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Det stora anpassningsåret

För Moelvenkoncernen har anpassningarna 
gått bra och vi har ett positivt resultat för 
året, trots alla utmaningar. Huvudorsaken till 
att koncernen har ett positivt resultat, är att 
organisationen fortfarande minns lärdomarna 
från tidigare kriser. Vi vet att den enda 
möjligheten är att samarbeta om att hålla 
kostnaderna lägre än intäkterna. 

Det finns flera orsaker till att koncernen 
består av många operativa enheter med 
reellt ansvar och tillhörande rättigheter. Den 
viktigaste orsaken är att det i mindre enheter 
är lättare att se sammanhangen mellan egna 
handlingar och eget resultat. Därmed går det 
snabbare att komma till insikt om att man 
skall ta tag i det man själv kan påverka och 
göra det bästa av det, även om det kan 
medföra åtgärder som är obehagliga att 
genomföra. I Moelven är det många som har 
tagit tag, och detta är huvudorsaken till det 
positiva resultatet för år 2009.

Att vara en del av Moelvenkoncernen, 
måste vara den bästa utgångspunkten för att 
lyckas i konkurrensen. Alternativet är att 
vara en del av en annan koncern eller ett 
självständigt företag. Är detta ett bättre 
alternativ, har Moelven ett negativt värde 
som koncern. Det är särskilt tre förhållanden 
som är av överordnad betydelse för att bli en 
lyckad koncern. 

För det första skall det finnas verksamhets-
mässiga relationer mellan enheterna. Detta 
skall ge dem möjligheter att ha kostnads-
mässiga fördelar å den ena sidan, och 
marknadspositioner som är starka nog till att 
få genomslag å den andra. Förutsättningarna 

för verksamhetsmässiga relationer i 
Moelvenkoncernen baserar sig bland annat 
på att enheterna bedriver något som har med 
byggnation att göra. Processerna är 
industriella och verksamheterna är 
geografiskt lokaliserade med en viss närhet 
till varandra. Alla arbetar i kulturella 
omgivningar med skandinaviska särdrag och 
det är ofta ett betydande inslag av trä eller 
andra lätta byggmaterial i våra produkter.  
En kontrollfråga för oss är om verksamheten 
med hjälp av industriella leveranser bidrar till 
att “ge folk goda rum med skandinavisk 
prägel”. Den som tar sig tid att jämföra våra 
resultat med andra koncerner i vår bransch, 
kommer att upptäcka att vi lyckas ganska 
bra.

För det andra arbetar vi för en diversifiering 
på marknadssidan – det vill säga flera ben att 
stå på. Detta sker emellertid bara i den grad 
det är förenligt med kravet på relationer 
ovan. För oss ligger diversifieringen i att vi 
levererar både till nybyggnationer och till 
renovering, om- och tillbyggnad (ROT) av 
såväl bostäder som näringslivsfastigheter. 
Försäljningen fördelar sig dessutom på flera 
länder. Detta minskar risken för att alla 
marknadsområden försvagas samtidigt.  
I tabellen som visar rörelsemarginaler per 
division över flera år på sidan 7, ser man hur 
konjunktursvängningarna har påverkat 
Moelvens tre divisioner. Sågverken i Timber 
är de första som märker förändringarna både 
uppåt och nedåt. Byggsystemdivisionen 
påverkas senare av konjunkturförändringar 
eftersom den arbetar med projekt med delvis 
lång genomförandetid. Byggvarudivisionen 
Wood är minst påverkad, eftersom andelen 
leveranser till en relativt stabil ROT-marknad 
är stor. Tidsmässigt i konjunkturerna ligger 
divisionen också mellan sågverksdivisionen 
Timber och Byggsystemdivisionen. För 
koncernen som helhet är detta en ändamåls-
enlig sammansättning. 

För det tredje finns det ett starkt 
medvetande om att vi är ett industriföretag 
som överlever tack vare ett kontinuerligt 
sökande efter förbättringar i verksamheten. 
För oss är det helt klart att finansiering bara 
är ett medel som skall hjälpa industrin - och 
inte något mål i sig själv. Därför har vi en 

konservativ hållning till finansiella risker, 
vilket vi har haft god nytta av under 
finanskrisen. Kombinationen av hög soliditet, 
långsiktiga likviditetsreserver och användning 
av säkringsinstrument för att reducera 
effekten av svängningar i räntor och 
valutakurser på verksamheten, har gjort att 
vi har klarat oss så gott som utan direkt 
påverkan av finanskrisen. Om alla företag 
och institutioner i samhället varit finansierade 
utifrån samma grundprinciper, hade det helt 
enkelt inte blivit någon lokal eller global 
finanskris. 

Om finanskrisen handlat om finansinstitut 
som måste räddas av staten och om 
reducerad tillgång på finansiella tjänster till 
förnuftiga priser, är finanskrisen på god väg 
att vara över för denna gång. Svag budget-
disciplin i vissa euroländer gör dock att det 
finns moln på himlen. De realekonomiska 
efterverkningarna av finanskrisen har vi 
emellertid långt ifrån genomlevt. Krisen 
utlöstes av en hög, lånefinansierad, privat 
konsumtion som stannade upp tvärt. 
Konsekvenserna har reducerats genom att 
öka den offentliga, lånefinansierade 
konsumtionen. 

Nu skall både de privata och de offentliga 
lånen betalas tillbaka och det kan bara göras 
genom reducerad konsumtion. Detta 
kommer vi som har stora leveranser till 
byggsektorn fortsätta att märka av. Vi har 
förberett oss för att 2010 kommer att bli ett 
resultatmässigt svagt normalår för oss. 
Svagt eftersom resultaten fortfarande 
kommer att präglas av låg aktivitet på många 
marknader och att vi därför kommer att tjäna 
mindre pengar än vi skulle vilja. Jämfört med 
2009 med sina många anpassningar, 
kommer det ändå att vara ett normalår 
verksamhetsmässigt. De största anpassning-
arna har vi bakom oss och vi är klara att gå 
mot nya höjdpunkter.

Hans Rindal

Koncernchef

Det gångna året har präglats av nödvändiga anpassningar till den största nedgången i ekonomisk 

aktivitet i Europa sedan andra världskriget. Byggbranschen är en av de sektorer som har varit hårdast 

drabbade och detta är den sektor vi i stor utsträckning levererar till.  

Koncernchefens kommentar

Fem år i sammandrag
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Belopp i MNOK 2009  2008  2007  2006  2005

KONCERNEN     

Rörelseintäkter 6 247,8 7 657,7 7 944,0 6 692,4 6 004,9

Rörelseresultat 91,1 144,7 989,6 373,2 158,6

Antal anställda  2 992 3 285 3 425 3 210 3 159

TIMBER     

Rörelseintäkter 2 166,8 2 472,4 3 136,4 2 642,0 2 355,4

Rörelseresultat 12,7 -143,3 544,4 166,7 55,2

WOOD     

Rörelseintäkter 2 227,4 2 634,0 2 914,6 2 453,4 2 268,7

Rörelseresultat  43,2 80,3 324,4 113,0 62,2

BYGGSYSTEM     

Rörelseintäkter 1 933,0 2 748,0 2 382,8 1 937,5 1 770,1

Rörelseresultat  61,4 235,1 159,3 121,8 75,9
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Moelven genomför årligen en varumärkes-
undersökning i Skandinavien i samarbete med 
Synovate. Syftet med undersökningen är att 
kartlägga kännedom, erfarenheter, värderingar 
och attityder till varumärket Moelven, mätt 
mot ett urval andra leverantörer som erbjuder 
samma typ av produkter, på de skandinaviska 
marknaderna. Undersökningen omfattar alla 
Moelvens produktgrupper och det genom-
förs intervjuer i alla huvudmålgrupper på de 
marknader som koncernen bearbetar. Totalt 
har det genomförts 1450 intervjuer. Tabellen 
visar den totala populationens kännedom om 
Moelven, andelen som skulle kunna överväga 
Moelven som leverantör och andelen som 
skulle välja Moelven om de skulle köpa den typ 
av produkter som koncernen i dag erbjuder.
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Om koncernen

Att bygga och bo 
skandinaviskt 

Skandinavien är Moelvens huvudmarknad. Vi 
finns och arbetar i Skandinavien och vår 
verksamhet och utveckling bygger på 
skandinavers kunskaper, värderingar och 
levnadsvillkor, och på deras behov och 
önskemål. Vi ska vara det naturliga valet för 
människor som bygger och bor skandinaviskt, 
och leda utvecklingen av byggande som vilar 
på en skandinavisk byggtradition. Vi ska vara 
ledande inom våra marknadsområden 
byggprodukter, inredningssystem och 
byggmoduler, liksom på tillhörande tjänster 
och service inom dessa områden.

Trä – det naturligaste
byggmaterialet 

Moelvens verksamhet grundar sig framförallt 
på trä, det lätta, ljusa, energisnåla, 
lättanvända och naturligaste av byggmaterial 
och en helt igenom förnyelsebar naturresurs. 
Växande träd binder växthusgasen koldioxid 
och användning av trä tillsammans med ett 
bärkraftigt skogsbruk motverkar en global 
uppvärmning. Ökad användning av trä är bra 
för miljön, men andra byggmaterial behövs 

också och trä är lätt att kombinera med 
material som stål och betong.

De flesta av våra produkter har ett mycket 
stort träinnehåll. Vi har miljövänliga alternativ 
till andra byggprodukter och lösningar när det 
gäller hus och moduler, broar och interiör-
produkter. Vi hämtar råvaran från hållbart 
skogsbruk nära våra sågverk, vi använder allt 
av timmerstocken och transporterar råvaror 
och produkter så effektivt som möjligt.

Brukarnas behov styr
produktionen  

De som ska använda de rum och miljöer vi 
bidrar till är våra uppdragsgivare. Vi har en 
platt och öppen organisation som har nära 
kontakt med marknaden. Därför kan 
kunskapen om brukarnas behov och hur 
behoven förändras spridas lätt genom 
koncernen, och är det som framförallt 
påverkar process- och produktutveckling. 
Kundens produktval styr produktionen från 
allra första början och genom hela kedjan, 
från valet av råvara och framåt. Resultatet är 
ett kontinuerligt flöde ut till marknaden av 
produkter och tjänster som efterfrågas och 
som vi kan marknadsföra effektivt.

Våra kundgrupper 

Moelven är en fullsortimentsleverantör av 
träbaserade byggprodukter med tillhörande 
tjänster. Den skandinaviska marknaden står 
för 80 procent av försäljningsintäkterna. 
Våra produkter och tjänster säljs till kunder 
inom tre huvudsegment – industri, handel 
och projekt. 

85 procent av koncernens produkter och 
tjänster används inom nybyggnation och 
renovering av bostäder och näringsfastig-
heter. En växande verksamhet är försäljning 
av råvaror till biobränsle och för produktion 
av massa, papper och spånplattor. 
Koncernen levererar också trävaror till 
möbel-, inrednings- och emballageindustrin.

En effektiv distribution är ett viktigt 
konkurrensmedel för Moelven. Våra kunder 
vill i allt större utsträckning slippa hålla egna 
större lager och därför anpassar och 
utvecklar vi vårt distributionssystem efter 
kundernas behov.

Industrikunder 

Våra industrikunder köper insatsvaror för egen 
produktion. En pålitlig leverantör som 
levererar rätt vara i rätt tid är avgörande för 
våra kunders verksamhet. Vårt fokus på lokal 

Vi människor behöver goda rum för att kunna ha goda liv. Våra hem, arbetsplatser och alla andra 

rum vi använder är avgörande för vår livsmiljö, oavsett vilka vi är och hur vi lever. Goda rum  

betyder miljöer som är väl utformade, trygga och inspirerande, med naturliga och tidlösa material. 

Moelven levererar goda rum med skandinavisk prägel för ett mångfald av behov och möjligheter. 

Händelser 2009

Stoltenberg på Moelvenbesök
Moelven är nöjd med initiativen i den norska 
regeringens krispaket och anser att paketet som 
lagts fram på rätt sätt bidrar till utvecklingen i 
byggbranschen. Det sa koncernchef Hans Rindal 
till Norges statsminister Jens Stoltenberg.

Kjell har varit 50 år i samma företag!
Kjell Andersson (64) avgick med pension efter hela 
50 år i samma företag – sågverket Moelven 
Valåsen AB i Karlskoga. Han började där när han 
var 14 år.

140 färre i Moelven
Det var 140 färre anställda i Moelven i januari 
2009 jämfört med i januari 2008. 

Stort intresse för väggsystem
För tredje året i rad deltog Moelven Eurowand AB 
på Stockholm Furniture Fair i Älvsjö. Det visades 
stort intresse för företagets nya produkt Screen 
Wall.

God orderingång från bygghandeln
I slutet av mars satte Moelven Wood AB nytt 
försäljningsrekord och “all time high” orderingång 
för lister och byggträ.

Limträ tillbaka till normalarbetstid
Alla var tillbaka i arbete på Moelven Limtre AS 
igen efter påsk. Det var försäljningsökningen på 
standard limträbalkar till bygghandeln som var 
huvudorsaken till att de drygt 100 anställda, som 
gick över till tredagarsvecka i slutet av januari, nu 
kunde glädja sig åt att snart vara tillbaka på 100 
procents arbetstid.

Moelven ordnade el i Kabul
Norska myndigheter har investerat 35 miljoner 
kronor i Hotell Serena i Kabul. Moelven Elektro AS 
ordnade i samarbete med entreprenadföretaget 
Reinertsen AS så att hotellet blev anslutet till 
stadens elnät.

Stororder till Kongsberg för Moelven Nordia AS
Moelven Nordia startade leveranserna av två  
stora order till Kongsberg Næringspark. De två 
uppdragen var tillsammans värda 27 miljoner 
norska kronor.

Moelven förnyar hälsoförsäkringen
Efter att i två år att ha erbjudit samtliga anställda 
hälsoförsäkring som garanterar färdig behandling 
inom 30 dagar och besparar de anställda månader 
i vårdkön, beslutade ledningen för Moelven att 
förnya försäkringsavtalet med ytterligare ett år.

Modulorder för 115 MNOK
Moelven ByggModul AS hade en positiv utveckling 
våren 2009 och offentliggjorde flera beställningar 
på tillsammans 115 MNOK som säkrade full drift 
på alla tre produktionslinjerna fram till augusti.

Första spadtaget för ny projektfabrik i Töreboda
Det första spadtaget togs för det som skall bli den 
nya projektfabriken vid Moelven Töreboda AB.

Kameraövervakning på Tom Heurlin
I anslutning till ett klagomål angående 
kameraövervakning på Moelven Tom Heurlin AB, 
konstaterade Datainspektionen i Sverige att man 
inte kommer att vidare undersöka saken.

Februari 2009

Mars 2009

Maj 2009

Juni 2009

Juli 2009

Januari 2009

“Arga snickaren” använde trävaror från Moelven
“Arga snickaren” är ett i raden av många populära 
snickeri- och inredningsprogram på TV. 
Programmet gick på Kanal 5 i Sverige och hade 
många tittare. 

160 år med trävirke
Van Severen. De två orden har enligt tidningen 
Namdalsavisa varit synonymt med begreppet 
trävirke i Namdalen i flera generationer. År 2009 
fyllde Moelven Van Severen AS 160 år.

Produktionsstart för revolutionerande regel
Moelvens produktion av den nya prisbelönta, 
isolerade regeln Iso3® startade på Mjøsplast AS  
i Moelv.

Moelven Danmarks A/S övertog driften av 
Odense Savværk
Det innebär att Moelven Danmark har ingått ett 
avtal om att hyra byggnader och maskiner på 
Odense Sågverk.

Tore Kullerud var en god kollega
Tore Kullerud, 41 år och från Våler, omkom vid ett 
olycksfall i arbetet vid Moelven Våler AS tisdag 
eftermiddag den 1 december. Han efterlämnar 
sambo, en son och två styvbarn.

September 2009

Oktober 2009

November 2009

December 2009

Space är en framtidsvision av en mobiltillverkares kontor, placerat på en rymdbas. Platsbyggda enheter är inte intressant i rymden, och lösningen är flexibla 
systemväggar från Moelven.

Norges statsminister Jens Stoltenberg (t h) 
och direktör Åge Holmestad under besöket vid 
Moelven Limtre AS

Moelven Töreboda AB storsatsade mitt under lågkonjunkturen och påbörjade bygget av en ny  
projektfabrik i juni 2009.

April 2009
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Moelvenkoncernen har sitt huvudkontor 
i Moelv i Norge. Huvuddelen av 
koncernens företag ligger i sydöstra 
Norge och i Mellansverige. Vissa av 
produktionsföretagen ligger utanför 
detta kärnområde. Dessutom finns 
avdelnings- och försäljnings-/
kundkontor samt distributionscenter i 
delar av Skandinavien. 

Lokalisering

kedjan från skog till marknad. Ett exempel där 
Moelven Utvikling varit med i utvecklings-
arbetet är Iso3, som lanserades under 2009. 
Iso3 är en isolerande regel som kombinerar 
trä och polyuretan, och klarar nya, strängare 
energikrav. Den tillverkas nu av Moelven Iso3 
AS. I framtiden kommer nya kombinationer av 
material att spela en allt större roll. Moelven 
äger 70 procent av bolaget och Selskapet for 
industrivekst (SIVA) äger 30 procent. 

Engagerade medarbetare
i EN platt organisation 

Kompetenta, initiativrika och engagerade 
medarbetare är förutsättningen för att vi ska 
kunna upprätthålla och fortsätta bygga en 
innovativ kultur tillsammans med en effektiv 
och lönsam industriell produktion.  
Därför lägger vi mycket resurser på att 
motivera och vidareutveckla våra medarbe-
tare inom olika områden och på olika nivåer i 
hela koncernen. Det här uttrycks också 
genom vår personalidé Moelven ger människor 
som vill, möjligheter.

Moelven har en platt, nätverksorienterad 
och decentraliserad organisation och 
ledningsstruktur. Verksamheten är 

organiserad i tre divisioner, där tjänsteinne-
hållet avgör företagens divisionstillhörighet: 
Timber, Wood och Byggsystem. Koncernen 
består av 45 operativa enheter i Norge, 
Sverige och Danmark. Antalet anställda var 
vid ingången av 2010 2 992 personer, 
varav 1 686 i Norge, 1 259 i Sverige, 36 i 
Danmark och 11 i övriga länder. 

Samtliga enheter har eget resultatansvar 
och är självständiga delar i ett samordnat 
nätverk. Den decentraliserade organisatio-
nen ger koncernen stabilitet, den skapar 
öppenhet och ökar effektiviteten och 
delaktigheten.

Långsiktiga ägare 

Moelven Industrier ASA ägs av Glommen 
Skog BA (25,08 %), Eidsiva MI2 AS (23,78 %), 
Agri MI AS (15,85 %), Viken Skog BA (11,87 %), 
Mjøsen Skog BA (11,75 %), AT Skog BA  
(7,29 %) och Havass Skog BA (4,02 %). 
Resterande 0,36 % av aktierna ägs i huvudsak 
av privatpersoner. Våra ägare har egna 
verksamheter som har nära anknytning till 
Moelven, och har ett långsiktigt ägarintresse  
i koncernen.

råvara med stabil kvalitet är en viktig 
förutsättning för att klara detta. Via en enda 
kontaktperson samordnar vi distributionen av 
produkter från våra olika produktions- 
anläggningar.

Handelskunder 

Våra handelskunder köper färdiga byggvaror 
för vidareförsäljning via bygghandeln. Ett bra 
sortiment av rätt kvalitet som kan levereras 
med mycket kort varsel till rätt ställe är 
avgörande faktorer. Vid våra kundcenter och 
distributionscentraler koordinerar vi 
försäljningen, lagerhåller varor från våra 
produktionsenheter runtom i koncernen och 
distribuerar ut.

projektkunder 

Våra kunder inom bygg och entreprenad 
köper byggmoduler, flexibla bygginrednings-
system med tillhörande tjänster, limträ för 
byggprojekt samt elektriska installations-
tjänster. Moelvens byggmoduler och 
inredningssystem är ett alternativ eller 
komplement till traditionellt platsbyggande. 
Avgörande faktorer är att de kortar 
byggtiden, är stabila när det gäller kvalitet 
eftersom de är tillverkade under kontrollerade 
förhållanden, att de går att återanvända 
samt att vi också erbjuder omfattande 
servicetjänster. 
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Produkter med högt
tjänsteinnehåll 

Moelven levererar produkter med ett högt 
tjänsteinnehåll, som ska vara till stor nytta 
och underlätta för kunden och brukaren. Vår 
produktion präglas av en hög grad av 
industrialisering och för att vi ska kunna 
säkra en ändamålsenlig produktion är 
medarbetarnas kompetens, ett effektivt 
utnyttjande av råvarorna och en rationell 
produktionsapparat avgörande och 
prioriterade områden. Koncernens 
verksamheter utvecklar framgångsrikt 
industriella processer och söker kontinuerligt 
efter nya processer och koncept som kan 
utmana eller komplettera nuvarande 
metoder.

Nya produkter för nya
områden  

Moelvens konkurrenskraft är beroende av en 
kvalificerad och kontinuerlig produkt- och 
produktionsutveckling. Vi utvecklar nya 
produkter och vidareutvecklar existerande 
produkter, och samarbetar med användare, 
kunder, arkitekter och forskare för att kunna 
flytta de tekniska gränserna och hitta nya 
användningsområden. 

Moelven Utvikling AS 

Innovationsbolaget Moelven Utvikling AS 
hjälper personer med företags- och produkt-
ideér att nå en marknad, stöttar koncernens 
utvecklingsprojekt och arbetar med en rad 
produkt- och processinnovationer i värde-

Moelvens kraftfulla distributionssystem i Norge och Sverige, med ett brett sortiment och frekventa leveranser på fasta dagar, underlättar 
vardagen för bygghandeln.

Högsta möjliga  
förädling av  
lokal råvara
Moelvenkoncernens produktion är huvud-
sakligen baserad på råvaran trä. Under 
2009 producerade och förädlade vi 3,31 
miljoner fasta kubikmeter sågtimmer av 
gran och furu till ett värde av 1,66 miljarder 
norska kronor, inklusive transportkost-
nader. Moelven har ingen egen skog utan 
köper timret från externa leverantörer och 
skogsägare. 

Till Moelvens norska sågverk hämtas råvaran 
i huvudsak från Östlandet och Tröndelag samt 
från gränstrakterna i Mellansverige. De svenska 
sågverken får till största delen sin råvara från de 
västra delarna av Mellansverige, från Dalarna 
och söderut. 

Vi använder största delen från skogar nära 
sågverken. Det minskar transportkostnaderna 
och miljöpåverkan, och därför strävar vi efter 
att hela tiden öka andelen lokal råvara. Varje 
sågverk har anpassat sin produktion efter den 
råvara som finns lokalt och har sina speciella 
krav på råvaran. På så sätt kan timmerstocken 
utnyttjas så effektivt som möjligt. Vår förmåga 
att alltid få fram råvara som ger högsta möjliga 
förädlingsvärde är avgörande för lönsamheten.

Sågverkens biprodukter – cellulosaflis, torr-
flis, spån och bark – har ett stort och växande 
ekonomiskt värde för Moelven. Kunderna är 
massaindustri, spånskiveindustri och energi-
bolag, och biprodukterna är anpassade till varje 
enskild kunds behov. 

2009 var ett år med svängningar i efter-
frågan på skogsråvaror, och timmerpriserna 
varierade under året. Det resulterade i lägre 
avverkning, men i huvudsak fick våra industrier 
de råvaror som var nödvändiga för att kunna 
genomföra sina produktionsplaner. 

Under 2010 kommer efterfrågan att öka  
betydligt. Stigande priser innebär att intresset 
för att avverka skog ökar, och industrin förväntas 
kunna förbättra sitt kapacitetsutnyttjande.

 

Läs mer på 
www.moelven.com/se/
om-moelven
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Fem år i sammandrag

Belopp i MNOK  2009  2008  2007  2006 2005

KONCERNEN     

Rörelseintäkter 6 247,8 7 657,7 7 944,0 6 692,4 6 004,9

Av- och nedskrivningar 202,5 199,2 177,0 177,6 178,0

Rörelseresultat 91,1 144,7 989,6 373,2 158,6

Finansposter -32,9 -37,3 -17,4 -36,8 -45,6

Resultat före skatt  58,2 107,4 972,2 336,4 113,0

Balansomslutning 3 239,9 3 589,8 3 604,2 3 071,6 2 964,1

Soliditet 50,9 47,3 43,6 40,2 36,3

Rörelsemarginal i procent  1,5 1,9 12,5 5,6 2,6

Kassaflöde från rörelseresultat  293,6 343,9 1 166,6 550,8 336,6

Investeringar 222 346 292 245 112

Antal anställda  2 992 3 285 3 425 3 210 3 159

TIMBER     

Rörelseintäkter  2 166,8 2 472,4 3 136,4 2 642,0 2 355,4

Av- och nedskrivningar  87,1 84,6 72,2 67,4 66,2

Rörelseresultat 12,7 -143,3 544,4 166,7 55,2

Finansposter  -11,1 -13,1 0,3 -9,9 -11,2

Resultat före skatt  1,6 -156,4 544,7 156,8 44,0

Balansomslutning 1 306,4 1 572,8 1 788,5 1 407,0 1 288,6

Rörelsemarginal i procent 0,6 -5,8 17,4 6,3 2,3

Kassaflöde från rörelseresultat 99,8 -58,7 616,6 234,1 121,4

Investeringar 86 175 130 121 53

Antal anställda 661 803 869 857 846

WOOD     

Rörelseintäkter 2 227,4 2 634,0 2 914,6 2 453,4 2 268,7

Av- och nedskrivningar 72,9 67,4 61,1 58,4 57,9

Rörelseresultat 43,2 80,3 324,4 113,0 62,2

Finansposter -20,4 -17,1 -7,6 -14,0 -14,7

Resultat före skatt 22,8 63,2 316,8 99,0 47,5

Balansomslutning 1 497,8 1 563,5 1 653,7 1 378,1 1 253,6

Rörelsemarginal i procent 1,9 3,0 11,1 4,6 2,7

Kassaflöde från rörelseresultat 116,1 147,7 385,5 171,4 120,1

Investeringar 80 109 106 78 33

Antal anställda  856 880 922 840 855

BYGGSYSTEM     

Rörelseintäkter 1 933,0 2 748,0 2 382,8 1 937,5 1 770,1

Av- och nedskrivningar  33,7 35,2 31,5 31,2 30,2

Rörelseresultat 61,4 235,1 159,3 121,8 75,9

Finansposter  3,3 14,7 10,7 1,1 -4,3

Resultat före skatt 64,7 249,8 170,0 122,9 71,6

Balansomslutning 953,9 1 108,6 1 041,7 1 035,9 897,7

Rörelsemarginal i procent 3,2 8,6 6,7 6,3 4,3

Kassaflöde från rörelseresultat 95,1 270,3 190,8 153 106,1

Investeringar 31 46 54 44 22

Antal anställda  1 379 1 512 1 543 1 435 1 381

Limträ     

Rörelseintäkter  397,1 524,1 483,2 424,9 402,0

Av- och nedskrivningar 15,6 16,0 14,7 13,1 11,6

Rörelseresultat 4,0 38,5 24,4 25,4 20,0

Rörelsemarginal i procent 1,0 7,3 5,0 6,0 5,0

Investeringar 25 20 22 23 13

Antal anställda  280 258 279 263 259

Beløp i NOK mill.  2009  2008  2007  2006 2005

Elektro     

Rörelseintäkter 397,5 435,5 358,4 219,4 197,3

Av- och nedskrivningar 3,1 3,0 1,9 0,7 1,3

Rörelseresultat 9,0 8,5 5,9 3,7 -7,8

Rörelsemarginal i procent 2,3 2,0 1,6 1,7 -4,0

Investeringar 1 0 0 0 0

Antal anställda  238 243 207 231 167

Byggmodul     

Rörelseintäkter 513,0 1 030,7 944,4 736,1 689,0

Av- och nedskrivningar  10,6 12,8 11,2 12,6 12,0

Rörelseresultat  1,5 94,2 66,0 37,8 31,6

Rörelsemarginal i procent 0,3 9,1 7,0 5,1 4,6

Investeringar 2 16 29 19 8

Antal anställda  410 522 606 502 502

Bygginredning     

Rörelseintäkter 644,8 784,3 633,8 593,6 496,7

Av- och nedskrivningar  4,4 3,4 3,7 4,8 5,3

Rörelseresultat 46,9 93,9 63,0 54,8 32,1

Rörelsemarginal i procent 7,3 12,0 9,9 9,2 6,5

Investeringar 3 10 3 2 1

Antal anställda  451 489 451 439 453

ÖVRIG VERKSAMHET     

Rörelseintäkter 965,1 388,5 368,9 171,7 167,1

Av- och nedskrivningar  8,7 11,6 11,6 19,7 17,6

Rörelseresultat  -26,2 -27,4 -38,6 -28,3 -34,7

Finansposter -4,7 -21,8 -20,6 -14,0 -15,4

Resultat före skatt  -30,9 -49,2 -59,1 -42,3 -50,1

Kassaflöde från rörelseresultat -17,5 -15,8 -27,0 -8,6 -17,1

Investeringar  25 16 2 2 0

Antal anställda  96 90 91 78 77

Uppskattade ändringar i rörelseresultat och resultat per aktie 

vid en procents prisändring 

Faktor  Rörelseintäkter MNOK Division NOK per aktie

Timmerpris - gran och furu 17 Timber 0,13

Sågade trävaror gran 8 Timber 0,06

Sågade trävaror furu 8 Timber 0,06

Flisprodukter 5 Timber/Wood 0,04

Timmerpris - gran och furu 7 Wood 0,05

Hyvlade varor i Skandinavien 10 Wood 0,08

Limträ - standardprodukter 2 Byggsystem 0,02

Byggmoduler 8 Byggsystem 0,06

Bygginredning 5 Byggsystem 0,04

Ändring i EURO - NOK/SEK 6 Koncernen 0,05

El-kraft 2 Koncernen  0,02

Sensitivitetsanalys

Timber Wood Byggsystem
Moelven division Timber producerar sågade trä-
varor - också kallat industriträ - av lokalt avverkad 
furu och gran. Under 2009 förädlades cirka 2,4 
miljoner fastkubikmeter timmer till 1,2 miljoner 
kubikmeter sågade trävaror. 

Kunderna är framförallt industriföretag som använder 
de sågade produkterna som insatsvaror i egen 
produktion. Industriträet används för bygg- och 
interiörändamål – hus och andra konstruktioner, 
möbler, golv, lister, paneler, fönster, samt till emballage-
virke och limträ. Dessutom producerar Timber stora 
mängder energiprodukter som cellulosaflis, torrflis, 
spån och bark. 

Moelven Timber består av tolv sågverk, ett hyvleri, 
en komponentfabrik samt ett företag som handlar 
med sågverksutrustning. Produktionsenheterna ligger 
i Mellansverige och sydöstra Norge. Vid ingången av 
2010 hade Timber 661 anställda varav 204 i Norge, 
453 i Sverige och 4 i andra länder. Årets omsättning var 
totalt 2 167 miljoner norska kronor. 

Moelven division Wood producerar ett brett urval 
av träbaserade bygg- och interiörvaror med hög 
förädlingsgrad som huvudsakligen säljs via bygg-
handeln i Skandinavien. Produktionsvolymen under 
2009 var cirka 900 000 kubikmeter. 

En viktig konkurrensfördel är divisionens rationella 
koncept för distribution som erbjuder kunderna snabba 
och exakta leveranser av ett brett varusortiment.

Den norska delen av Wood – Moelven Wood AS – är 
Norges ledande leverantör av konstruktionsvirke samt 
träbaserade interiör- och exteriörprodukter. 

Den svenska delen av Wood – Moelven Wood AB 
– är en av de tre ledande leverantörerna av träbaserat 
bygg-, interiör- och skivmaterial till svensk industri och 
bygghandel.

Moelven i Danmark – Moelven Danmark A/S – 
tillhandahåller, förutom Moelven Woods produkter, även 
sågade trävaror, skivmaterial och bärande konstruktioner 
i trä till bygghandels- och industrisegmentet.

Division Wood har tio produktionsenheter i Norge, 
inklusive en ägarandel på 65 procent i Moelven Iso3, och 
fem produktionsenheter i Sverige. Under 2009 omsatte 
enheterna 2 227 miljoner norska kronor. Vid ingången av 
2010 var 856 personer anställda, varav 563 i Norge, 257 
i Sverige och 36 i Danmark.

Moelven Industrier ASA

Råvaruförsörjning/Fibrer/Bioenergi • Ekonomi/Finans/Försäkring 
Kommunikation/Personal • IKT/Egendom • Innovation

Moelven 
Limtre AS

Moelven UK Ltd.

Moelven 
Elektro AS

Moelven 
Töreboda AB

Moelven 
Eurowand AB

Moelven 
Component AB

Moelven 
Løten AS

Moelven 
Norsälven AB

Moelven 
Numedal AS

Moelven 
Dalaträ AB

Moelven 
Mjøsbruket AS

Moelven 
Notnäs AB

Moelven Wood AS
Moelven Wood AB

Moelven Danmark A/S

Moelven 
Are AS

Moelven Iso3 AS

Moelven 
Eidsvold Værk AS

Moelven 
Langmoen AS

Moelven 
Edanesågen AB

Moelven 
Eidsvoll AS

Moelven 
List AB

Moelven 
Nössemark Trä AB

Moelven 
Notnäs Wood AB

Moelven 
Telemarksbruket AS

(51,0 %)

Moelven 
Treinteriør AS

Moelven 
Våler AS

Moelven 
Valåsen Wood AB

Moelven 
Valåsen AB

Moelven 
Värmlands Trä AB

Moelven 
Ransbysågen AB

Moelven 
Soknabruket AS

Moelven 
Tom Heurlin AB

Moelven 
Trysil AS

Moelven 
ByggModul AS

Moelven 
Nordia AS

Moelven 
ByggModul AB

Moelven Nordia 
Prosjekt AS

Moelven 
Årjäng Såg AB

Moelven 
Van Severen AS

Moelven 
Elektro AB

UJ-Trading AB Moelven 
Østerdalsbruket AS

ByggsystemWoodTimber

Moelvens divisioner

Moelven division Byggsystem arbetar med 
industriellt byggande och består av verksamhets-
områdena Limträ, Byggmoduler, Bygginredning 
och Elektrotjänster. 

Företagen inom Byggsystem levererar flexibla 
systemlösningar för interiörväggar, modulbyggen, 
elinstallationer och bärande konstruktioner i limträ 
till projekt- och entreprenörskunder, huvudsakligen i 
Norge och Sverige och för delar av sortimentet även i 
Danmark. Flera av divisionens produkter och system-
lösningar är miljövänligare alternativ till traditionella 
material och lösningar.

Företagen inom Byggsystem strävar efter 
långsiktiga relationer med kunderna. Servicetjänster, 
ramavtal och ROT-sektorn är en stor och växande del 
av verksamheten, och stöd och rådgivning efterfrågas 
alltmer av kunderna. Inom Byggsystem satsar man 
också kraftigt på att vidareutveckla koncept och 
system tillsammans med kunderna och med experter 
inom arkitektur, design och konstruktion. När  
företagen inom Byggsystem kan vara med tidigt i 
projekt kan processen oftast göras effektivare. 

Både Limträ, Byggmoduler och Bygginredning är 
marknadsledande i Sverige och Norge och är stabila 
partners med omfattande resurser. Omsättningen  
under 2009 uppgick till 1 933 miljoner norska kronor. 
Vid ingången av 2010 hade Byggsystem 1 379 
anställda, varav 870 i Norge, 502 i Sverige och 7 i 
Storbritannien.

Läs mer på www.moelven.com/se/om-moelven/verksamheter/
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Industri Handel Projekt
Moelven utvecklar och producerar 
träbaserade produkter till byggnation, 
konstruktion och inredning. Vi har ett av 
marknadens bredaste sortiment och goda 
logistiklösningar för distribution till bygg-
handeln. Våra produkter säljs av de flesta 
välsorterade byggvaruhus i Norge, Sverige 
och Danmark.

Golv, panel och lister
Moelven är en ledande producent av in-
teriörprodukter till bygghandeln i Skandi-
navien. Vi producerar massiva trägolv och 
paneler i furu, gran, ek och björk och lister i 
furu, ek, björk och bok. I sortimentet finns 
också ytbehandlade produkter, dörr- och 
fönsterpaket med monteringsanvisningar. 
Råvarorna kommer från ett bärkraftigt 
skogsbruk nära våra sågverk.

Fasad och utemiljö
Valet av produkter till fasad och utemiljö 
sätter prägeln på det skandinaviska hem-
met. Moelven erbjuder ett av marknadens 
mest omfattande sortiment av utvändig 
beklädnad och terassbrädor i olika träslag 
och ytbehandlingar. Sortimentet inkluderar 
impregnerade material, utvändig panel 
i gran och furu, thermowood, cederträ, 
brandimpregnerat trä och hårdträ. 

Konstruktionsvirke och skivor 
Konstruktionsmaterial produceras av 
hyvlat trävirke med gran eller furu som 
råmaterial, och levereras med avrundade, 
raka eller snedskurna kanter. Produkterna 
används först och främst till bärande och 
sekundära konstruktioner i hus och större 
byggen. Skivmaterial som plywood, OSB, 
MDF, spånskivor, hobbyplattor, hårda och 
porösa boards säljs också anpassade till 
bygghandeln.

Limträ, kerto och balksystem
Moelvens limträ-, kerto- och balkproduk-
ter är starka och formstabila. De ökar 
flexibiliteten och träbyggnadsteknikens 
möjligheter. Det är tekniskt avancerade 
och miljövänliga konstruktionsmaterial 
som bland annat används som konstruk-
tions- och bärande system i större och min-
dre byggen både av vanliga konsumenter 
och professionella byggare. Produkterna 
fås anpassade, som standardbalkar eller 
som kombinationssystem i bygghandeln.

Moelven är en av de ledande leverantörerna av byggprodukter samt ett tillhörande och 

växande utbud av servicetjänster, och har Skandinaviens bredaste sortiment. Våra produkter 

är baserade på trä från bärkraftigt skogsbruk. Vi bidrar till att skapa goda rum för människor 

och verksamheter.

Produkter 
och tjänster

Moelven erbjuder produkter som kan 
användas som insatsvaror i olika typer av 
industriell produktion. Det kan till exempel 
vara produkter som sågade trävaror till 
vidareförädling, flis till skivproduktion, 
limträ som insatsvara i takstolsproduk-
tion, eller byggvaror av trä som används av 
leverantörer av prefabricerade hus.

Sågtimmer
Sågtimmer från Moelven produceras av 
furu och gran från sydöstra Norge och 
Mellansverige. Timret avverkas nära våra 
sågverk och alla våra sågverk är PEFC-
certifierade. Våra kunders slutprodukter 
är olika typer av träbaserade varor som 
möbler, golv, lister, paneler, limträ, fönster 
och emballage. Produktionen anpassas till 
kundernas krav på torkning, kvalitetssor-
tering och speciella dimensioner.

Flis
Sågverkens biprodukter, som cellulosaflis, 
torrflis, spån och bark, har ett stort och 
ökande värde för Moelven och koncernens 
industriella kunder. Flis används som 
insatsvara i annan industri, och kunderna 
är massaindustri, spånplatteindustri och 
energiföretag, och biprodukterna är an-
passade till varje enskild kunds behov.

Limträ, kerto och balksystem
Moelvens konstruktions- och bärande sys-
tem av limträ, kerto eller I-balkar, är starka 
och formstabila. De ökar flexibiliteten och 
träbyggnadsteknikens möjligheter. Det 
är teknisk avancerade och miljövänliga 
konstruktionsmaterial som bland annat 
används i industriellt husbyggande, i mo-
duler, takstolar, och i möbler. Produkterna 
fås anpassade, som standardbalkar, eller 
som kombinationssystem.

Plattor och byggvaror 
Våra kundcenter i Danmark, Norge och 
Sverige levererar ett brett spektrum av  
interiör-, exteriör- och konstruktions- 
material av trä. Det är industriella insats-
varor som lister, invändiga och utvändiga 
paneler, golv, impregnerat trä och hyvlat 
konstruktionsvirke. Moelven erbjuder 
också producenter av släpvagnar, embal-
lage, möbler och inredningar ett anpass-
ningsbart urval av skivor som insatsvara i 
sin produktion.

Skolan på Islands Brygge i Köpenhamn har fasader klädda med cederträspån av kanadensisk ceder,  
en nordamerikansk byggtradition som blir allt mer populär i Skandinavien. Leverantör är Moelven Danmark.

Läs mer på www.moelven.com/se/produkter-och-tjanster

Moelven utvecklar och producerar  
kundanpassade byggmoduler, effektiva 
bygg- och inredningssystem, avancerade 
limträkonstruktioner för bland annat broar 
samt bärande konstruktioner, sparrar och 
bjälkar till byggen. Vi levererar elektriska 
installationstjänster, träbaserade byggvaror 
och skivor till små och stora byggnadsprojekt. 

Byggmoduler
Moelvens byggmodulsystem är marknadens 
mest effektiva och ger en snabbare 
byggprocess. Produktionen försiggår 
industriellt och inomhus under kontrolle-
rade förhållanden och med erfaren och 
yrkeskunnig personal. Efter resning och 
montering av modulerna på byggplatsen 
återstår bara anslutning av el och VVS. Vi 
levererar moduler till bostäder, undervisning, 
 övernattning, kontor och förläggningar.

Invändiga väggsystem
Flexibla systemlösningar i ett kontor är en 
bättre lösning än fasta innerväggar. Våra 
inredningsföretag i Norge och Sverige 
utvecklar, producerar och monterar  
innerväggar och tak som ger stor flexibilitet, 
kostnadseffektiva lösningar och attraktiva 
miljöer. Vi tar hand om hela värdekedjan 
från rådgivning och produktutveckling till 
färdigmonterad inredning och service när 
byggnaden används.

Elinstallationer
Moelven utför avancerad elprojektering, 
installation och service inom näringslivs-
byggnader, industri och offentlig verksam-
het. Elektroföretagen betjänar projekt- och 
servicemarknaden huvudsakligen i Norge, 
men också i Sverige, genom avdelnings-
kontor i Lillehammer, Moelv, Hamar, 
Raufoss, Gardermoen, Oslo, Drammen, 
Tønsberg, Skien och Stockholm.

Limträ, kerto, balksystem, 
skivor och byggvaror
Moelvens limträ-, kerto- och balkproduk-
ter är starka och formstabila. De ökar 
flexibiliteten och träbyggnadsteknikens 
möjligheter. Det är tekniskt avancerade 
och miljövänliga konstruktionsmaterial 
som används som bärande system i större 
och mindre byggprojekt. Produkterna kan 
erhållas anpassade, som standardbalkar 
eller som kombinationssystem. Moelven 
erbjuder också efter beställning vanliga 
träbaserade byggvaror och skivmaterial 
skräddarsydda och anpassade till små och 
stora byggnadsprojekt.
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Trä är helt naturligt
För koncernen som helhet är vår produktion 
till mycket stor del baserad på trä som 
råvara. Trä är en förnyelsebar resurs, och 
användning av trä tillsammans med 
återplantering av skog motverkar klimat-
förändringar. Trä är också det enda 
förnyelsebara byggmaterial som är allmänt 
tillgängligt och det har en viktig roll i arbetet 
med att minska användningen av begränsade 
resurser. 

Råvara från uthålligt skogsbruk
Den skogsråvara vi använder ska komma från 
uthålligt skogsbruk som tar hänsyn till 
ekonomiska, sociala och ekologiska 
förhållanden. Våra förädlingsföretag köper 
råvara från koncernens sågverk eller från 
externa leverantörer som enbart använder 
råvara som inte kommer från kontroversiella 
källor.

Miljöpåverkan från användning
Vid bygget av ett normalstort trähus används 
cirka 50 m3 trä, som binder cirka 15 ton kol 
som annars skulle ha frigjorts genom 
förruttnelse eller förbränning. Ett trähus har 
lika lång livstid som ett träd i skogen – när-
mare 100 år. När träprodukterna används till 
energiproduktion efter avslutad användning 
inom primärområdet frigörs den sista 
energipotentialen.

EKONOMI 

En resultatorienterad företagskultur 
Moelven har en resultatorienterad företags-
kultur där det i första hand är medarbetarna 
som upprätthåller kulturen och de värden som 
kulturen bygger på. En resultatorienterad 
företagskultur kompletterar effektivt de mer 
formaliserade styrningssystemen.

Styrsystem
Bedriftsförsamlingen är koncernens högsta 
kontrollorgan. Genom detta organ utövar 
aktieägarna sin medbestämmanderätt 
genom att välja styrelse och övervaka 
styrelsens arbete. Bedriftsförsamlingen 
består av tolv medlemmar varav fyra är valda 
av och bland de anställda.

De sju största aktieägarna kontrollerar 
tillsammans 99,64 procent, men totalt sett 
är aktierna fördelade på 969 aktieägare.

Styrelsen ska tillvarata verksamhetens 
samlade intressen. Den består av sju 
ledamöter varav två väljs av och bland de 
anställda. Ingen av styrelseledamöterna har 
personliga kommersiella band till verksam-
heten. 

Koncernchefen har det överordnade 
ansvaret för den dagliga driften i Moelven. 
Den dagliga driften leds av de respektive 

enhetscheferna, koordinerat genom 
divisionsledningen. Divisionscheferna ingår i 
koncernledningen och rapporterar direkt till 
koncernchefen. 

Finansiell strategi 
Moelven har som mål att skapa värden för 
aktieägarna genom en positiv värdeutveckling 
av aktierna och genom en stabil aktieutdel-
ning. Styrelsen fastställer normalt en 
utdelning på 50 procent av resultatet efter 
skatt.

Koncernen har följande finansiella mål:

•  Rörelsemarginalen ska vara högre än  
 5 procent
•  Avkastningen på sysselsatt kapital ska vara  
 högre än 13 procent
•  Soliditeten ska vara högre än 40 procent
•  Kapitalets omsättningshastighet ska vara  
 högre än 2

Ansvar

SAMHÄLLE 

Öppenhet och lokal förankring
Moelvens verksamhet skapar stora värden 
för samhället. Genom att ta ansvar för det 
som vi kan påverka bidrar vi efter vår 
förmåga till ett gott samhälle. Vi värnar om 
en företagskultur som kännetecknas av 
öppenhet, vi har ett stort antal produktions-
enheter i både expansiva regioner och 
skogrika glesbygdsområden, och vi 
producerar industrivaror som är baserade på 
förnyelsebar råvara. 

En genomlyst koncern
Det centrala i Moelvens företagskultur är att 
vi ska vara öppna, förutsägbara och pålitliga. 
Det handlar om vårt förhållningssätt utåt 
mot samhället och inåt i förhållande till 
medarbetarna i koncernen. 

Den öppenhet vi hela tiden eftersträvar 
innebär att koncernen blir genomlyst utifrån 
och inifrån, och bidrar till att vi i det dagliga 
arbetet kan leva upp till våra värdebegrepp.

Etik i vardagsarbetet 
En god etik hänger nära ihop med öppenhet 
och pålitlighet. Öppenheten utåt och inåt ger 
stöd för en god etisk hållning i vardagsarbetet. 
I vår affärsverksamhet ska vi alltid hålla en 
sund, etisk och moralisk profil mot medarbe-
tare, kunder, leverantörer och övriga 
affärsförbindelser. Detta förutsätter att 
medarbetarna uppträder med integritet och 
på ett föredömligt sätt som representanter för 
Moelven. 

En innovativ kultur
Moelven använder resurser till att kontinuer-

ligt utveckla och förbättra produkter och 
processer. Det innebär att vi som företag 
stärks och resulterar i mindre resursförbruk-
ning och mer miljöhänsyn, bättre arbetsmiljö, 
säkrare slutprodukter och bättre miljöer där 
våra produkter slutligen används. 

personal 

Vi ger människor möjligheter
Moelven ger människor som vill, möjligheter. 
Vår personalidé omfattar koncernens mål när 
det gäller vilka personer vi vill rekrytera, vilken 
kunskap vi behöver, vilka löne- och arbets-
villkor vi erbjuder, hur nyanställda introduce-
ras, vilka utvecklings- och karriärmöjligheter 
vi erbjuder samt hur vi hanterar avgångar.  
Den enskilde medarbetarens utveckling inom 
koncernen beror i lika hög grad på personliga 
egenskaper som på kompetens, motivation 
och engagemang.

Moelvens företagskultur
Vår företagskultur bygger på att koncernen ska 
vara ekonomiskt och miljömässigt bärkraftig, 
att vi ska vara en pålitlig partner för samhälle, 
kunder, leverantörer och medarbetare, och att 
vi alltid ska sträva efter positiva lösningar, 
förbättringar och utveckling.

Värdebegreppen bärkraftig, pålitlig och ser 
möjligheterna är riktlinjer för varje medarbetare 
i hela organisationen, och skapar en tydlig bild 
inåt och utåt av vad Moelven står för.

Strategisk rekrytering
Moelven arbetar strategiskt med både extern 
och intern rekrytering. Det är avgörande för 
vår konkurrenskraft att vi har kompetenta 

medarbetare och därför är det viktigt att vi 
kan visa att Moelven är en attraktiv 
arbetsgivare. Vi prioriterar personliga möten 
med studenter på universitet och högskolor. 

På vår hemsida finns rekryteringssidor där 
lediga tjänster utannonseras. Där kan den 
som är intresserad av att arbeta i något 
Moelvenföretag också registrera sin CV och 
sedan få e-post om lediga tjänster. 

Möjlighet att utvecklas
Moelven satsar på långsiktiga anställnings-
förhållanden och strävar efter att ge de egna 
medarbetarna möjligheter att utvecklas i sitt 
arbete. Vi uppmanar och uppmuntrar 
motiverade och kompetenta medarbetare att 
gå vidare i sin utveckling. 
 

MILJÖ 

Vi tar ansvar för vår verksamhet
För Moelven som industrikoncern är det 
viktigt att vara ledande inom branschen när 
det gäller miljö- och hållbarhetsfrågor. 

Vår miljöpolicy innebär att vi tar ansvar för 
miljön genom ett bärkraftigt och långsiktigt 
nyttjande av förnyelsebara resurser. Vi arbetar 
för en hållbar samhällsutveckling och för att 
förbättra verksamhetens påverkan på den inre 
och yttre miljön. 

Vår verksamhet genomsyras av miljö-
hänsyn i det dagliga arbetet. Vi optimerar 
energianvändningen, minskar transporterna 
så mycket som möjligt och reducerar 
kemikalier och utsläpp. 

Vi har miljöfokus på hela värdekedjan och 
miljömässigt är vår produktion en nästan 
sluten process.

Fritidshuset vid Portør på norska Telemarkskusten står bland furor på berget och är byggt i furu inne och ute, med ytterpanelen i kärnfuru.

Lars Kristen Holst är projektledare och logistikansvarig för distributionen i Moelven Wood AB.

Moelven Nordia AS i Jessheim, Norge, producerar inredningssystem. May Lill Brenni arbetar både som 
operatör och med ekonomi. 

Mer information på 
Moelvens hemsida, 
www.moelven.com/se/
ansvar
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Första kvartalet var därför präglat av starkt 
fallande marknadsaktivitet kombinerat med 
en kostnadsnivå som det inte var möjligt att 
reducera lika snabbt. Dessutom medförde 
fallande prisnivåer både på råvaror och på 
färdigvaror behov av nedskrivningar av 
varulagren. Totalt ledde detta till ett historiskt 
svagt resultat för första kvartalet på minus  
90 MNOK (plus 110).

Andra kvartalet medförde en säsongsmässig 
förbättring av marknadsförhållandena, och 
priserna på industriträ utvecklade sig positivt 
på grund av kraftigt reducerad produktion 
och minskade lagernivåer totalt i branschen. 
För de timmerförbrukande enheterna i 
Timber och Wood bidrog fallande priser på 
sågtimmer också till att marginalerna 
förbättrades. Samtidigt föll priserna på 
massavirke till pappersindustrin, och totalt 
medförde detta en reducerad lönsamhet för 
skogsägarna vid avverkning. Som ett resultat 
av detta minskade timmertillgången. Det 
svaga resultatet för första kvartalet gjorde 
det ändå nödvändigt att införa ytterligare 
åtgärder för att sänka kostnadsnivån och 
upprätthålla ett acceptabelt kassaflöde. Det 
beslutades därför att reducera investerings-
aktiviteten till att omfatta endast nödvändigt 
underhåll och uppgraderingar, samt 
strategiskt viktiga investeringar. Tillsammans 
med en stadigt ökande effekt av de 
igångsatta rationaliseringsåtgärderna, 
bidrog förbättrade marknadsförhållanden 
och marginalutveckling inom Timber och 
Wood till att det samlade resultatet för andra 
kvartalet uppgick till 24 MNOK (81).

Det säsongsmässiga uppsvinget fortsatte 
för Timber och Wood under tredje kvartalet. 
För Timber utvecklades priserna på 
industriträ positivt tack vare att utbudet 
hade minskat mer än efterfrågan. För Wood 
bidrog aktiviteten inom ROT-marknaden till 
hög efterfrågan och positiv prisutveckling. 
Speciellt i Sverige höll ROT-marknaden sig  
på en hög nivå på grund av myndigheternas 
införande av det så kallade ROT-avdraget. 
ROT-avdraget ger privatpersoner skatte-
minskning för kostnader vid renovering, om- 
och tillbyggnad. För Byggsystemdivisionen 
ledde nedgången i aktiviteten inom 
näringslivsfastigheter, kombinerat med 
färdigställande av påbörjade projekt, till  
ökad ledig kapacitet på marknaden och till 
prispress. Genomförda kostnadsminskningar 
och en positiv utveckling av marginalerna för 
Timber och Wood bidrog emellertid till ett 
totalt rörelseresultat under tredje kvartalet 
för koncernen på 96 MNOK (6,1).

Under det fjärde kvartalet fortsatte 
utvecklingen från de föregående kvartalen 

inom Timber och Wood. En kallare vädertyp 
samt ökade priser på sågtimmer förbättrade 
timmertillgången mot slutet av året. Vid 
årsskiftet var ändå timmerlagren 300 000 m³ 
mindre än vid årets början.

Realiserade kostnadsminskningar och 
förbättrade marknadsförhållanden bidrog  
till en klar resultatförbättring, medan 
Byggsystemdivisionen, som sist påverkades 
av konjunkturnedgången, hade en nedgång i 
resultatet. Divisionen har emellertid lyckas 
väl med att anpassa kostnaderna i takt med 
nedgången i aktivitetsnivån. För koncernen 
totalt gav kvartalet ett rörelseresultat på  
62 MNOK (minus 53).

Anseende
I en period med krävande marknadsför-
hållanden och snabbt skiftande konjunkturer 
är det viktigare än någonsin att följa 
utvecklingen av anseendet för varumärket 
Moelven. En kartläggning av koncernens 
anseende har därför genomförts för fjärde 
året i rad. 

Syftet med undersökningen är att 
kartlägga och följa utvecklingen på de 
skandinaviska marknaderna angående 
kännedom, erfarenheter, värderingar och 
attityder i anknytning till varumärket 
Moelven. Resultaten av årets undersökning 
visar tillfredsställande attityder för 
koncernen, med underliggande variationer 
och förbättringspotential. Bland de 
tillfrågade i Norge hade 100 procent (99) 
kännedom om varumärket Moelven. Av dessa 
skulle 92 procent (93) kunna välja Moelven 
som leverantör. Motsvarande värden från 
Sverige visade att 92 procent (88) hade 
kännedom om Moelven och 81 procent (78) 
skulle kunna välja koncernen som leverantör. 
I Danmark kände 81 procent (73) av de 
tillfrågade till Moelven och 71 procent (65)  
av dessa skulle kunna välja Moelven som 
leverantör. 

DETTA ÄR 
MOELVENKONCERNEN 

Moelvenkoncernen ägs av Glommen Skog BA 
(25,1 procent), Eidsiva MI2 AS (23,8 procent), 
Agri MI AS (15,8 procent), Viken Skog BA 
(11,9 procent), Mjøsen Skog BA (11,7 procent), 
AT Skog BA (7,3 procent) och Havass Skog BA 
(4,0 procent). Resterande cirka 0,4 procent 
är fördelade på omkring 960 ägare.
Koncernen har huvudkontor i Moelv i Norge. 
Produktionen av koncernens varor och 
tjänster utförs vid totalt 46 enheter som 
huvudsakligen är lokaliserade i sydöstra 

Norge och i Mellansverige. Produktionen i de 
två länderna är ungefär lika stor, men de 
svenska enheterna exporterar en större andel 
av produktionen än vad som är fallet för de 
norska. Av totalt 2 992 anställda arbetar  
1 686 i Norge, 1 259 i Sverige, 36 i Danmark 
och 11 i andra länder. Koncernens verksamhet 
är uppdelad i tre divisioner; Timber, Wood 
och Byggsystem. 

Division Timber består av 14 produktions-
enheter som producerar industriträ, 
komponenter och flisprodukter av lokal gran 
och furu. Nio av enheterna är lokaliserade i 
Sverige och fem i Norge. Årlig produktion är 
cirka 1,4 milj kubikmeter industriträ. 
Dessutom tillkommer flisprodukter, spån och 
bark till ett värde av cirka 270 MNOK.  
Ungefär 60 procent av nettoomsättningen 
kommer från skandinaviska kunder. Antalet 
anställda är 661 personer, varav 68 är kvinnor. 
Totalt 204 arbetar i Norge, 453 i Sverige, 1 i 
Tyskland, 2 i England och 1 i Nederländerna. 

Division Wood består av 15 produktions-
enheter. Sex av dessa är kombinerade 
enheter med sågverk och hyvleri, varav fyra 
producerar trä för snickerier endast av gran 
och två dessutom utför impregnering av furu. 
De övriga företagen är rena hyvlerienheter 
som producerar lister, golv, invändiga 
paneler, komponenter, byggnadsträ och 
impregnerat trävirke. För att komplettera 
produktsortimentet driver division Wood 
också handel med vissa produkter som 
tillverkas av andra producenter. Målet är att 
erbjuda byggmarknaden trävirke med högsta 
möjliga förädlingsgrad. Närmare 80 procent 
säljs via bygghandeln. Dessutom produceras 
flisprodukter, spån och bark till ett årligt 
värde av cirka 150 MNOK. Ungefär 96 
procent av nettoomsättningen kommer från 
skandinaviska kunder. Antalet anställda är 
856 personer, varav 110 är kvinnor. Totalt 
563 arbetar i Norge, 257 i Sverige och 36 i 
Danmark. 

Division Byggsystem består av 10 
produktionsenheter indelade i verksamhets-
områdena Limträ, Byggmoduler, Bygginred-
ning och Elektro. De levererar kundanpassade, 
flexibla och kostnadseffektiva bygg- och 
inredningssystem till projektkunder i 
Skandinavien. Limträverksamheten har 
förutom broar och bärande konstruktioner 
också en betydande försäljning av standard 
limträbalkar via bygghandeln samt kompo-
nenter till tillverkningen av prefabricerade 
hus. Ungefär 99 procent av nettoomsättnin-
gen kommer från skandinaviska kunder. 
Byggsystemdivisionen har 1 379 anställda, 
varav 80 är kvinnor. Totalt arbetar 870 i 
Norge, 502 i Sverige och 7 i England.

Årsredovisning

HUVUDDRAG 

2009 har som förväntat varit ett år präglat 
av stora omställningar och kostnads-
minskningar, för att anpassa koncernen till 
den krävande marknadssituationen. Vid 
ingången av året var det en realitet att 
världsekonomin var inne i den största 
finansiella krisen sedan 30-talet. Samtidigt 
satte myndigheter världen över igång de 
kraftigaste offentliga motåtgärderna 
någonsin. Osäkerheten knuten till varaktig-
heten och omfattningen av finanskrisen och 
de realekonomiska ringverkningarna var 
därför stor. Slutet av 2008 visade att 
efterfrågan var starkt fallande och åtgärder 
för att anpassa aktivitetsnivån och reducera 
kostnaderna hade vid ingången av året redan 
planerats och delvis påbörjats. Initiativen var 
omfattande från årsskiftet, men omfattningen 
av krisen gjorde ytterligare åtgärder 
nödvändiga under första halvåret. Trots att 
många anställda berördes i form av 
reducerad arbetstid, permitteringar och 
uppsägningar, har det varit en god uppslut-
ning och förståelse kring genomförandet av 
åtgärderna. Styrelsen vill därför tacka alla 
berörda anställda och förtroendevalda för 
konstruktivt samarbete, speciellt i anslutning 
till nedbemanningsprocesserna. 

Moelvenkoncernens organisation är 
baserad på en filosofi om att decentralisering 
ger ett starkt lokalt engagemang och god 
uppslutning kring driftsenheterna. Koncer-
nens funktion är i största möjliga grad att 
ordna ramvillkor, som till exempel större 
leveransavtal, inköpsavtal, finansiering etc., 
för de enskilda företagen på ett sådant sätt 
att de kan fokusera på mesta möjliga 

kostnadseffektiva drift av sin egen enhet. 
Dessutom har det lagts vikt vid att 
koncernen består av enheter med olika 
ekonomisk cykel, men som ändå gör det 
möjligt att realisera stordriftsfördelar. 
Omställningarna har varit brett förankrade 
ute på varje enskild enhet, och många har 
varit med och tagit ansvar för genomförandet 
av de kostnadsreducerande åtgärderna. 
Detta har varit en viktig orsak till att 
koncernen har lyckas väl med omställning-
arna. Vidare har koncernens tre divisioner 
träffats av konjunkturnedgången vid lite 
olika tidpunkter. Medan Timber hade ett 
historiskt svagt resultat år 2008, levererade 
Byggsystem, som då ännu inte var hårt 
drabbat av krisen, ett historiskt gott resultat. 
År 2009 är situationen delvis omvänd. 
Timber har passerat botten och levererade 
åter ett positivt resultat. Wood hade också 
en nedgång i resultatet år 2009 och ligger 
något efter Timber i konjunkturcykeln. 
Byggsystemdivisionen, som ligger sist i 
konjunkturutvecklingen, har under 2009 
blivit allt hårdare påverkad av nedgången i 
marknadsaktiviteten, men levererade ändå 
ett gott rörelseresultat. 

Koncernens finansiella ställning har stärkts 
under 2009. Utöver att anpassa kostnaderna 
till ändrade marknadsförutsättningar, har det 
också fokuserats på att säkra kassaflödet och 
att tillvarata värdena i företaget. Detta har 
inneburit inriktning på kapitalbindning, 
minskning av investeringsaktiviteter utöver 
nödvändigt underhåll och verkställande av 
refinansiering av långfristig skuld. Vid den 
ordinarie bolagsstämman i april beslutades 
det också, som föreslagits av styrelsen, att 
inte lämna aktieutdelning för år 2008. Vid 

utgången av 2009 hade koncernen därför en 
kapitalbindning på en tillfredsställande nivå, 
en solid likviditetsreserv och en soliditet på 
50,9 procent. 

Det har inte genomförts förvärv av annan 
verksamhet under 2009. Som ett led i den 
nödvändiga kapacitetsminskningen, avveck- 
lades verksamheten vid Moelven Våler AS’ 
avdelning i Elverum i februari. Fastigheten 
såldes under fjärde kvartalet.

En anställd vid Moelven Våler omkom i en 
tragisk olycka den första december i 
anslutning till arbete i en virkestork. Polisen 
och Arbetsmiljöverket har undersökt olyckan, 
men utredningen är inte avslutad. Oberoende 
av detta genomförs det nu en revision av 
riskanalyser och en fullständig genomgång av 
anläggningen med fokus på hälsa, miljö och 
säkerhet.

Konjunktur och marknadsutveckling
Den normala säsongsmässiga nedgången i 
efterfrågan på koncernens produkter och 
tjänster under första kvartalet förstärktes av 
finanskrisen. Bygg- och anläggningssektorn 
var bland de sektorer som drabbades 
hårdast, och nedgången var speciellt stor 
inom nybyggnation. För Moelvenkoncernen 
är också aktiviteten på marknaderna för 
renovering, om- och tillbyggnad (ROT) viktig. 
ROT-segmentet har hållit sig mer stabilt 
under 2009, och bidragit till att begränsa 
behovet av kapacitetsreduktioner.

Det har inte varit möjligt att sätta igång 
rationaliseringsåtgärder och kapacitetsan-
passningar som kunnat ge kostnadsreduce-
rande effekt i samma takt som marknadsned-
gången. Verksamheten har också störts på 
grund av implementeringen av åtgärderna. 

Limträbalkar och Finnforest Kerto levererat av Moelven präglar Idrotts- och kulturhuset Prismen på Amager i Köpenhamn. Det genomskinliga taket ger 
optimalt dagsljus och på kvällen framträder byggnaden som en varmt lysande kristall.
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också varit störst inom Byggsystem. Den 
möjlighet som norska företag har att 
genomföra permitteringar vid tillfälliga 
nedgångar i aktivitetsnivån, gör att den 
norska delen av verksamheten snabbare kan 
anpassa sig till svängningarna på marknaden 
än den svenska. I svenska företag är 
permitteringar inte möjliga, och enda 
alternativet är då uppsägningar som tar 
längre tid att verkställa.

Modulverksamheten i Sverige upplevde en 
kraftig nedgång i orderingången redan mot 
slutet av år 2008 och var tidigt tvingade att 
genomföra personalminskningar. Modulverk-
samheten i Norge hade en orderingång tidigt 
på året som medförde full produktion, men 
väsentligt reducerad orderingång från andra 
kvartalet har gjort det nödvändigt med 
permitteringar. Inredningsföretagen är vid 
utgången av året i färd med att anpassa 
organisationen till en fallande aktivitetsnivå. 
Vid Moelven Töreboda genomförs också 
personalminskningar under första halvåret 
2010. Bemanningen vid limträverksamheten 
i Norge samt inom Elektro är stabil.

Enheterna inom Byggsystem har över tid 
lagt vikt vid att fördela leveranserna mellan 
ROT-marknaden och marknaden för 
nybyggnation. För modulföretagen är 
emellertid denna marknad begränsad, och 
dessa företag har därför blivit hårdast 
drabbade av den starka nedgången i nya 
byggprojekt för näringslivet. De övriga 
företagen har upplevt en mer gradvis 
nedgång i aktivitetsnivå efter hand som 
pågående projekt har blivit färdigställda och 
anpassar löpande kapaciteten efter detta.

Generellt för företagen inom divisionen 
gäller att en ökad ledig kapacitet inom 
bygg- och anläggningsbranschen har 
medfört ökad konkurrens om ett stadigt 
minskande antal nya projekt.

Även om företagen har behållit, och i några 
fall också förbättrat sin marknadsposition, har 
prisfallet medfört en klar försvagning i 
lönsamheten.

Inneliggande order vid utgången av året 
var högre än året innan, huvudsakligen på 
grund av en förbättrad situation för 
modulverksamheten i Sverige. För hela 
divisionen är projektlönsamhet en ledstjärna, 
och kapacitetsanpassningar genomförs 
hellre än att delta i projekt som inte ger en 
tillräcklig förtjänst. Trots detta har den 
negativa prisutvecklingen medfört att 
lönsamheten i orderstocken är nedsatt.

För modulföretagen visade den svenska 
marknaden vissa tecken på förbättring vid 
utgången av året. Aktivitetsnivån är 
emellertid fortfarande mycket låg. På den 

norska marknaden var aktiviteten fallande 
under andra halvåret och det läggs ut få nya 
projekt på marknaden. 

Inredningsföretagen har märkt av en 
stadigt ökande konkurrens och prispress 
under året. Marknadsaktiviteten förväntas 
hålla sig på en låg nivå under det kommande 
året.

Limträföretagen har också haft en  
nedgång i tillgången på nya projekt och stark 
konkurrens. Inom projektdelen utgör 
limträbroar en viktig del av verksamheten, och 
under vintern kommer det att levereras fyra 
broar över E6 i Norge. Standard limträ har haft 
en stabil efterfrågan tack vare god aktivitet på 
ROT-marknaden. Resultaten för limträ år 
2009 inkluderar en kostnadsavsättning i 
anslutning till kapacitetsanpassningarna. 
Detta skall genomföras vid Moelven Töreboda 
under första halvåret 2010. 

Elektro har en stor andel långsiktiga 
underhållskontrakt i sin portfölj. Företaget 
upplever trots det en svårare marknad och har 
genomfört kapacitetsanpassningar och vissa 
strategiförändringar för att behålla 
lönsamheten.

Även inom de marknader där Byggsystem-
företagen opererar anses byggaktiviteten 
ligga på en nivå som är lägre än vad som är 
nödvändigt för att täcka det långsiktiga 
behovet. Inte minst gäller detta bostads-
segmentet, men också näringslivsfastigheter. 
I en period när kapacitetsanpassningar är 
nödvändiga för att tillvarata värdena i 
företaget, har det därför fokuserats på att 
behålla kärnkompetensen. Detta är 
nödvändigt för att ha en solid position på 
marknaden när tillväxten återvänder. 
Strategiska anpassningar görs också genom 
investeringar, där byggandet av en ny 
limträfabrik i Töreboda är det största 
projektet.

Övriga verksamheter
Utöver moderbolaget Moelven Industrier 
ASA, omfattar området gemensamma tjänster 
som bland annat virkesinköp, bioenergi, 
innovation, ekonomi, finans, försäkring, IKT, 
kommunikation och personal. Vidare omfattar 
området vissa mindre, operativa aktiviteter 
och tillgångar som inte hör till koncernens 
kärnverksamhet. Vid årsskiftet fanns det inom 
detta område totalt 96 (90) anställda, varav 
26 (24) är kvinnor. 47 (39) arbetar i Sverige och 
49 (51) i Norge. Nettoomsättningen år 2009 
uppgick till 965,1 MNOK (388,5), och 
rörelseresultatet till minus 26,2 MNOK  
(minus 27,4).

Ökningen i nettoomsättning från 
föregående år beror på konsoliderings- 

tekniska förhållanden avseende intern-
omsättning av timmer och flisprodukter.

INVESTERINGAR, 
FINANSIELL STÄLLNING 
OCH FINANSIERING 

Balansomslutningen vid ingången till 2009 
var något högre än normalt på grund av 
nedgången i omsättningen och en stark 
svensk krona. Den svaga utvecklingen av 
lönsamhet och kassaflöde från fjärde 
kvartalet 2008 fortsatte in i första kvartalet 
2009, även om det tidigt sattes in åtgärder 
för att motverka detta. Åtgärderna innebar 
bland annat minskning i investeringsaktivitet, 
ökad fokusering på kapitalbindning, samt 
beslut om att inte lämna aktieutdelning.

De totala investeringarna i anläggnings-
tillgångar och inventarier år 2009 var  
222,2 MNOK (345,9). Detta inkluderar en 
normal nivå för underhållsinvesteringar och 
vissa strategiskt viktiga projekt. Det företogs 
inga förvärv av annan verksamhet år 2009.

Kassaflödet från den löpande verksamhe-
ten uppgick år 2009 till 444,2 MNOK (215,3), 
motsvarande NOK 3,43 per aktie (1,67).  
Det förbättrade kassaflödet beror på 
reducerad kapitalbindning. Både Timber och 
Wood har minskat sina färdigvarulager. 
Samtidigt har råvarulagren minskats till följd 
av en otillfredsställande råvarutillgång i vissa 
regioner under hösten 2009. Inom 
Byggsystemdivisionen har färdigställandet 
av projekt frigjort kapital. 

Ändringen i likviditeten för år 2009 var 
40,7 MNOK (minus 47,9). Fjolårets siffror 
inkluderar emellertid utbetalning av 
aktieutdelning med 337 MNOK och betalning 
av skatt för räkenskapsåret 2007 med  
225 MNOK.

De totala tillgångarna vid utgången av 
2009 var 3 239,9 MNOK (3 589,8). Förutom 
reducerad kapitalbindning, beror nedgången 
delvis på en försvagad svensk krona. 
Omkring hälften av koncernens tillgångar är 
bokförda i SEK. Kursutvecklingen från 0,90 
vid utgången av 2008 till 0,81 år 2009 har 
medfört en minskning i balansomslutningen 
med 187 MNOK.

Årsredovisningen framläggs under 
förutsättning av fortsatt verksamhet, och vid 
utgången av 2009 var det egna kapitalet 
bokfört till 1 648,7 MNOK (1 696,7), 
motsvarande en soliditet på 50,9 procent 
(47,3). Delar av koncernens egna kapital är 
knutet till ägandet av svenska dotterbolag, 
och är exponerat mot variationer i kursen 
mellan norska och svenska kronor. Omfatt-

NETTOOMSÄTTNING
OCH RESULTAT 

Styrelsen förväntade sig en minskning i 
nettoomsättning med omkring 1 MDNOK  
och ett lägre resultat jämfört med 2008. 
Totalt för året uppgick nettoomsättningen till 
6 247,8 MNOK (7 657,7) och rörelseresultatet 
till 91,1 MNOK (144,7). Resultat före skatt 
uppgick till 58,2 MNOK (107,4). Resultatet 
efter skatt och minoritetsintressen uppgick  
till 43,3 MNOK (82,0)

Nedgången i marknadsaktiviteterna var 
speciellt kraftig under första och delen av 
andra kvartalet, men på grund av omfattande 
kapacitetsreduktioner generellt i branschen, 
förbättrades efterfrågan på Moelvenkoncer-
nens produkter och tjänster under andra 
halvåret. Speciellt gällde detta för Timber, 
som var den division som först drabbades av 
finanskrisen. Wood upplevde en relativt 
normal säsongsvariation i efterfrågan över 
året, men nivån var lägre än normalt på 
grund av minskat bostadsbyggande. På 
grund av inneliggande order då finanskrisen 
startade var Byggsystem den division som 
sist påverkades. Under 2009 har färdigstäl-
landet av projekt och minskad orderingång 
medfört mer ledig kapacitet i branschen och 
ökad konkurrens. Byggsystem hade därför en 
kraftig nedgång i både nettoomsättning och 
rörelseresultat jämfört med 2008, som var 
ett mycket bra år för divisionen. 

Totalt anser styrelsen att koncernen har 
anpassat sig väl till de ändrade ramförutsätt-
ningarna, både med hänsyn till marknaden 
och vad det gäller den egna kostnadsnivån. 
Styrelsen är nöjd med ett positivt resultat 
och en fortsatt solid finansiell ställning efter 
ett krävande år. 

Timber
Nettoomsättningen år 2009 uppgick till  
2 167 MNOK (2 472) och rörelseresultatet  
till 12,7 MNOK (minus 143,3). 
Resultatet inkluderar en vinst från försäljning- 

en av industrifastigheten efter avvecklingen 
av Moelven Våler AS avd. Elverum med 7,0 
MNOK, samt en nedskrivning av justerverket 
vid Moelven Valåsen AB med 8,5 MNOK. 

Antalet anställda vid utgången av året var 
661 (803).

Nedgången med 142 anställda har delvis 
uppkommit som följd av fallande aktivitets-
nivå och delvis p.g.a. strategiska investeringar 
i mer modern produktionsutrustning.

De största personalminskningarna har 
skett vid Moelven Valåsen AB, Moelven Våler 
AS och Moelven Tom Heurlin AB.

Utöver kapacitetsanpassning till 
extraordinära marknadsförhållanden, har det 
löpande arbetats med en fortsatt förbättring 
av produktionsprocesserna. Råvarukostnaden 
utgör en väsentlig del av produktionskostna-
derna och det är avgörande att optimera 
produktionen för att ta vara på de värden 
som ligger i råmaterialet. Som en del av detta 
arbete har produktionssystemet Moelven 
Timber Produktionssystem (MTPS) 
utvecklats. Systemet bygger på konceptet 
“Lean Production” med målsättning att 
minimera kostnaderna i värdekedjan och 
fokusera på kontinuerliga förbättringar. Vid 
utgången av året är systemet implementerat 
vid två pilotföretag, Moelven Numedal AS 
och Moelven Notnäs AB.

Tillgången på sågtimmer var tillfreds-
ställande under första delen av året, men 
fallande avverkning medförde en allt svårare 
råvarusituation under året. För enheterna i 
Sverige bidrog rotlagren, dvs. timmer som 
fortfarande står på rot, till att produktionen 
kunde gå som planerat. Koncernen har inte 
rotlager i Norge, och timmertillgången för de 
norska enheterna var därför mer krävande 
och förorsakade lokalt svåra driftsförhållan-
den. Avverkningen förbättrades mot slutet av 
året till följd av prisökningarna på timmer 
samt tack vare en kallare vädertyp som 
förbättrade verksamhetsförhållandena i 
skogen. Andra aktörer utanför Moelven-
koncernen, bl.a. i Finland och i Ryssland, har 
också påverkats av en svår råvarusituation. 
Kombinerat med de kapacitetsreduktioner 
branschen generellt har genomfört, bidrog 
detta till att den totala produktionen av 
industriträ föll mer än efterfrågan. Under 
andra kvartalet medförde detta att priserna 
internationellt började stiga. Vid utgången av 
året är råvarutillgången tillfredsställande och 
marknadspriserna för industriträ ligger på en 
acceptabel nivå. Kapacitetsreduktioner och 
effektiviseringsåtgärder har i stor ut-
sträckning genomförts och har reducerat 
produktionskostnaderna till en nivå som är 
anpassad till dagens marknad.

Wood
Nettoomsättningen år 2009 uppgick till  
2 227 MNOK (2 634) och rörelseresultatet  
till 43,2 MNOK (80,3). 

Antalet anställda vid utgången av året var 
856 (880).

Igångsättandet av nya bostadsprojekt har 
legat på en mycket låg nivå under 2009. 
Nivån är lägre än vad som anses nödvändigt 
för att täcka det långsiktiga behovet av nya 
bostäder. ROT-marknaden har över tid visat 
sig betydligt mer stabil än marknaden för nya 
bostäder. Detta har också varit fallet under 
2009. I Sverige beror detta först och främst 
på ROT-avdraget som infördes för att mot- 
verka aktivitetsnedgången i byggbranschen 
till följd av finanskrisen. Låg räntenivå, och 
för den norska marknaden en relativt låg 
arbetslöshet, har också inverkat positivt.

Marknadsaktiviteten avtog mot slutet av 
fjärde kvartalet. Den normala säsongsvaria-
tionen för Wood innebär en lågsäsong som 
varar från slutet av fjärde kvartalet och fram 
till dess att byggaktiviteten ökar på våren. 

Marknadspriserna för divisionens 
produkter utvecklades positivt från andra 
kvartalet. Detta beror huvudsakligen på 
ökande priser på industriträ samt på att det 
uppstod en viss knapphet av varor till följd av 
reducerad produktion i branschen generellt.

På grund av fallande marginaler vid 
ingången av året har också Wood genomfört 
effektiviseringsåtgärder. Initiativen är i stor 
utsträckning inriktade på ett ökat råvaru-
utnyttjande genom användning av bl.a. 
tredimensionella mätramar, samt på att 
förbättra logistik och servicegrad för 
kunderna. Vid utgången av året står det klart 
att initiativen har gett önskad effekt och 
kostnaderna har reducerats betydligt jämfört 
med föregående år.

För de timmerförbrukande enheterna inom 
Wood utvecklades råvarutillgången på 
samma sätt som för sågverken i Timber. 

Vid utgången av året har också division 
Wood genomfört åtgärder som har anpassat 
divisionen till rådande marknadsförhållanden 
och säsongssvängningar. Råvarutillgången är 
tillfredsställande, men marknadspriserna är 
något pressade.

Byggsystem
Nettoomsättningen år 2009 uppgick till  
1 933 MNOK (2 748) och rörelseresultatet till 
61,4 MNOK (235,1). 

Antalet anställda vid utgången av året var 
1 379 (1 512). 

Företagen inom divisionen är generellt 
mer personalintensiva än inom Timber och 
Wood, och personalminskningarna har därför 

Smådjurskliniken Animalen i Södertälje är  
nyuppförd med byggmoduler från Moelven.
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försäljning. Som en följd av dessa initiativ  
har inte förluster på fordringar ökat 
väsentligt under året.

Koncernens finansiering med främmande 
kapital består av en långfristig kredit med en 
ram av 1 050 MNOK som löper fram till juli 
2011. Det finns sedvanliga uppsägnings-
klausuler med hänsyn till soliditet, netto eget 
kapital och skuldsättningsgrad knutna till 
krediten. Per den 31 december 2009 var 
koncernens nyckeltal betydligt bättre än de 
nivåerna där uppsägningsklausulerna 
inträder. Dessutom har koncernen i sina 
banksystem också outnyttjade kreditramar 
på tillsammans cirka 340 MNOK som förnyas 
årligen. 

Koncernen har en centraliserad funktion 
för uppföljning av industriförsäkringar. Det 
har utarbetats en försäkringspolicy som alla 
företag skall följa. Policyn ger riktlinjer för 
försäkringars omfattning, förebyggande 
åtgärder, riskkartläggning och utarbetandet 
av kontinuitetsplaner. Kontinuitetsplanerna 
är ett centralt planverk när en eventuell 
brand/skada uppkommer. Planerna avser den 
omedelbara insatsen, katastrofhanteringen 
och fortsatta leveranser till kunder. 
Koncernen är genom sin industriförsäkring 
försäkrad mot ekonomiska förluster som 
överstiger 3 MNOK per enskilt tillfälle. Det 
har inte varit några allvarliga skadetillfällen 
på materiel under 2009. 

Moelven har ett gott anseende och detta 
mäts årligen genom en skandinavisk 
varumärkesundersökning utförd av Synovate. 
Det finns en rad förhållanden som kan hota 
ett företags anseende – olyckor på 
arbetsplatsen, ekonomiska oegentligheter, 
miljöbrottslighet etc. – men riskerna för 
anseendet hänger först och främst samman 
med förmågan att hantera frågorna när de 
eventuellt uppstår. Krisberedskapsplaner i 
alla Moelvens företag, träning av chefer i 
mediahantering och en generell praxis för 
öppenhet runt positiva och negativa 
förhållanden förebygger beredskap för förlust 
av anseende. Det finns avgjort en ekonomisk 
risk knuten till förluster av anseende för 
Moelven, men den anses vara liten och är 
inte kvantifierad.

 Moelvenkoncernens verksamheter följer 
gällande lagar och regler vad avser utsläpp 
och avfallshantering. En del av industrifastig-
heterna där verksamhet bedrivs har 
emellertid använts för industriändamål 
under en lång rad år, och det kan inte 
uteslutas att det kommer att vara nödvän-
digt att utföra miljöförbättringar vid 
förändringar av verksamheten. Vid köp eller 
försäljning av verksamheter kommer denna 

typ av miljöansvar att regleras i avtalen. Med 
den långsiktiga horisont som koncernen har 
för sin verksamhet, föreligger det inte några 
kända miljörisker av väsentlig karaktär.

Koncernen har gjort avsättningar i redovis-
ningen för alla kända åtaganden i anslutning 
till miljöskydd. För att minimera risken för 
ytterligare åtaganden på detta område har 
det utöver gällande offentligt regelverk också 
utarbetats en miljöpolicy för koncernen.

INNOVATION 

Under hela Moelvens mer än 100-åriga 
historia, har det bedrivits ett kontinuerligt 
innovationsarbete. Den gemensamma 
nämnaren, från oljekokta vagnshjul via 
“Moelvenhus på hjul” till dagens produkter 
och tjänster, har varit den lokala råvaran.

Innovation handlar om förnyelse och 
förbättring. Moelvenkoncernen opererar idag i 
branscher där det sällan sker några stora 
tekniska innovationer. I sådana mogna 
branscher, där vinstmarginalerna ofta också är 
små, är likväl innovationer i form av 
kontinuerliga processer med inriktning på 
detaljer, en nödvändighet för att upprätthålla 
konkurrenskraften. Skiftande marknads-
trender, byggnadsföreskrifter, byggnads-
metoder osv. innebär att det är nödvändigt att 
ständigt förbättra och vidareutveckla 
verksamheten, produkterna och tjänsterna för 
att nå visionen om att vara det naturliga valet 
för folk som vill bygga och bo skandinaviskt. 

Koncernens innovationspolicy innebär att 
det skall bedrivas innovation i anslutning till 
konkret användning av en produkt eller i en 
produktionsprocess. Ansvaret för innovation 
ligger på det enskilda verksamhetsområdet 
med stöd från koncernen, där det finns en 
central funktion för detta. Själva innovations-
arbetet försiggår först och främst ute hos de 
producerande enheterna där också den 
största kompetensen angående produkterna 
och processerna finns. 

Koncernen äger 70 procent av företaget 
Moelven Utvikling AS. Selskapet for 
Industrivekst SF (SIVA) äger resterande  
30 procent. Företaget är ett innovationsföretag 
som bistår såväl koncernens dotterbolag som 
externa entreprenörer med att bygga broar 
mellan idé och marknad. Företaget erbjuder 
tjänster som strategiutveckling, affärsplane-
ring, finansieringshjälp, marknadsunder-
sökningar, produktutveckling, ekonomi- och 
projektledning, antingen med egna resurser 
eller via kontakter med olika branschmiljöer. 

Moelven Utvikling AS har sedan starten varit 
involverad i närmare 90 olika idéer och ut- 

vecklingsprojekt. Av dessa har 18 avslutats eller 
slutförts med positivt resultat, omkring 20 är 
under arbete och ett femtiotal har lagts ned.

Nya tekniska bestämmelser i Norge med 
skärpta isoleringskrav för bostadshus var en 
pådrivare vid utvecklingen av produkten 
Iso3. Utvecklingen gjordes i samarbete 
mellan det entreprenörsägda företaget 
MjøsCon AS och Moelven Utvikling AS. 
Genom användning av Iso3 kan isolerings-
kraven i de nya föreskrifterna infrias med 
mindre väggtjocklek, något som ger lägre 
kostnader än vid användning av traditionella 
reglar. Iso3 lanserades på marknaden under 
tredje kvartalet och den officiella invigningen 
av fabriken i Moelv hölls den 9 oktober. 
Moelvenkoncernen har en ägarandel av  
65 procent i företaget Moelven Iso3 AS som  
producerar och säljer Iso3 -regeln. Signalerna 
från myndigheterna går tydligt i riktning mot 
en ytterligare skärpning av kraven. Dessutom 
ser det ut som att marknadens preferenser går 
i riktning mot lågenergihus/passivhus.

Några av Moelvens verksamheter är med i 
det norska “Trehusklyngeprosjektet”. 
Projektet har som syfte att stärka konkurrens-
kraften för trä som byggmaterial. Bättre 
möjligheter för rationellt samarbete genom en 
gemensam plattform för ritningar, komponent-
identifiering och datastyrd produktion är 
viktiga områden som kan förbättras.

För Byggmoduler har utvecklingen av 
kostnadseffektiva och marknadsriktiga 
koncept för modulbaserade byggnader i flera 
våningar varit viktig. För att vara konkurrens-
kraftiga måste krav avseende såväl 
produktionstid, estetik, ljudisolering, 
brandskydd, kostnadsnivå mm tillfredsstäl-
las. Bostadsprojektet Zitty i Drammen är ett 
modernt bostadsprojekt som satts samman 
med moduler från Moelven ByggModul. 
Byggnaderna ger ett modernt intryck, 
samtidigt som byggnadssättet har gett 
fördelar i form av snabb byggtid och lätta 
konstruktioner.

Inredningsföretagens konkurrensförmåga 
är beroende av en kontinuerlig utveckling av 
nya lösningar anpassade till ständigt 
skiftande marknadstrender. I anslutning till 
byggandet av det nya Regeringskvarteret R6 i 
Norge, genomfördes en tävling angående 
utvecklingsuppdraget för kontorsmoduler. 
Kontoren skulle ha likartat utförande. 
Byggherren Statsbygg ville bidra till 
utveckling av nya lösningar för kontors-
mellanväggar som integreras med möblering 
och utrustning. Det lades även vikt vid 
användningen av nordiska träslag. Moelven 
Nordia AS vann tävlingen, men till följd av 
uteblivet tilläggsanslag från departementet, 

ningen och möjliga konsekvenser av 
förutsägbara kursvariationer har bedömts att 
ligga inom en acceptabel riskram. Delar av 
denna kursrisk är därför inte valutasäkrad. 
För år 2009 medförde detta en negativ effekt 
på eget kapital med 67,5 MNOK, medan kurs-
utvecklingen år 2008 gav en positiv effekt av 
45,8 MNOK.

På grund av säsongsvariationer i 
råvarutillgång och i efterfrågan på färdig-
varor, varierar koncernens totala skuld med 
cirka 350 MNOK från en lägsta punkt som 
normalt infaller under fjärde kvartalet, till en 
högsta punkt som normalt inträffar under 
andra kvartalet. Koncernens långsiktiga 
finansiering utgörs därför av långfristiga 
krediter. Detta gör det möjligt att anpassa 
skulden till dessa svängningar. Återstående 
löptid på den långfristiga finansieringen var 
vid årsskiftet 1,5 år.

FINANSIELL RISK 

2009 har medfört stora ändringar i priserna 
på råvaror och färdiga varor, energipriser, 
räntor och valutakurser. Inom några av dessa 
områden finns det fungerande finansiella 
marknader där risken för svängningar kan 
avlastas, medan det på andra områden som 
råmaterial, färdigvaror och projekt måste 
användas andra metoder för säkring. I den 
utsträckning det är möjligt används till  
exempel fastpriskontrakt och indexregleringar 
i kontrakten. Koncernens organisation 
fungerar också riskreducerande, eftersom 
olika enheter riktar sig mot olika marknader. 
Dessa påverkas inte vid samma tid i en 
konjunkturcykel samtidigt som stordrifts-

fördelar kan utnyttjas på kostnadssidan. 
Organisationsfilosofin med en platt, 
nätverksorienterad organisations- och 
ledningsstruktur har medfört att koncernen 
har reagerat snabbt på de förändringar som 
skett, och nödvändiga åtgärder har påbörjats 
vid en tidig tidpunkt. Vid utgången av år 
2009 är styrelsen nöjd med att riskstyrnings-
modellen har fungerat som förutsatt och att 
organisationen har anpassat sig aktivt på 
flera nivåer och totalt kan visa ett positivt 
resultat från ett krävande år.

Moelvenkoncernens resultat och 
balansräkning påverkas av fler externa 
faktorer som i liten eller ingen grad kan 
påverkas av Moelven. De viktigaste externt 
givna ramförutsättningarna som påverkar 
koncernens resultat och balansräkning är 
priserna på råvaror och färdiga produkter, 
energipriser, räntor och valutakurser. En 
översikt över sensitivitet uttryckt vid ändring 
av koncernens rörelseresultat och resultat 
per aktie vid en procents förändring av dessa 
faktorer visas på sidan 7. 

Koncernens sågverk förädlar årligen cirka 
4 miljoner kubikmeter sågtimmer. Det är 
både en prisrisk och en volymrisk knuten till 
detta. Timmerkostnaden utgör den klart 
största enskilda kostnaden för koncernen. 
Ändringar i timmerpriset ger därmed snabbt 
stora utslag på marginalerna. Det fokuseras 
därför på att ingå prisavtal som i största 
möjliga utsträckning låter timmerpriset 
korrelera med dokumenterade förändringar i 
färdigvarupriserna. Stora svängningar i 
timmerpriserna ger emellertid dålig stabilitet 
för skogsägarna. Timmertillgången för 
koncernens enheter blev efter hand besvärlig 
under året eftersom bl.a. ett lågt timmerpris 
medförde reducerad avverkning. I Sverige 
utjämnas detta genom köp av rotposter. 
Detta system praktiseras dock inte i Norge.

Priserna på cellulosaflis och biomassa, 
som kommer från såg- och hyvleriproduktio-
nen i Timber och Wood, är av stor betydelse 
för koncernens intäkter. Även om det 
kontinuerligt arbetas för ett bättre 
råvaruutnyttjande, blir bara omkring hälften 
av timmerstocken till industriträ efter att ha 
passerat genom ett sågverk. Den resterande 
hälften är bark, spån, cellulosaflis och 
biomassa. En del av detta används i egen 
energiproduktion, medan det övriga omsätts 
till spånplatte-, bioenergi- och pappers-
industrin. En ändring av marknadspriserna 
för dessa produkter kommer därför att få 
direkt inverkan på koncernens resultat. 

Priserna på elektrisk kraft är en annan 
viktig faktor som påverkar koncernens 
lönsamhet. Via koncernens elleverantörer 

köps det årligen in cirka 190 GWh elektrisk 
kraft på kraftbörsen Nordpool. 

Koncernens inställning till finansiella 
risker är att det är den underliggande 
verksamheten, framför finanstransaktioner, 
som skall skapa förutsättningarna för 
lönsamheten. Huvudsyftet med säkrings-
policyn för användningen av finansiella 
instrument är därför att reducera kurssväng-
ningar och att skapa ökad förutsägbarhet.

Koncernens netto räntebärande skulder 
ger förutsättningar för en ränterisk. 
Huvuddelen av skulden är i svenska kronor, 
och det är därför som räntenivån i Sverige är 
viktigast för utvecklingen av koncernens 
räntekostnad. Ungefär 20 procent av 
koncernens nettoomsättning kommer från 
marknader utanför Skandinavien och medför 
valutakursrisker. Det importeras också både 
råmaterial och färdigvaror från Sverige till 
Norge. 

De viktigaste valutakryssen är EURSEK, 
SEKNOK och EURNOK. Det används 
valutaterminer och fasta ränteavtal för att 
motverka större resultatsvängningar som 
följd av variationer i valutakurser och räntor. 
Vid stora förändringar ger detta betydande 
orealiserade vinster eller förluster. Moelven-
koncernen bokför inte detta över resultat-
räkningen, men omfattningen vid årsskiftet 
beskrivs i avsnittet om Internationella 
redovisningsprinciper (IFRS). Till följd av de 
säkringsstrategier som har valts, skall 
ändringarna vara varaktiga för att de skall få 
full effekt på koncernens lönsamhet och 
under säkringsperioden kan det göras 
operativa anpassningar som kompenserar för 
de externa ändringarna. 

Av koncernens totala balansomslutning  
är omkring hälften knuten till verksamhet i 
Sverige. Balansomslutningen kommer därför 
att påverkas av kursrelationerna mellan 
svenska och norska kronor. Det egna 
kapitalet är till stor del säkrat mot detta 
genom att aktieinvesteringen i de flesta av 
koncernens svenska dotterbolag är 
finansierad i svenska kronor. Summa eget 
kapital som är exponerat för valutarisk 
utgjorde 669 MSEK (669) vid utgången av  
år 2009. 

Det är koncernens policy att kreditförsälj-
ning över en viss storlek skall säkerställas 
antingen i form av garantier eller med 
kreditförsäkring. I praktiken är kreditförsäk-
ring mest använd, men det har under 2009 
varit svårare att uppnå önskad täckning än 
tidigare år. Användandet av andra säkrings-
metoder vid kreditförsäljning har därför ökat, 
och det har utarbetats skärpta interna 
riktlinjer och uppföljningsrutiner för osäkrad 

Western Red Cedar är ett vackert och extremt 
tåligt träslag för ytterpanel. 
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sjukfrånvaro mellan Norge och Sverige 
uppmärksammats. Erfarenheterna från 
Moelvenkoncernens norska och svenska 
enheter är att frånvaron är något högre i 
Norge än i Sverige. Det arbete som utförs  
för att reducera frånvaron är ändå detsamma, 
oberoende av land. Det har under de senare 
åren lagts allt större vikt vid förebyggande 
åtgärder, som till exempel årliga arbetsmiljö-
undersökningar, friskt livprojekt, bonus till 
enheter med låg sjukfrånvaro och förbättring 
av arbetsplatser. Trivsel- och miljöskapande 
arbete är också viktigt. Det är ändå inte 
möjligt att undgå att anställda blir sjuka.  
Det läggs då stor vikt vid att upprätthålla 
kontakten med den anställde med sikte på 
att bidra till tillfrisknandet.

Som en åtgärd för att få anställda 
snabbast möjligt i behandling vid sjukdom 
och därmed snabbare tillbaka i arbetet, har 
Moelvenkoncernen i samarbete med Vertikal 
Helseassistanse AS i Norge och Nordisk 
Hälsoassistans AB i Sverige, infört en 
hälsoförsäkring för alla anställda i de två 
länderna. De anställda i Danmark har ett 
motsvarande avtal utanför detta system. 

Hälsoförsäkringen har blivit mycket väl 
mottagen bland de anställda och flera har 
använt den. Sedan starten för något över två 
år sedan har systemet sparat in totalt 180 år 
i vårdkö för de anställda.

Antalet skador som medförde frånvaro var 
81 (102), vilket motsvarar ett H1-värde (antal 
skador med påföljande sjukfrånvaro per 
miljon arbetade timmar) av 16,4 (18,3). Totalt 
antal skador var 167 (209). Skadefrekvensen 
utvecklade sig därmed positivt år 2009. Även 
om antalet skador ligger i nivå med annan 
motsvarande industri, är nivån fortfarande 
oacceptabelt hög. Det satsas fortfarande 
starkt på skadeförebyggande arbete som 
upplärning, riskanalyser och fysiska åtgärder. 
Från år 2010 blir en så kallad förbättrings-
rapportering införd för koncernens alla 
enheter. Rapporteringsverktyget fPortal är 
tillgängligt för alla anställda i koncernen, 
antingen via egen dator, datorer i personal-
rum eller på papper. Rapporteringen 
omfattar skador, skadetillbud och farliga 
förhållanden. Rapporteringen ut från 
systemet har gjorts fritt tillgänglig så att alla 
anställda lätt skall kunna hålla sig uppdate-
rade om vad som händer på andra enheter i 
koncernen. Genom ökad insikt samt 
snabbare och bättre identifiering av 
orsakerna till olyckor kommer detta att vara 
ett viktigt bidrag till det skadeförebyggande 
arbete som görs.

Kampanjen “Hel Hem” är ett av de 
attitydskapande initiativen som genomförs 

under 2010, och inriktar sig på att anställda i 
Moelven skall gå hem lika friska och hela som 
de var när de kom till jobbet. Kampanjen 
inkluderar affischer, t-shirts till alla anställda 
och återkommande nyhetsbrev. “Hel hem”- 
kampanjen skall vara ett komplement till 
övrigt skadeförebyggande arbete.

Jämställdhet
I moderbolagen Moelven Industrier ASA och 
Moelven Industrier AB finns det totalt 51 
anställda fördelat på 19 kvinnor och 32 män. 
Huvuddelen av de anställda i moderbolagen 
är tjänstemän. Bland operatörerna i 
koncernens industriföretag är andelen 
kvinnor väsentligt lägre. Moelvenkoncernen 
vill öka andelen kvinnor, men en stor del av 
de arbetsuppgifter som utförs av operatörer-
na har traditionellt varit mycket mansdomi-
nerade. Det stora flertalet som väljer att 
utbilda sig inom de yrkesgrupper koncernen 
har behov av i sin industriproduktion är män 
och det finns ofta inte kvinnliga sökande till 
utannonserade arbeten. Av koncernens totalt 
2 992 anställda (3 285), är 9,49 procent 
kvinnor (9,92). Det är 764 tjänstemän (800) 
och 2 228 operatörer (2 485). Andelen 
kvinnor bland tjänstemännen är 23,8 procent 
(25,3) medan det i produktionen är  
4,5 procent (5,0) kvinnor. Det finns kvinnliga 
chefer på de flesta nivåer i organisationen.  
I både bedriftsförsamlingen och i styrelsen 
finns det 2 kvinnliga ledamöter.

Inom Moelvenkoncernens verksamhet skall 
det inte i några fall förekomma diskriminering 
grundad på kön, etnisk tillhörighet, nationellt 
ursprung, härstamning, hudfärg, språk, 
religion eller livssyn. Arbetsuppgifter, 
ansvarsområde, kompetens och arbetsinsats 
skapar förutsättningarna för lön, avancemang 
och rekrytering. 

Vid konstaterade behov kommer företaget 
att gå in så att man undviker möjliga 
diskrimineringsförhållanden vid eventuellt 
nedsatt funktionsförmåga. Utöver en låg 
kvinnoandel som tidigare beskrivits, har det 
inte konstaterats behov av att vidta åtgärder 
inom områdena diskriminering och 
jämställdhet.

Yttre miljö
Bärkraft är en av Moelvenkoncernens 
grundvärderingar. Det innebär att ha respekt 
för både människor och miljö. Missionen  
“att ge folk goda rum” betyder att miljö-
hänsyn skall vara en naturlig del av det 
dagliga arbetet. Moelven tar därför ansvar 
för miljön genom en bärkraftig och långsiktig 
användning av förnyelsebara resurser. Hur 
verksamheten påverkar miljön står ständigt 

på dagordningen inom koncernen, och det 
arbetas för en hållbar samhällsutveckling och 
för en kontinuerlig förbättring av verksam-
hetens inverkan på den inre och yttre miljön. 

Det produceras väldigt lite avfall vid 
Moelvens verksamheter och det arbetas med 
en fortsatt minskning av avfallet från alla 
enheter. Målsättningen är att alla fraktioner 
av trä skall behandlas som potentiella 
insatsfaktorer i produkter och bidra till det 
totala värdeskapandet.

För spillolja och kemikalier finns 
retursystem med godkända återvinnings-
stationer eller mottagningsanläggningar. 
Plast, metall och emballage källsorteras och 
går till återvinning.

Inom Byggsystem försiggår det mesta av 
produktionen i fabrik, och det är betydligt 
enklare att kontrollera verksamhetens 
inverkan på miljön där än vid traditionellt 
byggande på plats. Också inom Timber och 
Wood har det att hålla anläggningarna rena 
och ordentliga stor betydelse, både på grund 
av den miljömässiga vinsten och på grund av 
den förebyggande effekten i anslutning till 
brandfara och säkerheten för de anställda. 

Användningen av kemikalier och oljor 
minimeras, och det finns retursystem med 
godkända återvinningsstationer eller 
mottagningsanläggningar. Det genomförs 
källsortering av plast, metall och emballage.

Aska från värmecentralerna användas som 
insatsfaktor i andra produkter, som gödsel, 
eller levereras till en godkänd deponerings-
anläggning. 

Bevattning och avrinning från timmerlager 
representerar en punktbelastning på miljön 
eftersom koncentrationen av de ämnen som 
spillvattnet drar med sig från timret blir 
högre än vad som normalt finns i naturen. 
Moelvens timmerförbrukande enheter följer 
gällande regler och rekommendationer för 
hantering av spillvattnet. Det skall också vara 
klimatstyrning av sprinkleranläggningarna. 

är det ovisst om lösningen kommer att tas i 
bruk i projektet R6. Lika fullt är lösningen 
mycket nyskapande och anses vara ett 
mycket gott alternativ även för andra projekt.

Limträverksamheten har i flera år legat 
långt framme i utvecklingen av nya produkter 
och tekniska lösningar. Ett exempel är vidare-
utvecklingen av limträbroar med nya 
arkitektoniskt spännande fackverkslösningar 
och förbättrade knutpunktslösningar.

Under senare år har det också satsats på 
utveckling av system för industriell 
produktion och leverans av standardbalkar 
kapade efter kundens specifikationer. 

För att göra det enklare att beräkna rätt 
dimensionering av limträkonstruktioner, har 
det utvecklats egna kalkylprogram såväl för 
användning i bygghandeln som för 
konstruktörer. Programmen är tillgängliga på 
koncernens webbsidor, kostnadsfritt för 
användaren.

År 2009 lanserade Moelven Töreboda 
också Trä8 på marknaden. Systemet är ett 
standardiserat komponentsystem som 
lämpar sig för byggnader upp till fyra 
våningar. En ny stabiliserings- och bjälklags-
konstruktion möjliggör hela åtta meters fria 
spann och ger därmed stora variations- 
möjligheter. Användningen av systemet 
förkortar också projekttiden, bland annat 
genom att skydd mot väder och vind snabbt 
kommer på plats. 

För de timmerförbrukande enheterna i 
Timber och Wood är det i första hand 
optimering av produktionsprocesserna som 
är centrala. Målsättningen är att i största 
möjliga utsträckning tillvarata de värden som 
ligger i råmaterialet genom effektiv, 
marknadsanpassad produktion och 
råvaruinköp.

I Timber är produktionssystemet Moelven 
Timber Produktionssystem (MTPS) under 
utveckling genom implementering på två 
pilotföretag, Moelven Numedal AS och 
Moelven Notnäs AB. MTPS bygger på princip- 
erna inom konceptet “Lean Production” och 
Toyota Production System, och beskriver 
Timbers produktionsfilosofi och steg för att 
växa till en effektiv produktion i världsklass. 
Genom arbetet på pilotföretagen anpassas 
Lean-filosofin till sågverkens värdekedja och 
krav. Lean är en uppsättning av verktyg och 
principer som är logiskt sammansatt för att 
eliminera slöseri i värdekedjan och att 
fokusera på kontinuerliga förbättringar. Detta 
uppnås genom systematisk organisering av 
människor och arbetsplats, stabilisering av 
processer och generering av kontinuerligt flyt 
genom värdekedjan från råvaror till nöjda 
kunder. I december 2009 nåddes en första 

milstolpe genom att justerverket vid Moelven 
Numedal som första produktionsavdelning i 
Moelven Timber uppnådde certifierad 5S-nivå.

För vidareförädlingsenheterna i Wood är 
logistiksystem av stor betydelse för att säkra 
kundernas tillgång till ett brett produktsorti-
ment med korta leveranstider, samt för att 
reducera de interna transportbehoven i 
största möjliga utsträckning. Dessutom är 
produktutveckling som till exempel ytbehand-
ling och prefabricering av stor betydelse. 

HÄLSA, MILJÖ OCH SÄKERHET 

Medarbetare
2009 har dessvärre varit ett år med många 
stora omorganisationer och personal-
minskningar för att anpassa koncernen till de 
ändrade marknadsförhållandena. Vid 
utgången av året hade koncernen 2 992 
anställda, vilket är 293 färre än året innan.

Så vittgående och snabba förändringar, 
både positiva och negativa, är bara möjliga 
när det har ordnats så att många kan ta 
ansvar och många faktiskt också gör det. 
Koncernens personalidé är “att ge människor 
som vill, möjligheter”. Detta ger ledning när 
det gäller vilken kompetens som efterfrågas, 
vilka personer som rekryteras, vilka löne- och 
arbetsförhållanden som erbjuds, hur 
nyanställda introduceras, vilka utvecklings- 
och karriärmöjligheter som erbjuds och hur 
personalminskningar hanteras.

Under 2009 har samtliga företag i 
koncernen startade ett formaliserat 
kompetenskartläggningsprogram. Resulta-
ten från kartläggningen ger en översikt över 
vilken kompetens koncernens medarbetare 
har och därmed också vilka utbildnings- och 
rekryteringsbehov som finns i koncernen. 

Anställda i Moelven erbjuds en rad kompe-
tensutvecklande utbildningar. Det finns 
system för deltagande såväl i utbildnings-
program inom koncernen som i utbildning vid 
externa utbildningsinstitutioner. Kombinerat 
med pensionsarrangemang, hälsoförsäkringar 
och en god arbetsmiljö, vill koncernen på 
detta sätt att vara en attraktiv arbetsgivare 
både för nuvarande anställda och vid 
nyrekrytering. 

De kurser som erbjuds i koncernens regi är 
huvudsakligen inriktade mot områdena 
personalledning, HMS (hälsa, miljö, säkerhet) 
och IT. På dessa områden har det utvecklats 
ett kursutbud som är speciellt anpassat till 
koncernens behov. Chefsutveckling är ett 
strategiskt satsningsområde för Moelven.  
På grund av koncernens decentraliserade 
struktur med mycket ansvar placerat ute i 

dotterbolagen, är det av stor betydelse att 
ledarresurserna tillfredsställer vissa krav, 
såväl med hänsyn till yrkesmässiga som 
personliga egenskaper. Det är också viktigt  
att det bland koncernens chefer finns en 
gemensam uppfattning om mål och strategier.

Utbildningen inom HMS är också ett 
viktigt satsningsområde. Den typ av 
industriverksamhet som koncernen bedriver 
har bl.a. traditionellt en relativt hög 
skadefrekvens jämfört med andra branscher. 
Utbildning inom hälsa, miljö och säkerhet är 
en del av det arbete som görs för att nå 
målsättningen om en minskning i både 
skadefrekvens och sjukfrånvaro.

Processteknik och projektledning är två 
andra viktiga kompetensområden. 

Processteknisk utbildning försiggår i 
samarbete med Norges Byggskole i Norge 
eller Hammarö Utbildningscenter i Sverige. 
På båda platserna har det efter initiativ från 
Moelven startats ett utbildningsprogram för 
koncernens verksamheter. En av förutsätt-
ningarna för inträde på denna utbildning är 
att man har yrkesexamen eller yrkeserfaren-
het från industri eller byggnadsverksamhet, 
något som många operatörer inom den 
trämekaniska delen av koncernen har. 

Projektledning är en helt central 
kompetens för företagen inom Byggsystem. 
Utbildningen sker med användning av både 
intern och extern kompetens på området, 
och genomförs huvudsakligen i regi av det 
enskilda företaget. 

Koncernen är, tillsammans med vissa 
andra större företag i Hamar-området, 
knutet till ett traineesystem där varje trainee 
under en tvåårsperiod arbetar vid flera olika 
företag. Efter avslutat program har flera av 
deltagarna blivit anställda i Moelven. Det tas 
också in lärlingar både inom trämekaniska 
och byggtekniska yrken. 

Sjukfrånvaro och skador
Sjukfrånvaron år 2009 var 5,97 procent 
(5,64) eller 41 629 (41 760) hela arbetsdagar. 
Detta ligger fortfarande över den långsiktiga 
målsättningen om maximalt 5 procent, men 
under ett år med stora utmaningar i form av 
resultatförsämring och personalminskningar 
är utvecklingen som förväntats. En hög 
sjukfrånvaro är emellertid inte bara oförenlig 
med Moelvenkoncernens värdegrunder, den 
representerar också en betydande kostnad. 
Med omkring 3 000 anställda beräknas en 
procents sjukfrånvaro att kosta koncernen 
omkring 25 MNOK på årsbasis. Fortsatt 
minskning av sjukfrånvaron kommer därför 
att vara en prioriterad målsättning. 
Under senare tid har skillnaderna i 

Moelven Elektro AS har utfört alla elektriska 
installationer i den stora utbyggnaden av Ullevål 
Stadion i Oslo. Bilden visar lobbyn i Thon Hotel 
Ullevaal Stadion.
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ten. Avtal om fasta räntor används för att 
säkra stabila räntor på acceptabla nivåer, 
medan valutaterminer används för att säkra 
att försäljning i främmande valuta kan växlas 
till kända kurser. 

Finanskrisen medförde starkt fallande 
räntenivåer och kraftiga försvagningar av 
norska och svenska kronor gentemot euron. 
Vid beräkning av marknadsvärdet av 
koncernens ränte- och valutasäkringar 
medförde detta en orealiserad förlust av  
113 MNOK vid utgången av 2008. Under 
2009 har finansmarknaderna delvis 
normaliserat sig, och en stor andel av de 
orealiserade valutasäkringarna har under  
året blivit realiserade. Räntenivåerna är 
fortfarande låga, medan valutakurserna har 
kommit tillbaka till mer historiskt kända 
nivåer. Sammanlagt har detta medfört att 
koncernen totalt vid utgången av 2009 hade 
en orealiserad förlust av finansiella instru-
ment på 30 MNOK. För året totalt ger detta 
en intäkt av 85 MNOK enligt IFRS.

DISPOSITION AV ÅRETS
RESULTAT 

Styrelsens utdelningspolitik har som 
utgångspunkt att verka för att Moelvens 
aktieägare får en förutsägbar och tillfredsstäl-
lande avkastning på sin aktieinvestering. 
Utdelningspolitiken ger en riktlinje för hur 
mycket av överskottet, eller eventuellt vid år 
med underskott, hur mycket av det fria 
kapitalet, som skall delas ut till aktieägarna. 
Det har därför tidigare lämnats aktieutdelning 
också för år med svaga resultat. På grund av 
osäkerheten på finansmarknaderna och 
utsikterna till reducerad vinst år 2009 beslöt 
bolagsstämman att inte lämna utdelning för 

år 2008. Koncernen har emellertid klarat 
anpassningen till de ändrade marknadsförhål-
landena som följd av finanskrisen väl och 
framtidsutsikterna är nu bättre än de var vid 
samma tid i fjol. Styrelsen föreslår därför att 
det lämnas utdelning på aktierna i överens-
stämmelse med den utdelningspolitik som har 
blivit lagd som grund tidigare år. För 
räkenskapsåret 2009 innebär detta NOK 0,16 
per aktie, vilket totalt utgör 20,7 MNOK. 
Moderbolaget, Moelven Industrier ASA, som 
skall lämna utdelning för koncernen, hade år 
2009 ett årsresultat på 27,8 MNOK. 
Resterande 7,1 MNOK föreslås överförda till 
fria reserver.

HÄNDELSER EFTER
BOKSLUTSDAGEN 

Det har inte inträffat händelser efter 
bokslutsdagen som påverkar den framlagda 
redovisningen.

FRAMTIDSUTSIKTER 

Styrelsen förväntar sig att 2010 blir ett år 
med mindre behov av stora omställningar än 
vad som var fallet år 2009, vilket var ett 
anpassningsår till starkt ändrade marknads-
förhållanden som följd av finanskrisen. 
Byggaktiviteten och efterfrågan på träbase-
rade byggmaterial ligger fortsatt på en låg 
nivå. Det förväntas fortfarande stabila 
ROT-marknader och något ökad aktivitet inom 
nybyggnation. Samtidigt förväntas utbudet av 
träbaserade byggmaterial att öka på grund av 
förbättrade marginaler och ökad råvarutill-
gång. Timmerpriserna kommer att öka något 
mot bakgrund av ingångna avtal vid årsskiftet, 

och timmertillgången förväntas bli tillfreds-
ställande. 

För Byggsystem förväntas en låg aktivitets-
nivå även under 2010. ROT-marknaderna 
förväntas att upprätthålla dagens aktivitets-
nivå, medan igångsättandet av nya projekt 
förväntas att öka något. Inredningsföretagen 
har haft en gradvis fallande aktivitetsnivå 
under 2009 och denna utveckling förväntas 
att fortsätta in i 2010. Åtgärder för att 
anpassa kapaciteten är därför under 
genomförande. Marknadsaktiviteten för 
modulföretagen i Sverige är i färd med att 
förbättras något, medan den norska delen av 
modulverksamheten fortfarande har en 
otillfredsställande orderingång. För 
limträföretagen skapar broprojekt och 
produktion av limträ i standarddimensioner en 
god grund för verksamheten. Elverksamheten 
har en god orderstock med både nya 
installationer och serviceuppdrag, och 
kommer att ha en bra aktivitetsnivå under 
året.

Första kvartalet, som är lågsäsong för 
samtliga divisioner, förväntas att bli krävande 
också år 2010, men ändå med en förbättring 
av resultatet jämfört med fjolåret. För året 
totalt förväntar sig styrelsen en moderat 
resultatförbättring.

Moelv, 17 februari 2010
Styrelsen i Moelven Industrier ASA

Gunde Haglund

Svein E. Skorstad

Ordförande

Elisabeth Bjøre

Elisabeth Krokeide

Martin Fauchald

Pål Tajet Torstein A. Opdahl

Hans Rindal

Koncernchef

Transporter
Såväl råvaruanskaffning, mellantransporter 
och leveranser av färdigvaror genererar ett 
betydande transportbehov. Årligen 
transporterar Timber och Wood omkring  
8 000 000 fasta kubikmeter timmer, 
biprodukter och färdiga varor med lastbilar. 
Dessutom tillkommer transporter för Limträ, 
Byggmodul och Inredningsföretagen samt 
järnvägs- och sjötransporter. Transporterna 
är därför en betydande utmaning för 
koncernen, både miljömässigt och ekono-
miskt. Det arbetas kontinuerligt för att 
reducera transportbehovet och för att 
optimera utnyttjandet av transportmedlen. 
Den geografiska placeringen, med de 
producerande enheterna nära råvaruområ-
dena, bidrar till att reducera transportbeho-
vet genom att volymen av färdigvaror som 
transporteras ut är betydligt mindre än för 
råvarorna som transporteras in. Orsakerna 
till detta är bland annat att en stor del av 
biprodukterna utnyttjas lokalt i bioenergi-
produktion samt att torkningen medför en 
betydande viktreduktion jämfört med rått 
timmer. Etablering av distributionslager och 
optimering av transportvägar görs också för 
att reducera det totala transportbehovet. 
Förbättrad vägstandard och därmed ökade 
maximigränser för axeltryck samt användning 
av miljövänliga transportmedel från 
transportörernas sida är viktiga åtgärder för 
att reducera transporternas inverkan på 
miljön. Enligt koncernens tjänstebilsbestäm-
melser är det bara tillåtet att anskaffa 
tjänstebilar som kan gå på etanol eller 
inblandad biodiesel.

Energi
Moelvens årliga energiförbrukning är cirka 
0,8 Twh fördelad på 0,2 Twh elektrisk kraft 
och 0,6 Twh termisk energi som koncernen i 
huvudsak producerar i egna anläggningar. 
Energipotentialen i koncernens biprodukter 
inklusive cellulosaflis är uppskattningsvis  
4,8 Twh och det ligger därför en betydande 
potential i detta, både i förhållande till ökad 
egenproduktion och till en ökad marknad för 
bioenergi generellt. 

Genom företaget Moelven Bioenergi AS vill 
Moelvenkoncernen säkra att koncernen deltar 
i den utveckling som pågår inom området 
bioenergi. 

Moelven Bioenergi har också stått i spetsen 
för ett projekt för koncernens norska företag 
för att säkra en centraliserad styrning och 
prioritering av energieffektiviseringsåtgärder. 
Här finns åtgärder för reducerad energian-
vändning, omläggning till användning av 
förnyelsebar energi och utnyttjande av 

överskottsvärme. Initiativen skall ingå i ett 
investeringsprogram över tre år, som 
påbörjades år 2008. Det har beräknats att 
sparpotentialen ligger på cirka 70 Gwh, eller 
cirka 10 procent av koncernens samlade 
energiförbrukning. Koncernen har nu ett 
ramavtal för ett gemensamt energiuppfölj-
ningssystem (EOS) som är nödvändigt för att 
uppnå målsättningen. Den största sparpoten-
tialen ligger i användning av biobränsle för 
torkning av trävirke och uppvärmning av 
lokaler. Ökad effektivisering av elkraftsan-
vändning till belysning, ventilation och 
produktion kommer med enkla åtgärder också 
att kunna ge betydande besparingar. I 
Moelvens svenska verksamhet har en stor del 
av detta arbete redan utförts. Sveriges 
energipolitik har under flera år stimulerat 
industrin till miljöinvesteringar som också har 
gett ökad lönsamhet i produktionen av 
energiråvaror.

ÄGARSTYRNING OCH
FÖRETAGSLEDNING 

Ägarstyrning och företagsledning i 
Moelvenkoncernen tar utgångspunkt i den 
norska rekommendationen för ägarstyrning 
och företagsledning från oktober 2009. 
Styrelsen ger en närmare beskrivning av 
detta i rapporten på sidan 51. För ytterligare 
information om styrelsen och ledande 
befattningshavare hänvisas till not 22. 

INTERNATIONELLA 
REDOVISNINGSSTANDARDER
(IFRS) 

Moelven Industrier ASA är inte börsnoterat 
och är därför inte ålagt att offentliggöra 
redovisning som är utarbetad i enlighet med 
IFRS (International Financial Reporting 
Standards). Redovisningen är utarbetad 
enligt norska redovisningsstandarder, men 
det lämnas oreviderad tilläggsinformation 
som visar vad huvudeffekterna av rapporte-
ring enligt IFRS skulle ha varit. 

Koncernen planerar att ändra redovisnings-
principer från NGAAP till IFRS från och med 
den 1 januari 2011.

De största skillnaderna uppstår till följd av 
behandlingen av pensionsåtaganden, 
orealiserade vinster och förluster från 
användningen av finansiella instrument, samt 
behandlingen av disponerad aktieutdelning. 
Effekterna av de finansiella instrumenten 
varierar i förhållande till uppskattningen av 
marknadsvärdet vid rapporteringstidpunk-

Deponier av bark och annat avfall sker bara  
på godkända deponeringsanläggningar.  
I anslutning till omställningar, ombyggnad 
och avveckling blir potentiellt förorenade 
områden på anläggningar identifierade och 
undersökta. Vid behov utförs det förbättringar. 

Buller och damm från ett industriområde 
kan vara ett problem för omkringliggande 
bebyggelse. Det läggs stor vikt vid att följa de 
regler som finns på dessa områden. 
Avrinning från till exempel timmerlager, 
barkdeponier eller impregneringsanläggnin-
gar är också områden som kan ge negativa 
miljömässiga konsekvenser om uppsamling 
inte sker på rätt sätt. 

Koncernen använder varje år stora 
mängder emballage som plast och kartong. 
Det emballage som används skall kunna 
återanvändas eller återvinnas. En stor del av 
de plastemballage som används består av 
återanvänd plast. Koncernen använder inte 
utrustning som innehåller PCB.

Råvaror från ett bärkraftigt skogsbruk
Moelvens industriproduktion baseras i stor 
utsträckning på användning av trä. Trä som 
material har många positiva miljömässiga 
sidor, bland annat genom att binda kol, och 
träinnehållet i slutprodukterna är mycket 
högt för de flesta av verksamheterna. 

För att kunna säkra att råmaterialet 
kommer från certifierade leverantörer som 
bedriver ett försvarbart skogsbruk har det 
etablerats ett spårningssystem som gör att 
det alltid går att spåra råmaterialet bakåt i 
värdekedjan. Samtliga Moelvens sågverk är 
därför PEFC-Chain of custody certifierade 
(Programme for the Endorsement of Forest 
Certification schemes). Det innebär att det 
köps sågtimmer från leverantörer som 
bedriver ett bärkraftigt skogsbruk.

Skogsråvaror som går in i produktionen, 
används till produkter eller som bränsle. 
Utifrån en miljösynpunkt är Moelvens 
produktion en närmast sluten process. 

Limträ är ett miljövänligt konstruktions-
material som innehåller cirka 470 kilo trä och 
sex till tio kilo lim per kubikmeter. Limmet 
innehåller inga miljögifter som kräver 
speciella åtgärder. Moelvens modul- och 
inredningsföretag producerar miljö- och 
resurseffektiv bygginredning och kretslopps-
tanken är central.

Cellulosaflis, torrflis, spån och bark från 
sågverken får ständigt större ekonomisk och 
miljömässig betydelse. Fjärrvärmeanläggnin-
gar använder torrflis, spån och bark som 
bränsle, och koncernens egna värmecentraler 
använder flis och bark. Barken används också 
som täckbark eller som jordförbättringsmedel.
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 Koncernen  Moelven Industrier ASA

Belopp i MNOK Not  2009  2008  2007  2009  2008  2007

Försäljningsintäkter  6 209,8 7 611,9 7 880,7   

Övriga rörelseintäkter  38,0 45,9 63,3 63,0 71,4 67,6

Nettoomsättning 2, 3, 21 6 247,8 7 657,7 7 944,0 63,0 71,4 67,6

Råvaror och förnödenheter 4 3 800,1 4 922,7 4 873,6   

Förändring av varulager  99,0 75,6 -252,4   

Personalkostnader 17 1 359,8 1 532,6 1 433,5 36,5 37,8 36,6

Avskrivningar på anlägningstillgångar och

immateriella tillgångar 14, 16 202,5 199,2 177,0 8,2 9,7 9,9

Övriga rörelsekostnader  695,3 782,9 722,7 44,1 60,1 68,7

Rörelsens kostnader  6 156,7 7 513,0 6 954,4 88,8 107,6 115,2

Rörelseresultat  91,1 144,7 989,6 -25,8 -36,2 -47,6 

Resultat från andelar i koncernföretag¹     33,6 77,6 322,2

Intäkter från investeringar i närstående bolag 20 -1,7 -2,2 0,1 0,0 0,0 0,0

Ränteintäkter från koncernföretag     62,0 79,5 54,5

Ränteintäkter  1,7 0,2 1,9 1,6 2,8 3,8

Övriga finansiella intäkter  8,2 10,6 6,9 5,8 7,3 3,6

Räntekostnader til koncernföretag     -14,2 -51,1 -40,5

Räntekostnader  -30,1 -38,0 -21,8 -27,0 -33,3 -18,4

Övriga finansiella kostnader  -11,0 -7,9 -4,5 -8,8 -6,5 -3,1

Resultat från finansiella poster  -32,9 -37,3 -17,4 53,0 76,3 322,1

Årets resultat före skatt  58,2 107,4 972,2 27,2 40,1 274,5

Skatt på årets resultat 6, 7 18,0 26,2 276,8 -0,6 11,4 63,8

Årets resultat  40,2 81,2 695,4 27,8 28,7 210,7

Minoritetens andel 21 -3,1 -0,8 4,1   

Majoritetens andel  43,3 82,0 691,3   

Resultat per aktie  0,31 0,63 5,37   

Avsatt till utdelning, 0,16 NOK per aktie (0,00 i 2008 / 2,60 i 2007)     -20,7 0,0 -336,8

Överföring av eget kapital     -7,1 -28,7 126,1

Summa 22    -27,8 -28,7 -210,7

1. Inklusive koncernbidrag

Internationell redovisningsstandard (IFRS)

Eftersom Moelven Industrier ASA inte är börsnoterat, föreligger det ingen 

skyldighet att offentliggöra fullständig redovisning enligt International 

Financial Reporting Standards. Det har emellertid beslutats att offentliggöra 

oreviderad tilläggsinformation som visar vad huvudeffekterna av en 

rapportering enligt IFRS skulle ha varit. Det finns i tabellen utarbetat 

jämförelsetal enligt IFRS. För Moelvenkoncernen uppstår de största effekterna 

som följd av behandlingen av pensionsåtaganden samt användningen av 

finansiella instrument. Avsatt aktieutdelning ger också en effekt genom att 

man enligt IFRS skall rapportera detta som en del av eget kapital fram tills ett 

formellt beslut om utdelning har fattats.

Forts. på nästa sida

Resultaträkning

Aktiverade investeringar minskade med 

investeringar vid förvärv

Eget kapital + räntebärande skuld

Rörelseresultat

Nettoomsättning

Rörelseresultat + av- och nedskrivningar

Nettoomsättning

Vinst efter skatt

Genomsnittligt eget kapital

Rörelseresultat + ränteintäkter

Genomsnittligt sysselsatt kapital

Ord. res. efter betalbara skatter 

+ finansiella kostn.

Finansiella kostnader

Eget kapital

Balansomslutning

Nettoomsättning

Genomsnittlig balansomslutning

Omsättningstillgångar

Kortfristiga skulder

Kassa/bank + finansiella investeringar

+ fordringar

Kortfristiga skulder

Ord.res. efter betalbara skatter 

+ avskrivningar +/- minoritetsinteressen och 

ändring från den löpande versamheten

Vinst efter skatt

Genomsnittligt antal aktier

Kassaflöde från löpande verksamhet

Genomsnittligt antal aktier

RISK-reglering upphör från 2006

Förslag till utdelning 2009

Antal sjukfrånvarotimmar

Tillgängliga timmar - Övertid

Antal arbetsskador med frånvaro per  

miljon arbetade timmar

 Koncernen

Belopp i MNOK Förklaring  2009  2008  2007  2006  2005

RESULTAT      
Nettoomsättning  6 248 7 658 7 944 6 692 6 005

Av-/nedskrivning  203 199 177 178 178

Rörelseresultat  91 145 990 373 159

Netto ränte- och finansposter  -33 -38 -18 -37 -46

Resultat före skatt  58 107 972 336 113

BALANS 

Investeringar i anläggningstillgångar A 222 346 292 245 112

Balansomslutning  3 240 3 590 3 604 3 072 2 964

Eget kapital  1 649 1 697 1 570 1 234 1 076

Netto räntebärande skulder  368 600 154 467 751

Sysselsatt kapital B 2 088 2 327 1 801 1 752 1 857

RÖRELSERESULTAT/RÄNTABILITET      
Rörelsemarginal, netto C 1,5 % 1,9 % 12,5 % 5,6 % 2,6 %

Rörelsemarginal, brutto D 4,7 % 4,5 % 14,7 % 8,2 % 5,6 %

Avkastning på eget kapital E 2,4 % 5,0 % 49,6 % 20,7 % 6,3 %

Avkastning på sysselsatt kapital F 3,9 % 6,6 % 52,7 % 19,6 % 7,6 %

Räntetäckningsgrad G 2,4 2,6 30,4 8,0 2,4

KAPITALFÖRHÅLLANDEN      

Soliditet H 50,9 % 47,3 % 43,6 % 40,2 % 36,3 %

Kapitalets omsättningshastighet I 1,8 2,1 2,4 2,2 2,1

LIKVIDITET      

Likviditetsgrad I J 1,99 2,04 1,43 1,59 1,79

Likviditetsgrad II K 1,02 0,92 0,63 0,86 0,84

Kassaflöde från löpande verksamhet (MNOK) L  444    216   1 010   512   286 

AKTIER      

Resultat i NOK per aktie M 0,31 0,63 5,37 1,85 0,52

Genomsnittligt antal aktier (milj)  129,5 129,5 129,5 129,5 129,5

Kassaflöde från löpande verksamhet 

i NOK per aktie N 3,43 1,67 7,80 3,95 2,21

Skattevärde i NOK per 12-31  15,31 12,36 8,79 7,78 6,25

RISK-belopp i NOK per 01-01 O - - - -0,25 -0,16

Utdelning i NOK per aktie P 0,16 0,00 2,60 0,75 0,25

PERSONAL      

Antal anställda per den 12-31  2 992 3 285 3 425 3 210 3 159

Antal årsarbetare  2 741 3 120 3 253 3 049 3 001

Sjukfrånvaro, procent Q 5,97 % 5,64 % 6,32 % 5,89 % 6,20 %

Frekvens av skador med frånvaro, H1-värde R 16,4 18,3 17,5 17,3 18,7

A:

B:

C:

D:

E:

F:

 

 

G:

 

 

 

H:

 

 

I:

 

 

J:

K:

 

 

L:

M:

N:

O:

P:

Q:

R:

Finansiella nyckeltal



3-7 om KONCERNEN  8-9 produkter och tjänster  10-11 ANSVAR  12-21 årsredovisning  22-53 årsbokslut och noter24 moelven årsredovisning 2009 25

 Koncernen  Moelven Industrier ASA

Belopp i MNOK Not  2009  2008  2007  2009  2008  2007

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

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

Egna aktier  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bundna reserver  180,7 180,7 180,7 180,7 180,7 180,7

Summa bundet eget kapital  828,4 828,4 828,4 828,4 828,4 828,4

Balanserat resultat  805,7 850,3 723,9 151,0 143,9 115,2

Minoritetsintressen 21 14,6 18,0 17,4   

Summa eget kapital 22 1 648,7 1 696,7 1 569,7 979,4 972,3 943,6

Pensionsåtaganden 17 109,4 101,0 95,4 30,1 27,7 24,7

Uppskjuten skatt 7 97,5 82,6 94,5 0,0 0,0 0,1

Andra avsättningar 9 18,0 23,2 21,2 0,0 0,0 0,0

Summa avsättningar  224,9 206,8 211,1 30,1 27,7 24,8

Skulder till kreditinstitut 10 428,5 627,7 185,2 389,7 590,0 131,8

Övriga långfristiga skulder 9 11,3 11,1 11,8 0,0 0,0 0,0

Summa långfristiga skulder  439,8 638,8 197,0 389,7 590,0 131,8

Skulder till kreditinstitut 10 10,4 2,0 46,6 462,0 573,0 841,0

Leverantörsskulder  350,6 393,9 476,5 8,1 11,3 6,4

Leverantörsskulder till koncernföretag     2,7 1,6 5,5

Kortfristig skuld till koncernföretag, icke räntebärande     0,0 27,0 41,5

Upplupna sociala kostnader  142,1 148,0 173,1 2,2 2,4 2,5

Avsatt för aktieutdelning  20,7 0,0 336,8 20,7 0,0 336,8

Skatter 6 0,2 44,0 224,5 0,0 16,4 67,0

Övriga kortfristiga skulder 9 402,5 459,6 368,9 18,4 26,7 21,9

Summa kortfristiga skulder  926,5 1 047,5 1 626,4 514,1 658,4 1 322,6

Summa skulder  1 591,2 1 893,1 2 034,5 933,9 1 276,1 1 479,2

Summa eget kapital och skulder 21 3 239,9 3 589,8 3 604,2 1 913,3 2 248,4 2 422,8

       

Ansvarsförbindelser 12 38,9 22,9 39,5 324,5 321,9 354,6

Ställda säkerheter 13 38,5 35,0 39,1 5,0 5,0 5,0

Antal aktier (nominellt värde per aktie 5 NOK) 22 - - - 129 542 384 129 542 384 129 542 384
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Elisabeth KrokeidePål Tajet Torstein A. Opdahl
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Balansräkning per 12-31

 Koncernen Moelven Industrier ASA

Belopp i MNOK Not  2009  2008  2007 2009  2008  2007

TILLGÅNGAR 

Uppskjuten skattefordran 7 7,3 0,0 0,0 5,4 4,8 0,0

Goodwill  0,0 1,9 5,1   

Övriga immateriella tilgångar  6,0 5,7 2,0 6,0 5,7 2,0

Summa immateriella tillgångar 14 13,3 7,6 7,1 11,4 10,5 2,0

Mark  67,7 68,9 67,9 3,7 3,7 3,5

Byggnader och annan fast egendom  312,7 305,4 314,8 2,6 2,7 3,9

Maskiner och anläggningar  912,9 987,6 799,6 0,5 0,9 1,2

Inventarier, verktyg och installationer  43,4 30,2 32,6 30,0 15,5 14,1

Summa materiella anläggningstillgångar 15, 16 1 336,7 1 392,1 1 214,9 36,8 22,8 22,7

Aktier i dotterbolag 18    900,3 914,2 1 007,6

Aktier och andelar i närstående bolag 20 10,6 10,3 12,7 7,7 0,0 0,0

Fordringar hos koncernföretag 11    920,6 1 162,3 987,5

Aktier och andelar i övrigt 19 1,0 1,1 0,7 0,1 0,1 0,1

Obligationer och andra värdepapper 8 0,2 0,2 5,4 0,0 0,0 4,0

Netto pensionsmedel 17 33,4 38,0 40,1 20,6 24,8 27,6

Summa finansiella anläggningstillgångar  45,2 49,6 58,9 1 849,3 2 101,4 2 026,8

Summa anläggningstillgångar  1 395,2 1 449,3 1 280,9 1 897,5 2 134,7 2 051,5

Varulager 5 898,6 1 174,4 1 301,9   

Kundfordringar 8 732,5 771,9 796,0 0,3 0,4 0,7

Kundfordringar hos koncernföretag     1,3 3,3 2,2

Fordringar hos koncernföretag     9,7 98,6 363,2

Övriga fordringar 8 143,1 164,4 147,7 4,5 11,4 5,0

Summa fordringar  875,6 936,3 943,7 15,8 113,7 371,1

Kassa och bank 10, 11 70,5 29,8 77,7 0,0 0,0 0,2

Summa omsättningstillgångar  1 844,7 2 140,5 2 323,3 15,8 113,7 371,3

Summa tillgångar 21 3 239,9 3 589,8 3 604,2 1 913,3 2 248,4 2 422,8

Forts. resultaträkning

 2009 Effekt 2009 2008 2007

Belopp i MNOK NGAAP IFRS IFRS IFRS IFRS

Balansräkning 

Uppskjuten skattefordran 7,3 0,0 7,3 0,0 20,8

Goodwill 0,0 20,7 20,7 20,7 20,7

Netto pensionsmedel 33,4 0,0 33,4 9,8 11,9

Andra fordringar 143,2 6,2 149,4 164,5 142,8

Summa tillgångar 3 239,9 26,9 3 266,8 3 580,4 3 607,5

Eget kapital 1 648,7 -16,1 1 632,6 1 601,3 1 878,0

Pensionsåtaganden 109,3 50,0 159,3 125,8 128,2

Uppskjuten skatt 97,5 -22,4 75,1 31,0 94,5

Skuld för aktieutdelning 20,7 -20,7 0,0 0,0 0,0

Övriga kortfristiga skulder 402,6 36,1 438,7 616,4 592,4

Summa eget kapital 

och skulder 3 239,9 26,9 3 266,8 3 580,4 3 607,5

Soliditet 50,9 %  50,0 % 44,7 % 52,1 %

Huvudeffekter av redovisning enligt IFRS

IFRS-siffrorna ingår inte i den reviderade årsredovisningen.

 2009 Effekt 2009 2008 2007

Belopp i MNOK NGAAP IFRS IFRS IFRS IFRS

Resultaträkning 

Nettoomsättning 6 247,8 0,0 6 247,8 7 657,7 7 944,0

Varukostnad 3 899,1 0,0 3 899,1 4 998,3 4 873,6

Personalkostnader 1 359,8 -3,0 1 356,8 1 524,5 1 433,5

Avskrivningar 202,5 -1,9 200,6 196,0 173,8

Rörelseresultat 91,1 4,9 96,0 156,0 992,8

Netto finansposter -32,9 82,9 50,0 -150,2 -21,3

Resultat före skatt 58,2 87,8 146,0 5,8 971,5

Skattekostnad 18,0 24,1 42,1 -3,1 275,7

Årets resultat 40,2 63,7 103,9 8,9 695,8
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KONCERNREDOVISNING

Koncernens omfattning

Koncernredovisningen är upprättad som om koncernen vore en enhet. 

Räkenskaperna omfattar moderbolaget Moelven Industrier ASA och 

dotterbolag där Moelven Industrier ASA, direkt eller indirekt, äger mer än  

50 procent av aktierna eller genom avtal har dominerande inflytande i 

företaget. Investeringar i företag där koncernen äger mellan 20 och 50 procent 

av aktierna och där koncernen också har betydande inflytande, har behandlats 

efter kapitalandelsmetoden. Vid gemensamt kontrollerad verksamhet används 

bruttometoden. Dotterbolag som tillkommit under året ingår i sin helhet i 

balans-räkningen per den 12-31, och resultatet från förvärvstidpunkten fram 

till 12-31 ingår i resultaträkningen. För dotterbolag som sålts under året är 

transaktioner från 01-01 och fram till försäljningstidpunkten inkluderade i 

resultaträkningen.

Eliminering av aktier i dotterbolag/goodwilll

Aktier i dotterbolag är eliminerade mot dotterbolagets eget kapital vid 

förvärvstidpunkten. Till eget kapital räknas eget kapital-andelen av tillfälliga 

differenser mellan räkenskapsmässiga och skattemässiga värden i dotterbolaget 

vid förvärvstidpunkten. Eventuellt mer-/mindrevärde vid förvärvstidpunkten 

har hänförts till de aktuella tillgångarna, och avskrivs senare i takt med dessa. 

Av brutto mervärde har upp-skjuten skatt beräknats och bokförts som skuld. Av 

brutto mindrevärde är uppskjuten skatteförmån beräknad och aktiverad. 

Mervärde som inte kan hänföras till tillgångar är uppfört i koncernbalans-

räkningen som finansiell goodwill och avskrivs över 5 till 10 år. I anslutning till 

förvärv kan avsättningar till omstruktureringskostnader samt omvärderingar av 

företagens värden vid förvärvstidpunkten påverka aktiverad finansiell goodwill. 

På basis av ny information om värdena i de förvärvade företagen kan 

förvärvskostnader och goodwill korrigeras under första hela räkenskapsåret 

efter förvärvet.

Omräkning av utländska dotterbolag

Årsredovisningarna för utländska dotterbolag är för alla balansposter 

omräknade till NOK efter dagskursen vid redovisningsperiodens slut. Alla 

poster i resultaträkningen är omräknade till NOK enligt genomsnittskurser för 

räkenskapsåret. Omräkningsdifferens som uppstår vid konsolidering ingår i 

koncernbalansräkningen under fritt eget kapital.

Aktier och andelar i närstående företag

Närstående företag där koncernen inte har kontrollerande ägarintressen, men 

ändå har en betydande ägarandel (20 – 50 procent) och inflytande, har 

värderats efter kapitalandelsmetoden i koncern-redovisningen. Koncernens 

andel av företagets resultat efter skatter (och avskrivning på goodwill), 

resultatförs som “intäkt på investering i närstående företag”. I koncernbalans-

räkningen är aktier i närstående företag uppförda till självkostnadspris, med 

tillägg för ackumulerade resultatandelar. Resultatandelen skall vara minskad 

med eventuellt mottagen utdelning. I ägarföretagets balansräkning är 

aktieposten uppförd enligt kostnadsmetoden. Vid nedskrivning enligt 

aktiebolagslagens krav, sätts aktievärdet till aktieägarens andel av det 

närstående företagets värde. Ägarandel i kommanditbolag och handelsbolag 

där koncernen har ett betydande inflytande är redovisade enligt kapitalandels-

metoden. Andelarnas netto resultateffekt visas på egen rad i resultaträkningen. 

Andelen av företagens tillgångar och skulder visas netto i balansräkningen.

Gemensamt kontrollerad verksamhet

För företag i gemensamt kontrollerad verksamhet används bruttometoden, 

med inarbetning av koncernens proportionella ägarandel av företagets 

resultat- och balansposter.

Minoritetsintressen

Minoritetsintressen framträder i koncernens egna kapital som de främmande 

ägarintressenas odelade andel av bokfört eget kapital i det aktuella dotter-

företaget. I resultatet för koncernen görs avdrag för, eventuellt tillägg för, 

minoritetsintressenas andel av resultatet efter skatt för det aktuella företaget.

Elimineringar av interna transaktioner

Orealiserade vinster i företagens varulager, som härrör från koncerninterna 

leveranser, har eliminerats från koncernens varulager och rörelseresultat. 

Vinster vid försäljning av anläggningstillgångar inom koncernen har eliminerats 

från avskrivningsunderlag och rörelseresultat. Uppskjuten skatt elimineras i 

koncernredovisningen så att skattekostnad knuten till internvinst först kommer 

till beskattning vid försäljning ut ur koncernen. I koncernredovisningen har 

dessutom eliminerats för intern aktieutdelning, koncernbidrag, intäkts- och 

kostnadsöverföringar samt fordringar och skulder mellan koncernföretag.

Underkoncern

Moelven utarbetar inte koncernbokslut för underkoncern. Moelvenkoncernen är 

indelad i divisioner som inte följer formell ägarstruktur.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Klassificering av tillgångar och skulder

Tillgångar och skulder knutna till verksamhetens varucirkulation har 

klassificerats som omsättningstillgångar respektive kortfristiga skulder. Andra 

fordringar och andra kortfristiga skulder är klassificerade som kortfristiga poster 

om de förfaller till betalning inom ett år efter tidpunkten för räkenskapsårets 

slut. Övriga tillgångar och skulder är klassificerade som anläggningstillgångar 

respektive långfristiga skulder. Närmaste årets amortering av långfristig 

finansiering har behandlats som långfristigt lån.

Kundfordringar

Kundfordringar och andra fordringar redovisas i balansräkningen efter avdrag 

för avsättningar till täckning av beräknade förluster.

Tillgångar och skulder i främmande valuta

Betalningsmedel i främmande valuta är omräknade efter balansdagens kurs. 

Kursvinster och -förluster hänförliga till poster som ingår i varukretsloppet har 

behandlats som försäljningsintäkter eller inköpskostnader. Övriga kursvinster 

och -förluster ingår i finansresultatet. Det har gjorts undantag från dags-

kursprincipen vid valutasäkring. Övriga poster i främmande valuta är 

omräknade efter respektive lägsta/högsta kursen vid anskaffningstidpunkten 

och kursen per den 12-31. Kundfordringar och leverantörsskulder säkrade med 

valutaterminskontrakt är omräknade till terminskurs per den 12-31.

Finansiella instrument utanför balansräkningen

Intentionen bakom de ingångna finansiella avtalen skapar förutsättningarna 

för vald räkenskapsmässig behandling.

Säkringsinstrument – valuta

Koncernen finansierar som huvudregel tillgångar med skulder i samma valuta. 

In- och utbetalningar i anslutning till köp och försäljning i främmande valuta 

säkerställs som huvudregel genom terminskontrakt. Agio och disagio i 

anslutning till denna typ av säkringar bokförs tillsammans med de objekt 

avtalet skall säkra, d v s som försäljningsintäkter eller inköpskostnader.

Valutasäkringar som görs i anslutning till lånetransaktioner, förs som 

finansposter.

Redovisningsprinciper

 Koncernen  Moelven Industrier ASA

Belopp i MNOK Not  2009  2008  2007  2009  2008  2007

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

Resultat före skatt  58,2 107,4 972,2 27,2 40,1 274,5

Årets betalda skatter 6 -44,0 -224,5 -67,2 -16,4 -67,0 -25,3

Nedskrivning av långfristig fordran  0,0 4,0 0,1 0,0 4,0 0,1

Avskrivningar 14, 16 202,5 199,2 177,0 8,2 9,7 9,9

Nedskrivning av aktier  0,0 1,0 5,0 0,0 0,0 17,4

Vinst/förlust vid försäljning av anläggningstillgångar  -11,2 -2,4 -7,8 0,0 -4,5 0,0

Korrigeringsposter - koncern  0,0 0,0 11,7 0,0 0,0  0,0

Kostnad för icke utbetald pensionskostnad och 

intäktsförda ej inbetalda pensionsmedel 17 13,0 7,7 7,6 6,7 5,7 5,7

Resultatandel från närståande bolag 20 1,7 2,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 

Förändring av omsättningstillgångar exkl kassa och bank och lån  336,4 134,9 -396,4 9,0 -7,2 3,9

Förändring av kortfristiga skulder  -115,5 -15,0 311,6 -10,6 5,9 0,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten  441,1 214,5 1 013,7 24,1 -13,3 286,9

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN  

Investeringar i anläggningstillgångar 15 -222,2 -345,9 -292,4 -22,6 -14,0 -3,0

Nettobetalningar för förvärv/försäljning av dotterbolag  0,0 0,0 -51,7 -7,6 0,0 -35,3

Inbetalningar vid försäljning av anläggningstillgångar 15 14,4 12,2 25,2 0,0 5,0 0,0

Investeringar i finansiella tillgångar  -4,0 1,2 14,9 255,5 -81,4 197,2

Kortfristig utlåning  0,0 0,0 0,0 88,9 264,6 264,6

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -211,8 -332,5 -304,0 314,2 174,2 -104,8

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN  

Förändring av kortsiktiga lån inkl checkräkningskredit  8,4 -44,5 -244,8 -138,0 -282,5 248,6

Kassaflöde från resultat i närstående bolag  2,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

Inbetalning av eget kapital (minoritet)  0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Förändring av långfristiga skulder  -199,0 449,4 -341,7 -200,3 458,2 -333,7

Lämnad aktieutdelning  0,0 -336,8 -97,2 0,0 -336,8 -97,2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -188,6 70,1 -683,6 -338,3 -161,1 -182,3

BEHÅLLNING  

Årets kassaflöde  40,7 -47,9 26,1 0,0 -0,2 0,0

Likvida medel vid årets början  29,8 77,7 51,6 0,0 0,2 0,2

Likvida medel vid årets slut 10 70,5 29,8 77,7 0,0 0,0 0,2

DISPONIBEL LIKVIDITET 

Likvida medel vid årets slut  70,5 29,8 77,7 

Outnyttjade krediter  918,0 754,9 1 160,6 

Spärrade bankmedel  0,0 2,7 3,5 

Disponibel likviditet vid årets slut  988,5 782,0 1 234,8 

Tilläggsinformation beträffade förvärv/försäljning av dotterbolag 

Anläggningstillgångar  0,0 0,0 31,1 

Omsättningstillgångar  0,0 0,0 47,0 

Kassa och bank  0,0 0,0 27,6 

Tillgångar  0,0 0,0 105,7 

Eget kapital  0,0 0,0 0,0 

Räntebärande skulder  0,0 0,0 64,8 

Icke räntebärande skulder  0,0 0,0 40,9 

Eget kapital och skulder  0,0 0,0 105,7 

2009: Inga förvärv eller avyttringar av verksamheter.

2008: Inga förvärv eller avyttringar av verksamheter.

2007: Förvärv av Trysil Skog AS, SB Sågbränsle AB, Vänerbränsle AB, Finnforest Plyfa Holding AB och Finnforest Sverige AB. 

Kassaflödeanalys
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leasinghyran direkt. Finansiellt leasade produktionsmedel aktiveras och 

avskrivs som ordinära varaktiga produktionsmedel över förväntad livstid. De 

framtida betalningsåtagandena klassificeras som räntebärande skuld med 

kontraktsmässig uppdelning av leasinghyran i räntekostnad och amortering.

Uppskjuten skatt

Avsättning för uppskjuten skatt är genomförd enligt skuldmetoden utan 

diskontering. 

Uppskjuten skatt i balansräkningen är baserad på utjämningsmetoden. Detta 

innebär att eventuell balansförd uppskjuten skatteförmån/skatteskuld är ett 

nettotal. Det finns emellertid vissa begränsningar i möjligheterna att utföra 

utjämning. Detta gäller bland annat tillfälliga differenser som inte kan växlas 

inom samma tidsperiod.

VALUTAKURSER

Följande kurser mot norska kronor (NOK) har använts 

vid konsolidering av koncernbokslutet:

  2009  2008  2007

Svenska kronor (SEK)   

Resultatkurs  0,8222 0,8547 0,8668

Balanskurs 0,8099 0,9042 0,8455

Danska kronor (DKK)   

Resultatkurs  1,1723 1,1029 1,0762

Balanskurs 1,1173 1,3238 1,0675

Euro (EUR)   

Resultatkurs  8,7295 8,2226 8,0184

Balanskurs 8,3150 9,8650 7,9610

Brittiska pund (GBP)   

Resultatkurs  9,806 10,327 11,723

Balanskurs 9,317 10,121 10,810

Resultatkursen är en genomsnittskurs för året.

Balanskursen är slutkursen per 12-31.

Säkringsinstrument – räntor

Eventuella över- eller underkurser vid förtida inlösen av långfristiga lån med 

räntebindning behandlas som finansiella poster. Huvuddelen av koncernens 

skulder har prissats med marginal mot en definierad basränta. Delar av denna 

är säkrad med swap-avtal. Dessutom används valutaswappar för att reducera 

räntespreaden i koncernkonto-systemen. In- och utbetalningar i förbindelse 

med denna typ av säkringar förs tillsammans med de objekt avtalet skall säkra, 

d v s som finansiella poster.

Varulager

Lager av råvaror och inköpta varor för vidareförsäljning (handelsvaror) har 

värderats till det lägsta värdet av anskaffningskostnaden och verkligt värde. 

Verkligt värde är förväntat försäljningsspris vid framtida försäljningstidpunkt 

efter avdrag för försäljningskostnader. Lager av tillverkade varor (varor under 

arbete och färdigtillverkade varor) och projekt har värderats till full  

tillverkningskostnad vid produktionsställena, eller till förväntat försäljningspris 

om detta är lägre än full tillverkningskostnad. I full tillverkningskostnad är 

inkluderat, förutom anskaffningskostnader för råvaror och inköpta varor, andra 

direkta och indirekta produktionskostnader samt andelen av de fasta 

kostnaderna som är knutna till produktionsprocessen.

Anläggningskontrakt/projekt

Projekt enligt kontrakt är nettoredovisade i balansräkningen. Detta innebär att 

projektbehållningen har reducerats med förskotts-inbetalningar knutna till 

projekten. Anläggningskontrakt bokförs genom löpande avräkning/

delfakturering, så att intäkten bokförs under projektets genomförande. 

Anläggningskontrakt har värderats till full tillverkningskostnad med tillägg 

av en andel av vinsten baserad på färdigställandegrad. Färdigställandegraden 

är baserad på uppkomna kostnader i förhållande till kalkylerade totalkostnader. 

Förväntade förluster på projekt kostnadsförs i sin helhet.

Aktier i andra företag

Behållningen av finansiella aktieinvesteringar per den 12-31 har värderats separat. 

Vinst/förlust vid försäljning eller nedskrivning av aktiebehållningarna har 

behandlats som rörelseintäkter respektive rörelsekostnader.

Pensionsmedel, pensionsåtaganden och pensionskostnader

Koncernens norska företag
Alla norska företag har kollektiva avgiftsbestämda pensionsplaner. Det är 

system med en spardel och riskdel med intjänade rättigheter. Pensionspremien 

utgiftsförs löpande. För framtida förpliktelser knutna till riskdelen har hänsyn 

tagits i balanserade pensionsförpliktelser.

I 2005 startades kollektiv avgiftsbestämd pension, med frivillig övergång för 

de som var anslutna till koncernens kollektiva förmånsbestämde pensionspla-

ner. De förmånsbestämde pensions-planerna löper vidare som stängda system 

och det ansluts inte nya medlemmar till dessa system. Alla nyanställda ska ingå 

i koncernens avgiftsbestämda kollektiva pensionsplaner.

De stängda systemen är förmånsbestämde pensionsplaner som ger de 

anställda rättigheter till avtalade framtida pensionsersättningar. Förmånerna 

är baserade på antal intjänandeår och lönenivå vid uppnådd pensionsålder. 

Pensionssystemen behandlas räkenskapsmässigt i överensstämmelse med 

NRS 6 (Norsk RegnskapsStandard) för pensionskostnader. Åtaganden som är 

baserade på förmånsplaner år auktariemässigt beräknade. Åtagandena har 

reducerats med värdet av samlade pensionsmedel och med tillägg för 

neddiskonterat värde av osäkrade pensionsåtaganden. Åtagandena för 

avtalsgrundad pension ingår i beräkningen. För en del pensionskontrakt är 

pensionsmedlen större än pensionsåtagandena. Överfinansieringen har 

redovisats som “netto pensionsmedel” under finansiella investeringar i 

balansräkningen. Överfinansieringen är tillgänglig med hänsyn till koncernens 

sammansättning och alternativ användning av pensionsmedlen. I årets 

pensionskostnad ingår nuvärdet av årets intjänade pensioner, uppkomna 

räntekostnader för pensionsåtaganden, reducerade med förväntad avkastning 

på pensionsmedel. Pensionskostnaden ingår i räkenskaperna under rubriken 

“lönekostnader”.

Koncernens utländska företag

Många av koncernens utländska företag erbjuder sina anställda pensions-

förmåner genom överenskomna individuella avgifts-bestämda pensionsplaner.

I Sverige ingår de flesta anställda i ett kollektivt tjänstepensionsavtal.  

Systemet är definierat som en flerföretagsförsäkring (“multi-employer plan”). 

Tjänstemän födda före 1979 ingår i en ITP-plan (Individuell Tjänste Pension) 

som också är definerad som en förmånsplan. På grund av bristande möjligheter 

för pålitlig beräkning av förmånsbeloppet i dessa planer finns det inte 

tillräckligt med information på individbasis för att bokföra planerna som 

ersättningsutfästelser. Planerna är enligt god räkenskapssed bokförda som om 

de är avgiftsbestämda system. Tjänstemän som är födda efter 1979 ingår i en 

ITP-plan som är definierad som premiebaserad och därmed räkenskapsmässigt 

behandlad som ett avgiftsbaserat system.

Forsknings- och utvecklingskostnader

Alla utgifter i anslutning till marknadsundersökningar, marknadsutveckling och 

utveckling av nya produkter kostnadsförs efter hand som de uppkommer.

Miljöinvesteringar

Utgifter i förbindelse med initiativ till förbättring av inre och yttre miljö 

kostnadsförs när de uppkommer, om inte initiativen medför ökning av 

kapacitet, produktivitet eller ekonomisk livslängd.

Offentliga investeringsbidrag

Intäktsförningen av driftsbidrag följer de grundläggande intäkts- och 

kostnadsförningsprinciperna. Mottagna driftsbidrag har förts mot de 

kostnads- och intäktsposter bidraget är relaterat till, och har behandlats som 

en kostnadsreduktion i de fall bidraget är öronmärkt för bestämda drifts- 

kostnader. Investeringsbidrag har behandlats enligt bruttoprincipen och förts 

upp som rörelseintäkter. Intäktsförningen sker i takt med avskrivningarna för 

investeringsobjektet.

Anläggningstillgångar/avskrivningar

Anläggningstillgångar är i balansräkningen upptagna till ursprungliga 

anskaffningskostnader med avdrag för ackumulerade planenliga avskrivningar.

Planenliga avskrivningar sker enligt fastställd avskrivningsplan, och har 

beräknats linjärt över anläggningstillgångarnas livslängd. Vinst/förlust vid 

försäljning av anläggningstillgångar är behandlade som normala rörelseintäkter/ 

rörelsekostnader.

Underhållskostnader

Kostnader i förbindelse med normalt underhåll och reparationer av produktions-

utrustning och andra produktionsmedel kostnadsförs efter hand som de 

uppkommer. Uppgradering och utbyte av produktionsmedel betraktas som 

investeringar och aktiveras.

Leasing

Man skiljer mellan finansiell och operationell leasing efter en konkret värdering 

av det enskilda leasingavtalet. Vid operationell leasing kostnadsförs 
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3.2 – Fördelning av rörelseintäkter efter geografiska marknader

 Koncern  Timber  Wood  Byggsystem

Belopp i MNOK 2009  2008  2007  2009  2008  2007  2009  2008  2007  2009  2008  2007

Skandinavien  5 180 6 487 6 626 1 210 1 433 1 984 2 129 2 539 2 808 1 921 2 711 2 324

Euro-länderna  558 605 678 497 545 609 56 56 64 5 4 5

Övriga Europa 230 309 393 190 244 296 32 32 43 7 33 54

Japan  44 49 117 42 48 117 2 1 0 0 0 0

Övriga marknader 236 208 130 228 202 130 8 6 0 0 0 0

Summa 6 248 7 658 7 944 2 167 2 472 3 136 2 227 2 634 2 915 1 933 2 748 2 383

3.3 – Fördelning av rörelseintäkter efter produktionsland

 Koncern  Timber  Wood  Byggsystem

Belopp i MNOK 2009  2008  2007  2009  2008  2007  2009  2008  2007  2009  2008  2007

Norge  3 013 3 906 3 977 512 678 923 1 368 1 670 1 827 1 307 1 704 1 430

Sverige  3 235 3 752 3 968 1 655 1 794 2 213 859 964 1 088 626 1 044 953

Summa  6 248 7 658 7 944 2 167 2 472 3 136 2 227 2 634 2 915 1 933 2 748 2 383

3.1 – Huvudtal för koncern och divisioner 

Kriterier för indelning i divisioner
Divisionerna är indelade efter Moelvens tre kärnverksamheter; Timber, Wood og Byggsystem. Divisionerna har byggts upp kring självständiga dotterbolag med 

aktiviteter klart definierade inom divisionerna. Alla transaktioner mellan divisionerna genomförs på affärsmässiga villkor. Indelningen i divisioner avviker från 

den formella juridiska ägarstrukturen.

Huvudtal  Koncern  Timber  Wood  Byggsystem

Belopp i MNOK 2009  2008  2007  2009  2008  2007  2009  2008  2007  2009  2008  2007

Nettoomsättning  6 247,8 7 657,7 7 944,0 2 166,8 2 472,4 3 136,4 2 227,4 2 634,0 2 914,6 1 933,0 2 748,0 2 382,8

Av- och nedskrivningar  202,5 199,2 177,0 87,1 84,6 72,2 72,9 67,4 61,1 33,7 35,2 31,5

Rörelseresultat  91,1 144,7 989,6 12,7 -143,3 544,4 43,2 80,3 324,4 61,4 235,1 159,3

Finansiella poster  -32,9 -37,3 -17,4 -11,1 -13,1 0,3 -20,4 -17,1 -7,6 3,3 14,7 10,7

Resultat före skatt  58,2 107,4 972,2 1,6 -156,4 544,7 7,7 63,2 316,8 64,7 249,8 170,0

Rörelsemarginal i procent  1,5 1,9 12,5 0,6 -5,8 17,4 1,6 3,0 11,1 3,2 8,6 6,7

Kassaflöde från rörelsen  293,6 343,9 1 166,6 99,8 -58,7 616,6 116,1 147,7 385,5 95,1 270,3 190,8

Balansomslutning 3 239,9 3 589,8 3 604,2 1 306,4 1 572,8 1 788,5 1 497,8 1 563,5 1 685,3 953,9 1 108,6 1 041,7

Räntebärande skulder  438,8 629,7 231,7 284,7 463,8 212,6 384,5 410,7 351,0 34,9 18,2 37,8

Icke räntebärande skulder 1 152,4 1 263,4 1 802,8 309,9 389,6 763,7 456,4 480,4 673,8 440,7 580,4 579,8

Soliditet i procent  50,9 47,3 43,6 52,5 45,7 44,4 43,9 43,0 39,2 50,1 55,0 40,7

Investeringar  222 346 292 86 175 130 80 109 106 31 46 54

Antal årsarbetare  2 741 3 120 3 253 633 763 827 761 836 874 1 263 1 437 1 466

3 DIVISIONER

KONCERNEN

Händelser år 2009

•	 Inga	köp	eller	försäljningar	av	verksamhet	under	2009.

•	 	2009	har	varit	präglat	av	interna	åtgärder	för	att	kunna	anpassa	Moelvens	

verksamhet till ramförutsättningarna i en period med finanskris. Början av 

verksamhetsåret präglades av nedbemanningar genom uppsägningar och 

permitteringar. Vissa avdelningar har blivit avvecklade och verksamhets-

mässigt koordinerats in mot annan verksamhet. Genom nödvändiga åtgärder 

har Moelven 293 färre anställda vid utgången av 2009 än vid ingången av 

året. Det hade tagits hänsyn till kostnaderna för avvecklingarna i årsredo-

visningen för 2008 och avvecklingen har följt planerna både verksamhets- 

och kostnadsmässigt.

•	 	Företaget	Moelven	Elektro	AB	har	grundats	med	kontorsadress	i	Stockholm.	

Företaget har 7 anställda och kommer att utföra elinstallationer och service,  

i första fasen på uppdrag av Moelven Elektro AS i Norge.

Händelser år 2008

•	 Moelven	Wood	AS	och	det	entreprenörsägda	företaget	MjøsCon	AS	har	bildat		

 Moelven Iso3 AS. Moelvens ägarandel är 65 procent av 2,6 MNOK. Iso3 är  

 en isolerad regel av trä som skall klara isoleringskraven i de nya bygg- 

 bestämmelserna med reducerad väggtjocklek och därmed lägre kostnad  

 än andra produkter. Projektet är inne i en teknisk och marknadsmässig  

 testfas som är avgörande för beslut om en industrialiseringsprocess från   

 sommaren 2009.

Interna transaktioner:

•	 Det	har	genomförts	en	fusion	mellan	Moelven	Elektro	AS	och	dotterbolaget		

 Mesna Installasjon AS.

Händelser år 2007

•	 Moelven	Industrier	ASA	förvärvade	per	1	november	2007	samtliga	aktier	i		

 Trysil Skog AS som är beläget i Innbygda i Trysil kommun. Företaget är ett  

 kombinerat sågverk och hyvleri och hade en omsättning på 130 MNOK och  

 59 anställda under 2006. Företaget som har ändrat namn till Moelven Trysil  

 AS, kommer att ingå i Moelvens Wood division. Förvärvet anmäldes till   

 konkurrensmyndigheten och det framkom inga invändningar mot Moelvens  

 övertagande.

•	 Moelven	Industrier	AB	förvärvade	per	1	oktober	2007	samtliga	aktier	i		 	

 företaget FF Plyfa Holding AB som till 100 procent äger företaget Finnforest  

 Sverige AB, ett företag vars ändamål är att äga och förvalta en lagerbyggnad i  

 Malmö som nyttjas av Wood som skivlager. Företagen har inga anställda och  

 har nu ändrat namn till Moelven Malmö Holding AB och Moelven Malmö AB.

•	 Moelven	Industrier	AB	använde	förköpsrätten	till	aktier	i	SB	Sågbränsle	AB		

 och äger nu tillsammans med koncernens svenska sågverk 77,8 procent av  

 aktierna. Företaget äger 100 procent av aktierna i Vänerbränsle AB som   

 omsätter biobränsleprodukter och flisprodukter till industrin.  

 Vänerbränsle AB, som har fyra anställda, hade en årsomsättning på 160   

 MSEK under 2006. Närmare 80 procent av företagets omsättning är baserad  

 på flisprodukter från Moelvens sågverk. Företagets huvudkontor ligger i   

 Kristinehamn. SB Sågbränsle AB/Vänerbränsle AB blev konsoliderat in i   

 Moelven per 1 januari 2007. 

1 2KÖP OCH FORSÄLJNING AV VERKSAMHETER NETTOOMSÄTTNING

KONCERNEN

I nettoomsättningen har eliminering skett för interna leveranser och tjänster 

mellan koncernföretag med 3 253 MNOK (4 027 år 2008).

MOELVEN INDUSTRIER ASA

Belopp i MNOK  2009  2008 2007

Nettovinst vid försäljning av

anläggningstillgångar  0,0 4,5 4,5

Nettovinst vid försäljning av värdepapper  0,0 0,0 0,3

Dotterbolags andelar av

gemensamma kostnader  18,4 20,0 21,5

IT-tjänster  29,6 29,0 28,1

Hyresintäkter – utanför koncernen  0,6 1,2 1,3

Hyresintäkter – inom koncernen  3,3 5,3 5,2

Övrigt  11,1 11,4 11,2

Summa övriga rörelseintäkter  63,0 71,4 67,6 

Noter
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7.1 – Uppskjutet skatteåtagande

 Koncernen  Moelven Industrier ASA

Belopp i MNOK  2009  2008  2007  2009  2008  2007

Tillfälliga differenser

Fordringsreserver  -1,8 -3,2 -2,0 -0,1 -2,1 -1,0

Varulagerreserver  7,6 5,2 7,7   

Kostnadsavsättningar enligt god redovisningssed  -7,3 -10,7 -8,6 -2,2 -3,5 -3,5

Övriga kortfristiga differenser  36,8 29,7 26,5   

Delsumma kortfristiga differenser 35,3 21,0 23,6 -2,3 -5,6 -4,5

Anläggningsreserv  52,9 40,8 44,3 -2,2 -1,1 1,7

Vinst och förlustkonto  2,9 3,9 3,9 1,7 2,8 2,1

Pensionsmedel  8,9 10,6 9,4 5,8 6,9 7,7

Pensionsåtaganden  -28,5 -26,6 -23,8 -8,4 -7,8 -6,9

Övriga långfristiga differenser  30,8 36,3 37,1 0,0 0,0 0,0

Delsumma långfristiga differenser  67,0 65,0 70,9 -3,1 0,8 4,6

Utjämnade skattemässigt ackumulerade underskott -4,8 -3,4 0,0   

Skattereducerande differenser (-), skatteökande (+)  97,5 82,6 94,5 -5,4 -4,8 0,1

Uppskjutet skatteåtagande  97,5 82,6 94,5 -5,4 -4,8 0,1

Skatteeffekten har beräknats utifrån 28 procent nominell skatt i Norge och 26,3 procent i Sverige.

7 SKATTEEFFEKT AV TILLFÄLLIGA DIFFERENSER MELLAN REDOVISNINGS- OCH SKATTEMÄSSIGA 
BALANSVÄRDEN

6 SKATTEKOSTNAD

 Koncernen  Moelven Industrier ASA

Belopp i MNOK  2009  2008  2007  2009  2008  2007

Resultat före skatt 58,2 107,4 972,2 27,2 40,1 274,5

Nominell skatt 28 % 16,2 30,1 272,2 7,6 11,2 76,9

Netto skatteeffekt av icke beskattningsbara poster 0,0 0,0 0,0 -8,4 0,0 -16,2

Skatteeffekt av permanenta differenser  1,8 4,3 4,8 0,2 0,2 3,1

Övriga korrigeringar 0,0 -8,2 -0,2 0,0 0,0 0,0

Summa skattekostnad   18,0 26,2 276,8 -0,6 11,4 63,8

Resultat efter skatt 40,2 81,2 695,4 27,8 28,7 210,7

Skatteprocent  30,9 % 24,4 % 28,5 % -2,1 % 28,5 % 23,2 %

Skattekostnaden består av betalbara skatter i       

Norge  0,0 42,0 117,7 0,0 16,4 67,0

Sverige  0,1 1,2 104,9   

Danmark och övriga länder 0,1 0,8 1,9   

Summa betalbar skatt   0,2 44,0 224,5 0,0 16,4 67,0

Förändring av uppskjuten skatt  17,8 -17,8 52,3 -0,6 -5,0 -3,2

Summa skattekostnad  18,0 26,2 276,8 -0,6 11,4 63,8

3.5 – Fördelning av kundfordringar och varulager per division

 Koncern  Timber  Wood  Byggsystem

Belopp i MNOK 2009  2008  2007  2009  2008  2007  2009  2008  2007  2009  2008  2007

Varulager och pågående projekt   898,6 1 174,4 1 301,9 275,0 414,4 490,3 491,5 599,2 669,4 108,6 131,2 129,3

Kundfordringar  732,5 771,9 796,0 230,2 255,1 286,7 257,2 256,4 206,8 272,6 304,3 322,4

Brutto rörelsekapitalbindning  1 631,1 1 946,3 2 097,9 505,2 669,5 777,0 748,7 855,6 876,2 381,2 435,5 451,7

I procent av nettoomsättning  26 % 25 % 26 % 23 % 27 % 25 % 34 % 32 % 30 % 20 % 16 % 19 %

Leverantörsskulder  350,6 393,9 476,5 130,3 152,4 187,1 153,9 158,1 179,5 90,8 95,5 140,1

Netto rörelsekapitalbindning  1 280,5 1 552,3 1 621,4 374,9 517,1 589,9 594,8 697,5 696,7 290,4 340,0 311,6

I procent av nettoomsättning 20 % 20 % 20 % 17 % 21 % 19 % 27 % 26 % 24 % 15 % 12 % 13 %

3.4 – Antal anställda per division

 Koncern  Timber  Wood  Byggsystem

Belopp i MNOK 2009  2008  2007  2009  2008  2007  2009  2008  2007  2009  2008  2007

Norge  1 686 1 756 1 802 204 252 279 563 582 623 870 871 846

Sverige  1 259 1 492 1 590 453 544 587 257 271 274 502 638 692

Danmark  36 27 25    36 27 25    

Övriga länder  11 10 8 4 7 3    7 3 5

Summa  2 992 3 285 3 425 661 803 869 856 880 922 1 379 1 512 1 543

Det fanns 96 anställda i övrig verksamhet vid utgången av 2009, varav 49 var anställda i Norge och 47 i Sverige. Övrig verksamhet består av moderföretaget 

Moelven Industrier ASA, virkesförsörjning och bioenergi samt gemensamma tjänster som innovation, ekonomi, finans, försäkring, IT, kommunikation och personal.

 Koncernen

Belopp i MNOK  2009  2008  2007

Inkjöp av råvaror, halvfabrikata, 

handelsvaror och tjänster 3 324,2 4333,1 4 621,0

Fraktkostnader – sålda varor  365,8 388,3 382,8

Förändring av lager av råvaror

och inköpta varor 110,1 201,3 -130,2

Varukostnad  3 800,1 4 922,7 4 873,6

 

4 VARUKOSTNAD

 Koncernen

Belopp i MNOK  2009  2008  2007

Råvaror och inköpta halvfabrikat  309,8 426,5 510,6

Varor under tillverkning  128,4 148,2 168,1

Färdiga egentillverkade varor  458,0 599,1 621,9

Projekt¹  0,0 0,0 0,0

Förskottsbetalning till leverantörer 2,4 0,6 1,3

Summa varulager 898,6 1 174,4 1 301,9

Behållning värderad enligt 

anskaffningskostnader 636,9 867,6 1301,9

Behållning värderad enligt verkligt värde 261,7 306,8 0,0

Summa varulager och pågående projekt 898,6 1 174,4 1 301,9

Specifikation av anläggningskontrakt

Projekt i egen regi 12-31  0,0 0,0 0,0

Projekt enligt kontrakt 12-31 157,2 1 078,8 953,1

Förskottsinbetalningar/delfakturerat -199,7 -1 097,3 -989,5

Summa projekt – netto -42,5 -18,5 -36,4

1.  Projektbehållningen på minus 42,5 mill. MNOK är nettovärdet av upplupna, ej bokförda  

 kostnader och upparbetade, ej fakturerade intäkter på projekt.

 Beloppet finns i balansräkningen under “andra kortfristiga skulder”.

5 VARULAGER OCH PROJEKTBEHÅLLNING
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10.1 – Räntebärande fordringar och skulder

 Koncernen  Moelven Industrier ASA

Belopp i MNOK  Genomsn.ränta 2009 2009 2008 2007 Genomsn.ränta 2009 2009  2008  2007

Spärrade bankmedel   0,0 2,7 3,5  0,0 0,0 0,0

Andra bankmedel   70,5 27,1 74,2  0,0 0,0 0,2

Summa bankmedel   70,5 29,8 77,7  0,0 0,0 0,2

Checkräkning och övriga 

kortfristiga räntebärande skulder   10,4 2,0 46,6  462,0 573,0 841,0

Långfristiga räntebärande skulder i

NOK  5,54 % 41,0 38,9 51,5 5,19 % 5,0 5,0 5,0

SEK  4,34 % 387,5 568,9 133,7 4,35 % 384,7 565,1 126,8

DKK  3,96 % 0,0 19,9 0,0 3,96 % 0,0 19,9 

EUR    0,0 0,0    

Summa långfristiga räntebärande skulder   428,5 627,7 185,2  389,7 590,0 131,8

Netto räntebärande skulder   368,4 599,9 154,0  851,7 1 163,0 972,6

10 KASSA, BANK OCH SKULDER

10.2 – Amorteringsplan långfristiga skulder

 Koncernen  Moelven Industrier ASA

Belopp i MNOK  2009 2008 2007  2009  2008  2007

Långfristiga skulder som förfaller inom

1 år  2,5 2,6 13,8  0,0 0,0 0,0

2 år  421,4 2,1 3,1  389,7 0,0 0,0

3 år  1,6 621,7 2,5  0,0 590,0 0,0

4 år  0,4 1,3 163,8  0,0 0,0 131,8

5 år  0,4 0,0 1,8  0,0 0,0 0,0

6 år och mer  2,2 0,0 0,2  0,0 0,0 0,0

Summa  428,5 627,7 185,2  389,7 590,0 131,8

10.4 – Totala ramar och krediter

 Koncernen och

 Moelven Industrier ASA 

Belopp i MNOK 2009 2008 2007

Ramar 1 050,0 1 050,0 1 050,0

Krediter  384,7 585,0 126,8

Återstående löptid i månader  18 30 42

Krediterna är upptagna med negativ pantsättningsförklaring, och har vanliga 

klausuler knutna till eget kapital, soliditet och kassaflöde.

10.3 – Räntereglering

 Koncernen

Belopp i MNOK– fördelat på valuta NOK SEK 

Räntereglering för de angivna åren 

2010 0,0 0,0 

2011 35,0 100,0 

2012 0,0 250,0 

2013 0,0 0,0 

2014 0,0 25,0 

2015 och senare  0,0 300,0 

 

 Moelven Industrier ASA 

Belopp i MNOK– fördelat på valuta NOK SEK 

Räntereglering för de angivna åren

2010 0,0 0,0 

2011 5,0 100,0 

2012 0,0 250,0 

2013 0,0 0,0 

2014 0,0 25,0 

2015 och senare  0,0 300,0 

7.2 – Uppskjuten skatt från ackumulerade underskott 

 Koncernen

Belopp i MNOK  2009  2008  2007

Norge  6,0 0,0 0,0

Sverige  0,0 0,0 0,0

Danmark och övriga länder  1,3 0,0 0,0

Summa uppskjuten skatt från

ackumulerade underskott  7,3 0,0 0,0

8.1 – Kortfristiga fordringar

KONCERNEN

Belopp i MNOK 2009  2008  2007

Kundfordringar   

Kundfordringar brutto 736,9 776,7 798,7

Avsättning för förlust på fordringar -4,4 -4,8 -2,7

Kundfordringar netto 732,5 771,9 796,0

Årets bokförda förlust på fordringar  2,8 2,5 1,3

Ändring i avsättning för förlust  0,4 -2,1 1,0

Förlust på fordringar i resultaträkningen  2,4 4,6 0,3

Övriga fordringar

Mervärdesskatt  61,6 66,0 76,7

Övriga fordringar  81,5 98,4 71,0

Summa övriga fordringar  143,1 164,4 147,7

Övriga fordringar består av andra periodiseringar, förskottsbetalningar och 

rörelserelaterade poster. En stor del av koncernens kundfordringar är säkrade  

genom kundkreditförsäkring.

8.2 – Långfristiga fordringar

MOELVEN INDUSTRIER ASA

Långfristig fordran på 4,0 MNOK per 2007-21-31 var ett lån lämnat till  

SIVA Moelv Næringspark AS där Moelven Industrier ASA hade en ägarandel på  

40 procent. Lånet skrevs ned till 1 NOK under 2008. Under 2009 såldes ägar- 

andelen till SIVA Eiendom Holding AS med övertagande av lånet värderat  

till 1 NOK. 

8 FORDRINGAR

9 ÖVRIGA SKULDER

9.1 – Kortfristiga skulder

KONCERNEN

Andra kortfristiga skulder på 402,5 MNOK (459,6 år 2008) består huvudsakli-

gen av rörelserelaterade periodiseringar och avsättningar i koncernens företag. 

Häri ingår upplupna semesterersättningar med 111,4 MNOK (130,2 år 2008) 

och bonusavsättningar med 63,4 MNOK (65,1 år 2008).

Dessutom ingår 42,5 MNOK (18,5 år 2008) som nettovärde av upplupna, ej 

bokförda kostnader och upparbetade, ej fakturerade intäkter på projekt.

MOELVEN INDUSTRIER ASA

Andra kortfristiga skulder består i huvudsak av upplupna, icke förfallna 

kostnader.

9.2 – Långfristiga skulder

KONCERNEN

I övrig långsiktig skuld på 11,3 MNOK (11,1 år 2008) ingår 6,0 MNOK (6,0 år 

2008) i låneskuld från minoritetsaktieägare i Moelven Telemarksbruket AS  

4,0 MNOK (4,4 år 2008) i statliga bidrag och dessutom övriga poster med  

1,3 MNOK (0,7 år 2008).

Andra avsättningar för åtaganden på totalt 18,0 MNOK (23,2 år 2008) 

inkluderar garantier och serviceåtagande med 8,7 MNOK (8,7 år 2008), 

miljöåtagande med 5,5 MNOK (5,7 år 2008) och övriga avsättningar med  

3,8 MNOK (8,8 år 2008).
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13 INTECKNINGAR – PANTSÄKRADE SKULDER

13.1 – Lån säkrade med pant i tillgångar

 Koncernen  Moelven Industrier ASA

Belopp i MNOK  2009  2008  2007  2009  2008  2007

Checkkrediter  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Långfristiga lån  38,5 35,0 39,1 5,0 5,0 5,0

Summa  38,5 35,0 39,1 5,0 5,0 5,0

13.2 – Bokfört värde av pantsatta tillgångar

 Koncernen

Belopp i MNOK  2009  2008 2007 

Maskiner och anläggningar 48,6 41,0 30,4

Byggnader  22,8 14,3 19,3

Mark  3,1 3,1 5,0

Varulager 0,3 0,0 28,7

Kundfordringar 1,1 0,0 5,9

Summa  75,9 58,4 89,3

14 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 

 Koncernen  Moelven Industrier ASA

 Andra  Andra

 immatriella  immatriella

Belopp i MNOK  Goodwill  tillgångar  Summa Goodwill  tillgångar  Summa

Anskaffningsvärde per den 01-01  21,6 6,0 27,6 0,0 6,0 6,0 

Inköp  0,0 1,5 1,5 0,0 1,5 1,5 

Avgår: avyttringar  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Anskaffningsvärde per den 12-31  21,6 7,5 29,1 0,0 7,5 7,5 

Ackumulerade planenliga avskrivningar per den 01-01  19,7 0,3 20,0 0,0 0,3 0,3 

Avgår: ackumulerade avskrivningar på avyttringar  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets av- och nedskrivningar  1,9 1,2 3,1 0,0 1,2 1,2 

Ackumulerade planenliga avskrivningar per den 12-31  21,6 1,5 23,1 0,0 1,5 1,5 

Bokfört värde 01-01       

Bokfört värde per den 12-31  0,0 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 

Avskrivning i procent (planenlig)  10/20 % 20 %  10/20 % 20 %  

Goodwill

Alla förvärv ligger innanför koncernens primära affärsområde och avskrivningstiden är företrädesvis satt till 10 år. Vid de tillfällen goodwill är bundet till drifts- 

koncept och mänskligt kapital används 5 års avskrivningstid.

Andra immateriella tillgångar

Under 2009 har det aktiverats 1,5 MNOK (4,0 MNOK i 2008 og 2,0 MNOK i 2007) i immateriella tillgångar knutna till Moelvens projekt med ny www.moelven.com. 

 

10.5 – Disponibel likviditet

 Koncernen  Moelven Industrier ASA

Belopp i MNOK  2009 2008 2007 2009  2008  2007

Långfristig finansiering

per 12-31  1 088,5 1 085,0 1 092,8 1 055,0 1 055,0 1 055,0

om 1 år  1 088,5 1 085,0 1 085,0 1 055,0 1 055,0 1 055,0

om 2 år  3,5 1 085,0 1 085,0 0,0 1 055,0 1 055,0

om 3 år  3,1 0,0 1 085,0 0,0 0,0 1 055,0

om 4 år  2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

om 5 år  2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

om 6 år och senare 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kortfristig finansiering

Förutom de långfristiga likvida tillgångarna, har koncernen låneramar som förnyas varje år. Dessa uppgick per 2009-12-31 till 100 MNOK, 108,5 MSEK, 4 MEUR, 35 MDKK 

och GBP 0,5 MGBP som sammanlagt utgör ett belopp på 264,9 MNOK. Till följd av normala säsongsvariationer låg koncernens netto räntebärande skuld högst på våren 

2009, 855,7 MNOK. De långfristiga låneramarna per 2009-12-31 beräknas att täcka likviditetsbehovet de kommande ett och ett halvt år.

11 FINANSIELL MARKNADSRISK

KONCERNEN

Finansiella tillgångar förenade med kredit- eller valutarisker, består i huvudsak 

av kundfordringar eller krav mot finansinstitut i form av depositioner. 

Kundfordringarna är till stor del kreditförsäkrade. Det har dessutom företagits 

värderingar av kreditrisken i fordringarna och gjorts avsättningar för att täcka 

eventuella förluster. Historiskt sett har avsättningarna varit tillräckliga för att 

täcka sådana förluster. Fordringar mot finansinstitut hänför sig huvudsakligen 

till fyra nordeuropeiska bankar. Till kundfordringarna finns det också 

valutarisker knutna. Koncernens fordringar i valuta är i SEK, EUR, GBP, DKK, 

CHF, USD och JPY. Valutaexponeringarna täcks genom terminsaffärer med 

löptider upp till 18 månader.

MOELVEN INDUSTRIER ASA

Tillgångar som det finns en finansiell marknadsrisk knuten till består av lån i 

valuta till dotterbolag, huvudsakligen i SEK. Valutaexponeringen elimineras 

genom att lånen finansieras med skulder i samma valuta. Ränterisken knutna 

till dessa skuld- och fordringsförhållanden har reducerats genom användning av 

ränteswappar. För att bistå dotterbolagen i anslutning till täckandet av risker 

vid köp och försäljning i valuta kan det, inom ramar som definieras av styrelsen, 

tas egna valutapositioner som används för interna växlingar.

12 GARANTIANSVAR

 Koncernen  Moelven Industrier ASA

Belopp i MNOK  2009  2008  2007  2009  2008  2007

Lånegarantier/finansiella garantier 38,9 22,9 39,5 134,7 138,6 157,8

Borgensförbindelser 0,0 0,0 0,0 153,5 146,6 161,1

Skattegarantier  0,0 0,0 0,0 36,3 36,7 35,7

Summa 38,9 22,9 39,5 324,5 321,9 354,6

MOELVEN INDUSTRIER ASA

Bolaget har inga bundna bankmedel.

Bolagets checkräkningskredit ingår i koncernkontosystemet.

Bolaget kan således vara solidariskt ansvarigt för mer än bolagets egna utnyttjande. Anställdas skatteavdrag är säkrade genom garantier ställda av 

externt kreditinstitut. 
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MOELVEN INDUSTRIER ASA

  Byggnader   

  och annan Maskiner och   

Belopp i MNOK  Mark  fast egendom anläggningar  Inventarier Summa

Anskaffningsvärde per den 12-31-08  3,7 35,8 3,5 75,9 118,9 

Inköp  0,0 0,0 0,0 21,1 21,1 

Avgår: avyttringar   13,3 0,7 60,7 74,7 

Anskaffningsvärde per den 12-31-09  3,7 22,5 2,8 36,3 65,3 

Ackumulerade planenliga avskrivningar per den 12-31-08  0,0 33,1 2,6 60,4 96,1 

Avgår: ackumulerade avskrivningar på avyttringar  13,3 0,7 60,7 74,7 

Årets av- och nedskrivningar  0,1 0,4 6,6 7,1 

Ackumulerade planenliga avskrivningar per den 12-31-09  0,0 19,9 2,3 6,3 28,5 

Bokfört värde 12-31-08  3,7 2,7 0,9 15,5 22,8 

Bokfört värde per den 12-31-09  3,7 2,6 0,5 30,0 36,8 

Avskrivning i procent (planenlig)  0 2,5-10 10 20  

16.2 – Årliga leasingkostnader från operationell leasing

KONCERNEN

  Byggnader

  och annan Maskiner och  

Belopp i MNOK  Mark  fast egendom  anläggningar  Inventarier  Summa

Leasingkostnader från operationell leasing  0,0 0,0 14,1 1,6 15,7 

Forts. not 16.1

  Koncernen

 2009  2008  2007 

Belopp i MNOK Invest.  Försäljn.  Invest.  Försäljn.  Invest.  Försäljn. 

Inventarier  26,7 0,4 12,9 0,3 2,1 0,0

Maskiner og anläggningar  150,6 2,5 291,8 8,2 256,0 4,6

Byggnader  41,5 3,5 35,6 3,5 56,1 13,1

Mark  1,9 8,0 1,6 0,2 9,3 0,0

Summa  220,7 14,4 341,9 12,2 323,5 17,7

15 INVESTERINGAR OCH FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH FAST EGENDOM

2009: Inga förvärv eller avyttringar av verksamheter.

2008: Inga förvärv eller avyttringar av verksamheter.

2007: I koncernens investeringar ingår förvärvet av Trysil Skog AS, SB Sågbränsle AB, Vänerbränsle AB, Finnforest Plyfa Holding AB och  

 Finnforest Sverige AB med 31,1 MNOK.

16.1 – Balansvärden

KONCERNEN

  Byggnader   

  och annan  Maskiner och   

Belopp i MNOK  Mark  fast egendom  anläggningar  Inventarier  Summa

Anskaffningsvärde per den 01-01  75,1 684,1 2 225,4 149,5 3 134,1 

Överföringar 0,8 15,7 -20,5 4,0 0,0 

Inköp  1,9 41,5 150,6 26,7 220,7

Avgår: avyttringar  2,0 1,7 9,8 0 13,5

Omräkningseffekt utländsk valuta -1,9 -17,0 -52,8 -1,9 -73,6 

Anskaffningsvärde per den 12-31-09 73,9 722,6 2 292,9 178,3 3 267,7 

Ackumulerade planenliga avskrivningar per den 12-31-08 6,2 378,8 1 237,8 119,2 1 742,0 

Avgår: ackumulerade avskrivningar på avyttringar  0,0 1,5 8,9 0,0 10,4 

Årets av- och nedskrivningar 0,0 32,6 151,1 15,7 199,4 

Ackumulerade planenliga avskrivningar per den 12-31-09 6,2 409,9 1 380,0 134,9 1 931,0

Bokfört värde12-31-08 68,9 305,3 987,6 30,3 1 392,1 

Bokfört värde per den 12-31-09 67,7 312,7 912,9 43,4 1 336,7 

Avskrivning i procent (planenlig)  0 5-7 7-15 15-20 

16 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH FAST EGENDOM
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17.3 – Pensionskostnader

 Koncernen Moelven Industrier ASA

Belopp i MNOK 2009  2008  2007  2009  2008  2007

Årets intjänade pensionsrättigheter 23,1 21,5 25,4 3,1 2,2 4,4

Räntekostnad på pensionsåtaganden 19,5 20,5 19,1 3,2 3,2 3,3

Pensionskostnad (brutto) 42,6 42,0 44,5 6,3 5,4 7,7

Förväntad avkastning på pensionsmedlen -16,8 -15,7 -15,3 -2,5 -2,6 -3,0

Amortering av övergångsbelopp 0,0 -3,5 -3,5 0,0 -0,6 -0,6

Resultatförda prognosticerade ändringar och avvikelser  7,5 9,8 7,7 2,3 4,3 3,2

Administrationskostnader  3,9 3,7 1,5 0,4 0,4 0,1

Periodiserad arbetsgivaravgift for alla arrangement 2008 (osäkrade 2007) 4,0 4,0 2,3 0,6 0,5 0,4

Pensionskostnad säkrade ersättningsutfästelser

och osäkrade (AFP etc) utfästelser  41,2 40,3 37,2 7,1 7,4 7,8

Avgiftsbestämda pensionskostnader och andra pensionskostnader  16,4 22,3 17,2 0,5 0,9 0,4

Pensionskostnad (netto) 57,6 62,6 54,4 7,6 8,3 8,2

Varav pensionskostnad beräknad för avtalsgrundad pension (AFP)  11,4 9,5 10,7 0,5 0,4 0,4

17.4 – Pensionsåtaganden

 Koncernen  Moelven Industrier ASA

Belopp i MNOK 2009  2008  2007  2009  2008  2007

Balans per den 01-01       

Pensionsåtaganden (brutto) 398,9 427,8 380,2 63,1 77,0 72,0

Pensionsmedel -277,8 -268,0 -256,1 -45,4 -58,6 -57,7

Ej resultatförd planändring 0,0 0,0 6,7   

Icke resultatförda prognosticerade ändringar och avvikelser -74,8 -112,2 -105,1 -17,5 -24,3 -25,8

Arbetsgivaravgift osäkrade arrangemang 2008 (osäkrade 2007) 16,7 10,6 9,0 2,8 3,0 2,7

Pensionsåtaganden (netto)  63,0 58,2 34,7 3,0 -2,9 -8,8

Balans per den 12-31       

Pensionsåtaganden (brutto) 410,2 398,9 427,8 63,3 63,1 77,0

Pensionsmedel (förväntade) -294,0 -277,8 -268,0 -42,6 -45,4 -58,6

Ej resultatförd planändring      

Icke resultatförda prognosticerade ändringar och avvikelser -47,7 -74,8 -112,2 -12,6 -17,5 -24,3

Arbetsgivaravgift osäkrade arrangemang 2008 (osäkrade 2007) 9,0 16,7 10,6 1,4 2,8 3,0

Pensionsåtaganden (netto), överfinansiering 77,5 63,0 58,2 9,5 3,0 -2,9

Summa netto pensionsmedel, säkrade avtal som kan nettoföras  -33,4 -38,0 -40,1 -20,6 -24,8 -27,6

Säkrade avtal som icke kan nettoföras mot överfinansierade avtal 39,8 36,3 34,5 28,3 26,2 23,4

Pensionsåtaganden, avtalsgrundad pension (AFP) 69,5 64,7 60,9 1,8 1,5 1,3

Summa pensionsåtaganden 109,4 101,0 95,4 30,1 27,7 24,7

Uppskattade avvikelser är utlagda över följande förväntade 

kvarvarande tjänstetid på medlemsmassan 10 år 10 år 11 år 8 år 8 år 9 år

17.5 – Nyckeltal

 Koncernen  Moelven Industrier ASA

  2009  2008  2007  2009  2008  2007

Total pensionsförpliktelse (TBO)¹ för säkrade pensionsarrangemang (MNOK) 369,7 433,2 418,0 52,2 54,0 58,6

Antal aktiva medlemmar säkrade pensionsarrangemang 773 850 847 32 36 40

Antal pensionärer i säkrade pensionsarrangemang 471 459 503 68 74 80

Antal personer där det föreligger AFP-förpliktelser 1 937 1 827 1 795 52 52 54

1. TBO är nuvärdet av det sannolika pensionsåtagandet som ligger i pensionsarrangemangen om medlemskåren förblir i systemet ända fram till pensionsåldern.

17.2 – Ekonomiska och aktuariella förutsättningar

Som diskonteringsränta för beräkning av framtida pensionsförpliktelser har Moelven använt 10 års ränta på norska statsobligationer med tillägg av ett riskpåslag.

Använd ränta för årsbokslutet 2009 är 5,0 procent. Räntesatsenbestår av faktisk ränta på 4,15 procent per 30.12.2009, plus ett riskpåslag på 0,85 procentenheter. 

Riktlinjerna för beräkning av pensionsåtaganden rekommenderar för 2009 ett riskpåslag på upp till 1,0 procentenheter.

 Koncernen

  2009  2008  2007

Avkastning på pensionsmedel 6,00 % 6,00 % 6,00 %

Diskonteringsränta  5,00 % 5,00 % 5,00 %

Årlig lönetillväxt 4,00 % 4,50 % 4,50 %

Tillväxten i folkpensionens grundbelopp (“G-vekst”) 3,75 % 4,25 % 4,25 %

Årlig reglering av pensioner under utbetalning  2,50 % 2,50 % 2,50 %

Förutsatt andel som väljer att ta ut AFP 50 % 50 % 50 %

Pensionsarrangemang
Koncernens förmånsbestämda pensionsplaner stängdes i 2005. Förmåns-

bestämda planer har en pensionstäckning på ungefär 60 procent av slutlönen 

vid fyllda 67 år och full intjäningstid på 30 år. Alla nyanställda ansluts till 

avgiftsbestämda pensionsplaner. Systemet har risktäckning vid sjukdom  

ca 60 procent (med fri försäkringsintjäning) och är en lösning som är bättre än 

de lagstadgade minimilösningarna för pension. Över hälften av de anställda är 

med i det nya systemet. Balanserade pensionsmedel och åtaganden gäller 

huvudsakligen koncernens norska företag.

Säkrade arrangemang
För bolagets säkrade pensionsarrangemang är pensionsmedlen större än 

pensionsåtagandena. Överfinansieringen är i sin helhet relaterad till 

arrangemang inom skattelagen. Överfinansieringen är bedömd att vara 

användbar utifrån (norsk) lag om företags-pension.

Osäkrade arrangemang
Osäkrade arrangemang är i huvudsak relaterade till avtalsgrundad pension 

(AFP) och har beräknats i förhållande till NRS om pensionskostnader. Det 

föreligger inga osäkrade pensionsåtaganden som inte har tagits hänsyn till i 

ovannämnda beräkning.

Koncernens utländska företag
Många av koncernens utländska företag erbjuder sina anställda pensions-

förmåner genom överenskomna individuella avgifts-bestämda pensionsplaner.

I Sverige ingår de flesta anställda i ett kollektivt tjänstepensionsavtal. 

Systemet är definierat som en flerföretagsförsäkring (“multi-employer plan”). 

Tjänstemän födda före 1979 ingår i en ITP-plan (Individuell Tjänste Pension) 

som också är definierad som en förmånsplan. På grund av bristande möjligheter 

för pålitlig beräkning av förmånsbeloppet i dessa planer finns det inte 

tillräckligt med information på individbasis för att bokföra planerna som 

ersättningsutfästelser. Planerna är enligt god räkenskapssed bokförda som om 

de är avgiftsbestämda system. Tjänstemän som är födda efter 1979 ingår i en 

ITP-plan som är definierad som premiebaserad och därmed räkenskapsmässigt 

behandlad som avgiftsbestämda system.

17 LÖNER OCH PENSIONSKOSTNADER/PENSIONSÅTAGANDEN

17.1 – Lönekostnader

 Koncernen  Moelven Industrier ASA

Belopp i MNOK  2009  2008  2007  2009  2008  2007

Löner 1 029,5 1 130,3 1 058,7 25,8 26,5 24,9

Arbetsgivaravgifter och sociala avgifter 272,7 339,7 320,4 3,9 4,0 3,7

Pensionskostnader avseende förmåns- och

avgiftsbestämda pensionsarrangemang  57,6 62,6 54,4 7,6 8,3 8,2

Andra förmåner/övriga personalkostnader 

inkl. andel som belastar dotterbolag  - - - -0,8 -1,0 -0,2

Summa  1 359,8 1 532,6 1 433,5 36,5 37,8 36,6
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  Bolagets  Antal aktier i  Totalt  Bokfört värde

Belopp i 1 000 NOK  Ägarandel i %  aktiekapital  Moelvens ägo  nominellt  12-31

Moelven Industrier AB äger      

Moelven Notnäs AB  100,0 % SEK  3 250 650 000 SEK  3 250 40 495

Moelven List AB  100,0 % SEK  5 500 55 000 SEK  5 500 17 845

Moelven ByggModul AB  100,0 % SEK  5 000 50 000 SEK  5 000 63 899

Moelven Norsälven AB  100,0 % SEK  3 500 35 000 SEK  3 500 28 347

Moelven Ransbysågen AB  100,0 % SEK  1 000 10 000 SEK  1 000 13 768

Moelven Värmlands Trä AB  100,0 % SEK  3 000 3 000 SEK  3 000 26 646

Moelven Component AB  100,0 % SEK  2 580 25 800 SEK  2 580 6 314

UJ-Trading AB  100,0 % SEK  1 500 15 000 SEK  1 500 7 289

Skåre Kontorshotell AB  100,0 % SEK  100 1 000 SEK  100 587

Moelven Wood AB  100,0 % SEK  9 000 90 000 SEK  9 000 12 178

Moelven Notnäs Wood AB  100,0 % SEK  3 800 38 000 SEK  3 800 12 472

Moelven Valåsen Wood AB  100,0 % SEK  20 100 201 000 SEK  20 100 22 991

Moelven Valåsen AB  100,0 % SEK  50 000 500 000 SEK  50 000 121 485

Moelven Dalaträ AB  100,0 % SEK  20 000 200 000 SEK  20 000 44 545

Moelven Eurowand AB  100,0 % SEK  40 000 40 000 SEK  40 000 36 931

Moelven Edanesågen AB  100,0 % SEK  400 4 000 SEK  400 63 112

Moelven Nössemark Trä AB  100,0 % SEK  300 3 000 SEK  300 45 533

Moelven Årjäng Såg AB  100,0 % SEK  300 3 000 SEK  300 40 495

Moelven Tom Heurlin AB  100,0 % SEK  1 500 15 000 SEK  1 500 16 198

Moelven Skog AB  80,0 % SEK  5 000 400 SEK  4 000 3 240

Moelven Byggfinansiering AB  100,0 % SEK  275 2 750 SEK  275 6 515

Moelven Töreboda AB  100,0 % SEK  12 000 120 000 SEK  12 000 38 875

Moelven Malmö Holding AB  100,0 % SEK  2 580 2 580 SEK  2 580 12 555

Vänerbränsle AB 77,8 % SEK  336 2 613 SEK  261 1 958

Moelven Elektro AB 100,0 % SEK  100 1 000 SEK  100 1 701

Summa Moelven Industrier AB      685 974

Moelven Nordia AS äger      

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

Moelven Malmö Holding AB äger       

Moelven Malmö AB  100,0 % SEK  1 200 1 200 SEK  1 200 3 645

Moelven Wood AS äger      

Moelven Iso3 AS 65,0 % NOK 3 000 1 950 NOK 1 950 2 600

18 AKTIER I DOTTERBOLAG
 Moelven Industrier ASA

  Bolagets Antal aktier i Totalt Bokfört värde 

Belopp i 1 000 NOK Ägarandel i %  aktiekapital Moelvens ägo nominellt 12-31

Moelven Industrier ASA äger      

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

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

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

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

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

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

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

Moelven Telemarksbruket AS  51,0 % 10 000 510 5 100 5 490

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

Moelven Langmoen AS  100,0 % 18 000 1 800 18 000 35 505

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

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

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

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

Moelven Nordia AS 100,0 % 40 000 4 000 40 000 95 000

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

Moelven Bioenergi AS  100,0 % 1 000 1 000 000 1 000 1 800

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fireguard Scandinavia AS  100,0 % 1 549 15 478 812 1 549 1 651

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

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

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

Summa Moelven Industrier ASA      900 335

Forts. på nästa sida
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22 EGET KAPITAL

22.1 – Förändring av eget kapital

KONCERNEN

 Aktie- Överkurs- Egna Fria Minoritets- Summa 

Belopp i MNOK kapital fond aktier reserver intressen  eget kapital

Balans 01-01 647,7 180,7 0,0 850,3 18,0 1 696,7

Årets resultat    43,3 -3,1 40,2

Valutakursdifferenser m.v.    -67,2 -0,3 -67,5

Avsatt till aktieutdelning     -20,7  -20,7

Balans 12-31 647,7 180,7 0,0 805,7 14,6 1 648,7

MOELVEN INDUSTRIER ASA

 Överkurs- Egna Fria Minoritets- Årets Summa 

Belopp i MNOK fond aktier reserver intressen  resultat eget kapital

Balans 01-01 647,7 180,7 0,0 143,9  972,3

Årets resultat    27,8  27,8

Avsatt till aktieutdelning    -20,7  -20,7

Balans 12-31 647,7 180,7 0,0 151,0 0,0 979,4

21 MINORITETSINTRESSEN

I koncernredovisningen ingår följande företag med 

minoritetsintressen:  

 Koncernen

Belopp i MNOK 2009  2008  2007

Moelven Telemarksbruket AS  49,0 % 49,0 % 49,0 %

Moelven Skog AB  20,0 % 20,0 % 20,0 %

Moelven Utvikling AS  30,0 % 30,0 % 30,0 %

Vänerbränsle AB 22,2 % 22,2 % 22,2 %

Moelven Iso3 AS 35,0 % - -

Företagens proportionella andel av väsentliga poster i koncernens 

resultat- och balansräkningar utgör i MNOK:

 Koncernen

Belopp i MNOK  2009  2008  2007 

Resultatposter   

Nettoomsättning 135,5 157,2 166,0

Årets resultat -3,1 -0,8 4,1

Balansposter   

Eget kapital 14,6 18,0 17,4

Balansomslutning 54,4 58,4 54,0

19

20

AKTIER OCH ANDELAR I ANDRA FÖRETAG

AKTIER OCH ANDELAR I NÄRSTÅENDE FÖRETAG

  Bolagets  Antal aktier i  Totalt  Bokfört värde

Belopp i 1 000 NOK  Ägarandel i %  aktiekapital  Moelvens ägo  nominellt  12-31

Ägda av Moelven Industrier ASA:       

Tretorget AS 9,0 % 222 200 20 100

Övriga     8

Summa Moelven Industrier ASA      108

Ägda av andra bolag inom koncernen:      

Transportfellesskapet Østlandet AS  25,0 % 500 250 100 126

Transportselskapet Nord AS  12,5 % 500 125 63 64

MNAB Holding AB (Naturbränsle)  10,7 % SEK  1 405 1 500 SEK  150 130

Stommontage AB 39,0 % SEK  205 800 SEK  100 158

Svenskt Limträ AB  33,0 % SEK  100 333 SEK  33 27

Combino AS¹ 100,0 %  100 10 000  100 165

Övriga       263

Summa övriga      933

Summa koncernen       1 041

1. Combino AS har ej konsoliderats då företaget är stiftat av Moelven Utvikling AS med sikte på tillfälligt majoritetsägande.

MOELVEN INDUSTRIER ASA

  Bolagets  Antal aktier i  Totalt  Bokfört värde

Belopp i 1 000 NOK Ägarandel i %  aktiekapital  Moelvens ägo  nominellt  12-31

Ägda av Moelven Industrier ASA:       

Weda Skog AB 50,0 % SEK  12 000   60 000   SEK   6 000   7 638

Ägda av andra bolag inom koncernen:       

Land Sag AS 30,0 % 7 707   812   812   2 995

Moelven MassivTre AS 47,2 %  21 200   10 000  10 000   0

Summa övriga      2 995

Summa koncernen      10 633

KONCERNEN

 Värde Balans ökning/  Andel  Värde

Belopp i 1 000 NOK Ägarandel i %  01-01 minskning resultat Nedskrivning  12-31

Land Sag AS  30,0 % 2 995 0   2 995

Weda Skog AB  50,0 % 7 300 0 0  7 300

Moelven MassivTre AS  47,2 % 10 4 000 -3 672  338

Summa koncernen    10 305   4 000   -3 672  0  10 633

Aktieutdelning från Land Sag AS    1 950

Intäkt från investering i närstående bolag    -1 722
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Styrelsen 
Namn  Antal aktier

 

Svein E. Skorstad (ordförande)  1 000

Pål Tajet  0

Elisabeth Krokeide  0

Torstein A. Opdahl  0

Elisabeth Bjøre  0

Martin Fauchald*  0

Gunde Haglund*  0

*Arbetstagarrepresentanter 

22.5 – Aktier i Moelven Industrier ASA ägda av medlemmar i bedriftsförsamlingen, styrelsen och koncernledningen

Bedriftsförsamlingen
Namn  Antal aktier

Even Mengshoel (ordförande)  1 266

Mikael Løken 0

Christian Ramberg  0

Rolf Th. Holm  0

Erik Mollatt 0

Maren Kyllingstad 0

Thor Svegården 0

Steinar Dvergsdal 0

Rolf A. Ellevold*  0

Leif Bjarne Undem*  0

Ann-Christine Löfborg*  5

Lennart Perez*  0

Suppleanter 
Namn  Antal aktier

Marit Olive Lindstad 0

Jens F. Naas Bibow 0

Knut Aas 0

Thorvald Grini 0

Helge Evju 0

Anne Sagstuen Nysæther 0

Ola Syverinsen 0

Terje Johansen 0

Kåre Kastbakken* 0

Jan Arve Sinnerud* 0

Ove Gunnarsson* 0

Jörgen Weman* 0

Suppleanter 
Namn  Antal aktier

Heidi Ekrem  0

Per Simon Slettebø  0

Bjørn Egil Jørgensrud*  0

 

Koncernledningen  
Hans Rindal (koncernchef)  400

Johan Padel  0

Bjarne Hønningstad 250

Lars Atterfors  0

Bakgrund
I enlighet med den norska aktiebolagslagens § 6–16a skall styrelsen i Moelven 

Industrier ASA utarbeta förslag till regler för fastställande av lön och andra 

ersättningar till ledande befattningshavare inom koncernen. 

De regler som beslutades på bolagsstämman den 21 april 2009 har varit 

riktningsgivande för räkenskapsåret 2009. Likalydande regler som kommer att 

presenteras för bolagsstämman för behandling den 26 april 2010, kommer att 

vara riktningsgivande för räkenskapsåret 2010. 

Vem omfattas av reglerna?
Reglerna omfattar koncernledningen i Moelven Industrier ASA. 

Med koncernledningen avses koncernchef och divisionschefer.

Generellt
Moelven ska ha en lönenivå och övriga anställningsvillkor som krävs för att 

kunna behålla och rekrytera ledande befattnings-havare med bra kompetens 

och kapacitet till att uppnå uppsatta målsättningar. 

Lön
Moelven har som huvudprincip att ledande befattningshavare ska ha fast lön. 

Lönen justeras årligen, mestadels per 1 juli. 

Andra naturaförmåner
Moelven ska ha andra förmåner i form av t ex fri bil, fri tidning och fri telefon om 

detta underlättar arbetet och kan anses rimligt i förhållande till praxis på 

marknaden i övrigt.

Bonus och andra variabla delar i överenskommelsen
Utöver huvudprincipen med fast lön önskar styrelsen att det ska vara möjligt att 

erbjuda andra former av ersättning vid de tillfällen detta anses lämpligt. Bonus 

kan användas i begränsad utsträckning och efter speciella avtal och den ska då 

vara direkt knuten till rörelseresultatet.

Ersättning knuten till aktier m m
Moelven har inte ersättningsformer som är knutna till utvecklingen av 

aktiekursen för företag inom koncernen, inklusive aktier, teckningsrätter och 

optioner. Vid eventuell etablering av sådana system, ska systemen omfatta ett 

stort antal anställda och sådana ersättningar ska utgöra en mindre andel än 

den fasta lönen.

22.6 – Klarläggande av regler för fastställande av lön och andra ersättningar till koncernledningen

Forts. på nästa sida

22.3 – Aktiedata per 2009-12-31

Antal aktier  129 542 384

Antal aktier, eget innehav  1 100

Antal röstberättigade aktier  129 541 284

Nominellt värde  NOK 5,-

Aktiekapital 647 711 920

Antal aktier i genomsnitt  129 541 284

 Andel av

Aktieägare  Antal aktier röstberättigade aktier i procent

Glommen Skog BA  Norge  32 486 396 25,08 %

Eidsiva MI2 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 ägare  129 069 591 99,64 %

Övriga 962 aktieägare  471 693 0,36 %

Summa 969 aktieägare  129 541 284 100,00 %

22.4 – Aktieägaravtal och närstående parter

Aktieägaravtal
Aktiekapitalet i Moelven Industrier ASA består av 129 542 384 aktier med ett 

nominellt värde på NOK 5 och alla aktier är av sammaslag. Aktierna är 

fördelade på 969 aktieägare, varav de 6 största, Eidsiva Vekst AS och 

Felleskjøpet Agri BA gennom företaget Eidsiva MI AS, och skogsägarförenin-

garna Glommen Skog BA, Mjøsen Skog BA, Havass Skog BA, AT Skog BA och 

Viken Skog BA, tillsammans kontrollerar 99,6 procent. Mellan dessa aktieägare 

föreligger det ett aktieägaravtal. Konsortialavtalet har klausuler som bland 

annat fastslår att koncernen ska drivas vidare som en självständig enhet med 

ett långsiktigt perspektiv och med fortsatt fokus på Skandinavien som 

huvudmarknad. Avtalet innehåller också bestämmelser angående styrelse-

sammansättning, utdelningspolitik, strategiska frågor och aktie-överlåtelser. 

 

Närstående parter
På vissa områden inom den ordinarie verksamheten i koncernen görs det 

transaktioner med ägarna. Detta gäller bland annat köp av timmer, där de 

norska skogsägarföreningarna är leveranörer. Det sker också leveranser av 

biobränsle från Moelvenkoncernen till bioenergianläggningar ägda av  

Eidsiva Energi AS. Gemensamt för alla dessa transaktioner är att principen om 

armlängds avstånd skall tillämpas. Om andra aktörer kan erbjuda bättre priser 

och/eller bättre villkor, ska dessa användas.

Moelven har lång tradition av att driva sin verksamhet i överensstämmelse 

med lagar och etiska riktlinjer för näringslivet, och är av uppfattningen att 

konkurrens är positivt för näringslivets alla parter. För att bidra till att 

upprätthålla denna kultur, har det utarbetats etiska riktlinjer och riktlinjer för 

upprätthållandet av Konkurrenslagstiftningen.

22.2 – Förändring av moderbolagets aktiekapital sedan den 1 januari 1998

  Ändring av  Total  Ändring av Summa av 

  aktiekapital  aktiekapital  antal antal

År  Typ av ändring i MNOK  i MNOK  aktier  aktier

1998 Riktad emission för förvärv av Moelven Hako AS  5,3 362,0 1 050 783 72 395 352

 Riktad emission för förvärv av Notnäs AB  42,5 404,5 8 500 000 80 895 352

 Riktad emission för förvärv av Westwood AB  58,7 463,2 11 747 032 92 642 384

2000 Riktad emission mot Norske Skogindustrier ASA för förvärv av Forestia AS  132,0 595,2 26 400 000 119 042 384

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

Moelven Industrier ASA med dotterbolag har per 2009-12-31 en behållning på totalt 1 100 egna aktier.
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Revisionsberättelse för år 2009

22.9 – Ersättning till revisor

 Koncernen  Moelven Industrier ASA

Belopp i MNOK, utbetalt under räkenskapsåret  2009  2008  2007  2009  2008  2007

Lagstadgad revision  3,5 3,1 3,5  0,4  0,3  0,3

Andra attesteringstjänster  0,1 0,1 0,2  0,0 0,0  0,0

Skatterådgivning 0,1 0,1 0,2  0,0  0,0  0,1

Andra tjänster utanför revisionen  0,2 0,2 0,0 0,0  0,1  0,0

Summa  3,9 3,5 3,9 0,4  0,4  0,4

22.7 – Ersättningar till ledande personer

 Pensions- Andra

Belopp i 1 000 NOK, utbetalt under räkenskapsåret   Lön avsättning ersättningar

Arvoden till:            

Hans Rindal, koncernchef  2 080,0  216,7  87,7

Johan Padel, VD i Timber  1 706,1  161,2  148,1

Bjarne Hønningstad, VD i Wood  1 264,3  102,7  115,0

Lars Atterfors, VD i Byggsystem  1 281,7  391,0  44,5

Summa  6 332,1  871,6  395,3

Koncernchefen och verkställande direktörerna i Timber och Wood har vid upphörande av anställningsförhållandet 18 månaders uppsägningslön med avdrag för lön 

från ny anställning/arbetsgivare.

Pensionskostnader utgörs av inbetald pensionspremie både för dem som har tilläggspension och för dem som har intjänat pensionsrättigheter enligt avtalad 

förmånsplan. 

Se not 22.6 – Klarläggande av regler för fastställande av lön och andra ersättningar till koncernledningen.

Pensionssystem
Moelven ska ha pensionsvillkor som ligger i nivå med marknaden i hemlandet i 

övrigt. Nyanställda ska anslutas till avgiftsbestämda pensionsplaner. Moelven 

ska sörja för valfrihet för anställda som tidigare haft förmånsbestämda 

pensionsplaner.

Avgångsvederlag
Vid krav från företagets sida om omedelbar avgång från tjänst ska ledande 

befattningshavare som standard ha rätt till lön i 18 månader med avdrag för lön 

intjänad hos eventuell ny arbetsgivare under denna period.

Föregående räkenskapsår
Löner till ledande befattningshavare har under föregående räkenskapsår hanterats 

i likhet med dessa regler.

Styrelsen förbehåller sig rätten till att avvika från dessa riktlinjer om det i enskilda 

fall finns vägande skäl för detta. Om styrelsen avviker från riktlinjerna ska detta 

motiveras i styrelseprotokoll.

Forts. not 22.6

22.8 – Styrelsearvoden och arvoden till bedriftsförsamlingen

 Koncernen

Belopp i 1 000 NOK, utbetalt under räkenskapsåret  2009  2008  2007

Styrelsearvoden 705,0  962,5  787,5

Arvoden till bedriftsförsamlingen 178,3  226,7  265,0

Styrelsens ordförande erhåller 250 TNOK och styrelseledamöterna 100 TNOK i årligt arvode. Styrelsens suppleanter erhåller 5 TNOK per möte. 

Bedriftsförsamlingens ordförande erhåller 50 TNOK i årligt arvode. Bedriftsförsamlingens ledamöter och suppleanter erhåller 5 TNOK per möte.



3-7 om KONCERNEN  8-9 produkter och tjänster  10-11 ANSVAR  12-21 årsredovisning  22-53 årsbokslut och noter50 moelven årsredovisning 2009 51

Ägarstyrning och företagsledning

Ägarstyrning och företagsledning i Moelven-
koncernen utgår ifrån den norska rekommen-
dationen angående ägarstyrning och 
företagsledning från oktober 2009.

Redogörelse för ägarstyrning och 
företagsledning
Det är enligt den norska aktiebolagslagen 
styrelsen i företaget som har ansvaret för  
att sörja för en betryggande organisation  
av verksamheten och förvaltningen av 
företaget. Moelvenkoncernen har en 
decentraliserad organisationsstruktur med 
en rad självständiga juridiska enheter med 
egna styrelser som å sin sida har ett 
motsvarande ansvar för den enskilda 
enheten. 

Koncernens verksamhet bygger på 
skandinaviska värderingar. Grundvärdering-
arna om bärkraft, pålitlighet och att använda 
möjligheterna har över tid blivit en naturlig del 
av företagskulturen. De skapar också 
förutsättningarna för de etiska riktlinjer som 
finns beskrivna på företagets webbsidor samt 
i avsnittet om ansvar i årsrapporten.

Verksamheten
Bolagets stadgar fastslår att verksamhetens 
ändamål är tillverkning och verksamhet som 
anknyter till detta, handel och annan 
ekonomisk verksamhet, samt deltagande i 
andra företag genom aktieteckning eller på 
annat sätt. Styrelsen fastslår i koncernens 
strategiplan att huvudinriktningen framöver 
skall ligga på en förbättring av den existerande 
verksamheten. Koncernen har passerat den 
kritiska storlek som är nödvändig för att hävda 
sig i konkurrensen, och kvalitet skall prioriteras 
framför tillväxt. Styrelsen lägger vikt vid en 
långsiktig, bärkraftig utveckling och det har 
inte företagits några större ändringar i 
strategin under de senaste åren. Även om 
lågkonjunkturen efter finanskrisen kommer att 
påverka koncernen också under år 2010, 
ändras inte den långsiktiga strategiplanen i 
väsentlig utsträckning. Såväl soliditet som 
finansiering är tillfredsställande och ger det 
handlingsutrymme som är nödvändigt. 
Företagets mål och huvudstrategier beskrivs i 
årsrapporten.

Aktiekapital och aktieutdelning 
Vid utgången av år 2009 var det egna 
kapitalet i moderbolaget Moelven Industrier 
ASA 979,4 MNOK (972,3). För koncernen 
totalt var det egna kapitalet 1 648,7 MNOK  
(1 696,7). Det egna kapitalet ligger över 
styrelsens målsättning om 40 procent, men 
nivån är enligt styrelsens uppfattning lämplig 

med tanke på den osäkerhet som präglar 
dagens finansmarknader. 

Styrelsen har tillämpat en utdelningspolitik 
som ligger i linje med bestämmelserna om 
aktieutdelning i aktieägaravtalet mellan 
företagets sju största ägare, vilka totalt 
representerar 99,6 procent av aktierna. 
Huvudregeln i utdelningspolitiken kräver en 
utdelning motsvarande 50 procent av 
resultatet efter skatt, under förutsättning att 
förhållandet till övriga kapitalkällor är ordnade. 

Per den 31 december 2009 har det inte 
lämnats någon fullmakt till styrelsen att 
genomföra kapitalhöjningar eller att köpa  
egna aktier.

Likabehandling av aktieägare och 
transaktioner med närstående
Aktiekapitalet i Moelven Industrier ASA 
utgörs av 129 542 384 aktier till ett nominellt 
värde av NOK 5 och det finns bara en 
aktieklass. Bolaget är inte börsnoterat. Totalt 
är aktierna fördelade på cirka 960 aktieägare. 
De 7 största, Glommen Skog BA (25,1 procent), 
Eidsiva MI2 AS (23,8 procent), Agri MI AS 
(15,8 procent), Viken Skog BA (11,9 procent), 
Mjøsen Skog BA (11,7 procent), AT Skog BA 
(7,3 procent) och Havass Skog BA (4,0 procent) 
kontrollerar tillsammans 99,6 procent. 
Resterande 0,4 procent ägs i huvudsak av 
privatpersoner. De sju största aktieägarna har 
ingått ett aktieägaravtal. I detta fastslås 
bland annat att koncernen skall drivas som en 
självständig enhet med ett långsiktigt 
perspektiv och med fortsatt inriktning på 
Skandinavien som huvudmarknad. Avtalet 
innehåller också bestämmelser angående 
styrelsens sammansättning, utdelnings-
politik, strategiska områden och överlåtelse 
av aktier. På vissa områden inom den ordinarie 
verksamheten i koncernen görs det transak-
tioner med ägarna. Det gäller bland annat 
inköp av timmer, där de norska skogsägar-
föreningarna är leverantörer. Det kan också 
förekomma leveranser av biobränsle från 
Moelvenkoncernen till bioenergianläggningar 
ägda av Eidsiva Energi AS. Gemensamt för alla 
dessa transaktioner är att en princip om 
armlängds avstånd skall tillämpas. Om andra 
aktörer kan erbjuda bättre priser och/eller 
villkor, skall dessa utnyttjas. Moelven har en 
lång tradition att driva sin verksamhet i 
överensstämmelse med alla lagar och etiska 
riktlinjer i näringslivet, och är av den 
uppfattningen att konkurrens är positivt för 
alla näringslivets parter. För att bidra till att 
upprätthålla denna kultur, har det utarbetats 
etiska riktlinjer och riktlinjer för upprätt-
hållande av konkurrenslagstiftningen.

Fri omsättningsbarhet 
Det finns inte fastslaget några omsättnings-
begränsningar. Bolagets aktier är fritt 
omsättningsbara i den utsträckning som den 
enskilde aktieägaren inte har ingått 
åtaganden i förhållande till andra aktieägare, 
men eftersom bolaget inte är börsnoterat och 
de sju största aktieägarna tillsammans äger 
99,6 procent av aktierna, är det lite handel 
med aktierna.

Bolagsstämma
Kallelsen till bolagsstämma, dess innehåll och 
tillgängligheten till möteshandlingar följer de 
krav som ställs i den norska aktiebolagslagen 
och i bestämmelserna angående bolags-
stämma.

Det ordnas så att bolagsstämman kan 
rösta på varje enskild kandidat som skall 
väljas av aktieägarna till bedriftsförsamlin-
gen. De anställda i koncernen håller eget val 
av representanter för de anställda i 
bedriftsförsamlingen.

Styrelseordförande, bedriftsförsamlingens 
ordförande och revisor finns på plats på 
bolagsstämman.

Bedriftsförsamlingens ordförande har av 
tradition valts till ordförande för bolags- 
stämman. 

Förfarandet för att delta och rösta via 
ombud med fullmakt beskrivs i kallelsen.  
Då 99,6 procent av aktierna kontrolleras av 
de sju största aktieägarna har det inte 
funnits behov av att utnämna någon person 
som kan rösta för aktieägare via fullmakt.

Val- och kompensationskommitté
Bedriftsförsamlingen utser årligen en 
valkommitté bestående av två representanter 
från aktieägarna, samt en kompensations-
kommitté bestående av två representanter 
från aktieägarna och en representant från de 
anställda. Kommittéernas uppgifter är att 
lämna ett utlåtande till respektive bedrifts-
församling och bolagsstämma för valet av 
styrelseledamöter och ledamöter i bedrifts-
församlingen. Förslagen skall innehålla 
information om kompetens, kapacitet och 
oberoende. Det skall också lämnas ett 
utlåtande om vilket arvode styrelsens och 
bedriftsförsamlingens ledamöter skall erhålla 
för kommande år. Eftersom 99,6 procent av 
aktierna samt de anställda är representerade  
i bedriftsförsamlingen, har det inte funnits 
behov för någon praxis som skall säkra 
valkommitténs oberoende av styrelsen, 
ledande befattningshavare och bedrifts-
församling. 

Bedriftsförsamlingens uttalande

På sitt möte den 10 mars 2010 har bedriftsförsamlingen behandlat:

• Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och förslag till bokslut för år 2009 för Moelven Industrier ASA och koncernen.

• Styrelsens förslag till disposition av årets vinst i Moelven Industrier ASA.

• Styrelsens förslag till regler om fastställande av lön och annan ersättning till koncernledningen.

Bedriftsförsamlingen rekommenderar att bolagsstämman godkänner styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och förslag till bokslut för år 2008 för 

Moelven Industrier ASA och koncernen, samt förslaget till disposition av årets vinst i Moelven Industrier ASA.

Dessutom rekommenderar bedriftsförsamlingen att bolagsstämman godkänner styrelsens förslag till regler om fastställande av lön och annan ersättning till 

koncernledningen.

10 mars 2010

Even Mengshoel

Bedriftsförsamlingens ordförande
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första halvåret 2010. Styrelsen har också 
informerats om koncernens policy för att säkra 
en öppen företagskultur, och stödjer denna. 
Syftet med policyn är att förtydliga för alla 
anställda att det finns acceptans för att ta upp 
bekymmer och kritiserbara förhållanden, och 
att detta kommer att tas på allvar. Det har 
också givits information om anonymitet och 
förtroende samt om vilka kanaler som kan 
användas.

Arvoden till styrelse och koncernledning
Ersättningen till styrelsen beslutas av 
bedriftsförsamlingen och är inte resultat-
beroende. Options- eller aktiebaserad 
ersättning används inte. För ytterligare 
information om styrelsearvoden hänvisas till 
not 22.8. Ersättningen till koncernledningen 
finns beskriven i not 22.6 och 22.7.

Information och kommunikation
Styrelsen fastställer årligen koncernens 
finanskalender, som publiceras i årsrapporten 
samt på företagets webbsidor. Koncernens 
kvartalsrapporter och årsrapporter offentlig-
görs på webbsidorna och sänds också per post 
till samtliga aktieägare. Styrelsen har 
etablerat en praxis att arrangera årliga 
ägarmöten för att etablera en arena för 
informationsutbyte och diskussion mellan 
ägarna. Man har funnit det nödvändigt att 
fastställa riktlinjer för detta.

Företagsövertagande
Koncernen är inte börsnoterad och mellan de 
sju största aktieägarna, som till tillsammans 
äger 99,6 procent av aktierna, föreligger det 
ett aktieägaravtal som bland annat reglerar 
överlåtelser av aktier. Det har inte utarbetats 

riktlinjer för styrelsen i anslutning till 
eventuella bud om övertagande. 

Revisor
Revisorn har möten med styrelsen utan att 
företagsledningen är närvarande. Dessutom 
deltar revisorn i mötet där årsredovisningen 
behandlas. Revisorn presenterar också 
revisionsplanen, uppsummering efter 
interimsrevision i dotterbolagen samt 
centrala riskområden och koncernens 
hantering av dessa.

Moelv, 17 februari 2010

Moelven Industrier ASA

Svein E. Skorstad

Ordförande

Elisabeth KrokeidePål Tajet Torstein A. Opdahl

Hans Rindal

Koncernchef

Gunde Haglund Elisabeth BjøreMartin Fauchald

Bedriftsförsamling och styrelse, 
sammansättning och oberoende
Bedriftsförsamlingen har 12 ledamöter, varav 
fyra är valda 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 
ledamöter som väljs av bedriftsförsamlingen 
för ett år åt gången. Styrelsens ordförande är 
oberoende av bolagets huvudaktieägare och 
väljs av bedriftsförsamlingen. Två av 
styrelsens ledamöter är representanter från 
de anställda. Dessutom väljer de anställda en 
fast deltagande suppleant. Ingen ledande 
befattningshavare är styrelseledamot. Av de 
fem ägarvalda styrelseledamöterna är två 
kvinnor. Eftersom andelen kvinnliga 
anställda totalt i koncernen är 9,49 procent 
(9,92), gäller de norska bestämmelserna om 
könsrepresentation inte för de anställdas 
representanter. Styrelsesammansättningen 
tillfredsställer därmed kraven om könsrepre-
sentation i styrelsen. Bortsett från de 
anställdas representanter i styrelsen tar bara 
en styrelseledamot emot annan ersättning 
än styrelsearvode från företaget. Det är ett 
obetydligt belopp och har anknytning till 
avveckling av ett tidigare engagemang i 
Frankrike.

Styrelseledamöternas ålder, yrke och hur 
länge de ingått i styrelsen, framgår av 
årsrapporten. På grund av ägarstrukturen och 
huvudaktieägarnas kännedom om styrelse-
ledamöterna anses ett offentliggörande av 
ytterligare upplysningar inte relevant. Det 
anmäls erfarenhetsmässigt bara undantagsvis 
förfall till styrelsemötena. 

Styrelsens arbete
Styrelsens förvaltning av företaget följer 
bestämmelserna i den norska aktiebolagsla-
gen.

För styrelsen i Moelven Industrier ASA har 
det fastställts en styrelseinstruktion som ger 
närmare riktlinjer för styrelsens arbete. Vid 
varje styrelsemöte gås månadsrapporteringen 
för koncernen igenom avseende verksamhets-
utveckling, finansiella data samt hälsa, miljö 
och säkerhet. Dessutom föreligger följande 
arbetsplan för varje kalenderår: 

•  Januari: Rapport för fjärde kvartalet 
föregående år.

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

•  April: Rapport för första kvartalet samt 
förberedelser för ordinarie bolagsstämma.

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

fastställande av strategiplan.
•  December: Verksamhetsplan och budget för 

kommande år, innefattande riskstyrning och 
internkontroll.

Det finns etablerade rutiner för självevalu-
ering av styrelsens arbete. Självevalueringen 
genomförs i januari/februari varje år. 

Styrelsen använder styrelseutskott eller 
kommittéer vid behov. 

På grund av bolagets enkla ägarstruktur 
och efter en bedömning av riskförhållandena, 
har det beslutats att låta den samlade 
styrelsen fungera som revisionskommitté.

Styrelsen fastställer endast ersättningen 
till koncernchefen. Ersättningen till 
ledningen i övrigt fastställs av koncern-
chefen. Det förekommer inte optionsprogram 
eller aktiebaserad belöning till ledande 
befattningshavare. Styrelsens uppgifter i 
anslutning till kompensationsfrågor är därför 
begränsad och det har inte inrättats någon 
separat kompensationskommitté i styrelsen.

Vid ordinarie styrelsemöten deltar, 
förutom styrelseledamöterna, också normalt 
från administrationen koncernchef, 
finansdirektör och styrelsens sekreterare. 
Andra representanter från administrationen, 
divisionerna eller revisor deltar vid behov. 
Koncernledningen består av koncernchefen 
och divisionschefen i varje division. Styrelsen 
har fastställt anvisningar för koncernchefens 
arbete. I koncernledningens möten deltar 
förutom koncernledningen också direktörerna 
för koncernens gemensamma funktioner. För 
mer information om styrande organ och 
koncernledning hänvisas till not 22.

Riskstyrning och intern kontroll
Moelvenkoncernen har en platt, nätverksori-
enterad och decentraliserad organisations- 
och ledningsstruktur. Samtliga enheter i 
koncernen har eget resultatansvar och är 
självständiga delar av ett samordnat nätverk, 
som präglas av öppenhet, delaktighet och ett 
begränsat behov av centrala administrativa 
resurser.

Riskstyrningen och den interna kontrollen i 
koncernen är anpassad till denna organisati-
onsmodell. Den lokala företagsledningen och 

styrelserna för de enskilda företagen följer upp 
riskstyrning och intern kontroll enligt gällande 
lagar och regler. Controllerfunktioner finns på 
divisions- och koncernnivå. Rapporteringen 
som går till styrelsen i moderbolaget är 
därmed underställd kontroll på dotterföre-
tags-, divisions- och koncernnivå. 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 anslutning till det årliga strategi- och 
budgetarbetet går styrelsen igenom 
koncernens viktigaste riskområden. Vid behov, 
och baserat på den årliga riskbedömningen, 
anpassas koncernens rapportering så att 
identifierade riskområden får tillfredsställande 
täckning.

En viktig princip, som följer av lednings- och 
organisationsmodellen, är den månatliga 
rapporteringen av data tillbaka till de 
rapporterande enheterna. Samma månads-
rapport som sänds till styrelsen, sänds också 
tillbaka till företagsledningen i varje enskilt 
företag. På detta sätt involveras många i 
kontroll och uppföljning av finansiella data. 
Rapporteringsformen underbygger  
ansvarskänslan inte bara för den egna 
enhetens resultat, utan också för divisionen 
och koncernen som helhet.

Alla enheter avslutar sin redovisning 
månatligen och rapporterar till moderbolaget 
den tredje arbetsdagen i påföljande månad. 
Rapporteringen sker i standardiserade system 
och efter gemensamma riktlinjer för att säkra 
konsistens och största möjliga jämförbarhet 
vertikalt mellan enheterna. 

Styrelsen anser att denna rapporterings- 
och kontrollmiljö ger en tillfredsställande 
kontroll av verksamheten.

Styrelsen har gått igenom och godkänt 
följande riktlinjer och policies:

• Styrelsens arbetssätt och styrelseinstruktion
• Varumärkesstrategi
• Utdelningspolitik
• Finansiella riktlinjer
•  Försäkrings- och riskstrategi –  

Skadeförsäkring
• Miljö – riktlinjer
•  Konkurrenslagstiftning och etiska riktlinjer
• Internprissättning

En HMS-policy som innefattar åtgärder för att 
reducera sjukfrånvaro och skadefrekvens är 
under utarbetande för behandling under 
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Koncernledning

Bjarne Hønningstad Lars Atterfors

Hans Rindal

Johan Padel

Hans Rindal Lars Atterfors

Bjarne Hønningstad Johan Padel

Född: 1966
Position i dag: Divisionschef för Byggsystem
Utbildning: Civilekonom och byggnadsingenjör
Anställd i Moelven: 2003

Född: 1966
Position i dag: Divisionschef förTimber
Utbildning: Marknadsföring av trävaror, Företaks-
ekonomi Stockholms Universitet, Ekonomi-Handel 
Högskolan Örebro.
Anställd i Moelven: 2005

“Vi fick ett positivt resultat 
under ett besvärligt år, efter-
som många tog ansvar och 
koncentrerade sig på det som 
kunde påverkas.”

“Det är i tider som dessa en 
organisation verkligen testas. 
Med stolthet ser jag att vi 
klarat att anpassa oss till 
omvärldens förändringar.”

“Vi har under hela år 2009 
investerat, effektiviserat och 
vidareutvecklat vår industri 
för framtiden.”

“2009 blev ett år med mycket 
omstrukturering i Timber och 
vi går stärkta ur året.”

Född: 1962
Position i dag: Koncernchef
Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan, Bergen
Anställd i Moelven: 1995

Född: 1972
Position i dag: Divisionschef för Wood
Utbildning: Civilingenjör NTH
Anställd i Moelven: 2008

Styrelse

Svein E. SkorstadPål Tajet Gunde Haglund Torstein A. Opdahl

Elisabeth Krokeide

Martin Fauchald

Bjørn Egil JørgensrudElisabeth Bjøre

Svein E. Skorstad Pål Tajet Elisabeth Krokeide

Gunde Haglund Torstein A. Opdahl

Elisabeth Bjøre Bjørn Egil JørgensrudMartin Fauchald

Född: 1956
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot
Position i dag: Adm. direktör i Felleskjøpet Agri BA
Invald i styrelsen: 2008

Född: 1962
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot
Position i dag: Projektdirektör i Eidsiva Vekst AS
Invald i styrelsen: 2008

Född: 1951
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot
Position i dag: Översorterare, Moelven Notnäs AB
Invald i styrelsen: 2007

Född: 1948
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot
Position i dag: Lantbrukare
Invald i styrelsen: 2002

Född: 1961
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot
Position i dag: Operatör, Moelven Limtre AS
Invald i styrelsen: 2007

“Jag blev mer och mer nöjd 
med resultatutvecklingen 
under året. Moelven klarade 
sig mycket bra genom denna 
del av finanskrisen.”

“Hela organisationen har visat 
en imponerande förmåga att 
ta tuffa tag när det behövs, 
vilket lovar gott för framtida 
lönsamhetsutveckling.”

“2009 var ett lågkonjunkturens 
år, men trots det har Moelven 
klarat sig förhållandevis bra. 
Hela koncernen har gjort ett 
bra jobb om man jämför oss 
med konkurrenter.”

“Också dominerande träd 
måste ha konkurrens för att 
sträcka sig högre!”

“Det senaste årets turbulens har 
visat att ett flexibelt och brett 
produktspektrum är viktigt för att 
säkra stabilitet och jämn efter-
frågan på Moelvens produkter.”

“Efter ett år präglat av om-
organisationer och en tragisk 
olycka, känns det ändå tryggt 
att vara anställd i Moelven.”

“Det är viljan som det gäller! 
Viljan frigör eller fäller.”

“År 2009 blev krävande. 
Sviktande marknad och priser, 
permitteringar och uppsäg-
ningar, och kraftiga kostnads-
nedskärningar. Mött med 
en offensiv satsning, stärkt 
sammanhållning och gott 
marknadsorienterat arbete, så 
blev året bättre för Moelven än 
fruktat. Krisen är inte över, men 
vi är väl förberedda på fortsätt-
ningen.”

Född: 1948
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande
Position i dag: Verkställande direktör i  
S.E.S Consulting AS
Invald i styrelsen: 2007

Född: 1966
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot
Position i dag: Advokat i Advokat Bjøre AS
Invald i styrelsen: 2009

Född: 1966
Styrelseuppdrag: Ständig styrelsesuppleant
Position i dag: Operatör, Moelven Våler AS
Invald i styrelsen: 2007
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FINANSKALENDER   

26 april 2010

Bolagsstämma - årsbokslut 2009

27 april 2010

Delårsrapport för första kvartalet 2010

12 juli 2010

Delårsrapport för andra kvartalet 2010

22 oktober 2010

Delårsrapport för tredje kvartalet 2010

25 januari 2011

Delårsrapport för fjärde kvartalet/preliminärt 

årsbokslut 2010

April 2011

Bolagsstämma - årsbokslut 2010

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

PRODUKTION 

Foto: Jensen og Skodvin Arkitektkontor AS (bild på 

omslagets insida),Ole Walter Jacobsen (sidorna 1 

och 54-56), White Arkitekter AB (sidan 3),  

Mats Widen (sidorna 4 och 14), Ringsaker Blad 

(sidan 2 vänster), Sören Håkanlind (sidan 2 höger), 

Egil Bjerke (sidan 6 vänster), Richard Johansen 

(sidan 6 mitten), Kristofer Samuelsson (sidan 6 

höger), Ivan Brodey (sidorna 8, 10 och 16), Tommy 

Normann (sidan 11) Torben Eskerod (sidan 12) och 

Ole Musken (sidan 19) 

Foto på framsidan: Niklas Bernstone

Design och produktion: Studio Reform AS

Översättning: Lillehammer Oversetting AS

Tryck: RK Grafisk AS

Morten Kristiansen
Svend Strand

Kristin Vitsø Bjørnstad Åge Holmestad Morten Sveiverud

Gemensamma tjänster

GEMENSAMMA TJäNSTER 
I MOELVEN 

De gemensamma tjänsterna i Moleven 
är organiserade i fem olika funktioner:
• Råvaruförsörjning/Fibrer/Bioenergi
• Ekonomi/Finans/Försäkring
• Kommunikation/Personal
• IKT/Egendom
• Innovation

De gemensamma tjänsternas huvudfunktion 
är att stötta Moelvens operativa enheter och 
ledning i yrkesmässiga frågor och operativt 
arbete relaterat till de olika tjänsternas 
funktioner.

Morten Kristiansen Svend Strand

Kristin Vitsø Bjørnstad Morten Sveiverud

“Med lokalt virke som bas 
ska Moelven utveckla  
industrikoncept som är 
konkurrenskraftiga i goda  
och dåliga tider.”

“Moelvens IKT och teknologi-
system erbjuder optimala 
lösningar, och är tillgängliga för 
alla som kan ha nytta av dem i 
sitt arbete.”

“Krisen har visat oss att enda 
sättet att lyckas på är att 
var och en får – och tar – ett 
ansvar.”

“Den lokala handlingsviljan 
måste prisas. 2009 är  
bekräftelsen.”

Åge Holmestad

“Nedgången i marknaden 
för våra produkter har utlöst 
mycket kreativitet på alla plan 
i hela koncernen.”

Född: 1958
Ansvar: Råvaruförsörjning/Fibrer/Bioenergi
Utbildning: Gjøvik Ingeniørhøgskole Bygg/Anlegg, 
Företagsekonom BI
Anställd i Moelven: 2000

Född: 1961
Ansvar: Kommunikation/Personal
Utbildning: Landskapsarkitekt NLH
Anställd i Moelven: 2006

Född: 1947
Ansvar: Innovation
Utbildning: Civilingenjör NTH
Anställd i Moelven: 1979

Född: 1943
Ansvar: IKT/Egendom
Utbildning: Civilingenjör M.Sc Heriot Watt  
University Edinburgh
Anställd i Moelven: 1994

Född: 1958
Ansvar: Ekonomi/Finans/Försäkring
Utbildning: Distriktshögskola ekonomi – 
administration
Anställd i Moelven: 1988
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Adresser

Moelven Industrier ASA, Box 134, NO-2391 Moelv

Tel. +47 62 34 70 00, Fax. +47 62 34 71 88

post@moelven.com, www.moelven.com

Moelven Are AS, NO-1820 Spydeberg

Tel. +47 69 83 67 10, Fax. +47 69 83 67 05

post.are@moelven.no

Moelven Bioenergi AS, Box 134, NO-2391 Moelv

Tel. +47 62 34 70 00, Fax. +47 62 34 71 88

post@moelven.no

Moelven Byggfinansiering AS,  

Box 163, NO-2391 Moelv 

Tel. +47 62 34 70 00, Fax. +47 62 36 95 78

Moelven ByggModul AS, Box 163, NO-2391 Moelv 

Tel. +47 62 34 70 00, Fax. +47 62 36 95 78

post.byggmodul@moelven.no, 

www.moelven.no

Moelven Eidsvoll Værk AS, NO-2074 Eidsvoll Verk

Tel. +47 95 11 94 15, Fax. +47 63 95 26 50

post.eidsvark@moelven.no

Moelven Eidsvoll AS, NO-2080 Eidsvoll

Tel. +47 63 92 48 80, Fax. +47 63 92 49 00

post.eidsvoll@moelven.no

Avdeling Brumunddal

Strandsagveien 4, NO-2380 Brumunddal

Tel: +47 62 33 27 45, Fax: +47 62 33 27 40

Moelven Elektro AS, Ensjøveien 3, NO-0655 Oslo 

Tel. +47 23 03 78 00, Fax. +47 23 03 78 01

post.elektro@moelven.no, www.moelven.no

Moelven Iso3 AS, Box 134, NO-2391 Moelv

Tel. +47 62 34 70 00, Fax. +47 62 34 71 88

post@moelven.no

Moelven Langmoen AS

Strandsagvn. 4, NO-2380 Brumunddal

Tel. +47 62 33 27 00, Fax. +47 62 33 27 19

post.langmoen@moelven.no

Avdeling Moelv

Industriveien, NO-2390 Moelv

Tel: +47 62 34 70 00, Fax: +47 62 34 71 31

Moelven Limtre AS, Box 143, NO-2391 Moelv 

Tel. +47 06 123, Fax. +47 62 33 40 01

post.limtre@moelven.no, www.moelven.no

Avdeling Agder

NO-4730 Vatnestrøm 

Tel. +47 37 96 11 90, Fax. +47 37 96 11 80

post.limtre@moelven.no

Moelven Løten AS, Rokosjøen, NO-2340 Løten

Tel. +47 62 54 75 00, Fax. +47 62 54 75 01

post.loten@moelven.no

Moelven MassivTre AS, NO-3535 Krøderen

Tel: +47 32 15 08 50, Fax: +47 32 15 08 51

post.massivtre@moelven.no

www.moelvenmassivtre.no

Moelven Mjøsbruket AS, NO-2836 Biri

Tel. +47 61 14 52 00, Fax. +47 61 14 52 10

post.mjosbruket@moelven.no

Moelven Nordia AS 

Asfaltvn.1, Box 63, NO-2051 Jessheim 

Tel. +47 06050, Fax. +47 63 97 04 86

post.nordia@moelven.no, www.moelven.no

Moelven Nordia Prosjekt AS

Ensjøvn. 3, NO-0655 Oslo 

Tel. +47 06050, Fax. +47 22 68 79 65

post.nordia.prosjekt@moelven.no, www.moelven.no

Moelven Numedal AS, NO-3620 Flesberg

Tel. +47 32 29 50 00, post.numedal@moelven.no

Moelven Soknabruket AS, NO-3534 Sokna

Tel. +47 32 14 45 00, Fax. +47 32 14 45 01

post.soknabruket@moelven.no

Moelven Telemarksbruket AS

Rotebergvegen 21, NO-3800 Bø

Tel. +47 35 95 44 00, Fax. +47 35 95 44 01

post.telemarksbruket@moelven.no

Moelven Timber AS, Box 164, NO-2391 Moelv

Tel. +47 62 34 70 00, Fax. +47 62 36 90 88

post.timber@moelven.com, www.moelven.com

Moelven Treinteriør AS

Nordre Kongsveg 56, NO-2372 Brøttum

Tel. +47 62 35 97 77, Fax. +47 62 35 97 70

post.treinterior@moelven.no

Moelven Trysil AS

Slettmovegen 34, 2420 Trysil

Tel:+47 62 45 21 00, Fax:+47 62 45 11 55  

post.trysil@moelven.no

Moelven Utvikling AS

Box 134, NO-2391 Moelv

Tel. +47 62 34 70 00, Fax. +47 62 34 71 88

post@moelven.no, www.moelven.no

Moelven Van Severen AS

Servicebox 1015, NO-7809 Namsos

Tel. +47 74 21 33 00, Fax. +47 74 21 33 91

post.vanseveren@moelven.no

Moelven Virke AS, Box 134, NO-2391 Moelv

Tel. +47 62 34 70 00, Fax. +47 62 36 90 88

post.virke@moelven.com

Moelven Våler AS, NO-2435 Braskereidfoss

Tel. +47 62 42 80 00, Fax. +47 62 42 39 31

post.valer@moelven.no

Moelven Wood AS, NO-2074 Eidsvoll Verk

Tel. +47 63 95 97 50, Fax. +47 63 95 97 80

post.wood@moelven.no, www.moelven.no

Moelven Wood Skandinavia AS

Box 164, NO-2391 Moelv 

Tel: +47 62 34 70 00, Fax: +47 62 36 90 88

Moelven Østerdalsbruket AS, NO-2480 Koppang

Tel. +47 62 46 29 00, Fax. +47 62 46 29 01

post.osterdalsbruket@moelven.no

Moelven Industrier AB

Box 8006, SE-650 08 Karlstad 

Tel. +46 (0)54 53 62 50, Fax. +46 (0)54 53 46 57

post.industrierab@moelven.com, www.moelven.se

Moelven Byggfinansiering AB

Snickerigatan 1, SE-665 33 Kil

Tel. +46 (0)554 68 80 00, Fax. +46 (0)554 68 80 29

Moelven ByggModul AB 

Administration och Marknad, Produktionsenhet Kil

Snickerigatan 1, SE-665 33 Kil

Tel. +46 (0)554 68 80 00, Fax. +46 (0)554 68 80 29

byggmodul@moelven.se, www.moelven.se

Produktionsenhet Säffle

Brovägen 27, SE-661 93 Säffle 

Tel. +46 (0)533 46 130, Fax. +46 (0)533 461 66

Produktionsenhet Sandsjöfors  

Gransbovägen, SE-571 64 Sandsjöfors

Tel. +46 (0)380 37 57 50, Fax. +46 (0)380 37 52 12

Produktionsenhet Torsby

Oleby 193, SE-685 92 Torsby

Tel. +46 (0)560 68 98 80, Fax. +46 (0)560 68 98 89

 Norge

 Sverige

Moelven Timber Sverige 

Box 8006, SE-650 08 Karlstad

Tel. +46 (0)54 53 62 51, Fax. +46 (0)54 53 46 57

timber@moelven.se

Moelven Component AB

Box 8060, SE-650 08 Karlstad

Tel. +46 (0)54 55 55 30, Fax. +46 (0)54 55 55 40

post.component@moelven.se

Moelven Dalaträ AB, SE-785 42 Mockfjärd

Tel. +46 (0)241 21 800, Fax. +46 (0)241 21 159

post.dalatra@moelven.se

Moelven Edanesågen AB

Arvid Olofssons väg, SE-671 70 Edane  

Tel. +46 (0)570 27 50 00, Fax. +46 (0)570 27 50 01

post.edanesagen@moelven.se

Moelven Elektro AB

Fraktflygargatan 7, SE-12830 Skarpnäck  

Tel. +46 (0)851 51 40 32, Fax. +46 (0)860 54 110

Moelven Eurowand AB

Nastagatan 10 C, Box 1322, SE-701 13 Örebro

Tel. +46 (0)19 21 86 00, Fax +46 (0)775 707 190

post.eurowand@moelven.se

www.moelven.se

Moelven List AB, Lovene, SE-531 96 Lidköping

Tel. +46 (0)510 54 59 90, Fax. +46 (0)510 54 59 99

post.list@moelven.se

Moelven Norsälven AB

Norsälvsvägen 11, SE-660 50 Vålberg

Tel. +46 (0)54 54 50 25, Fax. +46 (0)54 54 52 44

post.norsalven@moelven.se

Moelven Notnäs AB, Box 223, SE-685 25 Torsby

Tel. +46 (0)560 168 50, Fax. +46 (0)560 717 90

post.notnas@moelven.se

Moelven Notnäs Wood AB

Notnäsvägen 9, SE-685 33 Torsby

Tel. +46 (0)560 168 50, Fax. +46 (0)560 10 985

post.notnaswood@moelven.se

Moelven Nössemark Trä AB

Rörviken 170, SE-668 91 Ed

Tel. +46 (0)534 664 40, Fax. +46 (0)534 301 04

post.nossemark@moelven.se

Moelven Ransbysågen AB 

Branäsvägen 35, SE-680 60 Sysslebäck 

Tel. +46 (0)564 431 20, Fax. +46 (0)564 431 45

post.ransby@moelven.se

Moelven Skog AB, Box 18, SE-668 21 Ed 

Tel. +46 (0)534 622 50, Fax. +46 (0)534 622 59 

post.moelvenskog@moelven.se

www.moelven.se

Moelven Tom Heurlin AB, SE-662 97 Ånimskog

Tel. +46 (0)532 60 76 00, Fax. +46 (0)532 60 76 21

post.tomheurlin@moelven.se

Moelven Töreboda AB, Box 49, SE-545 21 Töreboda

Tel. +46 (0)506 481 00, Fax. +46 (0)506 162 63

post.toreboda@moelven.se

www.moelven.se

Moelven Valåsen AB, Box 404, SE-691 27 Karlskoga

Tel. +46 (0)586 655 00, Fax. +46 (0)586 72 80 14

post.valasen@moelven.se

Moelven Valåsen Wood AB

Box 405, SE-691 27 Karlskoga

Tel. +46 (0)586 655 00, Fax. +46 (0)586 72 81 94

post.valasen@moelven.se

Moelven Värmlands Trä AB, Box 136, SE-661 23 Säffle

Tel. +46 (0)533 69 10 60, Fax. +46 (0)533 69 10 88

post.varmlandstra@moelven.se

Moelven Wood AB, Box 8006, SE-650 08 Karlstad

Tel. +46 (0)54 53 64 30, Fax. +46 (0)54 53 64 31

post.woodab@moelven.se, www.moelven.se

Avdeling Malmö

Derbyvägen 24, SE-212 35 Malmö 

Tel: +46 (0)58 66 49 40, Fax: +46 (0)40 28 77 44 

post.woodab@moelven.se

Moelven Årjäng Såg AB, Box 103, SE-672 23 Årjäng

Tel. +46 (0)573 71 10 55, Fax. +46 (0)573 71 17 89

post.arjang@moelven.se

UJ-Trading AB, Gransnåret 17, SE-711 95 Gusselby

Tel. +46 (0)581 502 00, Fax. +46 (0)581 503 81

post.uj-trading@moelven.com

Vänerbränsle AB, Box 81, SE-681 22 Kristinehamn 

Tel: +46(0)550 159 13, Fax: +46(0)550 159 16

post@vanerbransle.se

Weda Skog AB, Box 8006, SE-650 08 Karlstad

Tel. +46 (0)54 57 91 50, Fax. +46 (0)54 56 93 20

info@wedaskog.se

Moelven Danmark A/S

Smedeland 3, DK-2600 Glostrup 

Tel. +45 43 43 48 00, Fax. +45 43 43 63 43

moelvendanmark@moelven.dk, www.moelven.dk

Moelven Danmark A/S, Jylland 

Vestergade 49, DK-8600 Silkeborg 

Tel: +45 43 43 48 00, Fax: +45 87 20 07 33 

moelvendanmark@moelven.dk 

Moelven UK Ltd.

Laminated Timber Structures

Unit 10 Vicarage Farm, Winchester Road

Fair Oak Eastleigh, Hampshire SO50 7HD, England

Tel: +44 23 80 69 55 66, Fax: +44 23 80 69 55 77

moelvenlts@aol.com, www.moelven.co.uk

Moelven UK Ltd., Moelven Timber

Capital Business Centre, 22 Carlton Road, South Croydon 

Surrey CR2 0BS, United Kingdom  

Tel: +44(0) 208 91 62 401, Fax: +44(0) 208 91 62 402

timber.uk@moelven.com

Moelven Deutschland GmbH

Steintwietenhof 2, DE-20459 Hamburg

Tel: +49 (0)404 19 19 101, Fax: +49 (0)404 19 19 998 

timber.de@moelven.com 

Moelven Nederland B.V.

Postbus 1466, NL-3800 BL Amersfoort

Tel: +31 (0) 334 54 66 47 

Fax: +31 (0) 332 01 12 29 

timber.nl@moelven.com
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Moelvens
varumärkesplattform
Mission: 
Ge folk goda rum

Vision:  
Det naturliga valet för folk som ska 
bygga och bo skandinaviskt

Värden:
• Bärkraftig
• Pålitlig
• Ser möjligheterna

www.moelven.se




