finansiella instrument för säkring, 
främst ränteswappar, där rörlig ränta byts till fast 
ränta. 
Market värdeförändringar av instrument 
ränteförändringar redovisas i det finansiella 
resultatet och kommer att ha en motsatt effekt 
resultat, men påverkar inte kassaflödet. Den 
orealiserade post från rena instrument kommer 

normalt att vara större än de insåg posterna, 
eftersom marknadsvärdet är relaterat till förfall av 
instrumentet. 
 
Beräknad effekt på resultatet före skatt med en 
förändring i räntor och avkastningskurvor i framtiden 
visas i tabellen nedan. 

 
 

 
 
 
5.1.4 Annan prisrisk 
Annan prisrisk är risken för att ett finansiellt 
instruments verkliga värde eller framtida 
kassaflöden kommer att förändras på grund av 
ändringar i marknadspriser (bortsett från ändringar 
som beror på ränterisk eller valutarisk), oavsett om 
ändringarna orsakas av faktorer som är specifika för 
det enskilda finansiella instrumentet eller 
instrumentets villkor, eller av faktorer som påverkar 
alla liknande finansiella instrument som omsätts på 
marknaden. 
 
Priset på elkraft är en annan viktig faktor som 
påverkar koncernens lönsamhet. Via koncernens 
elleverantörer köps det årligen in ca. 185 GWh 
elkraft på kraftbörsen Nasdaq OMX. 
I enlighet med koncernens finanspolicy skall 
behovet av elkraft säkras mot prisfluktuationer för att 
säkerställa stabilitet och förutsägbarhet. Förväntat 

kraftbehov prissäkras innanför givna maximi-  och 
minimiramar genom terminshandel på Nasdaq OMX 
med en säkringshorisont på maximalt 5 år.  
 
Priset på elkraft är noterat i EUR. Koncernens 
kraftkostnad påverkas därmed både av 
prisändringar och av valutakursändringar. 
Koncernens årliga elkraftförbrukning har varit relativt 
stabil, bortsett från den ökning som beror på 
rörelseförvärv. 
Tabellen nedan illustrerar effekten på resultat före 
skatt vid en ändring av priset på elkraft med +/- 1 
EUR per MWh vid olika kursnivåer för EURNOK. 
Den indirekta valutakursexponeringen ses inte som 
ett inbäddat derivat eftersom priset på elkraft är 
noterat i EUR. Hänsyn har tagits till denna 
exponering vid beräkning av valutaexponering netto 
för koncernen. 

 

 
 
Effekten på resultatet före skatt valutakursförändringar på den totala konsumtionen per år där som visas i tabellen 
nedan: 

 
 
Den indirekta växelkursen exponering inte vara ett inbäddat derivat, eftersom elpriserna är denominerade i euro. 
Exponeringen beaktas vid beräkning av nätet valutaexponeringen för gruppen. 
 

Belopp i NOK miljoner
Gjennomsnittlig

NRBG 2011

Genomsnittlig
a andelen 
säkrade

Ränteförändring
- 50 bp

Ränteförändring
+ 50 bp

Den beräknade räntekostnaden, 100% flytande 1 077,2                  5,4                       -5,4                       
Säker andel påverkas inte av marknadens svängningar 67,5 % -3,6                      3,6                        
Nettoeffekt på den årliga räntekostnader före orealiserade poster 1,8                       -1,8                       

Orealiserade vinster / förluster på säkringsinstrument som redovisas -17,9                    16,4                      
Den totala effekten inklusive orealiserad värdeförändring -16,2                    14,6                      

Förbrukning Resultateffekt
Belopp i NOK miljoner i GWh i EUR 1.000 7,50                 7,75               8,00               
Ökning av priset 1 euro / MWh 185 -185,00              -1,39                -1,43              -1,48              
Andel säkrade enl. policy är den genomsnittliga 72,5% 134,13                1,01                 1,04               1,07               

Sensitivitet med hänsyn säkring -50,88                 -0,38                -0,39              -0,41              

EURNOK

Förbrukning Pris 
Belopp i NOK miljoner i GWh EUR/MWh 7,50                 7,75               8,00               
Årlig förbrukning 185 35 48,56               50,18             51,80             
Förändringar i kostnader för byte av valuta EURNOK från 7,50 1,62               3,24               

EURNOK
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Tabellen nedan visar känsligheten för förändringar i prisnivån för el. terminer på Nasdaq OMX. Utgångspunkt i 
säker volym per 31.12.2011 och under förutsättning att priset kurvan för terminskontrakt förändras med 1 
euro/MWh. 
 
 

 
 
 
5.1.5 Likviditetsrisk 
Likviditetsrisk är risken för att koncernen ska få 
svårigheter med att fullgöra åtaganden som är 
förenade med finansiella förpliktelser vilka regleras 
med likvida medel eller andra finansiella tillgångar. 
 
Koncernens lånefinansiering består av två 
långfristiga kreditlöften med limiter på MNOK 1 050 
som löper till maj 2015 och MNOK 300 som löper till 
maj 2016. Till avtalen hör allmänna 
standardklausuler avseende eget kapital, soliditet 
och skuldsättningsgrad. Per 31. december 2011 var 
koncernens nyckeltal bättre än de avtalade 
nivåerna. Förutom de långfristiga kreditlöftena har 
koncernen även outnyttjade kreditlimiter i bank på 
sammanlagt cirka MNOK 240 Kreditlimiterna 
förnyas årligen. 
Långsiktiga kassaflödesprognoser utarbetas i 
samband med strategi- och budgetprocessen. 
Finansavdelningen övervakar utnyttjandet av 

kreditlöftena ställt mot det långsiktiga 
likviditetsbehovet för att säkerställa koncernens 
långsiktiga finansiering. 
 
Kassaflödesprognoser på kort sikt utarbetas i de 
olika koncernbolagen och rapporteras veckovis till 
koncernens finansavdelning som sammanställer 
prognoserna och övervakar koncernens samlade 
prognostiserade likviditetsbehov. Baserat på 
prognoserna ansvarar finansavdelningen för att 
koncernen har tillräcklig likviditet för att klara av den 
löpande verksamheten. Överskottslikviditet används 
för att reglera långfristiga skulder. Kortfristiga 
placeringar företas endast i undantagsfall. 
 
Som en följd av årliga säsongsvariationer i 
råvarutillgång och marknadsaktivitet, varierar 
koncernens arbetskapital med MNOK 300 – 400 
från den högsta nivån i maj/juni till den lägsta nivån i 
november/december. 

 

 
 
5.1.6 Återfinansieringsrisk 
Återfinansieringsrisk är risken för att det uppstår 
problem med att återfinansiera koncernens 
långfristiga skuld. 
I enlighet med koncernens finanspolicy skall 
återstående löptid på finansieringen vara minimum 
1 år.  
Koncernen baserer sin långfristiga finansiering på 
syndikerade lån placerade hos några få utvalda 
finansiella institut med vilka koncernen har 
samarbetat över en längre tid. Bakgrunden till det är 

vikten av de finansiella institutens satsning på 
trämekanisk industri, kombinerat med 
branschkompetens, kännedom om riskprofil och 
säsongs- och konjunkturvariationer.  
Dagens finansiering är upplånad genom 
pantsättning av tillgångar och med 
överträdelseklausuler knutna till nyckeltal från 
balansräkningen. Låneavtalen innehåller inga 
resultatavhängiga överträdelseklausuler. 
 

Sikret Sensitivitet
Belopp i NOK miljoner volum i MWh i EUR 1.000 7,50                 7,75               8,00               
Säkringar enligt IAS 39 om personlig bruk (konsumtion i No 175 879            175,88                1,32                 1,36               1,41               
Säkringar på marknaden aktiveras enligt IAS 39 230 733            230,73                1,73                 1,79               1,85               

Sum 406 612            406,61                3,05                 3,15               3,25               

EURNOK

Förfallotider, räntebärande skulder 

MNOK  2012 2013 2014 2015 2016 2017 + Total 

Skulder till kreditinstitut 7,9 6,9 4,9 744,2 291,9 2,4 1 058,3 

Finansiell leasing 19,4 9,7 7,2 3,9 3,6 10,3 54,1 

Långfristig räntebärande skulder 27,3 16,6 12,1 748,1 295,5 12,7 1 112,4 

Kortfristiga räntebärande skulder 27,3 
Långfristiga räntebärande skulder 1 085,1 
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5.1.7 Kreditrisk 
Kreditrisk uppstår i transaktioner med derivat, 
insättning i banker och finansiella institut förutom 
transaktioner med kunder, inklusive utestående 
fordringar och fasta avtal. 
Koncernen har som huvudregel att endast 
genomföra finansiella transaktioner med de 
finansiella institut som deltar i den långsiktiga 
finansieringen av koncernen. Inget av de instituten 
har en kreditrating som är lägre än A hos de största 
ratingföretagen. Koncernen följer samma 
huvudregel när det gäller bankinsättningar och 
placeringar.  
I enlighet med koncernens finanspolicy skall 
kreditförsäljning endast ske mot tillfredsställande 
säkerheter i form av kredittförsäkringar eller 
garantier. Koncernens ramavtal för kredittförsäkring 
har genomförts med en motpart som är välkänd på 
marknaden och som har en kredittrating på A. 
Vid enskilda tillfällen är det inte möjligt att uppnå 
tillfredsställande säkerhet för kreditförsäljning. 
Koncernen har därför inrättat en intern funktion som 
fastställer interna kreditgränser och som följer upp 
kreditförsäljningen. 
 
5.2 Risk hänförlig till kapitalförvaltning 
Koncernens målsättning för kapitalförvaltningen är 
att: 

- Säkerställa fortsatt drift för koncernen för 
att ge en tillfredsställande och förutsägbar 
avkastning till ägarna 

- Säkerställa ett tillräckligt stort finansiellt 
handlingsutrymme för att nå den fastställda 
målsättningen om tillväxt 

- Ge nödvändig tillit på marknaden för extern 
upplåning för att hålla kapitalkostnaderna 
nere 
 

Styrelsens utdelningspolitik har som utgångspunkt 
att bidra till att Moelvens aktieägare får en 
förutsägbar och tillfredsställande direktavkastning 
på sin aktieinvestering. Huvudregeln i koncernens 
utdelningspolitik föreslår en utdelning som 
motsvarar 50 procent av resultatet efter skatt, givet 
att tillfredsställande hänsyn har tagits till koncernens 
finansiella ställning i övrigt och till övriga 
kapitalkällor.  
 
Styrelsen har en soliditet på minst 40 procent som 
målsättning, en nivå som är lämplig med tanke på 
de konjunktursvängningar som har förekommit de 
senaste åren.  Dessutom har Moelvens verksamhet 
ett säsongsmässigt cykliskt behov av arbetskapital 
som ger stora variationer i soliditeten. 
 
Koncernen har en målsättning om en 
skuldsättningsgrad på 50 procent för den 
säsongsmässiga normalbalansen. 
 
Skuldsättningsgraden beräknas genom att nettot av 
de räntebärande skulderna delas med det egna 
kapitalet.  
 

 
 
  Beløp i NOK miljoner 2011 2010

Räntebärande skulder 1 109,4 914,8    
Räntebärande fordringar 25,5      26,2      
Netto räntebärande skuld 1 083,9 888,6    

Summa eget kapital 1 540,0 1 755,4 

Skuldsättningsgrad 0,70      0,51      
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Not 6 - Segmentsredovisning     
     
6.1 – Nyckeltal för koncernen och olika segment    
       
Kriterier för indelning i divisioner 
Divisionerna är indelade i segment efter Moelvens tre kärnverksamheter; Timber, Wood och Byggsystem. 
Dessutom finns det en Övrig division där de resterande enheterna ingår. Divisionerna består av självständiga 
dotterföretag med verksamheter som är klart definierade inom divisionen. Alla transaktioner mellan divisionerna 
genomförs på sedvanliga affärsmässiga villkor. Indelningen i divisioner avviker från den formella juridiska 
ägarstrukturen. 
 
Koncernledningen utgör koncernens högsta beslutsfattare under styrelsen. Koncernledningen styr, fördelar 
resurser och bedömer lönsamhet baserat på rapporteringen från driftsegmenten. 
 
Segmenten är indelade efter vem som är kund. Timber har i huvudsak industrikunder, Wood har i huvudsak 
slutförbrukare och byggvarukedjor som kunder och Byggsystem har kunder i bygg- och anläggningsbranschen. 
Segmentet Övriga är resterande företag som i stort sett utgörs av moderbolag, virkesförsörjning och bioenergi. 
Speciellt i Timber och Wood är det mycket samarbete mellan segmenten, men det förekommer interna 
transaktioner mellan alla fyra segmenten. Transaktioner mellan segmenten avtalas på villkor efter principen om 
armlängds avstånd. Intäkter från kunder utanför segmentet rapporteras till koncernledningen efter samma 
principer som i koncernredovisningen. 
 
Koncernledningen har störst fokus på följande nyckeltal; Nettoomsättning, rörelseresultat, netto 
rörelsekapitalbinding, sysselsatt kapital och avkastning på sysselsatt kapital, räntebärande skulder samt 
investeringar. 
 
De redovisningsprinciper som ligger till grund för segmentrapporteringen är samma som ligger till grund för 
koncernredovisningen, vilka är beskrivna i not 3.    
     
 

 
 

Nyckeltal
Belopp i Miljoner NOK 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010
Försäljning till externa kunder 8 059,9 7 184,5 1 956,3 2 020,0 2 852,0 2 628,4 2 651,7 2 159,8 599,9 376,3
Försäljning till interna kunder 0,0 0,0 437,8 416,4 80,4 55,5 14,1 11,7 2 000,4 1 379,7
Rörelsens intäkter 8 059,9 7 184,5 2 394,1 2 436,4 2 932,4 2 683,9 2 665,8 2 171,5 2 600,3 1 756,0
Av- och nedskrivningar 225,9 212,1 90,3 85,9 89,5 83,5 36,0 34,9 10,0 7,9
Rörelseresultat 12,9 253,9 -52,4 94,7 57,6 96,2 50,8 92,2 -43,0 -29,2
Andel i intresseföretags resultat -0,7 -2,3 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 0,0 0,0
Finansiella intäkter 12,4 12,3 2,5 1,7 2,9 3,1 7,5 9,9 114,1 119,6
Värdeförändring finansiella instrument -60,1 34,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -60,1 32,7
Finansiella kostnader -76,9 -52,4 -27,5 -15,5 -30,9 -24,8 -3,0 -6,5 -130,2 -131,1
Resultat före skattekostnad -112,4 245,7 -78,1 80,9 29,6 74,5 55,3 93,3 -119,2 -8,0
Rörelsemarginal i procent 0,2 % 3,5 % -2,2 % 3,9 % 2,0 % 3,6 % 1,9 % 4,2 % -1,7 % -1,7 %
Kassaflöde från rörelsen 238,8 466,0 37,9 180,6 147,1 179,7 86,8 127,1 -33,0 -21,3
Anläggningstillgångar 1 745,4 1 608,9 755,4 708,8 695,5 624,2 233,6 233,8 60,9 18,9
Varulager 1 343,9 1 309,6 404,7 433,8 701,1 701,3 123,2 114,9 114,9 59,6
Kundfordringar 946,5 917,3 226,0 283,9 344,4 302,2 367,3 361,2 252,6 203,9
Leverantörsskulder 536,8 482,1 191,0 161,6 167,7 193,6 186,9 153,5 231,4 185,9
Pågående projekt (netto) -26,0 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -26,0 5,4 0,0 0,0
Netto rörelsekapital, % av rörelseintäkter 21,4 % 24,4 % 18,4 % 22,8 % 29,9 % 30,2 % 10,4 % 15,1 % 5,2 % 4,4 %
Totalt kapital 4 333,9 4 167,7 1 592,2 1 545,5 1 975,7 1 797,2 1 217,9 1 208,4 2 343,3 2 077,1
Räntebärande skulder 1 097,1 914,8 436,9 377,7 594,6 496,4 63,6 79,4 779,6 577,0
Icke räntebärande skulder 1 696,8 1 496,6 405,6 400,7 613,1 525,2 691,1 579,3 529,8 397,0
Sysselsatt kapital 2 637,0 2 671,1 1 186,6 1 144,8 1 362,6 1 271,9 526,7 629,1 1 813,7 1 680,2
Avkastning på sysselsatt kapital 0,5 % 10,2 % -4,3 % 9,1 % 4,6 % 8,5 % 10,0 % 17,5 % 0,5 % 1,1 %
Eget kapital 1 540,0 1 755,4 749,8 767,1 768,0 775,6 463,1 549,7 1 034,1 1 102,7
Soliditet 35,6 % 42,1 % 47,1 % 49,6 % 38,9 % 43,2 % 38,0 % 45,5 % 44,1 % 53,1 %
Investeringar 386,6 255,2 144,2         112,0         169,5    66,3      38,1      58,9      34,8      18,0
Antal årsanställda 3 482 3 270 692 643 1 114 952 1 542 1 542 134 133
Sjukfrånvaro i % 5,2 % 5,2 % 4,1 % 4,2 % 5,2 % 5,0 % 6,0 % 6,0 % 3,1 % 2,7 %
H1 värde 16,4 19,3 20,8 17,8 13,9 23,7 17,8 18,3 0,0 0,0

Koncern Timber Wood Byggsystem Övriga
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Avstämning mellan segmentsrapporteringen över rörelsens intäkter, resultat före skatt, tillgångar och skulder 
samt andra väsentliga förhållanden. 
 

 
 
6.2 – Geografiska segment 

           
            Vid presentationen av geografiska segment visas rörelsens intäkter baserat på kundens geografiska tillhörighet. 

 

 
 
Ingen av kunderna står för mer än 10 % av intäkterna 
      
      
Presentationen av antal anställda, anläggningstillgångar, sysselsatt kapital och investeringar viss utifrån 
tillgångarnas geografiska läge.     
       

 
 

Rörelsens intäkter 2011 2010
Rörelseintäkter enligt segmentsrapporter 10 592,6 9 047,8
Eliminering av interna transaktioner 2 532,7 1 863,3
Konsoliderade rörelseintäkter 8 059,9 7 184,5

Resultat före skatt 2011 2010
Årets resultat enligt segmentrapporter -112,4 243,0
Eliminering av interna transaktioner 0,0 0,0
Konsoliderat resultat före skatt -112,4 243,0

Tillgångar 2011 2010
Totala tillgångar enligt segmentrapporter 7 129,1 6 628,2
Eliminering av interna poster -2 795,2 -2 460,5
Konsoliderade totala tillgångar 4 333,9 4 167,7

Skulder 2011 2010
Totala skulder enligt segmentrapporter 4 114,3 3 432,7
Eliminering av interna poster -1 320,4 -1 021,3
Konsoliderade totala skulder 2 793,9 2 411,4

Belopp i Miljoner NOK 2011 2010

Norge 3 229,9 3 139,6
Sverige 3 398,1 2 342,1
Danmark 313,6 359,2
Storbritanien 267,1 294,6
Tyskland 157,9 179,6
Övriga Europa 432,1 481,4
Övriga Asien 67,7 172,4
Övriga Afrika 120,2 201,2
Övriga länder 73,3 14,4
Summa 8 059,9 7 184,5

Rörelsens intäkter

Belopp i Miljoner NOK 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Norge 1 793,0 1 824,0 895,1 846,6 1 341,2 1 413,9 211,0 148,6
Sverige 1 635,0 1 390,0 847,5 735,9 1 269,8 1 228,0 175,2 106,0
Danmark 42,0 44,0 2,5 3,0 23,1 25,2 0,4 0,6
England 8,0 8,0 0,3 0,2 2,8 2,8 0,0 0,0
Tyskland 3,0 3,0 0,0 0,0 1,4 1,0 0,0 0,0
Nederländerna 1,0 1,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0
Summa 3 482,0 3 270,0 1 745,4 1 585,7 2 638,5 2 671,1 386,6 255,2

Antal anställda Anläggningstillgångar Sysselsatt kapital Investeringar
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Not 7 – Nettoomsättning 
 

 

I nettoomsättningen för koncernen har elimineringar av interna leveranser av varor och tjänster mellan 
koncernföretag skett med 5 070 Miljoner NOK (4 121 Miljoner NOK). 

 
Not 8 - Rörelseförvärv     
     
Moelven slutförts tre rörelseförvärv under 2011 och två under 2010. Följande tabell visar de ersättning och 
övertagna tillgångar och skulder vid förvärvstidpunkten.   
  
 

 
 
 
Den 17 oktober 2011 övertog det nybildade bolaget Moelven Profil AS verksamheten i konkursboet H-Profil AS 
och H-Profil Grinder AS. Den förvärvade verksamheten producerar i huvudsak komponenter i trä till 
fönsterindustrin i Norge. De har verksamhet på Kirkenær och på Grinder och omsatte drygt 80 Miljoner NOK år 
2010. Bolaget hade 38 anställda vid förvärvstidpunkten. Köpeskillingen uppgick till 37 Miljoner NOK. Goodwill 
förelåg ej. Verksamheten ingår i division Timber. 
Den 20 juni 2011 förvärvade det nybildade bolaget Moelven Vänerply AB verksamheten i plywood-tillverkaren 
Vänerply AB.  Vänerply ligger i Otterbäcken och tillverkar plywoodprodukter av gran och furu.  Fabriken har en 

Belopp i Miljoner NOK 2011 2010

Försäljning av varor 6 020,2 5 502,8 
Försäljning av tjänster / serviceavtal 189,0     183,1     
Intäkter från entreprenadkontrakt 1 824,3 1 469,9 
Nettoomsättning 8 033,5 7 155,8 

Belopp i Miljoner NOK Not 2011 2010

Förvärvspris
Likvida medel 89,2 61,0
Summa ersättningar för förvärvade verksamheter 89,2 61,0

Aktiverade belopp av identifierbara tillgångar och skulder 
som följer med förvärven;
Likvida medel 0,0 2,9
Materiella anläggningstillgångar 66,8 51,6
Kundrelationer inkluderat i immateriella tillgångar) 10a 0,0 26,3
Finansiella tillgångar 0,0 1,3
Varulager 39,0 86,9
Kundfordringar och övriga fordringar 4,3 42,3
Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder -24,5 -50,0
Räntebärande långfristiga skulder 0,0 -67,0
Räntebärande kortfristiga skulder 0,0 -29,6
Pensionsförpliktelser 0,0 -1,5
Skattefordringar/Skatteskulder 0,0 -9,3

Summa identifierbara tillgångar och skulder 85,5 53,8

Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 -6,1
Goodwill 10a 3,7 13,3

Summa 89,2 61,0
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produktionskapacitet på cirka 90 000 m3 eller cirka 6 miljoner m2 plywood per år. Företaget Vänerply AB hade en 
omsättning på 300 MSEK år 2010 med 166 anställda per juni 2011. Den viktigaste marknaden för bolaget är 
Nordeuropa med tonvikt på Skandinavien. Köpeskillingen var 55,5 MSEK. Goodwill förelåg ej. Verksamheten 
ingår i division Wood. I tabellen ovan har beloppen från detta förvärv omräknats till NOK med kursen per 20 juni 
2011. 
     
Den 31 mars 2011 köpte Moelven Elektro AS alla aktierna i K-elektro AS, ett elektroföretag med sju anställda 
beläget på Raufoss. Bolaget har en historisk årsomsättning på cirka åtta miljoner. Verksamheten är till 100 
procent inom segmentet industriautomation och har all sin omsättning genom service- och ramavtal. 
Köpeskillingen uppgick till 4,2 MNOK varav 3,6 MNOK i goodwill. Verksamheten ingår i division Byggsystem. 
     
Den 1 juni 2010 förvärvade Moelven Industrier ASA alla aktierna i Sør-Tre Bruk AS som är en ledande aktör på 
tryckimpregnerat material och träskyddsmedel i Norge. Sør-Tre Bruk AS har huvudkontor och 
produktionsanläggning i Kragerø kommun och har 30 anställda. Bolaget har bytt namn till Moelven Sør-Tre AS. I 
samband med köpet Sør-Tre Bruk AS medföljde bolagets ägarandel på 67,11 % av aktierna i Granvin Bruk AS. 
Granvin Bruk AS är beläget i Hardanger och har 40 anställda. Bolaget som har bytt namn till Moelven Granvin 
Bruk AS är ett kombinerat sågverk och hyvleri och ingår i Moelvens Wood division. Förvärvspriset var 50 MNOK 
varav 11,9 MNOK redovisades som goodwill. 
 
Moelven Industrier ASA har efter förvärvet av Moelven Sør-Tre AS ökat sin ägarandel i Moelven Granvin Bruk AS 
till 87,95 %.   
     
Den 1 juni 2010 förvärvade Moelven Industrier ASA alla aktierna i Eco Timber AS som har kontor och lager i 
Stange och som har 4 medarbetare. Eco Timber AS verkar på den norska marknaden via grossister med 
produkter som sibiriskt lärkträ, värmebehandlat trä och olika golv. Omsättningen är ca 30 millioner kronor för år 
2010. En stor del av försäljningen är projektrelaterad, där man hittar lösningar i nära samarbete med arkitekter. 
Bolaget har bytt namn till Moelven Wood Prosjekt AS och ingår i Moelvens Wood division. Förvärvspriset var 11 
MNOK varav 1,4 MNOK redovisades som goodwill. 
 
   
Koncernens intäkter och vinster från förvärvade företag:    
                                                                

Moelven Profil AS har från 17 oktober 2011 bidragit med NOK 6,6 miljoner intäkter och minus NOK 1,8 miljoner till 
årets resultat. 

Moelven Vänerply AB övertagande 20 juni 2011 har bidragit med 146,0 miljoner i intäkter och minus 3,4 miljoner 
kronor till årets resultat. Hade företaget konsoliderats under hela 2011, hade företaget bidragit med SEK 261 
miljoner i intäkter och minus SEK 10,1 miljoner till årets resultat. 

Moelven Sør-Tre AS var konsoliderat 1 juni 2010 och sannolikt bidragit med NOK 79,9 miljoner i intäkter och 
minus NOK 1,0 miljoner till årets resultat i 2010. Hade företaget konsoliderats fr.om 1.1.2010, hade företaget 
bidragit med NOK 135,7 i intäkter och NOK 0,0 miljoner till årets resultat i 2010.  

Moelven Granvin Bruk AS var konsoliderat 1 juni 2010 och har sannolikt bidragit med NOK 67,7 miljoner i intäkter 
och minus SEK 2,0 miljoner till årets resultat i 2010. Hade företaget konsoliderats from 1.1.2010, hade företaget 
bidragit med NOK 107,6 mill i intäkter och SEK 0,9 miljoner nettoresultat under 2010. 

Moelven Wood Projektet AS var konsoliderat 1 juni 2010 och bidrog med NOK 13,2 miljoner i intäkter och minus 
NOK 0,2 miljoner till årets resultat i 2010. Hade företaget konsoliderats fr.om 1.1.2010, hade företaget bidragit 
med NOK 25,6 miljoner i intäkter och NOK 0,3 miljoner till årets resultat under 2010. 
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Not 9 - Materiella anläggningstillgångar 
 

 
 
  

Belopp i Miljoner NOK Mark

Byggnader och 
annan fast 
egendom

Maskiner 
och tekniska 

anläggn.

Inventarier, 
verktyg & 

installation Summa 

Anskaffningsvärde per 1.1.2010 67,7 722,6 2 355,3 178,3 3 323,9
Inköp 1,1 46,9 197,8 9,0 254,8
Försäljning 0,0 0,0 0,0 -0,7 -0,7
Förvärv av verksamhet 2,3 26,6 22,1 0,6 51,6
Omklassificeringar 1,3 18,4 23,1 3,8 46,6
Omräkningsdifferenser 0,0 -0,5 -2,9 -0,1 -3,5
Anskaffningsvärde per 31.12.2010 72,4 814,0 2 595,4 190,9 3 672,7
Ack avskrivningar enligt plan 1.1.2010 0,0 409,9 1 380,0 134,9 1 924,8
Försäljning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets av- och nedskrivningar 0,0 37,0 157,1 14,0 208,1
Ack. avskrivningar enligt plan 31.12.2010 0,0 446,9 1 537,1 148,9 2 132,9

Bokfört värde 1.1.2010 67,7 312,7 975,3 43,4 1 399,1
Bokfört värde 31.12.2010 72,4 367,1 1 058,3 42,0 1 539,8

 
Planenliga avskrivningstider framgår av not 3.10

Anskaffningsvärden per 31.12.2010 72,4 814,0 2 595,4 190,9 3 672,7
Inköp 11,4 59,8 296,9 13,8 382,0
Försäljning -2,2 -6,2 -1,3 -0,3 -10,0
Förvärv av verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Omklassificeringar 6,7 -3,5 -31,3 3,6 -24,5
Omräkningsdifferenser 0,1 0,0 0,3 0,0 0,4
Anskaffningsvärden per 31.12.2011 88,4 864,2 2 860,0 208,1 4 020,6
Ack avskrivningar enligt plan 1.1.2010 0,0 446,9 1 537,1 148,9 2 132,9

Försäljning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets av- och nedskrivningar 0,0 36,9 167,3 13,7 218,0
Ack. avskrivningar enligt plan 31.12.2011 0,0 483,8 1 704,4 162,6 2 350,9

Bokfört värde 31.12.2010 72,4 367,1 1 058,3 42,0 1 539,8
Bokfört värde 31.12.2011 88,4 380,4 1 155,5 45,5 1 669,7

 
Planenliga avskrivningstider framgår av not 3.10
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Not 10 a - Immateriella tillgångar 
 

 
 
 
  

Belopp i Miljoner NOK Goodwill

Andra 
immateriella 

tillgångar Summa

Anskaffningsvärde per 1.1.2010 0,0 7,5 7,5
Inköp 0,0 3,6 3,6
Försäljning 13,3 26,3 39,5
Förvärv av verksamhet 0,0 0,0 0,0
Omklassificeringar 0,0 0,0 0,0
Omräkningsdifferenser 0,0 0,0 0,0
Anskaffningsvärde per 31.12.2010 13,3 37,4 50,6
Ack avskrivningar enligt plan 1.1.2010 0,0 1,5 1,5
Försäljning 0,0 0,0 0,0
Årets av- och nedskrivningar 0,0 4,0 4,0
Ack. avskrivningar enligt plan 31.12.2010 0,0 5,5 5,5

Bokfört värde 1.1.2010 0,0 6,0 6,0
Bokfört värde 31.12.2010 13,3 31,9 45,2
Planenlig avskrivningsprocent 0 % 20 %

Anskaffningsvärden per 31.12.2010 13,3 37,4 50,6
Inköp 0,0 4,6 4,6
Försäljning 3,6 0,0 3,6
Förvärv av verksamhet 0,0 0,0 0,0
Omklassificeringar 0,0 0,0 0,0
Omräkningsdifferenser 0,0 0,0 0,0
Anskaffningsvärden per 31.12.2011 16,9 42,0 58,9
Ack avskrivningar enligt plan 1.1.2010 0,0 5,5 5,5
Försäljning 0,0 0,0 0,0
Årets av- och nedskrivningar 0,0 7,9 7,9
Ack. avskrivningar enligt plan 31.12.2011 0,0 13,3 13,3

Bokfört värde 31.12.2010 13,3 31,9 45,2
Bokfört värde 31.12.2011 16,9 28,7 45,6
Planenlig avskrivningsprocent 0 % 20 %
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Not 10 b - Nedskrivningstest av goodwill    
  
      
Balanserad goodwill i koncernen utgör per 31.12.2011 MNOK 16,9. Denna är i huvudsak hänförlig till förvärven av 
Sør-Tre Bruk AS, Granvin Bruk AS och Eco Timber AS vilka blev genomförda under 2010 (se not 8). De tre 
förvärvade bolagen ligger alla i Wood divisionen och det är divisionens verksamhet som anses vara den 
kassagenererade enheten som goodwillen skall testas mot.  
 

 
 
Goodwill testas på den nivå som koncernledningen övervakar, vilket är grupper av kassagenererande enheter 
(KGE). Återvinningsbart belopp av KGE är beräknat genom att ta utgångspunkt i historiska tal for KGE:s, men där 
förväntningar om moderat tillväxt i totalmarknaden har lagts in. Det gäller även Moelvens marknadsandel och 
priserna på produkterna. Enligt ledningens uppfattning är detta rimligt att anta då det sker en betydande 
utveckling av nya produkter och teknologier inom dessa områden.  
Räntan som är används för diskontering av kassaflöden är 13 %. Detta är baserat på en riskfri ränta på 4,5 % 
med tillägg av en riskpremie på 8,5 %. Riskpremien är baserad på observationer av liknande bolag och 13 % är 
också avkastningskravet som ledningen har satt vid investeringar.  
Nedskrivningstesterna är beräknade under förutsättning om fortsatt drift för KGE med följande uppskattningar: 
 
– Uppskattning av försäljningspriser är baserat på interna och externa analyser 
– Inflationen beräknas till 2 % / år 
– Dagens kostnadsbas är ansedd att reflektera framtiden 
– För test av goodwill har ledningen använt en 4-års period med ett antagande utan tillväxt. 
 
Det skedde ingen nedskrivning av goodwill varken under 2011 eller 2010. 
 
Maximal exponering för möjlig nedskrivning av goodwill är på 16.9 MNOK. Det är ett belopp som inte är väsentligt 
för koncernen. Vi har beräknat känsligheten för nedskrivningsvärderingarna. En ändring med 1 % i 
diskonteringsräntan, försäljning eller kostnader medför inte någon nedskrivning i koncernräkenskaperna. 
 

 
 
  

Belopp i Miljoner NOK

Bokfört värde av Goodwill 2011 2010
Sør-Tre/Granvin/Eco 13,3        13,3
Andra enheter 3,6           0,0
Summa 16,9        13,3

Belopp i Miljoner NOK
 Goodwill vid 

årets slut 
 
Nedskrivning 

Goodwill vid 
årets slut Nedskrivning

Timber 0,0 0,0 0,0 0,0
Wood 13,3 0,0 13,3 0,0
Byggsystemer 3,6 0,0 0,0 0,0
Total goodwill 16,9 0,0 13,3 0,0

2011 2010

Segment - Grupper av kassagenererande enheter (KGE):
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Not 11 a – Personalkostnader 

 

 

 

11 b Genomsnittligt antal anställda   

Genomsnittligt antal anställda för år 2011 var 3 376 och för 2010 var det 3 131. Moelven hade 3 482 anställda vid 
slutet av 2011, att jämföra med 3 270 anställda vid slutet av 2010. 

  

11 c Ersättningar till revisor 

 

 

Not 12 - Finansiella intäkter och kostnader 

    

Belopp i Miljoner NOK 2011 2010

Lön och sociala avgifter 1 541,3   1 360,3   
Pensionskostnader - avgiftsbestämda pensionsplaner 40,0        24,5        
Pensionskostnader - förmånsbestämda pensionsplaner 24,6        -6,4         
Summa 1 605,9   1 378,4   

Belopp i Miljoner NOK, utbetalat under räkenskapsåret 2011 2010

Lagstadgad revision 4,5 3,8
Övriga revisionstjänster 0,1 0,1
Skatterådgivning 0,1 0,1
Övriga tjänster 0,3 0,8
Summa 5,0 4,8

Belopp i Miljoner NOK 2011 2010

Finansiella intäkter 13,6        12,3        
Finansiella kostnader -78,2       -52,4       

Finansiella intäkter
Ränteintäkter från kreditinstitut 0,9           0,8           
Valutakursvinster 11,5        8,1           
Övriga finansiella intäkter 1,2           3,4           
Summa finansiella intäkter 13,6        12,3        

Finansiella kostnader
Ränte- och provisionskostnader till kreditinstitut -2,0         -1,8         
Räntekostnader på långfristiga finansieringslösningar -58,3       -38,1       
Valutakursförluster -12,6       -7,4         
Övriga finansiella kostnader -5,3         -5,1         
Summa finansiella kostnader -78,2       -52,4       
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Not 13 – Skatt 
 

 
 
 
 
  

Belopp i Miljoner NOK
2011 2010

Aktuell skatt 20,6 40,2
Uppskjuten skatt -47,2 25,9
Skatt -26,6 66,1

2011 2010
Aktuell skatt 20,6 40,2
Justering av skatt hänförlig till tidigare år 0,0 0,0
Summa aktuell skatt 20,6 40,2

Belopp i Miljoner NOK 2011 2010
Resultat före skatt -112,4 245,8

Skatt beräknat på koncernens genomsnittliga skattesats -30,7 65,8
Skatteeffekt av:
Resultat i intresseföretag -0,2 0,0
Permanenta skillnader 4,3 0,3
Annat
Skatt i resultaträkningen -26,6 66,1

2011 2010
Genomsnittlig skattesats 23,7 % 26,9 %

Belopp i Miljoner NOK

Skatt på poster förda mot övrigt totalresultat
Före 
skatt

Skatte-
kostnad Efter skatt Före skatt

Skatte-
kostnad Efter skatt

Poster som inte omklassificeras till resultaträkningen
Aktuariella vinster/förluster på förmånsbestämda pensionsplaner -49,0 13,7 -35,3 -49,8 13,9 -35,9

Poster som kan b li omklassificerade till resultaträkningen
Omräkningsdifferenser -5,8 0,0 -5,8 40,6 0,0 40,6
Andel av intresseföretags övrigt totalresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets övrigt totalresultat (efter skatt) -54,8 13,7 -41,1 -9,2 13,9 4,7

2011 2010

Avstämning av skatt beräknat mot koncernens genomsnittliga skattesats och skattekostnad enligt 
resultaträkningen:
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Not 14 Uppskjuten skatt     
    
Uppskjuten skattefordran och skatteskuld nettoredovisas när det föreligger en juridisk rätt till kvittning. 
 
Tabellen nedan visar förutsättningarna som har utgjort underlag för bokförd uppskjuten skattefordran och 
uppskjuten skatteskuld: 
 

 
 
Koncernen har totalt 63,3 Miljoner NOK i framtida underskottsavdrag per 31.12.2011. Av detta är 30 Miljoner NOK 
från norska företag där ägarandelen överstiger 90 %. Dessa framtida underskott kommer koncernen att kunna 
tillgodogöra sig av genom framtida koncernbidrag. 16,5 miljoner NOK av totalt underskottsavdrag avser ett norskt 
företag där ägarandelen är under gränsen för koncernbidrag. I detta företag är ledningen i gång med en 
kartläggning av möjliga produktionsförbättringar för att öka lönsamheten. Företaget har inte slutfört kartläggningen 
vid tidpunkten för att avge koncernredovisningen. Den uppskjutna skattefordran har behållits i balansen i 
avvaktan på slutredovisning från företaget. Den sista delen av underskottsavdraget, 7,3 miljoner NOK, avser 
Danmark. Här har ledningen påbörjat åtgärder för att förbättra lönsamheten och det antas att företaget kommer 
att kunna generera framtida skattepliktiga överskott som försvarar den uppskjutna skattefordran, se även not 31.
    
 

14.1 Tillgångar och skulder som utgör underlag för uppskjuten skatt:

Belopp i Miljoner NOK 2011 2010

Temporära skillnader
Förlustreserv på fordringar -6,8 -6,2
Varulager 28,0 18,3
Avsättningar för kostnader -18,3 -34,5
Övriga kortfristiga temporära skillnader -5,0 29,0
Delsumma kortsiktiga temporära skillnader -2,0 6,6
Materiella anläggningstillgångar 252,5 257,6
Kapitalvinster och förluster 6,0 7,0
Pensionsmedel 4,5 0,0
Pensionsförpliktelser -209,3 -169,7
Övriga långfristiga poster 188,0 199,8
Delsumma långfristiga poster 241,7 294,7
Aktiverbara underskottsavdrag -63,3 -31,0
Netto temporära skillnader 176,5 270,3

Uppskjuten skattefordran 12,5 9,6
Uppskjuten skatteskuld 56,5 95,3
Netto uppskjuten skatteskuld / netto uppskjuten skattefordran 44,0 85,7

14.2 Uppskjuten skatt (tillgång) från framtida underskottsavdrag 

Belopp i Miljoner NOK 2011 2010

Norge 15,7 8,6
Sverige 0,0 0,0
Danmark 1,8 0,0
Summa uppskjuten skattefordran underskottsavdrag 17,5 8,6
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Not 15 - Övriga aktier och andelar 
 

 
 
1) Combino AS har inte konsoliderats eftersom bolaget är bildat av Moelven Utvikling AS med sikte på ett temporärt majoritetsinnehav.
       
Not 16 - Andelar i intresseföretag och joint ventures 

 

 

1) Bolaget har ett avvikande räkenskapsår med balansdag 31.08. Resultatet för 4 månader är oväsentligt för Moelvenkoncernen. Det har därför inte utarbetats något periodbokslut 31.12. Bolaget bildades i 
slutet av 2010, det finns därmed inga jämförelsetal för år 2010. 
2) Bolaget har inte upprättat 2011 årsredovisningar inom 28.2.2012. Tillgångar och intäkter tas in på samma sätt som under 2010. Resultat erhålls från periodisk rapportering från bolaget. 

14.3 Analys av årets uppskjutna skatt
2011 2010

Nettoskuld uppskjuten skatt 1. januari 85,7 58,8
Uppskjuten skatt i årets resultat -45,3 25,9
Övrigt totalresultat hänförligt till (OCI) pensioner 13,7 13,9
Poster direkt mot eget kapital 0,0 0,0
Omräkningsdifferenser och övrigt -10,1 -12,9
Nettoskuld uppskjuten skatt 31. december 44,0 85,7

Belopp i tusental NOK
Ägarandel 

i % 

Bolagets 
aktie

kapital
Ägd andel 

Moelven 
Nominellt 

värde
Bokfört 

värde 31.12
Innehav Moelven Industrier ASA;
Tretorget AS 9.0 % 222 200 20 100
Övriga  31
Summa Moelven Industrier ASA  131

Innehav i andra koncernföretag;
Transportfellesskapet Østlandet AS 25.0 % 500 250 100 126
Transportselskapet Nord AS 12.5 % 500 125 63 64
MNAB Holding AB ( Naturbränsle) 10.7 % 1405 SEK 1500 150 139
Svenskt Limträ AB 33.0 % 100 SEK 333 33 44
Combino AS 1) 66.4 % 151 10000 100 165
Övriga  307
Summa i andra koncernföretag 845
Summa koncern 976

Belopp i Miljoner NOK 2011 2010

Bokfört värde 31.12.10 13,2 10,6
Andel av årets resultat -0,7 -2,3
Förvärv 0,0 5,0
Omräkningsdifferenser -0,1 -0,1
Andel av övrigt totalresultat 0,0 0,0
Bokfört värde 31.12.11 12,4 13,2

Belopp i Miljoner NOK

2010 Till-
Namn Hemvist gång Skulder Intäkter Resultat Bokfört värde Ägd andel
Land Sag AS Norge 9,0 5,8 12,0 -0,4 3,2 30,0 %
Weda Skog AB 1) Sverige 2,6 0,0 0,0 0,0 2,6 30,0 %
Gamla Weda Skog i Karlstad AB Sverige 258,5 251,2 1 119,2 -1,9 7,3 50,0 %
Eco Timber Sverige AB Sverige 0,0 51,0 %

270,1 257,0 1 131,2 -2,3 13,2

2011 Till-
Namn Hemvist gång Skulder Intäkter Resultat Bokfört värde Ägd andel
Land Sag AS 2) Norge 9,0 6,5 12,0 -0,7 2,5 30,0 %
Weda Skog AB 1) Sverige 34,0 31,4 165,4 0,0 2,6 30,0 %
Gamla Weda Skog i Karlstad AB Sverige 21,8 14,5 181,2 0,0 7,3 50,0 %

64,8 52,4 358,6 -0,7 12,4



Moelven Årsredovisning 2011 
  

53 

Not 17 – Varulager 

 

 

Det redovisade värdet på varulagret som ställts som säkerhet i 2011 var NOK 18,3 miljoner och under 2010 var 
NOK 29,3 miljoner. 

 

 

Not 18 - Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar 

 

 

En del av utestående fordringar är säkrade i form av bankgarantier eller annan form av säkerhet. Det anses inte 
vara någon kreditrisk på kunder inom offentlig sektor. I övrigt hänvisas till not 5, finansiell risk.  
Övriga fordringar består av periodiseringar, förskottsbetalningar och rörelserelaterade poster. En stor del av 
koncernens kundfordringar är säkrade genom kreditförsäkring.  

  

Belopp i Miljoner NOK 2011 2010

Råvaror, förnödenheter och halvfabrikat 533,0     563,3     
Produkter i arbete 131,2     134,1     
Färdiga varor och handelsvaror 676,7     611,7     
Förskottsbetalningar till leverantörer 3,0         0,4         
Sum varelager 1 343,9 1 309,6 

Varulager värderat till anskaffningsvärde 993,5     865,5     
Varulager värderat till verkligt värde 350,5     444,1     
Sum varelager 1 343,9 1 309,6 

Belopp i Miljoner NOK Not 2011 2010

Kundfordringar
Kundfordringar, nominellt värde 951,2 921,8
Avsättning för befarade kundförluster -4,7 -4,5
Upparbetat ej fakturerat 19 76,9 114,6
Bokfört värde av kundfordringar 1 023,5 1 031,9

Årets konstaterade kundförluster 1,7 1,1
Ändring i avsättning för befarade kundförluster -0,2 -0,1
Resultateffekt från kundförluster 1,9 1,2

Övriga kortfristiga fordringar
Mervärdesskatt, fordran 80,9 88,0
Övriga fordringar 110,5 80,0
Totala övriga kortfristiga fordringar 191,4 168,0
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Valutafördelning av brutto kundfordringar    
  

 

*) 2010 fördelningen är gjord utifrån förhållandena för fördelningen 2011. Detta har skett utifrån en värdering av 
kostnad och nytta samt det faktum att det inte längre är någon risk i fordringarna för år 2010. 
  

    

Belopp i Miljoner NOK 2011 2010 *
NOK 497,7 482,3
SEK 377,7 366,0
EUR 35,8 34,7
DKK 16,5 16,0
GBP 21,5 20,9
Andra valutor 1,9 1,9
Summa 951,2 921,8

Åldersfördelning av brutto kundfordringar

Belopp i Miljoner NOK 2011 2010 *
Under 30 dagar förfallet 411,8 399,1
31 til 60 dagar förfallet 19,2 18,7
61 till 90 dagar förfallet 20,7 20,0
91 till 180 dagar förfallet 15,0 14,6
Över 180 dagar förfallet 3,8 3,7
Totalt förfallna kundfordringar 470,6 456,1
Fordringar inom kreditvillkoren 480,6 465,7

Sum 951,2 921,8
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Not 19 - Projekt under utförande 

 

 

 

För projekt i annans regi företas det en månatlig fakturering, med betalning per. 30 dagar. Faktureringen sker 
normalt i takt med utförandet av arbetet, men man har också betalningsplaner som inte svarar mot 
färdigställandegraden. 

För projekt görs det periodisering av både intäkter och kostnader. Upparbetad intäkt som inte är fakturerad förs 
under posten "Upparbetat, ej fakturerat". Fakturerad intäkt som inte är intjänad (framtunga betalningsplaner) förs 
under posten "Förskott från kunder" under övriga kortfristiga skulder, se not 25.  

För respektive projekt används bara en av dessa poster.  Man visar således projekten netto, endera som fordran 
på kund eller som skuld till kund.  

Periodisering av kostnader (utfört, ej fakturerat) redovisas som leverantörsskuld, medan avsättningar för 
reklamationer på avslutade projekt redovisas som reklamationsavsättning, eller motsvarande.   

Belopp i Miljoner NOK
Note 2011 2010

Omsättningsfördelning
Projektomsättning 1 824,3          1 469,9          
Servicekontrakt 189,0             183,1             
Försäljning av varor 726,0             598,7             
Summa 2 739,3          2 251,7          

Resultatfört på projekt under utförande *)
Ackumulerade intäkter 1 170,5 1 118,6
Ackumulerade kostnader 1 003,5 932,7
Ackumulerat bidrag 167,1 185,9

Förlustprojekt under utförande **) 38,0 0,0

2011 2010
Upparbetat ej fakturerat 18 76,9 114,6
Förskott från kunder 25 73,1 92,1
Kostnadsperiodisering (+ skuld / - fordran) 20,5 18,8

*) Pågående projekt, ej levererat till kund
**) Förväntad förlust på dessa projekt har kostnadsförts i resultatet
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Not 20 - Likvida medel 

 

 

 

  

Belopp i Miljoner NOK 2011 2010

Behållning hos Bank 31.12. 25,5       26,2       
Outnyttjade krediter 31.12. 590,3     555,2     
Spärrade tillgångar 0,0 0,0
Likvida medel 31.12. 615,8     581,4     

Not 21 - Resultat per aktie hänfört till moderbolagets ägare

Resultat per aktie

2011 2010

Årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare -83,2 181,1
Genomsnittligt antal aktier 129,5 129,5
Resulat per aktie -0,64 1,40

Eget kapital per aktie

2011 2010
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 1 526,7 1 738,5
Genomsnittligt antal aktier 129,5 129,5
Eget kapital per aktie 11,8 13,4

I kassaflödesanalysen är det bara ändringar i behållning hos bank som har medtagits i beräkningen över 
förändring i likvida medel för perioden.

Resultat per aktie är beräknat genom att dela årets resultat som är hänförligt till moderbolagets ägare med ett vägt 
genomsnitt av antal utestående ordinarie aktier under året, efter avdrag för egna aktier. 

Eget kapital per aktie är beräknat genom att dela eget kapital som är hänförligt till moderbolagets ägare med ett 
vägt genomsnitt av antalet utestående ordinarie aktier under året, efter avdrag för egna aktier.
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Not 22 - Skuld till kreditinstitut 

 

 

 

  

Belopp i Miljoner NOK 2011 2010 2011 2010

Syndikerade lån 0,0 0,0 1 026,3 701,0
Bilaterala lån 4,9 39,0 21,9 24,9
Finansiell leasing 19,4 5,6 34,7 54,1
Andra långfristiga lån 3,0 2,4 2,2 4,0

Totala räntebärande skulder 27,3 47,0 1 085,1 784,0

Långfristiga skulder per avluta

Belopp i Miljoner NOK 2011 2010

NOK 310,6 224,8
SEK 801,8 606,2

Totalt 1 112,4 831,0

Förfaller inom 1 år Förfaller efter 1 år

22.1 - Lån mot säkerhet i tillgångar

Belopp i Miljoner NOK 2011 2010

Checkräkningskredit 0,0 11,2
Långfristiga lån 23,3 63,9
Totalt 23,3 75,1

22.2 - Bokfört värde av pantsatta tillgångar

Belopp i Miljoner NOK 2011 2010

Maskiner och tekniska anläggningar 19,0 68,8
Byggnader och annan fast egendom 10,0 34,8
Mark 2,3 5,6
Varulager 18,3 29,3
Kundfordringar 6,3 6,8
Totalt 55,8 145,3
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Not 23 - Pensionskostnader och 
pensionsförpliktelser   

Pensionsplaner 

Balanserade pensionsmedel och 
pensionsförpliktelser gäller framförallt koncernens 
norska bolag. 

Koncernens förmånsbestämda pensionsplan 
stängdes under 2005. Den förmånsbestämda 
pensionsplanen innebär en pension på cirka 60 % 
av slutlönen vid fyllda 67 år och full intjäningstid på 
30 år. Alla nyanställda omfattas av en 
avgiftsbestämd pensionsplan. 

Den avgiftsbestämda pensionsplanen har en 
risktäckning vid funktionshinder på ungefär 60 
procent (med periodisering) och är en lösning med 
bättre villkor än de lagstadgade minimislösningarna 
rörande pensioner. Mer än hälften av bolagets 
anställda omfattas nu av den avgiftsbestämda 
pensionsplanen. 

Koncernen är skyldig att ha tjänstepensionsplaner i 
enlighet med lagar om obligatorisk tjänstepension. 
Pensionsplanerna uppfyller lagens krav. 

Säkrade arrangemang 

För några av koncernens säkrade pensionsplaner är 
pensionsmedlen större än pensionsförpliktelserna. 
Överfinansieringen i de arrangemangen bedöms 
möjliga att utnyttja i enlighet med lag om 
företagspension. 

Osäkrade arrangemang 

Osäkrade arrangemang är relaterade till 
avtalsbunden pension (AFP) och andra garanterade 
pensionsförpliktelser. De beräknas i enlighet med 
IFRS om pensionskostnader. Den gamla AFP-
ordningen avvecklades under 2010. Som en följd av 
lagändringen blev AFP-förpliktelsen reducerad med 
cirka 25 Miljoner NOK under 2010, och delvis även 
under 2011. Det föreligger inga osäkrade 
pensionsförpliktelser för vilka hänsyn inte har tagits i 
ovanstående beräkning. 

Den nya AFP-ordningen infördes i avtalet som LO 
och NHO ingick den 2:a april 2008 som en del av 
löneuppgörelsen. I avtalet förutsätts att staten ska 
bidra till att pensionsnivån (summan av "folketrygd" 
och nya AFP) minst skulle motsvara nivån på gamla 
AFP. Ordningen infördes genom åtgärder i den 
kollektiva ordningen för avtalsbunden pension 
(AFP).  Nya AFP beräknas som ett livslångt tillägg 
till ålderspensionen från "folketrygden" med 
möjlighet att kombinera pension och arbetsinkomst 
utan minskning av pensionen. Den nya AFP-
ordningen i privat sektor infördes som en kollektiv 
ordning (Kollektiv ordning för AFP) genom att de tre 
parterna (LO, Spekter och finansnäringen) går 
samman. Ny AFP-ordning är definierad som en 
förmånsbaserad flerföretagsordning i 
redovisningsmässiga sammanhang. Företaget har 
gett de anställda ett löfte om en livslång pension på 
en fastställd nivå.  

I nuläget föreligger det inte tillräcklig information för 
att en beräkning av verkligt värde ska kunna göras. 

Nya AFP finansieras genom en årlig premie som 
fastställs som en procent av lönen mellan 1 och 
7,1G. Premien för 2011 har fastställts till 1,4 % och 
för 2012 till 1,75 %. Premien redovisas som 
pensionskostnad. 

Koncernens utländska bolag 
 
Flera av koncernens utländska bolag ger sina 
anställda ett pensionserbjudande utifrån avtalade 
individuella avgiftsbestämda pensionsplaner. 
I Sverige ingår de flesta anställda i ett kollektivt 
tjänstepensionsavtal. Denna ordning definieras som 
en ”multi-employer plan”. Tjänstemän födda före 
1979 ingår i en ITP-lösning (Individuell 
TjänstePension) vilken är definierad som en 
förmånsbestämd pensionsplan. Då det inte är 
möjligt att med rimlig säkerhet uppskatta de framtida 
ersättningarna på individnivå i de planerna är det 
inte möjligt att redovisa planerna som 
förmånsbestämda. Planerna redovisas därför som 
avgiftsbestämda pensionsplaner. Tjänstemän som 
är födda efter 1979 ingår i en ITP-lösning som är 
definierad som avgiftsbestämd och därför 
behandlad som en avgiftsbestämd pensionsplan i 
redovisningen. 
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23.1 – Ekonomiska och aktuariella förutsättningar 

Följande ekonomiska förutsättningar ligger till grund:

2011 2010
Avkastning på pensionsmedel 4,80 % 5,00 %
Diskonteringsränta 3,30 % 4,00 %
Årlig löneökning 4,00 % 4,00 %
Årlig G-reglering 3,75 % 3,75 %
Årlig reglering av pensioner under utbetalning 2,50 % 2,50 %
Uttagsbenägenhet AFP 50,00 % 50,00 %

Genomsnittlig arbetsgivaravgift 14,10 % 14,10 %

23.2 - Bokförd pensionsförpliktelse
Belopp i Miljoner NOK   

2011 2010
Nuvärdet av de säkrade pensionsförpliktelserna 459,3 402,8
Nuvärdet av de osäkrade pensionsförpliktelserna 47,4 56,5
Totalt nuvärde av pensionsförplktelserna 506,7 459,4
Verkligt värde på pensionsmedel 325,8 310,1
Arbeidsgiveravgift av netto pensionsförpliktelse -24,4 -20,4
Bokförd pensionsförpliktelse -205,3 -169,7

23.3 – Pensionskostnader

Belopp i Miljoner NOK  2011 2010

Årets intjäning av pensionsrättigheter 16,2 15,7
Räntekostnad på pensionsförpliktelserna 17,8 18,2
Förväntad avkastning på pensionsmedel -15,5 -18,1
Resultatförd nettoförpliktelse vid övergång till ny AFP-ordning 0,0 -26,9
Resultatförda ändringar och avkortningar av planen -0,5 -1,4
Administrationskostnader 3,6 3,5
Arbetsgivaravgift 3,0 2,6
Pensionskostnad ssäkrade och osäkrade förmånsbestämda planer 24,6 -6,4
Kostnader för avgiftsbestämda planer och andra pensionskostnader 40,0 24,5
Resultatförd pensionskostnad (netto) 64,6 18,1
Varav pensionskostnad beräknad för avtalsbunden pension (AFP) 1,6 -21,3
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1) Beräkning av den förväntade avkastningen er baserad på fjärde kvartalet 2011. 
Faktisk avkastning per 31.12.2011 visar en värdejustering och en bokförd avkastning i den samlade portföljen på 2,4 respektive 
3,5 procent. Det betyder att aktuarien vid beräkningen har tagit hänsyn till att tillförd avkastning inte förväntas bli högre än den 
garanterade räntan dvs. 3 % 
 

 
 
23.6 - Känslighetsanalys:     
    
Tabellen nedan visar en uppskattning av potentiella effekter vid en ändring av vissa förutsättningar för 
förmånsbestämda pensionsplaner i Norge. 
Uppskattningarna baseras på fakta och omständigheter per 31. december 2011. Faktiska resultat kan i väsentlig 
grad avvika från uppskattningarna.    
   

 
       
 

23.4 – Pensionsförpliktelser och pensionsmedel

Belopp i Miljoner NOK 
2011 2010

Säkrade Osäkrade Summa Säkrade Osäkrade Summa
Förändring brutto pensionsförpliktelse: 
Pensionsförpliktelse 1.1. 402,8 56,5 459,4 355,5 80,7 436,2
Nuvärdet av årets pensionsintjäning 16,2 0,0 16,2 14,5 1,2 15,7
Räntekostnad på pensionsförpliktelserna 15,9 1,9 17,8 15,8 2,4 18,2
Inbetalningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Aktuariella  vinster och förluster 35,8 5,8 41,6 26,8 1,9 28,7
Pensionsutbetalningar -11,4 -16,4 -27,8 -10,4 -5,9 -16,3
Förpliktelser övertagna genom rörelseförvärv 0,0 -0,4 -0,4 0,7 -23,8 -23,1
Avkortning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Brutto pensionsförpliktelse 31.12 459,3 47,4 506,7 402,8 56,5 459,4

Förändringar brutto pensionsmedel:
Verkligt värde pensionsmedel 1.1 308,5 308,5 300,7 300,7
Förväntad avkastning på pensionsmedel 15,5 15,5 18,1 18,1
Aktuariella vinster och förluster -6,2 -6,2 -18,1 -18,1
Premieinbetalningar 18,2 18,2 18,0 18,0
Utbetalning av inbetalda pensioner -11,4 -11,4 -10,2 -10,2
Rörelseförvärv 0,0 0,0 0,1 0,1
Verkligt värde pensionsmedel 31.12 324,6 0,0 324,6 308,5 0,0 308,5

2011 1) 2010
Den faktiska avkastningen på pensionsmedlen var 3,0 % 5,7 %

23.5 - Investeringsprofil pensionsmedel vid slutet av året (i genomsnitt)

Huvudkategori 2011 1) 2010
Aktier 10,4 % 18,7 %
Obligationer 48,6 % 48,6 %
Fast egendom 18,0 % 17,6 %
Annat 23,0 % 15,1 %
Summa 100,0 % 100,0 %
1) Fördelningen under 2011 är per 30.09.2011 då slutlig fördelning per 31.12.2011 inte föreligger från 
aktuarien vid tidpunkten för koncernredovisningen

Belopp i Miljoner NOK 
Förändring i pension: -1% +1% -1% +1% -1% +1% -1% +1%
Netto pensionsförpliktelse 66,0 -63,7 -54,1 52,3 21,3 -42,9 -44,5 39,6
Periodens netto pensionskostnad 0,8 -0,9 -5,1 6,5 3,1 -3,4 -5,8 7,7

Diskonteringsränta Löneändring G-reglering Pensionsreglering
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Not 24 – Garantiavsättningar 
 

 
 
Förskott från kunder gäller fakturerad intäkt på projekt, som inte är upparbetad (fakturerat, ej upparbetat). 
I övrigt hänvisas till not 19, projekt.    
  

Garantiansvar i projekt

Garantiavsättningar 2011 2010
Garantiavsättning pr 1.1 11,1 10,8
Utnyttjat under året -1,6 -0,9
Årets reverseringar -0,6 -0,5
Avsatt under året 2,1 1,7
Garantiavsättningar 31.12 11,0 11,1

Andra garantier
2011 2010

Lånegarantier/finansiella garantier 59,5 47,0

Not 25 - Övriga kortfristiga skulder

Övriga kortfristiga skulder Note 2011 2010
Förskott från kunder 19 73,1 92,1
Upplupna semesterlöner 150,7 135,2
Avsättningar för bonus 97,9 80,0
Upplupna kostnader och övriga skulder 315,0 231,6
Summa övriga kortfristiga skulder 636,6 538,9
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Not 26 - Finansiella instrument     

26.1 Bokfört värde av finansiella tillgångar och skulder fördelade per kategori 31.12.2011: 
  

 

  

Miljoner NOK Fordringar

Verkligt värde 
(förändring över 

resultatet) Bokfört värde Verkligt värde

Finansiella fordringar

Kundfordringar 946,5 0,0 946,5 946,5
Övriga fordringar 191,3 0,0 191,3 191,3
Finansiella instrument 0,0 4,0 4,0 4,0
Behållning på bank mm 25,5 0,0 25,5 25,5

Totalt 1 163,3 4,0 1 167,3 1 167,3

Miljoner NOK

Skulder 
bokförda 

till 
nominellt 

värde

Verkligt värde 
(förändring över 

resultatet) Bokfört värde Verkligt värde

Finansiella skulder

Skulder till kreditinstitut 1 053,3 0,0 1 053,3 1 053,3
Finansiell leasing 54,1 0,0 54,1 54,1
Övriga långfristiga skulder 5,0 0,0 5,0 5,0
Finansiella instrument 0,0 65,8 65,8 65,8
Leverantörsskulder 536,8 0,0 536,8 536,8
Checkkredit 0,0 0,0 0,0 0,0

Totalt 1 649,2 65,8 1 715,0 1 715,0
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Bokfört värde av finansiella tillgångar och skulder fördelade per kategori: 31.12.2010  

      

      

Miljoner NOK Fordringar

Verkligt värde 
(förändring över 

resultatet) Bokfört värde Verkligt värde

Finansiella fordringar

Kundfordringar 917,3 0,0 917,3 917,3
Övriga fordringar 168,0 0,0 168,0 168,0
Finansiella instrument 0,0 23,1 23,1 23,1
Behållning på bank mm 26,2 0,0 26,2 26,2

Totalt 1 111,5 23,1 1 134,6 1 134,6

Miljoner NOK

Skulder 
bokförda 

till 
nominellt 

värde

Verkligt värde 
(förändring över 

resultatet) Bokfört värde Verkligt värde

Finansiella skulder

Skulder till kreditinstitut 765,3 0,0 765,3 765,3
Finansiell leasing 59,7 0,0 59,7 59,7
Övriga långfristiga skulder 11,2 0,0 11,2 11,2
Finansiella instrument 0,0 25,7 25,7 25,7
Leverantörsskulder 482,1 0,0 482,1 482,1
Checkkredit 79,0 0,0 79,0 79,0

Totalt 1 397,3 25,7 1 423,0 1 423,0
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26.2 Nominellt värde av Finansiella Instrument 
 

 
 
 
 
Tabellen visar den nominella bruttovärde i NOK. 
Försäljningen av utländsk valuta är försäljning av utländsk valuta mot NOK och SEK. Beräkning av nominellt 
värde förmodligen görs med det nominella värdet på SEK, omräknas till tillräckligt balansdagen. 
Köp av utländsk valuta är huvudsakligen försäljning av SEK mot nog, och försäljning kronor till euro. 
Energi kontrakt köps terminskontrakt för el.  
     
       
26.3 Verkligt värde nivåer   
     
Nivå 1: Noterat pris på en aktiv marknad för en identiskt lika tillgångar eller skulder 
Nivå 2: Värdering baserad på andra observerbara faktorer än noterat pris (använt i nivå 1), endera direkta 
           eller indirekta (utläst av priser) för tillgången eller skulden. 
Nivå 3: Värdering baserad på faktorer som inte är hämtade från observerbara marknader. 
             (Icke-observerbara förutsättningar) 
 

Miljoner NOK 2011 2010

Räntederivat
Förfall inom 1 år 0,0 87,1          
Förfall 2 - 5 år 345,8    130,6        
Förfall 6 - 10 år 354,5    195,9        

Totalt 700,3    413,6        

Valutaderivat, terminskontrakt för försäljning av främmande valuta
Förfall 0-6 md 149,1 171,2
Förfall 7-12 md 26,4 52,6
Förfall >12 md 0,0 8,3

Totalt 175,5 232,1

Valutaderivat, terminskontrakt för köp av främmande valuta
Förfall 0-6 md 77,1 74,4
Förfall 7-12 md 1,8 7,9
Förfall >12 md 0,0 0,0

Totalt 78,9 82,3

Elkraftsderivat
Förfall inom 1 år 31,1 29,0
Förfall 1-2 år 44,8 30,7
Förfall 3-4 år 3,1 0,0

Totalt 78,9 59,7

Kraftderivater behandlet etter unntaksregel i IAS 39 om innkjøp til eget bruk:

Förfall inom 1 år 22,8 26,4
Förfall 1-2 år 29,3 37,2
Förfall 3-4 år 9,2 9,7

Totalt 61,3 73,4

Per 31 December
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26.4 Verkliga värden som påverkat uppställningen över finansiell ställning

31.12.2011

Miljoner NOK Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total

Tilgångar
Finansielle instrumenter til valutasikring 0,0 4,0 0,0 4,0
Summa tilgångar 0,0 4,0 0,0 4,0

Skulder
Finansielle instrumenter til rentesikring 0,0 55,1 0,0 55,1
Finansielle instrumenter til prissikring av el.kraft 10,7 0,0 0,0 10,7
Summa skulder 10,7 55,1 0,0 65,8

Skulder etter unntaksregel i IAS 39 *
Finansielle instrumenter til prissikring av el.kraft 5,8 0,0 0,0 5,8
Sum ikke bokførte skulder 5,8 0,0 0,0 5,8

31.12.2010

Miljoner NOK Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total

Tilgångar
Finansielle instrumenter til valutasikring 0,0 10,6 0,0 10,6
Finansielle instrumenter til prissikring av el.kraft 14,5 0,0 0,0 14,5
Summa tilgångar 14,5 10,6 0,0 25,1

Skulder
Finansielle instrumenter til rentesikring 0,0 25,4 0,0 25,4
Summa skulder 0,0 25,4 0,0 25,4

Tilgångar etter unntaksregel i IAS 39 *
Finansielle instrumenter til prissikring av el.kraft 19,2 0,0 0,0 19,2
Sum ikke bokførte tilgångar 19,2 0,0 0,0 19,2

*) Instrumentene er i henhold til unntaksregelen i IAS 39 om innkjøp til eget forbruk holdt utenfor regnskapet.

Tabellen nedan visar finansiella instrument till verkligt värde enligt respektive värderingsmetod. 
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Not 27 - Aktiekapital och Överkursfond 
 

 
 
 
 
Not 28 - Ersättningar till koncernledningen, styrelsen och "bedriftsförsamlingen" 
     
28.1 – Aktier i Moelven Industrier ASA ägda av medlemmar i bedriftsförsamlingen, styrelsen och 
koncernledningen.     
      

 

År       Typ av ändring

Ändring 
aktiekapital i 

MNOK

Totalt 
aktiekapital i 

MNOK
Ändring i 

antal aktier
Summa antal 

aktier
2004   Riktad emission vid förvärv av Are-Gruppen 52,5 647,7 10 500 000 129 542 384

Översikt aktier och aktieslag per 31.12.10
Antal aktier 129 542 384
Antal egna aktier 1 100
Antal stamaktier 129 541 284
Nominellt belopp  NOK 5,-
Aktiekapital 647 711 920
Antal aktier i genomsnitt 129 541 284

Översikt aktier och aktieslag per 31.12.11
Antal aktier 129 542 384
Antal egna aktier 1 100
Antal stamaktier 129 541 284
Nominellt belopp  NOK 5,-
Aktiekapital 647 711 920
Antal aktier i genomsnitt 129 541 284

Aktieägare Antal aktier

Ägarandel av 
stam-aktier i 

%
Glommen Skog BA Norge 32 486 396 25,08 %
Eidsiva Vekst AS Norge 30 803 177 23,78 %
Agri MI AS Norge 20 535 452 15,85 %
Viken Skog BA Norge 15 378 530 11,87 %
Mjøsen Skog BA Norge 15 221 334 11,75 %
AT Skog BA Norge 9 442 026 7,29 %
Havass Skog BA Norge 5 202 676 4,02 %
7 största ägarna 129 069 591 99,64 %
Övriga 949 aktieägare 471 693 0,36 %
Summa 956 aktieägare 129 541 284 100,00 %

Senaste endring av moderbolagets aktiekapital:

Moelven Industrier ASA med dotterföretag har per 31.12.11 ett innehav av egna aktier på totalt 1 100 aktier.

Bedriftsforsamlingen Ersättare Styrelsen Koncernledningen

Even Mengshoel (leder) 1266 Marit Olive Lindstad 0 Sverre Leiro 0 Hans Rindal 1106
Mikael Løken 0 Børre Rogstadkjærnet 0 Egil Magnar Stubsjøen 0 Johan Padel 750
Olav A. Veum 0 Knut Aas 0 Elisabeth Krokeide 0 Bjarne Hønningstad 750
Rolf Th. Holm 0 Thorvald Grini 0 Terje Johansen 0 Lars Atterfors 750
Gudbrand Gulsvik 0 Helge Evju 0 Elisabeth Bjøre 0
Maren Kyllingstad 0 Anne Nysæther Sagstuen 0 Martin Fauchald *) 0 Gemensamma tjänster
Thor Svegården 0 Ola Syverinsen 0 Gunde Haglund *) 0
John Arne Ulvan 0 Jan Kollsgård 0 Morten Kristiansen 500
Rolf Ellevold *) 0 Trond Sønes *) 0 Ersättare Kristin Vitsø Bjørnstad 500
Ann Christine Löfborg *) 0 Ove Gunnarsson *) 0 Morten Sveiverud 405
Lennart Perez *) 0 Jörgen Weman *) 0 Per Simon Slettebø 0 Olof Sidèn 133
Bjarne Undem *) 0 John-Inge Lorentsen *) 0 Heidi Ekrem 0

Lars Håkan Karlsson *) 0
Iver Melby *) 0

*) Arbetstagarrepresentant *) Arbetstagarrepresentant *) Arbetstagarrepresentant
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28.2 – Regler för fastställande av löner och andra 
ersättningar till koncernledningen 
    
Bakgrund 
Enligt "allmennaksjeloven § 6-16a" har styrelsen i 
Moelven Industrier ASA utarbetat riktlinjer om 
fastställande av löner och andra ersättningar till 
ledande anställda i koncernen. Riktlinjerna som blev 
fastställda på Bolagsstämman 9 maj 2011 har varit 
styrande för räkenskapsåret 2011. Motsvarande 
riktlinjer som blir framlagda inför Bolagsstämman för 
behandling 24 april 2012, kommer att vara styrande 
för räkenskapsåret 2012.  
 
Följande personer omfattas 
Reglerna omfattar koncernledningen i Moelven 
Industrier ASA. Med koncernledningen avses 
koncernchef och divisionschefer. 
 
Generellt 
Moelven skall ha den lönenivå och övriga 
anställningsvillkor som är nödvändig för att kunna 
behålla och rekrytera en ledning med god 
kompetens och kapacitet för att nå de målsättningar 
som är uppsatta. 
 
Lön 
Moelven har som huvudprincip att ledande anställda 
skall ha fast lön. Lönen justeras årligen, normalt 
med verkan från 1 juli. 
 
Andra förmåner 
Moelven skall ha andra förmåner i form av 
exempelvis fri bil, fri tidning och fri telefoni där detta 
underlättar arbetet och anses som rimligt i 
förhållande till praxis på marknaden i övrigt. 
 

Bonus och andra variabla inslag i ersättningarna 
Utöver huvudprincipen med fast lön önskar 
styrelsen att det skall vara möjligt att använda andra 
variabla former för ersättningar vid tillfällen när detta 
kan vara lämpligt. Bonus kan användas i begränsad 
utsträckning och efter speciella avtal och skall i så 
fall vara direkt avhängigt rörelseresultatet. 
    
Ersättningar hänförliga till aktier, etc 
Moelven har inte former för ersättningar som är 
relaterade till aktier eller utvecklingen av aktiekursen 
för bolag inom koncernen, detsamma gäller 
teckningsrätter och optioner. Vid eventuell 
etablering av dylika regler, skal reglerna omfatta ett 
stort antal anställda och liknanden ersättningar skall 
utgöra en mindre andel än den fasta lönen. 
 
Pensionsreglemente 
Moelven skall ha pensionsvillkor som är i nivå med 
marknaden i hemlandet i övrigt. Nyanställda skall 
anslutas till avgiftsbestämda pensionsplaner. 
Moelven skall i grunden ge samma möjlighet för 
anställda som tidigare har haft förmånsbestämda 
pensionsplaner. 
 
Avgångsvederlag och Uppsägningslön 
Vid krav från bolagets sida om omedelbar 
uppsägning skall ledningen som standard ha rätt till 
lön i 18 månader med avdrag för lön som intjänas 
hos eventuell ny arbetsgivare under denna period. 
 
Föregående räkenskapsår 
Ledningens policy under föregående räkenskapsår 
har varit i linje med innehållet i denna förklaring. 
 
Styrelsen förbehåller sig rätten till att avvika från 
antagna riktlinjer när det i ett enskilt fall finns grund 
för det. Om styrelsen avviker från riktlinjerna skall 
skälen för detta anges i styrelseprotokoll. 
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28.3 – Ersättningar till ledande befattningshavare, etc. 
 
 

 
 
Koncernchefen och divisionscheferna i Timber och Wood har vid upphörande av anställningsförhållandet 18 
månaders uppsägningslön med avdrag för lön från ny arbetsgivare. Divisionschefen inom Byggsystem har ett 
motsvarande avtal som gäller i 12 månader. 
     
Se not 28.2 , Regler om fastställande av lön och andra ersättningar till koncernledningen.  
 

 
 
Styrelsens ordförande erhåller NOK 290 000 och styrelsens medlemmar NOK 110 000 i årlig ersättning. 
Styrelsens suppleanter erhåller NOK 5 500 per möte.   
 
Bedriftsförsamlingens ordförande erhåller NOK 50 000 i årlig ersättning. Bedriftförsamlingens medlemmar och 
suppleanter erhåller NOK 5 500 per möte.  
       
 
  

Belopp i tusental NOK, utbetalat under räkenskapsåret
Pensions- Andra

Lön kostnader förmåner
Ersättningar till;
Koncernchef Hans Rindal 2 386,8 276,3 77,4
Johan Padel, Divisionschef Timber 1 865,9 196,7 192,5
Bjarne Hønningstad, Divisionschef Wood 1 469,3 135,7 152,7
Lars Atterfors, Divisionschef Byggsystem 1 438,5 364,0 52,0
Sum 7 160,5 972,7 474,6

29.4 – Ersättningar til styrelsen och bedriftsförsamlingen

Belopp i tusental NOK, utbetalat under året 2011 2010

Ersättningar till styrelsen 908,8 915,0
Ersättningar bedriftsförsamlingen 287,8 290,0
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Not 29 - Aktieägaravtal och närstående parter
  
29.1 Aktieägaravtal 
    
Aktiekapitalet i Moelven Industrier ASA består av 
129 542 384 aktier á NOK 5 och det finns endast en 
aktiekategori. Bolaget är inte börsnoterat. Totalt är 
aktierna fördelade på cirka 960 aktieägare. De 7 
största, 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) och 
Havass Skog BA (4,0 procent) kontrollerar 
tillsammans 99,6 procent. De resterande 0,4 
procenten ägs i huvudsakligen av privatpersoner. 
Mellan de sju största aktieägarna har ett 
aktieägaravtal ingåtts. Det slår bland annat fast att 
koncernen ska drivas som en självständig enhet 
med ett långsiktigt perspektiv och med fortsatt fokus 
på Skandinavien som huvudmarknad. Avtalet 
innehåller även bestämmelser rörande 
styrelsesammansättning, utdelningspolicy, 
strategiska fokusområden och aktieöverlåtelser.  
   
    
    

29.2 Närstående parter  
    
På enskilda områden inom koncernens ordinarie 
verksamhet sker det transaktioner med ägarna. Det 
gäller bland annat köp av virke, där de norska 
skogsägande delägarna är leverantörer, och 
leveranser av biobränsle från Moelvenkoncernen 
sker till bioenergianläggningar som ägs av Eidsiva 
Energi AS. Dessutom förmedlar Eidsiva Energi 
Marked AS elkraft till Moelvens norska 
industriverksamhet.  Alla dessa transaktioner 
genomförs enligt principen om armlängds avstånd. I 
de fall då andra aktörer kan erbjuda bättre priser 
och/eller villkor, kommer de att användas.  
Moelvens leveranser av energiråvara till Eidsivas 
bioenergianläggningar utgör på årsbasis mellan 40 
och 50 GWh, medan återköp av energi utgör mellan 
20 och 30 GWh. Nettoleveransen av energiråvara 
blir 20 GWh. 
Omfånget på förmedlingen av elkraft motsvarar 
cirka 40 procent av Moelvens sammanlagda 
förbrukning på 185 GWh. Moelven har en lång 
tradition av att bedriva sin verksamhet i 
överensstämmelse med lagar och etiska riktlinjer i 
näringslivet, och är av den uppfattningen att 
konkurrens är positivt för alla näringslivets parter. 
För att säkerställa att denna kultur upprätthålls, har 
det utarbetats etiska riktlinjer och riktlinjer för 
överensstämmelse med Konkurrenslagstiftningen. 
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Not 30 - Koncernföretag

Bolagets Antal aktier Bokfört värde
Belopp i tusental NOK Ägarandel i % aktiekapital i Moelvens ägo 31.12.

Timber 
Moelven Timber AS 100,0 % 20 000 2 000 18 005 *

Moelven Våler AS 100,0 % 48 000 4 800 48 005 *

Moelven Numedal AS 100,0 % 10 000 1 000 10 005 *

Moelven Løten AS 100,0 % 12 000 1 200 12 005 *

Moelven Mjøsbruket AS 100,0 % 12 000 12 000 15 990 *

Moelven Telemarksbruket AS 51,0 % 10 000 510 5 490 *

Moelven Valåsen AB 100,0 % 50 000 SEK 500 000 130 515 **

Moelven Dalaträ AB 100,0 % 20 000 SEK 200 000 47 856 **

Moelven Nössemark Trä AB 100,0 % 300 SEK 3 000 48 918 **

Moelven Årjäng Såg AB 100,0 % 300 SEK 3 000 43 505 **

Moelven Notnäs AB 100,0 % 3 250 SEK 650 000 43 505 **

Moelven Norsälven AB 100,0 % 3 500 SEK 35 000 30 454 **

Moelven Ransbysågen AB 100,0 % 1 000 SEK 10 000 14 792 **

Moelven Component AB 100,0 % 2 580 SEK 25 800 6 783 **

Moelven Profil AS 100,0 % 15 000 15 000 15 030 *

UJ-Trading AB 100,0 % 1 500 SEK 15 000 7 831 **

Moelven Tom Heurlin AB 100,0 % 1 500 SEK 15 000 17 402 **

Moelven Deutschland GmbH 100,0 % 110 EUR 11 217 *

Moelven Nederland B.V. 100,0 % 36 EUR 360 317 *

Wood 
Moelven Wood AS 100,0 % 5 500 5 500 10 000 *

Moelven Wood AB 100,0 % 9 000 SEK 90 000 13 084 **

Moelven Van Severen AS 100,0 % 35 000 3 500 35 005 *

Moelven Østerdalsbruket AS 100,0 % 20 000 2 000 20 005 *

Moelven Soknabruket AS 100,0 % 30 000 3 000 32 511 *

Moelven Langmoen AS 100,0 % 18 000 1 800 37 156 *

Moelven Eidsvoll AS 100,0 % 8 500 850 18 500 *

Moelven Treinteriør AS 100,0 % 3 500 3 500 8 482 *

Moelven Danmark A/S 100,0 % 5 000 DKK 50 000 12 417 *

Moelven Are AS 100,0 % 300 100 50 116 *

Moelven Eidsvold Værk AS 100,0 % 32 500 32 500 35 578 *

Moelven Trysil AS 100,0 % 15 600 15 600 35 634 *

Moelven Sør Tre AS 100,0 % 8 487 8 487 50 000 *

Moelven Granvin Bruk AS 87,95 % 1 490 2 621 14 764 *

Moelven List AB 100,0 % 5 500 SEK 55 000 19 172 **

Moelven Värmlands Trä AB 100,0 % 3 000 SEK 3 000 28 626 **

Moelven Notnäs Wood AB 100,0 % 3 800 SEK 38 000 13 400 **

Moelven Valåsen Wood AB 100,0 % 20 100 SEK 201 000 24 700 **

Moelven Edanesågen AB 100,0 % 400 SEK 4 000 67 803 **

Moelven Lovene AB 100,0 % 5 000 SEK 50 000 4 351 **

Moelven Vänerply AB 100,0 % 20 000 SEK 5 000 17 402 **

Moelven Wood Prosjekt AS 100,0 % 300 3 000 11 000 *

Moelven Malmö AB 100,0 % 1 200 SEK 1 200 3 915 ******

Moelven Iso3 AS 84,5 % 6 750 NOK 5 700 7 600 *****

Moelven Wood Skandinavia AS 100,0 % 500 50 462 *

Följande företag ingår i koncernredovisningen. Sammanställningen visar vilket koncernbolag som inngår i de 
fyra divisjonene.
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Not 31 - Händelser efter balansdagen    
    
 
Danmark: 

Moelven Danmark har på styrelsemöte den 16 januari 2012 beslutat om en betydande neddragning av antal 
anställda. Detta innebär avveckling av verksamheten i Odense, samt en minskning med 5 tjänstemän. Totalt 
berörs 19 personer. Orsaken är låg aktivitet i den danska byggbranschen och den låga efterfrågan på Moelvens 
produkter som följer av det. Totalt sett så upprätthålls verksamheten i Moelven Danmark med 22 anställda. 
Bolaget kommer att fortsätta med försäljning av Moelvens produkter. Minskningen omfattar inte det nya området 
"Studio trebekledning", där bolaget fortsätter med de planer som lagts. 

Alla berörda anställda arbetar uppsägningstiden ut. 

Bolagets Antal aktier Bokfört värde
Belopp i tusental NOK Ägarandel i % aktiekapital i Moelvens ägo 31.12.

Byggsystemer
Moelven Limtre AS 100,0 % 11 000 11 000 43 028 *

Moelven Töreboda AB 100,0 % 12 000 SEK 120 000 41 765 **

Moelven ByggModul AS 100,0 % 31 688 158 440 85 299 *

Moelven Byggmodul AB 100,0 % 5 000 SEK 50 000 68 648 **

Moelven Byggfinansiering AS 100,0 % 1 000 100 4 000 *

Moelven Byggfinansiering AB 100,0 % 275 SEK 2 750 6 999 **

Moelven Nordia AS 100,0 % 22 000 2 200 95 000 *

Moelven Eurowand AB 100,0 % 40 000 SEK 40 000 39 677 **

Moelven Nordia Prosjekt AS 100,0 % 232 NOK 232 4 250 ****

Moelven Elektro AS 100,0 % 8 000 40 000 12 000 *

Moelven Elektro AB 100,0 % 100 SEK 1 000 1 827 **

Moelven U.K. Ltd 100,0 % 50 GBP 49 999 1 *

Moelven Massivtre AS 100,0 % 21 200 NOK 21 200 10 ***

Övriga
Moelven Industrier AB 100,0 % 197 046 SEK 19 704 581 241 406 *

Moelven Skog AB 100,0 % 5 000 SEK 400 21 753 **

Moelven Virke AS 100,0 % 5 000 50 000 4 546 *

Moelven Bioenergi AS 100,0 % 6 000 6 000 6 800 *

Vänerbränsle AB 77,8 % 336 SEK 2 613 2 103 **

Moelven Utvikling AS 70,0 % 1 000 700 700 *

Skåre Kontorshotell AB 100,0 % 100 SEK 1 000 631 **

Moelven Malmö Holding AB 100,0 % 2 580 SEK 2 580 13 488 **

Hen Næringspark AS 100,0 % 10 000 1 000 6 655 *

*) Bolaget er eid av Moelven Industrier ASA

**) Bolaget er eid av Moelven Industrier AB

***) Bolaget er eid av Moelven Limtre AS

****) Bolaget er eid av Moelven Nordia AS

*****) Bolaget er eid av Moelven Wood AS

******) Bolaget er eid av Moelven Malmö Holding AB
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Not 32 - Förklaring övergång till IFRS

Avstämning av övergångseffekter

Belopp i Miljoner NOK Not

NGAAP

Effekt 
övergång till 

IFRS IFRS
Tillgångar
Uppskjuten skattefordran 7,3 7,3
Goodwill 0,0 0,0
Andra 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 tekniska anläggningar D 912,9 57,2 970,1
Inventarier, verktyg och installationer 43,4 43,4
Summa materiella anläggningstillgångar 1336,7 57,2 1393,9
Andelar i intresseföretag och joint ventures 10,6 10,6
Övriga aktier och andelar 1,0 1,0
Andra långfristiga värdepappersinnehav 0,2 0,2
Kapital för pensionsförpliktelser C 33,4 -33,4 0,0
Summa finansiella anläggningstillgångar 45,2 -33,4 11,8
Summa anläggningstillgångar 1395,2 23,8 1419,0
Varulager 898,6 898,6
Kundfordringar B 732,5 40,6 773,1
Övriga kortfristiga fordringar 143,1 143,1
Summa kortfristiga fordringar 875,6 40,6 1814,8
Finansiella derivatinstrument 10,3 -3,8 6,5
Likvida medel 70,5 70,5
Summa omsättningstillgångar 1855,0 36,8 1891,8
Summa tillgångar 3250,2 60,6 3310,8

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Aktiekapital 647,7 647,7
Egna aktier 0,0 0,0
Överkursfond 180,7 180,7
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat A, C, E 784,0 -38,1 745,9
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 1612,4 -38,1 1574,3
Innehav utan bestämmande inflytande 14,6 14,6
Summa eget kapital 1627,0 -38,1 1588,9
Avsättningar till pensioner C 109,4 41,9 151,3
Uppskjuten skatteskuld A, C 89,0 -22,9 66,1
Övriga avsättningar 18,0 18,0
Summa avsättningar 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 derivatinstrument A 40,5 2,6 43,1
Leverantörsskulder 350,6 350,6
Aktuell skatt 0,2 0,2
Skulder för offentliga avgifter till stat och kommun 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 1623,2 98,7 1721,9
Summa eget kapital och skulder 3250,2 60,6 3310,8

01.01.2010

Detta är den första koncernredovisningen som är upprättad enligt internationella räkenskapsstandards (IFRS).

Redovisningsprinciper som beskrivs i not 3 har använts vid upprättandet av koncernredovisningen för 2011 samt för 
jämförelseåret 2010 och vid upprättande av IFRS öppningsbalans per. 1. januar 2010, som är koncernens 
konverteringsdatum från Norska redovisningsprinciper (NGAAP) till IFRS. 

I samband med upprättandet av IFRS öppningsbalans har koncernen gjort några justeringer i förhållande till det som varit 
rapporterat tidigare utifrån NGAAP. Effekten av övergången från NGAAP till IFRS på koncernens finansiella ställning, 
koncernens resultat och koncernens kassaflöde förklaras närmare i denna not.
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Belopp i Miljoner NOK Not

NGAAP

Effekt 
övergång till 

IFRS IFRS
Tillgångar
Uppskjuten skattefordran 9,6 9,6
Goodwill F 29,5 -16,2 13,3
Andra 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 tekniska anläggningar D 999,0 59,3 1058,3
Inventarier, verktyg och installationer 42,0 42,0
Summa materiella anläggningstillgångar 1480,5 59,274 1539,8
Andelar i intresseföretag och joint ventures 13,2 13,2
Övriga aktier och andelar 1,0 1
Andra långfristiga värdepappersinnehav 0,1 0,1
Kapital för pensionsförpliktelser C 29,6 -29,6 -                  
Summa finansiella anläggningstillgångar 43,9 -29,6 14,3
Summa anläggningstillgångar 1571,8 37,1 1608,9
Varulager B 1342,9 -33,3 1309,6
Kundfordringar B 917,3 114,6 1031,9
Övriga kortfristiga fordringar 168,0 168,0             
Summa kortfristiga fordringar 1085,3 114,6 1199,9
Finansiella derivatinstrument A 10,6 12,5 23,1
Likvida medel 26,2 26,2
Summa omsättningstillgångar 2465,0 93,8 2558,8
Summa tillgångar 4036,8 130,9 4167,7

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Aktiekapital 647,7 647,7
Egna aktier 0,0 0
Överkursfond 180,7 180,7
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat A, C, E, F 908,5 1,6 910,1
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 1736,9 1,6 1738,5
Innehav utan bestämmande inflytande 16,9 16,9
Summa eget kapital 1753,8 1,6 1755,4
Avsättningar till pensioner C 85,6 84,1 169,7
Uppskjuten skatteskuld A, C, F 121,4 -26,1 95,3
Övriga avsättningar 13,8 13,8
Summa avsättningar 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
Finansiella derivatinstrument A 10,8 14,9 25,7
Leverantörsskulder 482,1 482,1
Aktuell skatt 22,5 22,5
Skulder för offentliga avgifter till stat och kommun 149,5 149,5
Avsatt för utdelning E 84,2 -84,2 0
Övriga kortfristiga skulder B 457,6 81,3 538,9
Summa kortfristiga skulder 1285,7 12 1297,7
Summa skulder 2283,0 129,3 2 412,3
Summa eget kapital och skulder 4036,8 130,9 4167,7

31.12.2010
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Resultaträkning

Belopp i Miljoner NOK Not

2010 NGAAP

Effekt 
overgang til 

IFRS 2010 IFRS
Nettoomsättning 7155,8 7 155,8
Övriga intäkter 28,7 28,7
Rörelsens intäkter 7184,5 7 184,5
Varukostnader 4596,4 4 596,4
Förändring av råvaror, produkter i arbete och färdiga varor -81,7 -81,7
Personalkostnader C 1389,8 -11,4 1 378,4
Avskrivning på materiella och immaterialla tillgångar F 212,8 -0,7 212,1
Övriga kostnader F 824,8 0,5 825,3
Rörelsens kostnader 6942,1 -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
Netto finansiella poster -13,28 5,1 -8,2
Resultat före skatt 229,12 245,8
Årets skatt 62,4 3,7 66,1
Årets resultat 166,7 13,0 179,7

Rapport över totalresultat

Årets resultat 166,7 13 179,7

Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser 40,3 0,0 40,3
Aktueriella vinster och förluster på pensioner 0,0 -49,8 -49,8
Skatt på poster som inte omklassificeras till resultaträkningen 0,0 13,9 13,9
Övrigt totalresultat för perioden (efter skatt) 40,3 -35,9 4,4

Årets totalresultat 207,0 -22,9 184,1

Belopp i Miljoner NOK Not 01.01.2010 31.12.2010
Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen
Eget kapital enligt med tidigare rapportering till NGAAP 1 627,0 1 753,8
Redovisning av derivatkontrakt, energi A -6,9 12,5
Redovisning av räntederivat A 0,6 -13,7
Ändringar hänförliga till pensioner C -75,3 -113,7
Återföring av skuldförd aktieutdelning E 20,7 84,2
Förändringar i förvärvsanalyser och avskrivningar F 0,0 1,0
Summa justeringar -60,9 -29,7
Skatteeffekt av justeringarna 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 rapporter, NGAAP 50,1 % 43,4 %
Soliditet enligt IFRS 48,0 % 42,1 %
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Förklaring till avstämningar av eget kapital: 

A) Finansiella instrument 

I förhållande till IAS 39 "Finansiella instrument - 
Redovisning och värdering" skall alla finansiella 
instrument räkenskapsföras. En omvärdering av 
tidigare redovisade finansiella instrument har 
genomförts. Koncernen använder sig av tre olika 
typer av finansiella instrument i form av 
derivatkontrakt; valutasäkringsderivat, 
räntesäkringsderivat och energiprissäkringsderivat. 
Tidigare har endast valutasäkringsderivaten och 
delar av räntesäkringsderivaten redovisats i 
koncernredovisningen enligt NGAAP. Koncernen 
har också valt att inte använda sig av 
säkringsredovisning efter införandet av IFRS, 
medan koncernen tidigare använde 
säkringsredovisning efter NGAAP reglerna. Vid 
övergången till IFRS är resten av 
räntesäkringsderivaten och 
energiprissäkringsderivaten redovisade i 
koncernräkenskaperna. 

Alla derivatkontrakt skall enligt IAS 39 klassificeras i 
kategorin till verkligt värde i balansen med 
värdeförändringar över resultatet.  

Valutaderivat: 

Under 2010 redovisades alla valutaderivat enligt 
NGAAP till verkligt värde i balansen och med 
värdeförändringen över resultatet så det är ingen 
övergångseffekt beträffande valuta. 

Räntederivat: 

Moelven har räntesäkrat den externa skulden till 
bank för att uppnå mer förutsägbara räntekostnader. 
I en period med fallande räntenivåer har detta 
medfört förluster för koncernen på räntederivaten. 
Alla räntederivat med förfall inom lånets löptid har 
säkringsredovisats enligt NGAAP, men utifrån IFRS 
använder inte koncernen reglerna om 
säkringsredovisning. Vid redovisning av alla 
räntederivat utan säkringsredovisning blev det en 
positiv effekt på eget kapital på MNOK 0,4, ökad 
uppskjuten skatt på MNOK 0,2 och minskade 
skulder med MNOK 0,6 pr 1.1.2010. De finansiella 
kostnaderna ökade med MNOK 14,3 för 2010 och 
gav en ökad skuld med MNOK 14,3 pr 31.12.2010. 

Energiprisderivat: 

Moelven har säkrat energipriser både i Sverige och 
Norge. Dessa derivat definierades enligt NGAAP till 
att ligga utanför kravet på redovisning för 2010. Vid 
övergången till IAS 39 "Finansiella instrument - 
Redovisning och värdering" skall delar av avtalen 

redovisas till verkligt värde, medan delar av 
kontrakten inte skall redovisas i balansräkningen. 
Skulderna ökade med MNOK 6,9 per 1.1.2010 vilket 
minskade eget kapital med MNOK 5,0. Under 2010 
fick Moelven en finansiell intäkt på MNOK 19,4 på 
värdeförändringen som också medförde en 
återföring av skulden på MNOK 6,9 och därutöver 
ökade tillgångar med MNOK 12,5 per 31.12.2010. 

B) Projekt 

Moelven har beslutat att upparbetat ej fakturerat 
arbete i projekt inte skall presenteras tillsammans 
med varulager, utan tillsammans med 
kundfordringar. Detta ger en bättre framställning av 
verkliga förhållanden. Per 1.1.2010 hade inte 
koncernen utförda ej, fakturerade tillgångar. Per 
31.12.2010 var utförda ej, fakturerade tillgångar på 
MNOK 33,3 vilka omförts från varulager till 
kundfordringar. 

I förhållande till IAS 11 "Entreprenadavtal" skall 
projekten presenteras brutto i balansräkningen, 
medan varje enskilt projekt skall presenteras netto. 
Vid övergången till IFRS 1.1.2010 medförde detta 
en ökning av kundfordringar och kortfristiga skulder 
med MNOK 40,6 och per 31.12.2010 en ökning av 
kundfordringar och andra kortfristiga skulder med 
MNOK 81,3.  

C) Pensioner 

I förhållande till IFRS 1 "Första gången IFRS 
tillämpas" skall alla avvikelser från uppskattningar 
nollställas vid övergången till IFRS. Detta medförde 
en ökad pensionsförpliktelse med MNOK 75,4 och 
ett minskat eget kapital med MNOK 54,2 samt lägre 
uppskjuten skatteskuld med MNOK 21,1. 

Moelven har valt att föra alla avvikelser från 
uppskattningar som uppstår efter övergången till 
IFRS över övrigt totalresultat. Dessutom tillåter inte 
IAS 19 "Ersättningar till anställda" användandet av 
andra räntor än statsobligationsräntor för 
diskontering i Norge. Dessa effekter medförde en 
minskad personalkostnad med MNOK 11,7 för 2010 
och per 31.12.2010 en ökning i 
pensionsförpliktelserna med MNOK 38,9, minskat 
eget kapital med MNOK 28 och minskad uppskjuten 
skatteskuld med MNOK 10,9.  
   

D) Leasing 

Moelvens dotterföretag har leasade truckar, 
timmerlyftar och någon produktionsmaskin. Detta 
har tidigare varit redovisat som operationell leasing, 
men vid övergången till IFRS har detta redovisats 
som finansiell leasing. Det betyder at materiella 
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anläggningstillgångar och skulder till leasegivaren är 
redovisade i balansräkningen. Per 1.1.2010 har vi 
redovisat anläggningstillgångar och leasingskuld på 
MNOK 57,2 och per 31.12.2010 
anläggningstillgångar och leasingskuld på MNOK 
59,3. 

 E) Aktieutdelning 

Enligt IFRS är inte aktieutdelning en skuld före att 
den är beslutad, d v s vid tidpunkten för 
generalförsamlingen (bolagsstämman). Per 
1.1.2010 var skuldförd utdelning enligt NGAAP på 
MNOK 20,7 och pr 31.12.2010 MNOK 84,2. Dessa 
skulder får inte redovisas som skulder enligt IFRS 
på balansdagen och de är därför återförda mot eget 
kapital som därmed ökar med motsvarande belopp. 

F) Förvärv 

Moelven genomförde tre företagsförvärv under 
2010, ref not 8. Övervärden från förvärven 
redovisades som goodwill enligt NGAAP med en 
avskrivningstid på 10 år. Avskrivning av goodwill är 
inte tillåtet enligt IFRS. 

Efter övergången till IFRS 3 har nya 
förvärvsanalyser upprättats och följande ändringar 
har genomförts.  

Avskrivningen av goodwill var enligt NGAAP på 
MNOK 3,3, medan avskrivning av tillgångars 
övervärden enligt IFRS är MNOK 2,6. Som tillägg är 
transaktionskostnaderna vid uppköpet på MNOK 0,5 
kostnadsförda.  Per 31.12.2010 har goodwill 
minskats från MNOK 29,5 till MNOK 13,3, andra 
immateriella tillgångar har ökat med MNOK 23,6, 
uppskjuten skatteskuld har ökats med MNOK 6,4 
och eget kapital har ökat med MNOK 1,0.   

G) Skatteeffekter 

Alla IFRS-effekter har uppstått i Norge. Beloppen 
som har belastat eget kapital är därför justerade 
med 28 % skatt. Alla belopp har haft skatteeffekt 
med undantag av återföringen beträffande skuldförd 
aktieutdelning.  

H) Effekter på kassaflödesanalysen 

IFRS 1 ställer krav på att förklara vilken effekt 
övergången har haft på kassaflödesanalysen. De 

identifierade IFRS effekterna har oväsentlig 
betydelse för klassificeringen i kassaflödesanalysen. 
Någon avstämning har därför inte utarbetats. 

I) Undantag 

IFRS utgångspunkt är att alla standarder skall 
användas med full retroaktivitet. IFRS 1 "Första 
gången IFRS tillämpas" har enskilda undantag från 
huvudregeln. Moelven har använt sig av följande 
undantag: 

Rörelseförvärv 

IFRS 1 klargör att rörelseförvärv som genomförts 
före övergångstillfället (1.1.2010) inte behöver 
omarbetas i förhållande till IFRS 3 ”Rörelseförvärv”. 
Undantaget innebär att vi inte behöver att återskapa 
eller skaffa relevanta data för tidigare rörelseförvärv 
för att dessa skall kunna redovisas enligt IFRS 3. 

Pensioner 

Moelven har använt den möjlighet IFRS 1 öppnar 
som innebär att alla, ej avskrivna, avvikelser från 
uppskattningar nollställs i öppningsbalansen på 
övergångstidpunkten till IFRS (1.1.2010). 

Omräkningsdifferenser valuta 

Vid övergången till IFRS kan man i förhållande till 
IFRS 1 välja att endera nollställa alla ackumulerade 
omräkningsdifferenser eller att föra ackumulerade 
omräkningsdifferenser vidare. Moelven valde att 
nollställa omräkningsdifferenserna vid 
övergångstidpunkten (1.1.2010). Detta innebär att 
alla omräkningsdifferenser som uppstår efter denna 
tidpunkt inte omfattas av nollställningen. 
Nollställningen innebär att den del av eget kapital 
som utgör ackumulerade omräkningsdifferenser 
överförs till balanserade vinstmedel. 

Uppskattningar 

Där uppskattningar använts vid värdering av 
balansposter skall dessa uppskattningar inte göras 
om på nytt med undantag av de tillfällen där det var 
uppenbart att bedömningarna var fel.  Inga 
uppskattningar per 1.1.2010 eller 31.12.2010 är 
ändrade som en följd av övergången till IFRS.
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Ägarstyrning och företagsledning 
 
Ägarstyrning och företagsledning i Moelvenkoncernen tar sin utgångspunkt i den norska 
praxisen för ägarstyrning och företagsledning från oktober 2011. Praxisen finns tillgänglig på www.nues.no 
 
Uppställningen nedan hänvisar till var de punkter som krävs efter den norska redovisningslagen (regnskapsloven) 
§ 3-3b finns beskrivna. 
 
Krav i förhållande till Regnskapsloven § 3-3b Hänvisning till Redogörelse för 

ägarstyrning och företagsledning i 
Moelven 

1: En upplysning om de rekommendationer och regelverk om 
företagsstyrning som företaget omfattas av eller väljer att följa. 

           Redogörelsens inledning 
Pkt. 1. Redogörelse för ägarstyrning 
           och företagsledning  

2: Upplysningar om var de rekommendationer och regelverk 
som nämns i nr. 1 finns tillgängliga offentligt. 

Pkt. 1 Redogörelse for ägarstyrning 
           och företagsledning 

3: En motivering för eventuella avvikelser från de 
rekommendationer och regelverk som nämns i nr. 1 

Det görs två avvikelser från 
rekommendationerna. Det beskrivs i pkt. 7 
och 9. 

4: En beskrivning av huvuddelarna i företagets, och för 
    redovisningsskyldiga som upprättar koncernredovisning 
eventuellt också koncernens, system för internkontroll och 
riskstyrning knutet till redovisningsrapporteringsprocessen. 

Pkt. 10 Riskstyring och intern 
            kontroll 

5: Bolagsordningbestämmelser som helt eller delvis utökar eller 
avviker från bestämmelser i ”allmennaksjeloven” kapitel 5. 

Sådana stadgebestämmelser saknas. 
Bolagsordning ingår som bilaga. 

6: Sammansättningen till styrelse, bedriftsforsamling, 
representanter och kontrollkommitté; eventuella val av 
arbetstagarrepresentanter för dessa organ, samt en beskrivning 
av huvuddragen i gällande instruktioner och riktlinjer för organ 
och eventuella valprocedurer. 

Pkt. 8 Bedriftsforsamling och styrelse, 
          sammansättning och 
          oavhängighet. 
 
Pkt. 9 Styrelsens arbete 

7: Bolagsordningsbestämmelser som reglerar utnämning och 
utbyte av styrelsemedlemmar. 

Pkt. 8 Bedriftsforsamling och styrelse, 
          sammansättning och 
          oavhängighet. 
 

8: Bolagsordningbestämmelser och fullmakter som ger styrelsen 
rätt att besluta om att företaget ska köpa tillbaka eller ge ut egna 
aktier eller egetkapitalbevis. 

Pkt. 3 Bolagskapital och utdelning. 

 
 
1. Redogörelse för ägarstyrning och 

företagsledning 
Det är i enlighet med ”Allmennaksjeloven” styrelsen 
i bolaget som har ansvaret för att sörja för en 
ändamålsenlig organisation av verksamheten och 
förvaltningen av bolaget. Moelvenkoncernen har en 
decentraliserad organisationsstruktur med ett flertal 
självständiga juridiska enheter med egna styrelser 
som å sin sida har ett motsvarande ansvar för den 
enskilda enheten. Koncernens verksamhet bygger 
på skandinaviska värden.  Grundvärderingarna 
hållbarhet, pålitlighet och att använda möjligheterna 
har med tiden blivit en naturlig del av 
företagsskulturen. De ligger även till grund för 
bolagets etiska riktlinjer. 
 
2. Verksamheten 
I enlighet till bolagets bolagsordning är föremålet för 
verksamheten tillverkning och annan verksamhet 
som är förbunden med det, handel och annan 
ekonomisk verksamhet, samt deltagande i andra 
bolag vid aktieteckning eller på annat vis. Styrelsen  

 
 
lägger vikt vid en långsiktig, hållbar utveckling, och 
fastslår i koncernens strategiska plan att 
huvudfokus framöver ska vara förbättring av den 
existerande verksamheten. Koncernen har uppnått 
den kritiska storleken som är nödvändig för att 
hävda sig i konkurrensen. Kvalitet ska prioriteras 
framför storlek och är en nödvändig grund både för 
lönsamhet och vidare tillväxt. Både soliditet och 
finansiering är tillfredsställande och ger det 
handlingsutrymme som är nödvändigt. Bolagets mål 
och huvudstrategier beskrivs i styrelsens 
årsredovisning. 
 
3. Bolagets kapital och utdelning 
Vid utgången av 2011 var det egna kapitalet i 
moderbolaget Moelven Industrier ASA NOK 849,0 
mill. (886,6). För koncernen sammanlagt var det 
egna kapitalet MNOK 1 540,0 (1 755,4). Soliditeten 
var 35,6 procent (42,1). Styrelsens målsättning är 
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minst 40 procent, en nivå som efter styrelsens 
uppfattning är lämplig med tanke på de 
konjunktursvängningar man har sett de senaste 
åren. Styrelsen har antagit en utdelningspolicy som 
är i överensstämmelse med bestämmelserna om 
utdelning i aktieägaravtalen mellan bolagets sju 
största ägare, som tillsammans representerar 99,6 
procent av aktierna. Huvudregeln i koncernens 
utdelningspolicy föreslår en utdelning som 
motsvarar 50 procent av resultatet efter skatt, givet 
att tillfredsställande hänsyn har tagits till koncernens 
finansiella ställning i övrigt och till övriga 
kapitalkällor.  
Per 31.12.2011 hade styrelsen inte erhållit fullmakt 
för att genomföra nyemissioner eller för att återköpa 
egna aktier. 
 
 
4. Likabehandling av aktieägare och 

transaktioner med närstående  
Aktiekapitalet i Moelven Industrier ASA består av 
129 542 384 aktier á NOK 5 och det finns endast en 
aktiekategori. Bolaget är inte börsnoterat. Totalt är 
aktierna fördelade på cirka 960 aktieägare. De 7 
största, 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) och 
Havass Skog BA (4,0 procent) kontrollerar 
tillsammans 99,6 procent. De resterande 0,4 
procenten ägs i huvudsakligen av privatpersoner. 
Mellan de sju största aktieägarna har ett 
aktieägaravtal ingåtts. Det slår bland annat fast att 
koncernen ska drivas som en självständig enhet 
med ett långsiktigt perspektiv och med fortsatt fokus 
på Skandinavien som huvudmarknad. Avtalet 
innehåller även bestämmelser rörande 
styrelsesammansättning, utdelningspolicy, 
strategiska fokusområden och aktieöverlåtelser.  
 
På enskilda områden inom koncernens ordinarie 
verksamhet sker det transaktioner med ägarna. Det 
gäller bland annat köp av virke, där de norska 
skogsägande delägarna är leverantörer, och 
leveranser av biobränsle från Moelvenkoncernen 
sker till bioenergianläggningar som ägs av Eidsiva 
Energi AS. Dessutom förmedlar Eidsiva Energi 
Marked AS elkraft till Moelvens norska 
industriverksamhet.  Alla dessa transaktioner 
genomförs enligt principen om armlängds avstånd. I 
de fall då andra aktörer kan erbjuda bättre priser 
och/eller villkor, kommer de att användas.  
Moelvens leveranser av energiråvara till Eidsivas 
bioenergianläggningar utgör på årsbasis mellan 40 
och 50 GWh, medan återköp av energi utgör mellan 
20 och 30 GWh. Nettoleveransen av energiråvara 
blir 20 GWh. 
Omfånget på förmedlingen av elkraft motsvarar 
cirka 40 procent av Moelvens sammanlagda 
förbrukning på 185 GWh. Moelven har en lång 
tradition av att bedriva sin verksamhet i 
överensstämmelse med lagar och etiska riktlinjer i 
näringslivet, och är av den uppfattningen att 
konkurrens är positivt för alla näringslivets parter. 
För att säkerställa att denna kultur upprätthålls, har 

det utarbetats etiska riktlinjer och riktlinjer för 
överensstämmelse med Konkurrenslagstiftningen. 
 
5. Fri överlåtelse av aktier 
Det finns inte intaget i bolagsordningen några 
former av begränsningar i omsättningen av bolagets 
aktier. Aktierna är fritt överlåtelsebara i den mån 
den enskilda aktieägaren inte har påtagit sig 
förpliktelser i förhållande till andra aktieägare. 
Eftersom bolaget inte är börsnoterat och de sju 
största aktieägarna tillsammans äger 99,6 procent 
av aktierna, är det liten handel med aktierna. 
 
6. Bolagsstämma (Generalforsamling) 
Kallelse till bolagsstämma, kallelsens innehåll och 
offentliggörandet av formella dokument följer de 
krav som ställs i ”Allmennaksjeloven” och 
”Generalforsamlingsforskriften”. Det förbereds för att 
bolagsstämman ska kunna rösta på varje enskild 
kandidat som ska väljas av aktieägarna till 
bedriftsförsamlingen. De anställda i koncernen 
väljer sina egna personalrepresentanter till 
bedriftsförsamlingen. Styrelseledamöter, 
bedriftsförsamlingens ledamöter och revisor 
presenteras på bolagsstämman. 
Bedriftsförsamlingens ordförande har traditionellt 
sett blivit vald av bolagsstämman som 
mötesordförande. Dagordningen för möte och 
stämma beskrivs i kallelsen. Då 99,6 procent av 
aktierna kontrolleras av de sju största aktieägarna 
har det inte funnits behov för att utnämna någon 
person som kan företräda aktierna via fullmakt. 
 
7. Valberedning och ersättningskommitté 
Bedriftsförsamlingen utser årligen en valberedning 
bestående av två representanter från aktieägarna, 
samt en ersättningskommitté bestående av två 
representanter från aktieägarna och en representant 
från de anställda. Kommittéerna sammanställer 
uppgifter för val och kompensation av 
styrelsemedlemmar och 
bedriftforsamlingsmedlemmar till bedriftsforsamling 
respektive bolagsstämma. Sammanställningarna 
ska innehålla information om kompetens, kapacitet 
och oberoende. Eftersom 99,6 procent av aktierna 
samt de anställda är representerade i 
bedriftsförsamlingen, har det inte funnits behov för 
etablering av rutiner som säkerställer valkommitténs 
oberoende av styrelsen, ledande befattningshavare 
eller bedriftsforsamling. 
 
8. Bedriftsforsamling och styrelse, 

sammansättning och oberoende 
Bedriftsförsamlingen har 12 medlemmar, varav fyra 
utses av de anställda. Bolagets sju största 
aktieägare som tillsammans kontrollerar 99,6 
procent av aktierna, är alla representerade i 
bedriftsförsamlingen. Styrelsen i Moelven Industrier 
ASA har sju medlemmar som väljs av 
bedriftsförsamlingen, normalt för 1 år åt gången. 
Styrelsens ordförande är oberoende av bolagets 
huvudaktieägare och utses av bedriftsförsamlingen. 
De fyra övriga styrelsemedlemmarna som väljs av 
aktieägarna har anknytning till bolagets 
huvudaktieägare. Två av styrelsens medlemmar är 
representanter för de anställda, men fristående från 
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bolagets dagliga ledning. Dessutom väljer de 
anställda en suppleant som regelbundet deltar i 
mötena. Ingen ledande befattningshavare är 
medlem av styrelsen. Av de fem aktieägarvalda 
styrelsemedlemmarna är två kvinnor. Andelen 
kvinnliga anställda i koncernen är 9,82 procent 
(9,47). Reglerna om könsfördelning gäller därför inte 
för de anställdas representanter. 
Styrelsesammansättningen uppfyller därmed kraven 
om könsfördelning i styrelsen. Bortsett från de 
anställdas representanter i styrelsen erhåller endast 
en styrelsemedlem annan ersättning än 
styrelsearvode från bolaget. Detta utgör ett 
oväsentligt belopp och är knutet till avveckling av ett 
engagemang i Frankrike. Styrelsemedlemmarnas 
ålder, yrke och tjänstgöringstid i styrelsen framgår 
av årsredovisningen. På grund av ägarstrukturen 
och huvudaktieägarnas kännedom om 
styrelsemedlemmarna bedöms offentliggörande av 
ytterligare upplysningar inte som relevanta. 
Erfarenhetsmässigt anmäls det endast i 
undantagsfall frånvaro till styrelsemötena. 
 
9. Styrelsens arbete 
Styrelsens förvaltning av bolaget följer 
bestämmelserna som ges i ”Allmennaksjeloven”. 
För styrelsen i Moelven Industrier ASA har det 
fastställts en styrelseinstruktion som ger närmare 
riktlinjer för styrelsens arbete. På varje möte sker 
genomgång av månadsrapporteringen av 
driftsutveckling, finansiella data och HMS-statistik 
for koncernen. Dessutom föreligger följande 
arbetsplan för varje kalenderår: 
 

• Januari: Rapport för det fjärde kvartalet 
föregående år. 

• Februari: Årsredovisning med noter och 
verksamhetsberättelse för föregående år. 

• April: Rapport för första kvartalet samt 
förberedelse för ordinarie bolagsstämma 
(ordinær generalforsamling). 

• Juni: Strategiplan, inledande möte. 
• Juli: Rapport för första halvåret. 
• Augusti: Strategiplan. 
• Oktober: Rapport för tredje kvartalet, beslut 

om strategiplan. 
• December: Verksamhetsplan och budget 

for kommande år, inklusive riskstyrning och 
intern kontroll. 
 

Egen utvärdering av styrelsens arbete genomförs i 
början av varje år. Styrelsen använder 
styrelseutskott eller kommittéer vid behov. Utifrån en 
värdering av riskförhållanden och kontrollbehov, 
samt ägarstruktur, har det beslutats att låta 
styrelsen i sin helhet som revisionsutskott. Styrelsen 
fastställer enbart ersättningen för koncernchefen. 
Ersättningar till övriga ledningen fastställs av 
koncernchefen i överensstämmelse med riktlinjer 
som beslutats av styrelsen. Det finns inte några 
optionsprogram eller några aktierelaterade 
ersättningar till ledande befattningshavare. 
Styrelsens uppgifter i samband med kompensation 
är därmed begränsat och det finns inget separat 
kompensationsutskott i styrelsen. Förutom 
styrelsens medlemmar, deltar normalt också 

koncernchef, ekonomi- och finansdirektör samt 
styrelsens sekreterare i ordinarie styrelsemöten. 
Andra representanter från administrationen, 
divisionerna eller revisor deltar vid behov. 
Styrelsen har fastställt en instruktion för 
koncernchefens arbete. Koncernledningen består av 
koncernchef och administrativa direktörer for varje 
division. På koncernledningens möten deltar 
förutom koncernledningen, även direktörerna for 
koncernens gemensamma funktioner. För mer 
information om styrande organ och om 
koncernledningen hänvisas till noterna i 
årsredovisningen. 
 
10. Riskstyrning och intern kontroll 
Moelvenkoncernen är uppbyggd efter en platt och 
decentraliserad organisations- och ledningsstruktur. 
Samtliga enheter i koncernen har eget 
resultatansvar och verkar som självständiga delar 
av ett koordinerat nätverk präglat av öppenhet och 
samarbete. Detta bidrar till att begränsa behovet av 
centrala administrativa resurser och ökar 
koncernens förmåga för att snabbt kunna anpassa 
sig till omvärlden. Riskstyrningen och den interna 
kontrollen i koncernen har anpassats för denna 
organisationsmodell. Den lokala företagsledningen 
och styrelserna i de enskilda bolagen följer upp 
riskstyrning och intern kontroll efter gällande lagar 
och regler. Dessutom finns det controllerfunktioner 
på divisions- och koncernnivå, samt inom enskilda 
bolag där verksamhetens natur medför ökad risk för 
fel, avvikelser eller bedrägerier. 
På grund av omfattningen har det beslutats att 
begränsa rapporteringen till styrelsen till att fokusera 
på koncern- och divisionsdata, samt utvalda 
nyckeltal och avvikelserapportering per enhet. I 
samband med det årliga strategi- och budgetarbetet 
går styrelsen igenom koncernens viktigaste 
riskområden. Vid behov, och baserat på den årliga 
riskutvärderingen anpassas koncernens 
rapporterings- och kontrollrutiner så att de 
identifierade riskområdena täcks på ett 
tillfredställande sätt. Vid sidan av etablerade interna 
regelverk och rutiner, beror den interna kontrollen i 
stor grad på den interna kontrollmiljön. 
Kontrollmiljön omfattar människor på alla nivåer i 
verksamheten. Det omfattar integritet, etiska 
värderingar, kompetens, ledningsfilosofi, 
driftsformer, organisationsstruktur, fördelning av 
ansvar och auktoritet, samt personalpolitik. 
Styrelsen och ledningen lägger stor vikt vid att 
kommunicera den fastställda grundhållningen till 
riskhantering ut i organisationen.  
Alla enheter avslutar sina räkenskaper månatligen 
och rapporterar till moderbolaget den tredje 
arbetsdagen i följande månad. Rapporteringen sker 
i standardiserade system och efter gemensamma 
riktlinjer för att säkerställa enhetlighet och största 
möjliga jämförbarhet mellan de olika enheterna. En 
viktig kontrollåtgärd som följer naturligt av lednings- 
och organisationsmodellen är den månatliga 
återrapporteringen av benchmarkingrapporter och 
konsoliderade data från koncernen till de 
rapporterande enheterna. Samma månadsrapport 
som skickas till styrelsen, skickas även tillbaka till 
företagsledningen i varje enskilt bolag. På detta sätt 
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involveras många i kontroll och uppföljning av 
lednings- och styrdata. Rapporteringscykeln 
underbygger ansvarskänslan, inte bara för den egna 
enhetens resultat, utan även för divisionerna och 
koncernen i stort. Styrelsen anser att denna 
rapporterings- och kontrollmiljö ger en 
tillfredsställande kontroll över verksamheten. 
 
Styrelsen har gått igenom och godkänt följande 
överordnade riktlinjer: 

• Instruktion för styrelsen och daglig ledning i 
Moelven Industrier ASA 

• Moelvens finanspolicy 
• Moelvens ersättningspolicy 
• Riktlinjer för anställda i Moelvenkoncernen, 

innehållande följande riktlinjer: 
1. Moelvens varumärkesplattform 
2. HMS-handboken 
3. Moelvens miljöpolicy 
4. Försäkrings- och riskstrategi – 

Skadeförsäkring 
5. Arbetsreglementet 
6. Policy för öppen företagskultur 
7. Drogpolicy 
8. Datadisciplinsinstruktioner 
9. Policy för sociala medier 
10. Varumärkes- och 

kommunikationsstrategi 
11. Konkurrenslagstiftningen i 

Moelven-sammanhang 
12. Riktlinjer för internprissättning 

mellan koncernbolag 
 
 
11. Ersättningar till styrelsen 
Ersättningar till styrelsen beslutas årligen av 
bedriftsförsamlingen. Styremedlemmarnas arvode 
är ett fast belopp som fastställs i förskott, och som 
är oberoende av resultatet. Det används inte några 
options- eller aktiebaserade ersättningar, och det 
finns heller inga andra incitamentsprogram. 
För ytterligare information om styrelsearvoden, och 
eventuell annan ersättning utöver styrelsearvoden 
till styrelsemedlemmar, hänvisas det till noterna i 
årsredovisningen. 

 
 
12. Ersättningar till ledande befattningshavare 
Styrelsen fastställer koncernchefens ersättning. Det 
används inte någon options- eller aktiebaserad 
ersättning. Det har utarbetats principer och ramar 
för resultatavhängig ersättning i koncernen. Bland 
annat är det fastställt att avtal om resultatavhängig 
ersättning ska ha en varaktighet på maximalt ett år 
per gång och att ersättningen ska ha en övre gräns. 
För ytterligare information om ersättningar till 
koncernledningen, hänvisas det till noterna i 
årsredovisningen.  
 
 
13. Information och kommunikation 
Styrelsen fastställer årligen koncernens 
finanskalender, som publiceras i årsredovisningen 
samt på bolagets hemsidor på internet. Koncernens 
kvartalsrapporter och årsrapporter offentliggörs 
primärt på internet, men skickas också per post efter 
förfrågan. Förutom års- och delårsrapportering, 
publiceras enskilda utvalda nyckeltal månatligen på 
bolagets hemsidor. Styrelsen har etablerat en praxis 
genom att arrangera årliga delägarmöten för att 
skapa en arena för informationsutbyte och 
diskussion mellan ägarna. Man har inte funnit det 
nödvändigt att fastställa riktlinjer för detta. 
 
14. Aktieöverlåtelser och uppköpserbjudanden 
Koncernen är inte börsnoterad och mellan de sju 
största aktieägarna, som tillsammans äger 99,6 
procent av aktierna, föreligger det ett aktieägaravtal 
som bland annat reglerar aktieöverlåtelser. Det har 
inte utarbetats några riktlinjer för styrelsen i 
samband med eventuella uppköpserbjudanden. 
 
15. Revisor 
Revisorn har möten med styrelsen utan att 
administrationen är närvarande. Dessutom deltar 
revisorn i styrelsemötet då årsredovisningen 
behandlas. Revisorn presenterar även 
revisionsplanen, summering efter interimsrevisionen 
i dotterbolagen samt centrala riskområden och 
koncernens hantering av dessa. 

 
 

Moelv, 28 februari 2012 
Styrelsen i Moelven Industrier ASA 

 
 
 

Sverre Leiro            Elisabeth Bjøre        Elisabeth Krokeide Terje Johansen 
                    Ordförande 

 
 

Egil Magnar Stubsjøen             Martin Fauchald  Gunde Haglund 
 
 
 

Hans Rindal 
Koncernchef 
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Moelven Industrier ASA 

 

 

 

RESULTATRÄKNING

Belopp i Miljoner NOK Not 2011 2010

Övriga intäkter 65,9 62,3
Rörelsens intäkter 2 65,9 62,3
Personalkostnader 12 34,6 32,7
Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar 10,11 9,5 7,2
Övriga kostnader 16 63,6 62,7
Rörelsens kostnader 107,7 102,6
Rörelseresultat -41,8 -40,3
Resultat från andelar i koncernföretag 48,8 49,2
Värdeökning av finansiella instrument till verkligt värde 9 0,0 26,1
Ränteintäkter från koncernföretag 73,5 55,0
Övriga ränteintäkter 0,9 0,4
Övriga finansiella intäkter 12,4 5,7
Värdeminskning av finansiella instrument till verkligt värde 9 -47,3 0,0
Räntekostnader till koncernföretag -11,8 -9,6
Övriga räntekostnader -57,3 -34,5
Övriga finansiella kostnader -17,5 -9,0
Netto finansiella poster 1,7 83,3
Resultat före skatt -40,1 43,0
Årets skattekostnad 3,4 -11,0 12,2
Årets resultat -29,1 30,8
Avsatt till utdelning, NOK 0,00 per aktie (0,65 i 2010) 0,0 -84,2
Balanseras i ny räkning 16 29,1 53,4
Sum 29,1 -30,8

1) Inklusive koncernbidrag

Moelven Industrier ASA
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BALANSRÄKNING PER 31.12.

Belopp i Miljoner NOK Not 2011 2010

TILLGÅNGAR
Uppskjuten skattefordran 4 28,4 14,4
Övriga immateriella tillgångar 10 9,2 6,8
Summa immateriella anläggningstillgångar 37,6 21,2
Mark 3,7 3,7
Byggnader och annan fast egendom 7,0 7,4
Maskiner och tekniska anläggningar 8,7 9,3
Inventarier, verktyg och installationer 15,8 20,2
Summa materiella anläggningstillgångar 11 35,2 40,6
Andelar i koncernbolag 13 996,1 981,6
Andelar i intresseföretag och joint ventures 15 10,3 10,3
Fordringar på koncernbolag 1 194,5 991,0
Andra långfristiga värdepappersinnehav 14 0,1 0,1
Kapital för pensionsförpliktelser 1,5 1,9
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 202,5 1 984,9
Summa anläggningstillgångar 2 275,3 2 046,7
Kundfordringar 0,1 0,2
Kundfordringar på koncernbolag 2,9 4,0
Övriga fordringar på koncernbolag 48,8 49,2
Övriga fordringar 12,7 13,5
Summa kortfristiga fordringar 64,5 66,9
Finansiella derivatinstrument 9 5,9 13,1
Likvida medel 6 0,4 0,0
Summa omsättningstillgångar 70,8 80,0
Summa tillgångar 2 346,1 2 126,7

Moelven Industrier ASA
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Moelv, 28 februari 2012 
Styrelsen i Moelven Industrier ASA 

 
 
 

Sverre Leiro            Elisabeth Bjøre        Elisabeth Krokeide Terje Johansen 
                    Ordförande 

 
 

Egil Magnar Stubsjøen             Martin Fauchald  Gunde Haglund 
 
 
 

Hans Rindal 
Koncernchef 

 

Belopp i Miljoner NOK Not 2011 2010

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Aktiekapital 647,7 647,7
Egna aktier 0,0 0,0
Överkursfond 180,7 180,7
Summa bundet kapital 828,4 828,4
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 20,6 58,0
Summa eget kapital 16 849,0 886,4
Avsättningar till pensioner 12 35,8 30,3
Summa avsättningar 35,8 30,3
Skulder till kreditinstitut 6 1 026,3 701,0
Summa långfristiga skulder 1 026,3 701,0
Skulder till kreditinstitut 6 339,7 359,2
Finansiella derivatinstrument 9 64,4 25,9
Leverantörsskulder 6,4 7,5
Leverantörsskulder till koncernbolag 2,1 2,4
Skulder för offentliga avgifter till stat och kommun 5,2 2,6
Avsatt för aktieutdelning 0,0 84,2
Aktuell skatteskuld 3 0,0 5,8
Övriga skulder 5 17,2 21,4
Summa kortfristiga skulder 435,0 509,0
Summa skulder 1 497,1 1 240,3
Summa eget kapital och skulder 2 346,1 2 126,7

Garantiansvar 8 422,6 377,7
Antal aktier (Belopp per aktie NOK 5,-) 16 129 542 384 129 542 384

Moelven Industrier ASA
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KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i Miljoner NOK Not 2011 2010

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat före skatt -40,1 43,0
Betald skatt 3 -5,8 0,0
Planenliga avskrivningar 10,11 9,5 7,2
Netto - värdeförändringar avseende finansiella instrument som redovisas till verkligt värde 45,7 -29,5
Kostnadsförda ej utbetalda pensionsmedel och intäktsförda ej inbetalda pensionsmedel 13 -4,2 0,2
Förändring i omsättningstillgångar exklusive likvida medel och utlåning 2,0 -11,6
Förändring i kortfristiga skulder exklusive inlåning -3,0 6,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten 4,1 15,6

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i anläggningstillgångar exklusive rörelseförvärv 11,12 -6,4 -11,8
Förvärv av dotterföretag, netto likvidpåverkan -15,0 -81,8
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -203,5 -70,3
Kortfristig utlåning -0,4 -39,5
Kassaflöde från investeringsverksamheten -225,3 -203,4

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändring i kortfristiga lån och checkkredit -19,5 -102,8
Förändring av långfristiga, räntebärande skulder 325,3 311,3
Utbetald utdelning -84,2 -20,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 221,6 187,8

ÅRETS KASSAFLÖDE
Nettoförändring av likvida medel under året 0,4 0,0
Likvida medel vid årets början 0,0 0,0
Likvida medel vid årets slut 6 0,4 0,0

Moelven Industrier ASA
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Not 1 Redovisningsprinciper 
 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med den 
norska redovisningslagens (regnskapslovens) 
bestämmelser och god redovisningssed. 
 
1.1 Uppskattningar 
Ledningen har använt uppskattningar och andra 
bedömningar som har påverkat resultaträkningen 
och värderingen av tillgångar och skulder, samt 
osäkra fordringar och förpliktelser på balansdagen 
vid upprättande av årsredovisningen i enlighet med 
god redovisningssed. 
 
1.2 Valuta 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till kursen 
vid transaktionstidpunkten. Monetära poster i 
utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. 
Ickemonetära poster som värderats till 
anskaffningsvärde i en utländsk valuta räknas om till 
valutakursen vid transaktionstidspunkten. 
Ickemonetära poster som värderas till verkligt värde 
i en utländsk valuta, räknas om till valutakursen den 
dag då det verkliga värdet fastställdes. 
Valutakursändringar resultatförs löpande i 
redovisningsperioden som övriga finansiella poster. 
 
1.3 Nettoomsättning 
Nettoomsättning består huvudsakligen av fördelning 
av gemensamma kostnader ut till dotterbolagen. 
Försäljningen faktureras efter hand som tjänsterna 
utförs.  
 
1.4 Skatt 
Årets skatt består av aktuell skatt och förändring i 
uppskjuten skatt. Uppskjuten skatteskuld/fordran 
beräknas på samtliga skillnader mellan 
redovisningsmässiga och skattemässiga värden på 
tillgångar och skulder. Uppskjuten skatt beräknas 
med 28 % utifrån de temporära skillnader som finns 
mellan redovisningsmässiga och skattemässiga 
värden, samt ackumulerat skattemässigt underskott 
vid utgången av räkenskapskapsåret. Uppskjuten 
skattefordran redovisas när det är sannolikt att den 
kommer att kunna utnyttjas i kommande perioder. 
Aktuell skatt och uppskjuten skatt redovisas direkt 
mot eget kapital till den grad skatten är hänförlig till 
egenkapitaltransaktioner.  
 
1.5 Klassificering och värdering av balansposter 
Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder 
omfattar poster som förfaller till betalning inom ett år 
efter anskaffningstidpunkten, samt poster som är 
hänförliga till omsättningen av varor. Övriga poster 
klassificeras som anläggningstillgångar eller 
långfristiga skulder. 
Omsättningstillgångar värderas till lägsta av 
anskaffningsvärdet och verkligt värde. Kortfristiga 
skulder redovisas till nominella belopp utan 
diskontering. 
Anläggningstillgångar värderas till 
anskaffningsvärde med avdrag för av- och 
nedskrivningar. Långfristiga skulder redovisas till 
nominella, erhållna belopp. 
 
1.6 Forskning och utveckling 

Kostnader hänförliga till utvecklingsaktiviteter 
balanseras i de fall då produkten eller processen är 
tekniskt och kommersiellt genomförbar och där 
koncernen har tillräckliga resurser för 
färdigställande. I annat fall kostnadsförs 
motsvarande utgifter löpande. Balanserade 
utvecklingskostnader skrivs av linjärt över 
tillgångens förväntade nyttjandeperiod. Utgifter för 
forskning kostnadsförs löpande. 
 
1.7 Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas i 
balansräkningen och skrivs av linjärt över 
tillgångens förväntade nyttjandeperiod. 
Anläggningstillgångar som består av betydande, 
klart avskiljbara komponenter med varierande 
nyttjandeperioder komponentavskrivs med olika 
avskrivningstider för de olika komponenterna. 
Normalt underhåll av anläggningstillgångarna 
kostnadsförs löpande som driftskostnader, medan 
tilläggsinvesteringar och förbättringskostnader ökar 
tillgångens anskaffningsvärde och skrivs därefter av 
i takt med tillgångens löpande avskrivning. I de fall 
återvinningsvärdet för en anläggningstillgång är 
lägre än anläggningstillgångens redovisade värde, 
sker en nedskrivning till det lägre värdet. Med 
återvinningsvärde avses det högsta av 
nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. 
Nyttjandevärdet är nuvärdet av de framtida 
kassaflödena som tillgången beräknas generera.  
 
1.8 Dotterbolag och intressebolag 
Dotterbolag och intressebolag värderas enligt 
anskaffningsvärdemetoden i bolagets redovisning. 
Investeringen värderas till anskaffningsvärdet för 
aktierna med avdrag för eventuella nedskrivningar. 
Nedskrivning sker till verkligt värde om orsaken till 
värdenedgången kan antas vara bestående och det 
är i enlighet med god redovisningssed. En 
nedskrivning återförs när det inte längre finns skäl 
för den. 
Utdelning, koncernbidrag och andra 
värdeöverföringar från dotterbolag intäktsförs i 
moderbolaget samma år som de redovisas i det 
lämnande bolagets redovisning. Överstiger 
utdelningen och/eller koncernbidraget 
moderbolagets andel av ackumulerade vinstmedel 
efter anskaffningstidpunkten representerar den 
överskjutande delen en återbetalning av investerat 
kapital, och det återbetalade beloppet reducerar 
moderbolagets redovisade anskaffningsvärde för 
investeringen.  
 
1.9 Fordringar 
Kundfordringar och andra fordringar redovisas till 
nominella belopp efter avdrag för eventuell 
avsättning för förväntade kreditförluster. Avsättning 
för förväntade kreditförluster görs efter en individuell 
bedömning av de enskilda fordringarna. Dessutom 
görs en generell avsättning för kreditförluster för att 
täcka de övriga kreditförluster som förväntas 
uppstå.  
 
1.10 Kortfristiga placeringar 
Kortfristiga placeringar (aktier och andelar 
klassificerade som omsättningstillgångar) värderas 
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till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt 
värde på balansdagen. Erhållen utdelning och andra 
intäkter från placeringarna redovisas som övriga 
finansiella intäkter.  
 
1.11 Pensioner 
Bolaget har en kollektiv avgiftsbestämd 
pensionsplan. Pensionspremien utgiftsförs löpande.  
År 2005 infördes en kollektiv avgiftsbestämd 
pensionsplan i koncernen, med frivillig övergång för 
de som var medlemmar i koncernens kollektiva 
förmånsbestämda pensionsplan. Den äldre 
pensionsplanen har stängts men löper vidare och 
det tas inte in nya medlemmar i planen. Alla 
nyanställda ska ingå i den avgiftsbestämda 
pensionsplanen. Den äldre planen med 
förmånsbestämda pensioner ger de anställda rätt till 
avtalade framtida pensionsutbetalningar. 
Ersättningen baseras på antal intjänandeår och 
lönenivå vid uppnådd pensionsålder 
Förmånsbestämda pensionsplaner 
Förmånsbestämda pensionsplaner, värderas till 
nuvärdet av de framtida pensionsutbetalningar som 
redovisningsmässigt anses vara intjänade på 
balansdagen. Pensionsmedel värderas till verkligt 
värde. 
Förändringar i förmånsbestämda pensionsplaner 
som beror på ändringar i pensionsplanen, fördelas 

över förmodat genomsnittlig kvarvarande 
intjäningstid. Förändrade bedömningar och 
ändringar i finansiella och aktuariella förutsättningar 
(aktuariella vinster och förluster) redovisas under 
Övrigt totalresultat. Periodens pensionskostnader 
netto klassificeras som personalkostnader. 
Koncernen redovisar ackumulerat netto av 
aktuariella vinster och förluster mot eget kapital på 
dagen för övergång till IFRS, 1 januari 2010.  
Vinster och förluster på begränsningar eller andra 
uppgörelser som berör en förmånsbestämd 
pensionsplan redovisas via resultatet vid den 
tidpunkt då begränsningen eller uppgörelsen 
inträffar  
Avgiftsbestämda pensionsplaner 
I tillägg till den information som beskrivits ovan, har 
koncernens övriga bolag inbetalat premier till lokala 
pensionsplaner. Premierna inbetalas för 
heltidsanställda och utgörs av 3 % till 5 % av lönen. 
Pensionspremierna kostnadsförs löpande.  
 
1.12 Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt indirekt 
metod. Som likvida medel räknas kassamedel, 
banktillgodohavanden och kortfristiga placeringar 
som är omedelbart omsättningsbara. 
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Not 2 - Rörelsens intäkter 

 

Belopp i Miljoner NOK 2011 2010

Dotterbolagens andel av gemensamma kostnader 25,3 22,3
Dotterbolagens andel av IT-kostnader 30,7 29,8
Hyresintäkter från externa parter 0,5 0,5
Hyresintäkter från koncernbolag 3,2 3,4
Övrigt 6,2 6,3
Summa rörelsens intäkter 65,9 62,3

Not 3 - Skattekostnad

Belopp i Miljoner NOK 2011 2010

Resultat före skatt -40,2 43,0
Nominell skatt 28 % -11,2 12,0
Skatteeffekt av permanenta skillnader 0,2 0,2
Summa skattekostnad  -11,0 12,2
Årets resultat efter skattekostnad -29,1 30,8
Skatteprocent  27,5 % 28,5 %
Skattekostnaden består av aktuella skatter i  
Summa aktuell skatt  0,0 5,8
Förändring i uppskjuten skatt från resultaträkningen -11,0 6,4
Summa skattekostnad  -11,0 12,2
Förändring i uppskjuten skatt från OCI-post pension -3,0 -5,0
Förändring i uppskjuten skatt från resultaträkningen -11,0 6,4
Total förändring i uppskjuten skatt -14,0 1,4

Not 4 - Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatteskuld/uppskjuten skattefordran

I tabellen nedan visas skatteeffekten av de olika temporära skillnaderna mellan bokförda 
och skattemässiga värden.

Belopp i Miljoner NOK 2011 2010

Temporära skillnader 
Reserv för förluster på fordringar 0,0 -0,1
Kostnadsavsättningar i enlighet med god redovisningssed -1,8 -2,8
Övriga kortfristiga temporära skillnader -16,4 -3,0
Delsumma kortfristiga skillnader -18,2 -5,9
Anläggningsreserv -1,6 -1,8
Vinst och förlustkonto 1,0 1,3
Kapital för pensionsförpliktelser 0,4 0,5
Avsättningar för pensioner -10,0 -8,5
Delsumma långfristiga skillnader -10,2 -8,5
Skattereducerande skillnader (-), skatteökande (+) -28,4 -14,4
Uppskjuten skatt i redovisningen -28,4 -14,4

Not 5 - Övriga skulder

Övriga skulder består i huvudsakligen av upplupna, ej förfallna kostnader.
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Not 6 - Likviditet och skulder till kreditinstitut 

6.1 Räntebärande fordringar och skulder 

 

  

Belopp i Miljoner NOK  
Genomsnittlig 

ränta 2011 2011 2010

Bundna banktillgodohavanden 0,0 0,0
Övriga banktillgodohavanden 0,4 0,0
Summa banktillgodohavanden 0,4 0,0
Checkkredit och räntebärande skulder 339,7 359,2

Långfristig räntebärande skuld i 
NOK 4,58 % 265,0 135,0
SEK 5,44 % 761,3 566,0
DKK 0,0 0,0
EUR 0,0 0,0
Summa långfristiga räntebärande skulder 1 026,3 701,0
Netto räntebärande skulder 1 365,6 1 060,2

6.2 Amorteringsplan långfristiga lån 

Belopp i Miljoner NOK  2011 2010

Långfristiga skulder som forfaller inom 
1 år 0,0 0,0
2 år 0,0 0,0
3 år 0,0 0,0
4 år 739,3 0,0
5 år 287,0 701,0
6 år och mer 0,0 0,0

6.3 Beviljat och utnyttjat belopp på den syndikerade lånemarknaden.

Belopp i Miljoner NOK 2011 2010

Beviljat belopp 1 350,0 1 050,0
Utnyttjat belopp 1 026,3 701,0
Kvarvarande löptid i månader  41/53 53

Lånen har tagits med negativ pantsättning, och har normala klausuler knutna till eget kapital, soliditet och 
skuldsättningsgrad.
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6.4 Framtida likviditetstillgång 

 

Kort finansiering     
  

I tillägg till den långsiktiga likviditetstillgången, har koncernen beviljats lånelöften som förnyas varje år. Dessa var 
per 31.12.2011 på MNOK 100, MSEK 108,5, MEURO 4, MDKK 35 och MGBP 0,5. De uppgår till ett sammanlagt 
belopp om MNOK 266,6. Som en följd av normala säsongsvariationer var koncernens netto räntebärande skuld 
som högst våren 2011, MNOK 947,0. De långsiktiga lånelöftena per 31.12.2011 antas täcka likviditetsbehovet de 
kommande tre år och fem månaderna.  

 

Not 7 - Finansiell marknadsrisk     

Tillgångar som har en finansiell marknadsrisk består av utlåning i valuta till dotterbolag, framför allt i SEK. 
Valutaexponeringen elimineras genom att utlåningen finansieras med skuld i samma valuta. Ränterisken som är 
knuten till samma skuld- och fordringsförhållande minskas genom användande av ränteswappar.  
För att bistå dotterbolagen i samband med risktäckning rörande köp och försäljning av valuta kan det, inom vissa 
ramar som har definerats av styrelsen, tas egna valutapositioner som används vid interna utbyten.  

 

Not 8 – Garantiansvar 

 

 

Bolaget har inga bundna banktillgodohavanden. 
Bolagets bankkonto ingår som ett underkonto i koncernens koncernkontosystem. 
Bolaget kan således vara solidariskt ansvarig för mer än bolagets utnyttade kontokredit. Anställdas skattemedel 
säkras med garantier som ställs av ett externt kreditinstitut. 

      

Lång finansiering

Belopp i Miljoner NOK 2011 2010

per 31.12. 1 350,0 1 050,0
om 1 år 1 350,0 1 050,0
om 2 år 1 350,0 1 050,0
om 3 år 1 350,0 1 050,0
om 4 år 300,0 1 050,0
om 5 år 0,0 0,0
om 6 år eller senere 0,0 0,0

Belop i Miljoner NOK  2011 2010

Lånegarantier/finansiella garantier 124,3 156,1
Ovillkorliga garantier 256,5 183,5
Garantier avseende avdragen skatt 41,8 38,1
Sum 422,6 377,7
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Not 9 - Finansiella instrument 

 

 

Verkligt värde för säkringsinstrument och säkrade poster ställs in enligt följande:  

Koncernen har inga säkringsinstrument handlas inte i fungerande marknader. Verkligt värde beräknas utifrån 
observerbara marknadspriser för liknande instrument.    

Följande typer av säkring används:
Ränteswappar
Valutaterminskontrakt
Strukturerade valutaterminsaffärer
Terminskontrakt för elkraft

2011 2010
Finansiella tillgångar redovisade tll verkligt värde
Räntederivat 0,0 0,0
Valutaderivat 5,9 13,1
Summa tillgångar redovisade som finansiella derivatinstrument 5,9 13,1

2011 2010
Finansiella förpliktelser redovisade till verkligt värde
Räntederivat 41,7 10,6
Valutaderivat 6,3 15,4
Elkraftsderivat *) 16,4 0,0
Summa förpliktelser redovisade som finansiella derivatinstrument 64,4 25,9

2011 2010
Värdeförändring av finansiella instrument redovisade i resultatet
Värdeökning av finansiella instrument 0,0 26,1
Värdeminskning av finansiella instrument -47,3 0,0
Nettoresultat av finansiella instrument -47,3 26,1

*) Elkraftsderivaten redovisas enligt lägsta värdets princip i moderbolaget och med säkringsredovisning och 
resultatredovisning av exponeringen i koncernen.
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Oversikt over nominell verdi og varigheten av foretakets sikringer  

   

 

 

  

Miljoner NOK 2011 2010

Rentederivater
Forfall under 1 år 0,0 87,1
Forfall 2 - 5 år 345,8 130,6
Forfall 6 - 10 år 354,5 195,9

Total 700,3 413,6

Valutaderivater, terminkontrakter for salg av fremmed valuta
Forfall 0-6 md 149,1 171,2
Forfall 7-12 md 26,4 52,6
Forfall >12 md 0,0 8,3

Total 175,5 232,1

Valutaderivater, terminkontrakter for kjøp av fremmed valuta
Forfall 0-6 md 77,1 74,4
Forfall 7-12 md 1,8 7,9
Forfall >12 md 0,0 0,0

Total 78,9 82,3

Kraftderivater
Forfall under 1 år 53,9 55,4
Forfall 1-2 år 74,1 68,0
Forfall 3-4 år 12,3 9,7

Total 140,2 133,1
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Not 10 - Immateriella tillgångar 

 

 

Övriga
immateriella

Belopp i Miljoner NOK tillgångar Summa

Anskaffningsvärde per 31.12.2009 7,5 7,5
Årets nyanskaffning 1,9 1,9
Årets försäljning och utrangering 0,0 0,0
Anskaffningsvärde per 31.12.2010 9,4 9,4
Ackumulerade planenliga avskrivningar 31.12.2009 1,5 1,5
Utrangering av ackumulerade avskrivningar 0,0 0,0
Årets av- och nedskrivningar 1,1 1,1
Ackumulerade planenliga avskrivningar 31.12.2010 2,6 2,6
Redovisat värde 31.12.2009 6,0 6,0
Redovisat värde 31.12.2010 6,8 6,8
Planenliga avskrivningssatser i procent 20/33%

Övriga
immateriella

Belopp i Miljoner NOK tillgångar Summa

Anskaffningsvärde per 31.12.2010 9,4 9,4
Årets nyanskaffning 4,6 4,6
Årets försäljning och utrangering 0,0 0,0
Anskaffningsvärde per 31.12.2011 14,0 14,0
Ackumulerade planenliga avskrivningar 31.12.2010 2,6 2,6
Utrangering av ackumulerade avskrivningar 0,0 0,0
Årets av- och nedskrivningar 2,2 2,2
Ackumulerade planenliga avskrivningar 31.12.2011 4,8 4,8
Redovisat värde 31.12.2010 6,8 6,8
Redovisat värde 31.12.2011 9,2 9,2
Planenliga avskrivningssatser i procent 20/33%

Övriga immateriella tillgångar

Under 2011 aktiveradesMNOK 4,6 (1,9 i 2010) som immateriella tillgångar avseende Moelvens projekt med nya 
www.moelven.com. 
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Not 11- Materiella anläggningstillgångar 

 

 

  

Belopp i Miljoner NOK Mark

Byggnader 
och annan 

fast 
egendom

Maskiner 
och tekniska 
anläggningar

Inventarier, 
verktyg och 

installationer Summa 

Anskaffningsvärde per 31.12.2009 3,7 22,5 2,8 36,3 65,3
Årets nyanskaffning 0,0 5,0 9,0 -4,1 9,9
Årets försäljning och utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Anskaffningsvärde per 31.12.2010 3,7 27,5 11,8 32,2 75,2
Ackumulerade planenliga avskrivningar 31.12.2009 0,0 19,9 2,3 6,3 28,5
Utrangering av ackumulerade avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets av- och nedskrivningar 0,0 0,2 0,2 5,7 6,1
Ackumulerade planenliga avskrivningar 31.12.2010 0,0 20,1 2,5 12,0 34,6
Redovisat värde 31.12.2009 3,7 2,6 0,5 30,0 36,8
Redovisat värde 31.12.2010 3,7 7,4 9,3 20,2 40,6
Planenliga avskrivningssatser i procent 0 2,5-10 % 10 % 20 %  

Belopp i Miljoner NOK Mark

Byggnader 
och annan 

fast 
egendom

Maskiner 
och tekniska 
anläggningar

Inventarier, 
verktyg och 

installationer Summa 

Anskaffningsvärde per 31.12.2010 3,7 27,5 11,8 32,2 75,2
Årets nyanskaffning 0,0 0,0 0,1 1,7 1,8
Årets försäljning och utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Anskaffningsvärde per 31.12.2011 3,7 27,5 11,9 33,9 77,0
Ackumulerade planenliga avskrivningar 31.12.2010 0,0 20,1 2,5 12,0 34,6
Utrangering av ackumulerade avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets av- och nedskrivningar 0,0 0,4 0,7 6,1 7,2
Ackumulerade planenliga avskrivningar 31.12.2011 0,0 20,5 3,2 18,1 41,8
Redovisat värde 31.12.2010 3,7 7,4 9,3 20,2 40,6
Redovisat värde 31.12.2011 3,7 7,0 8,7 15,8 35,2
Planenliga avskrivningssatser i procent 0 2,5-10 % 10 % 20 %  
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Not 12 - Personalkostnader och pensionskostnader/pensionsförpliktelser 

 

 

Pensionsplaner 

Koncernens förmånsbestämda pensionsplan stängdes under 2005. Den förmånsbestämda pensionsplanen 
innebär en pension på cirka 60 % av slutlönen vid fyllda 67 år och full intjäningsstid på 30 år. Alla nyanställda 
omfattas av en avgiftsbestämd pensionsplan. Den avgiftsbestämda pensionsplanen har en risktäckning vid 
funktionshinder på ungefär 60 procent (med periodisering) och är en lösning med bättre villkor än de lagstadgade 
minimislösningarna rörande pensioner. Mer än hälften av bolagets anställda omfattas nu av den avgiftsbestämda 
pensionsplanen.   

Osäkrade arrangemang 

Osäkrade arrangemang är relaterade till avtalsbunden pension (AFP) och andra garanterade 
pensionsförpliktelser. De beräknas i enlighet med IFRS om pensionskostnader. Den gamla AFP-ordningen 
avvecklades under 2010. Som en följd av lagändringen blev AFP-förpliktelsen kraftigt reducerad under 2010, och 
delvis även under 2011. Det föreligger inga osäkrade pensionsförpliktelser för vilka hänsyn inte har tagits i 
ovanstående beräkning. 

 

 

 

  

Belopp i Miljoner NOK   2011 2010

Löner och ersättningar 27,6 26,7
Arbetsgivaravgifert och övriga sociala avgifter 5,1 4,1
Pensionskostnaderbeträffande. förmåns- och avgiftsbestämda pensionsplaner 2,5 2,5
Andra förmåner/övriga personalkostnader inkl. andel som belastat dotterbolagen -0,6 -0,6
Summa 34,6 32,7

Antal årsanställda 44,0 43,0

12.2 – Ekonomiska och aktuariella förutsättningar 
2011 2010

Avkastning på pensionsmedel 4,80 % 5,00 %
Diskonteringsränta IFRS/2011 3,30 % 4,00 %
Årlig löneökniing 4,00 % 4,00 %
Årlig G-reglering 3,75 % 3,75 %
Årlig reglering av pensioner under utbetalning 2,50 % 2,50 %
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12.3 – Pensionskostnader 

  

Belopp i Miljoner NOK  2011 2010

Årets intjäning av pensionsrättigheter 1,7 2,4
Räntekostnad på pensionsåtaganden 2,5 2,8
Pensionskostnad (brutto) 4,2 5,2
Forventet avkastning på pensionsmedlen -1,9 -2,4
Resultatredovisade nettoåtaganden genom övergång till nytt pensionssystem -0,5 -1,4
Administrationskostnader 0,3 0,3
Periodiserad arbetsgivaravgift 0,3 0,5
Pensionskostnad säkrade ersättningsutfästelser och oräkrade utfästelser 2,4 2,2
Avgiftsbestämda pensionskostnader och andra pensionskostnader 0,1 0,3
Pensionskostnad (netto) 2,5 2,5
Varav pensionskostnader bäreknad för avtalsgrundad pension (AFP) 0,0 -0,4

12.4 – Pensjonsforpliktelser

Beløp i NOK mill.  2011 2010
Balans per 01.01. 
Intjäning av framtida pensioner 66,3 68,7
Pensionsförpliktelser (brutto) 66,3 68,7
Pensionsmedel -39,7 -40,5
Arbetsgivaravgift 3,7 4,0
Pensionsförpliktelser (netto) 30,3 32,2

Balans per 31.12. 
Pensionsförpliktelser (brutto) 70,5 66,3
Pensionsmedel (förväntade) -39,1 -39,7
Arbetsgivaravgift 4,4 3,7
Pensionsförpliktelser (netto) 35,8 30,3

Netto pensionsmedel, Säkrade planer som kan nettoföras 0,0 0,0
Pensionsförpliktelser, säkrade (och osäkrade) planer som inte kan nettoföras 34,9 29,2
Pensionsförpliktelser, avtalsbunden pension (AFP) 0,9 1,1
Summa pensionsförpliktelser 35,8 30,3

12.5 – Nyckeltal
2011 2010

Antal aktiva medlemmar säkrade planer 26 30
Antal pensionärer säkrade planer 66 66
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Not 13 - Andelar i koncernbolag 

 

 

Not 14 - Andra långfristiga värdepappersinnehav 

 

 

 

 

  

Belopp i NOK 1000
Ägarandel i 

% 
Bolagets 

aktiekapital 

Bolagets 
totala 

egetkapital

Bolagets 
årsresultat i 

2011

Antal aktier 
i Moelvens 

ägo 

Sammanlagt 
nominellt 

värde

Redovisat 
värde 
31.12.

Moelven Industrier ASA äger  
Moelven Timber AS 100,0 % 20 000 33 711 1 253 2 000 20 000 18 005
Moelven Van Severen AS 100,0 % 35 000 48 701 2 377 3 500 35 000 35 005
Moelven Østerdalsbruket AS 100,0 % 20 000 42 552 1 533 2 000 20 000 20 005
Moelven Våler AS 100,0 % 48 000 99 551 7 563 4 800 48 000 48 005
Moelven Soknabruket AS 100,0 % 30 000 66 318 4 804 3 000 30 000 32 511
Moelven Numedal AS 100,0 % 10 000 32 177 3 409 1 000 10 000 10 005
Moelven Løten AS 100,0 % 12 000 24 138 1 193 1 200 12 000 12 005
Moelven Telemarksbruket AS 51,0 % 10 000 14 445 -5 578 510 5 100 5 490
Moelven Wood AS 100,0 % 5 500 15 108 196 5 500 5 500 10 000
Moelven Langmoen AS 100,0 % 18 000 55 091 3 925 1 800 18 000 37 156
Hen Næringspark AS 100,0 % 10 000 8 644 -667 1 000 10 000 6 655
Moelven Eidsvoll AS 100,0 % 8 500 23 675 1 866 850 8 500 18 500
Moelven Treinteriør AS 100,0 % 3 500 12 473 3 475 3 500 3 500 8 482
Moelven Byggfinansiering AS 100,0 % 1 000 3 389 411 100 1 000 4 000
Moelven Nordia AS 100,0 % 22 000 63 516 15 519 2 200 22 000 95 000
Moelven ByggModul AS 100,0 % 31 688 97 845 -1 159 158 440 31 688 85 299
Moelven Bioenergi AS 100,0 % 6 000 12 994 -4 463 6 000 000 6 000 6 800
Moelven Elektro AS 100,0 % 8 000 18 671 -27 606 40 000 8 000 12 000
Moelven Limtre AS 100,0 % 11 000 41 364 5 561 11 000 11 000 43 028
Moelven Industrier AB 100,0 % 197 046 S  493 654 -16 595 19 704 581 197 046 241 406
Moelven Danmark A/S 100,0 % 5 000 D  19 548 -3 642 50 000 5 000 12 417
Moelven U.K. Ltd 100,0 % 50 G  294 1 49 999 50 1
Moelven Deutschland GmbH 100,0 % 110 E  186 53 11 110 217
Moelven Nederland B.V. 100,0 % 36 E  24 -2 360 36 317
Moelven Are AS 100,0 % 300 49 713 4 070 100 300 50 116
Moelven Mjøsbruket AS 100,0 % 12 000 45 686 5 998 12 000 12 000 15 990
Moelven Eidsvold Værk AS 100,0 % 32 500 56 806 -2 906 32 500 32 500 35 578
Moelven Trysil AS 100,0 % 15 600 47 755 3 074 15 600 15 600 35 634
Moelven Wood Skandinavia AS 100,0 % 500 557 62 50 500 462
Moelven Utvikling AS 70,0 % 1 000 1 002 -11 700 700 700
Moelven Virke AS 100,0 % 5 000 11 080 1 082 50 000 5 000 4 546
Moelven Sør Tre AS 100,0 % 8 487 22 698 -3 131 8 487 8 487 50 000
Moelven Granvin Bruk AS 87,95 % 1 490 16 820 -603 2 621 1 311 14 764
Moelven Wood Prosjekt AS 100,0 % 300 4 620 -1 205 3 000 300 11 000
Moelven Profil AS 100,0 % 15 000 17 497 -1 785 15 000 15 000 15 030

Summa Moelven Industrier ASA  996 129

Belopp i NOK 1000
Ägarandel i 

% 
Bolagets 

aktiekapital 

Antal aktier i 
Moelvens 

ägo 

Sammanlagt 
nominellt 

värde

Redovisat 
värde 
31.12.

Ägt av Moelven Industrier ASA;
Tretorget AS 9,0 % 222 200 20 100
Övriga bolag  31
Sum Moelven Industrier ASA  131
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Not 15 - Andelar i intresseföretag och joint ventures 

 

 

Not 16 - Eget kapital 

16.1 – Förändring i eget kapital  

 

För information angående utvecklingen i aktiekapital, aktieägaröversiktt, aktieägaravtal och närstående parter, 
aktier ägda av styrelseledamöter, bedriftsförsamlingen samt av koncernledningen, redogörelse för fastställande 
av lön och andra ersättningar till koncernledningen samt ersättning till styrelsen och bedriftsförsamlingen finns 
upplysningar i not 27, 28 och 29 i koncernredovisningen.     

 

Belopp i NOK 1000
Ägarandel 

i % 
Bolagets 

aktiekapital 

Bolagets 
totala 

egetkapital

Bolagets 
årsresultat i 

2011

Antal 
aktier i 

Moelvens 
ägo 

Sammanlagt 
nominellt 

värde

Redovisat 
värde 
31.12.

Ägt av Moelven Industrier ASA;
Weda Skog AB 30,0 % 10 000        K 10 025          0,0 30 000     3 000           2 632      
Gamla Weda Skog i Karlstad AB 50,0 % 12 000        K 15 094          0,0 60 000     6 000           7 638      
Sum Moelven Industrier ASA 10 270     

Aktie- Överkurs- Egna Balanserade Summa 
Belopp i Miljoner NOK kapital fond aktier vinstmedel eget kapital 

Eget kapital 31.12.2010 (tidigare rapporterats) 647,7 180,7 0,0 70,2 898,6
Förändringar i redovisningsprinciper pensioner 0,0 0,0 0,0 -12,2 -12,2
Eget kapital 31.12.2010 (upprepade) 647,7 180,7 0,0 58,0 886,4
Årets resultat 0,0 0,0 0,0 -29,1 -29,1
Estmatavvik pensioner 2011 och övrigt direkt. mot EK 0,0 0,0 0,0 -8,3 -8,3
Avsatt till aktieutdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eget kapital 31.12. 647,7 180,7 0,0 20,6 849,0

16.2 – Ersättning till koncernchef

Belopp i tusen NOK, utbetalt under räkenskapsåret 

Lön
Pensions-
kostnader

Andra 
förmåner

Ersättning till:
Koncernchef Hans Rindal 2 386,8 276,3 77,4

16.3 – Ersättning til revisor

Belopp i NOK miljoner, utbetalt under räkenskapsåret 2011 2010

Lagstadgad revision 0,7 0,4
Andra attesteringstjänster 0,0 0,0
Skatterådgivning 0,0 0,0
Andra tjänster utanför revision 0,4 0,5
Total 1,1 0,9

Se not 28 i koncernredovisningen för redogörelse för fastställande av lön och andra ersättningar till 
koncernledningen.

Koncernchef har rätt till lön under 18 månader efter anställningens upphörande med avdrag för lön från  ny 
ställning/arbetsgivare.
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Note 17 - Transaktioner med närstående 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Belopp i Miljoner NOK 
Ägarande

l i % 
Övriga 

intäkter
Fordringar på 
koncernbolag

Övriga 
fordringar 

på 
koncernbol

ag

Kundfordringar 
på 

koncernbolag

Leverantörs
skulder till 
koncern

bolag

Moelven Industrier ASA  
Moelven Timber AS 100,0 % 3,0
Moelven Van Severen AS 100,0 % 1,5 54,0
Moelven Østerdalsbruket AS 100,0 % 0,9 22,0 0,8
Moelven Våler AS 100,0 % 1,8 48,0 3,7
Moelven Soknabruket AS 100,0 % 1,7 60,0 2,1
Moelven Numedal AS 100,0 % 0,1 20,0 3,6
Moelven Løten AS 100,0 % 0,6 5,0 1,5
Moelven Telemarksbruket AS 51,0 % 14,0
Moelven Wood AS 100,0 % 4,0 0,2 0,3
Moelven Langmoen AS 100,0 % 2,2 20,0 0,1
Moelven Eidsvoll AS 100,0 % 0,7 11,3 4,6
Moelven Treinteriør AS 100,0 % 0,4 2,6 4,6
Moelven Byggfinansiering AS 100,0 % 0,6
Moelven Nordia AS 100,0 % 2,4 23,5
Moelven ByggModul AS 100,0 % 3,6 0,9
Moelven Bioenergi AS 100,0 % 0,3 34,0
Moelven Elektro AS 100,0 % 3,4 0,6 0,1
Moelven Limtre AS 100,0 % 4,5 0,3 0,5
Moelven Industrier AB 100,0 % 348,0 0,6
Moelven Are AS 100,0 % 0,8 10,5 0,6
Moelven Mjøsbruket AS 100,0 % 0,9 16,6 2,9 0,1
Moelven Eidsvold Værk AS 100,0 % 1,2 23,1 0,5
Moelven Trysil AS 100,0 % 0,9 8,6
Moelven Wood Skandinavia AS 100,0 % 0,1
Moelven Utvikling AS 70,0 % 0,3
Moelven Virke AS 100,0 % 0,4
Moelven Sør Tre AS 100,0 % 0,1 24,3
Moelven Granvin Bruk AS 87,95 % 0,7 15,4
Moelven Profil AS 100,0 % 25,0

Svenske bolag eiet via Moelven Industrier AB

Moelven Notnäs AB 100,0 % 2,0 21,8
Moelven List AB 100,0 % 0,6 15,8
Moelven ByggModul AB 100,0 % 2,5 0,1
Moelven Norsälven AB 100,0 % 1,0 13,3
Moelven Ransbysågen AB 100,0 % 0,8 8,7
Moelven Värmlands Trä AB 100,0 % 0,7 15,4
Moelven Component AB 100,0 % 0,4 8,5
Skåre Kontorshotell AB 100,0 % 2,0
Moelven Wood AB 100,0 % 2,8 3,5
Moelven Notnäs Wood AB 100,0 % 0,6
Moelve Valåsen Wood AB 100,0 % 1,4 37,8
Moelven Valåsen AB 100,0 % 2,8 52,2
Moelven Dalaträ AB 100,0 % 1,6 8,7
Moelven Eurowand AB 100,0 % 1,5
Moelven Edanesågen AB 100,0 % 1,8 79,6
Moelven Nössemark Trä AB 100,0 % 1,0 33,1
Moelven Årjäng Såg AB 100,0 % 1,3
Moelven Tom Heurlin AB 100,0 % 0,5 8,7
Moelven Skog AB 100,0 % 0,4 27,5
Moelven Töreboda AB 100,0 % 1,7 32,7
Vänerbränsle AB 77,8 % 5,2
Moelven Lovene AB 100,0 % 13,0
Moelven Vänerply AB 100,0 % 43,5

Andre bolag
Olika företag inte specificerat 1) 3,5 1,1 -0,1 0,5 0,2
Total 65,0 1 194,5 48,8 2,9 2,1

1) Dissa ingår for at visa totalen
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Bedriftsförsamlingens uttalande 

 

På sitt möte den 20 mars 2012 har bedriftsförsamlingen behandlat: 

 • Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2011 för koncernens och moderbolaget. 

 • Styrelsens förslag till disposition av moderbolagets förlust 

 • Styrelsens förslag till regler om fastställande av löner och andra ersättningar till koncernledningen 

 • Bedriftsförsamlingens inställning till bolagsstämman 

 

Bedriftsförsamlingen rekommenderar att generalförsamlingen godkänner styrelsens och verkställande direktörens 
årsredovisning och förslag till bokslut för år 2011 för Moelven Industrier ASA och koncernen, samt förslag till 
disposition av årets förlust i Moelven Industrier ASA. 

 

Dessutom rekommenderar bedriftsförsamlingen att bolagsstämman godkänner styrelsens förslag till regler om 
fastställande av löner och andra ersättningar till koncernledningen. 

 

 20. Mars 2012 

 

 

 

 Even Mengshoel 

 Bedriftsförsamlingens ordförande 
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Finanskalender 

24 april 2012 
Bolagsstämma -årsbokslut 2011 

 
Kvartalsrapporter 

25. april 2012 
Rapport for första kvartalet 2012 
 
13. juli 2012 
Rapport for andra kvartalet 2012 
 
25. oktober 2012 
Rapport for tredje kvartalet 2012 
 
25. januari 2013 
Rapport for fjärde kvartalet 2012/Preliminärt 
årsbokslut 2012 

Månadsredovisning 

Nyckeltal från koncernens redovisning i 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Januar: 14 februari

Februar: 13 mars

Mars: 25 april = Q1

April: 14 maj

Mai 13 juni

Juni: 13. juli = Q2

Juli: 17 augusti

August:  14 september

September: 25 oktober = Q3

Oktober: 13 november

November: 14 december

Desember: 25 januar 2013 = Q4



Huvudkontor
Moelven Industrier ASA
Org.nr. NO 914 348 803 MVA
P.O. Box 134, NO-2391 Moelv
Tel. +47 62 34 70 00
Fax. +47 62 34 71 88
www.moelven.com
post@moelven.com
Hugin Online: www.huginonline.no/MOE/
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