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Per 12-31

1:a kvartalet

     2011 2010 2009 2010 2009

Immateriella tillgångar    45,7 13,7 7,1 47,8 13,3

Anläggningstillgångar    1.475,1 1.346,7 1.326,4 1.480,5 1.336,7

Finansiella anläggningstillgångar    44,7 47,0 49,4 43,9 45,1

Summa anläggningstillgångar    1.565,5 1.407,4 1.382,9 1.571,8 1.395,1

Varulager    1.537,8 1.166,4 1.151,4 1.342,8 898,6

Fordringar    1.277,7 1.069,7 982,7 1.096,0 886,0

Likvida medel    52,1 23,1 28,0 26,2 70,5

Summa omsättningstillgångar    2.867,6 2.259,2 2.162,1 2.465,0 1.855,1

Summa tillgångar    4.432,8 3.666,6 3.545,0 4.036,8 3.250,2

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

Övrigt eget kapital    1.092,3 1.006,5 859,2 1.106,1 979,3

Summa eget kapital    1.740,0 1.654,2 1.506,9 1.753,8 1.627,0

Långfristiga skulder inkl. avsättningar för åtaganden    1.305,3 893,4 986,5 992,9 656,2

Kortfristiga skulder    1.387,5 1.118,9 1.051,6 1.290,1 967,0

Summa skulder    2.692,8 2.012,3 2.038,1 2.283,0 1.623,2

Summa eget kapital och skulder    4.432,8 3.666,6 3.545,0 4.036,8 3.250,2

MnoK

Per 03-31

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

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

MnoK      2011  2010 2009 2010  2009

Nettoomsättning    1.953,4 1.476,8 1.456,2 7.184,5 6.247,8

Avskrivningar    56,1 51,4 46,9 212,8 202,5

Varukostnader    1.300,3 878,9 959,1 4.514,8 3.899,2

Övriga rörelsekostnader    623,5 524,3 540,3 2.214,5 2.055,0

Rörelseresultat    - 26,5 22,2 - 90,1 242,4 91,1

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

Räntor och övriga finansiella intäkter    12,4 16,2 46,4 41,1 93,3

Räntor och övriga finansiella kostnader    - 14,3 - 12,7 - 16,1 - 52,0 - 41,5

Resultat före skatt    - 28,4 25,2 - 58,9 229,2 141,2

Skatt på årets resultat    - 7,6 7,1 - 16,5 62,4 41,2 

Periodens resultat/Årsresultat    - 20,8 18,1 -42,4 166,8 100,0

Minoritetens andel    - 0,5 - 1,0 - 1,2 - 1,4 - 3,1

Majoritetens andel    - 20,3 19,1 - 41,2 168,2 103,1

Hela året
Resultaträkning

Balansräkning

     2011 2010 2009 2010 2009

Netto rörelsemarginal/EBIT (i %) - 1,4 1,5 - 6,2 3,4 1,5

Brutto rörelsemarginal/EBITDA (i %) 1,5 5,0 - 3,0 6,3 4,7

Resultat per aktie (i NOK) - 0,16 0,14 - 0,33 1,29 0,77

Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie (i NOK) - 2,00 - 2,17 - 1,19 - 0,66 3,41

Soliditet (i %) 39,3 45,1 42,5 43,4 50,1

Investeringar 40,9 51,3 63,3 258,4 222,2

Avkastning på sysselsatt kapital - årsbasis (i %) - 4,7 4,3 - 13,5 9,4 3,9

Sysselsatt kapital 2.933,4 2.380,3 2.352,1 2.598,0 2.066,0

Netto räntebärande skulder 1.121,2 703,0 817,2 818,1 368,4

Netto rörelsekapitalbindning 2.189,3 1.648,6 1.598,8 1.778,0 1.280,5

Antal anställda 3.245 3.005 3.154 3.270 2.992

Sjukfrånvaro (i %) 5,94 6,01 5,98 5,50 5,97

Frekvens av skador med frånvaro (H1-värde) 22,4 27,8 16,8 19,3 16,4

Antal aktieägare 961 969 969 961 969

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

MNOK

Hela året1:a kvartalet
Nyckeltal
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Huvuddrag
Efterfrågan på koncernens produkter och tjänster har i van-
lig ordning präglats av lågsäsongen. Såväl produktion som 
leveranser har ändå legat på en högre nivå än under samma 
period i fjol. På grund av högre råvarukostnader och prispress 
på färdigvaror blev resultatet trots detta svagare än i fjol. 
Råvarutillgången för de virkesförbrukande enheterna har varit 
god. Virkespriserna har gått ned med gradvis ökad positiv 
effekt på siffrorna för kvartalet, men till följd av den kraftiga 
ökningen mot slutet av fjolåret är nivån fortsatt högre än vid 
samma tidpunkt i fjol. 
För Byggsystemdivisionen förbättrades marknadsförutsätt-
ningarna under första kvartalet. Konjunkturmässigt har den 
svenska marknaden under en period haft en tillfredsställande 
aktivitetsnivå och även den norska marknaden visar nu 
tecken på ökad aktivitet. 
Sjukfrånvaron och skadefrekvensen sjönk jämfört med 
samma period i fjol. Sjukfrånvaron har successivt utvecklats 
positivt men skadefrekvensen har legat på en oacceptabel 
nivå. Därför har koncernen valt att satsa på åtgärder som 
syftar till att minska skadefrekvensen. Vid sidan av kraven på 
ökad registrering och kartläggning av såväl olyckor, tillbud 
som risksituationer, genomförs en omfattande attitydkam-
panj under 2011.
För att förbättra den finansiella flexibiliteten har koncernen 
vidtagit åtgärder för att öka både den långfristiga finansier-
ingen och de kortfristiga ramarna som står till koncernens 
förfogande. Likviditetsreserven ökade under första kvartalet 
till följd av en utvidgning av de kortfristiga ramarna, medan 
ett avtal om en ökning av den långfristiga finansieringen med 
300 MNOK ska vara på plats före utgången av april månad. 

Investeringen i utbyggnaden av bioenergianläggningen vid 
Langmoen i Brumunddal genomfördes under första kvartalet. 
Totalt 53 MNOK kommer att investeras i anläggningen som 
enligt plan ska tas i drift under hösten 2011. Anläggningen 
ska förse industriföretagen i området med ”grön energi” 
baserad på fast biobränsle. Den största kunden, Tine SA, 
kommer årligen att få 25 till 30 GWh processånga levererad 
till sin anläggning i Brumunddal, motsvarande energibehovet 
för cirka 1 500 hushåll. Tidigare har man eldat med olja för 
att tillgodose energibehovet, men detta är något som nu 
kommer att fasas ut.
Moelven Elektro AS förvärvade K-elektro AS i slutet av första 
kvartalet. Bolaget omsätter cirka 8 MNOK per år och verk-
samheten är helt inriktad på industriautomation, vilket är ett 
av Moelven Elektro AS’ satsningsområden.
Moelven Eurowand AB har beslutat att utvidga verksamhe-
ten och i linje med detta etablerar man under hösten ett nytt 
avdelningskontor i Jönköping som beräknas vara operativt 
från och med 2012. 
Moelven Törebodas dimensioneringsprogram för standard-
limträ som finns gratis tillgängligt på bolagets webbplats har 
nu uppdaterats för att uppfylla kraven i Eurocode 5 – 
en uppsättning standardiserade dimensioneringsregler för 
byggmaterial i Europa som gäller från 2011. 
Ansvaret för koncernens virkesförsörjning i Sverige har över-
gått från Weda Skog AB, som Moelven-koncernen var del-
ägare i (50 procent), till Moelven Skog AB. I och med detta 
har koncernen ökat sitt innehav i Moelven Skog AB från 80 
till 100 procent.

Förvaltningsberättelse

•	Nettoomsättningen	uppgick	till	1	953	MNOK	(1	477)
•	Rörelseresultatet	uppgick	till	26,5	MNOK	(plus	22,2)	
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Nettoomsättning och resultat
Nettoomsättningen under första kvartalet ökade jämfört med 
fjolåret och landade på 1 953,4 MNOK (1 476,8), medan 
rörelseresultatet föll och slutade på minus 26,5 MNOK 
(plus 22,2). 
I rörelseresultatet för 2010 ingår en intäkt på 22 MNOK 
relaterad till avvecklingen av det dåvarande pensions-
systemet i Norge.  
Omsättningsökningen kan främst förklaras genom den ökade 
aktivitetsnivån på marknaden, förvärven av Sør-Tre Bruk 
AS, Granvin Bruk AS och Eco Timber AS som genomfördes 
vid utgången av andra kvartalet i fjol. En annan bidragande 
faktor är att omsättning som härrör från massavirke och 
avverkning av rotposter nu sker genom det helägda dot-
terbolaget Moelven Skog AB. Det sistnämnda har tidigare 
ombesörjts av Weda Skog AB. Även om aktivitetsnivån har 
ökat så har det samlade utbudet av varor och tjänster inom 
koncernens marknader varit tillräckligt stort för att priserna 
på färdigvaror ska pressas. Råvarupriserna för koncernens 
virkesförbrukande enheter har minskat under kvartalet. 
Prisfallet på färdigvaror har emellertid inte täckts upp fullt 
ut och minskade marginaler till följd av detta är den främsta 
orsaken till det minskade rörelseresultatet. 
Resultatet före skatt uppgick till minus 28,4 MNOK (plus 
15,4). Lönekostnaderna har ökat jämfört med i fjol på grund 
av högre skuldsättningsgrad samt att räntemarginalen för 
koncernens långfristiga skulder ökade i samband med den 
återfinansiering som genomfördes under andra kvartalet i 
fjol. Resultat före skatt och minoritetsintressen uppgick till 
minus 20,3 MNOK (plus 19,1).

Investeringar, finansiell ställning och 
finansiering
Under första kvartalet har investeringar gjorts för totalt 40,9 
MNOK (51,3). De planerade investeringarna för 2011 ligger i 
linje med koncernens långsiktiga strategi.
Vid utgången av första kvartalet uppgick koncernens bok-
förda tillgångar till totalt 4 432,8 MNOK (3 666,6). 
Cirka hälften av koncernens tillgångar är redovisade i SEK 
och kursutvecklingen från 0,82 per 31 mars 2010 till 0,88 
per 31 mars 2011 har medfört ett tillskott i balansräkningen 
på cirka 150,0 MNOK. 
Kassaflödet från verksamheten uppgick under första kvar-
talet till minus 259,0 MNOK (minus 281,3) motsvarande 
minus 2,00 NOK per aktie (minus 2,17). Räntebärande skul-
der hade vid utgången av första kvartalet ökat till 1 121,2 
MNOK (703,0) jämfört med första kvartalet i fjol. Ökningen 
beror i huvudsak på ökad kapitalbindning i lager och fordrin-
gar, samt på förvärven av Sør-Tre Bruk AS, Granvin Bruk AS 
och Eco Timber AS. Förvärven ökade kapitalbindningen med 
cirka 100 MNOK. Råvarulagren var större än vid samma 
tidpunkt i fjol tack vare att virkestillgången varit god samt 
att de lager som tidigare låg i det delägda (50 procent) 
råvaruförsörjningsbolaget Weda Skog AB, övergått  till det 
helägda dotterbolaget Moelven Skog AB och därmed ingår i 
koncernredovisningen. Ökningen av färdigvarulagren grundar 
sig på strategiska beslut om placeringen av distributionslager 
och miniminivåer för lagerhållningen. 
Med anledning av en högre aktivitetsnivå jämfört med fjolå-
ret har också fordringsmassan ökat. Likviditetsreserven låg 
vid utgången av första kvartalet på 325,0 MNOK (653,6). 

MNOK

Hela året

     2011 2010 2009 2010 2009

Nettoomsättning
Timber    632,6 562,4 535,5 2.436,4 2.166,8

Wood    607,6 502,1 451,1 2.683,9 2.227,4

Byggsystem    606,9 451,2 473,6 2.171,5 1.933,0

  Limträ    98,7 89,7 76,3 467,9 397,1

  Elektro    105,6 94,5 88,6 412,2 397,5

   Byggmoduler    264,0 133,2 149,8 740,4 513,0 

   Bygginredning    145,3 139,9 162,6 581,7 644,8

Övrigt    819,4 472,8 299,9 1.755,7 965,2

Elimineringar    - 713,0 - 511,7 -303,9 - 1.863,0 - 1.044,6

Koncernen    1.953,4 1.476,8 1.456,2 7.184,5 6.247,8

Rörelseresultat 

Timber    - 12,1 24,7 - 50,6 94,7 12,7

Wood    - 12,8 - 3,3 - 37,8 95,6 43,2

Byggsystem    9,6 8,5 6,7 92,2 61,4

  Limträ    - 1,7 - 2,4 - 3,0 12,9 4,0

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

  Byggmoduler    5,4 1,5 - 2,6 33,7 1,5

  Bygginredning    3,7 6,0 9,6 42,5 46,9 

Övrigt    - 11,2 - 7,7 - 8,4 - 40,1 -26,2

Elimineringar     - - - - -

Koncernen    - 26,5 22,2 - 90,1 242,4 91,1 

1:a kvartalet
Divisioner
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Minskningen av likviditetsreserven har inte varit begränsan-
de för koncernens verksamhet under kvartalet men har likväl 
legat något lägre än önskvärt. Under kvartalet har koncernen 
därför inlett en process i syfte att öka den långfristiga finansi-
eringen med 300 MNOK. Förhandlingarna kring detta ska 
vara genomförda under april månad.
Eget kapital uppgick under första kvartalet till 1 740,0 
MNOK (1 654,2) motsvarande 13,43 NOK (12,77) per aktie. 
Andelen eget kapital var 39,3 procent (45,1). Vid omräkning 
av det egna kapitalet i koncernens svenska dotterbolag, 
till samma valutakurs som vid utgången av första kvartalet 
2010, skulle andelen eget kapital ha utgjort cirka 39,6 
procent.

Internationell redovisningsstandard (IFRS)
De IFRS-siffror som presenteras är oreviderade jämförelsetal 
som visar vad huvudeffekterna av rapportering enligt IFRS 
skulle ha varit. De största skillnaderna uppstår till följd av 
behandlingen av pensionsåtaganden, aktieutdelning, kraft-
avtal och finansiella instrument. Sedan implementeringen 
av ”Temporär norsk redovisningsstandard om finansiella 
instrument”, har skillnaderna på detta område blivit betydligt 
mindre då detta medfört att förändringar av marknadsvärde 
för finansiella instrument redovisats i ökad utsträckning, 
även i förhållande till norsk redovisningsstandard (NGAAP). 
En förändring i koncernens inköpsavtal för elkraft innebär att 
dessa nu ska redovisas i enlighet med IFRS. I bokslut upprättat 
enligt NGAAP finns möjlighet att tillämpa säkringsbokföring 
med fördröjd redovisning av resultat. Resultatet från säkringen 
redovisas först när resultateffekten från det underliggande 
säkringsobjektet bokförs. Marknadsvärdet för koncernens kraft-
avtal är positivt och redovisningen av detta enligt IFRS är den 
enskilt största orsaken till skillnaden i resultat mellan de båda 
redovisningsstandarderna.

Divisionerna     

Timber
Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 632,6 
MNOK (562,4). Rörelseresultatet uppgick till - 12,1 MNOK 
(plus 24,7). I rörelseresultatet för 2010 ingår en minskning 

av pensionsåtaganden på 5 MNOK. Antalet anställda var 
vid utgången av kvartalet 646 (661). Leveransvolymerna 
har legat över fjolårets nivåer med lägre priser än vid samma 
tidpunkt i fjol, vilket i synnerhet gäller enheter med omfat-
tande export. Detta beror på att dessa i högre grad påverkats 
negativt av den stärkta valutan men även av oroligheterna i 
Nordafrika. Lägre priser på sågvirke, vilket fått gradvis större 
redovisningsmässig effekt under kvartalet, har bidragit till 
minskad obalans mellan färdigvarupriser och råvarukostna-
der.
Driftförhållandena har under vintersäsongen varit bättre än i 
fjol och man har inte haft några större problem med driften. 
Arbetet med att effektivisera produktionen fortsätter. Under 
första kvartalet har implementeringen av Lean Production-
konceptet startats upp på Moelven Valåsen AB.
 

Wood
Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 607,6 
MNOK (502,1). Rörelseresultatet uppgick till minus 12,8 
MNOK (minus 3,3). I rörelseresultatet för 2010 ingår en 
minskning av pensionsåtaganden med 9 MNOK. Antalet 
anställda var vid utgången av kvartalet 955 (859). 
Vintersäsongen har haft ett normalt utvecklingsförlopp 
med ökad marknadsaktivitet mot slutet av kvartalet. 
Leveransvolymerna har även för Wood legat något över fjol-
årets, dock med något lägre prisbild. För de virkesförbrukan-
de enheterna har det dalande priset på sågvirke bidragit till 
att jämna ut obalansen mellan färdigvarupriser och råvaru-
kostnader. Driften har fungerat tillfredsställande utan större 
problem. Under första kvartalet har implementeringen av 
Lean Production-konceptet startats upp på Moelven Valåsen 
Wood AB.

 
 
Byggsystem
Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 606,9 
MNOK (451,2). Rörelseresultatet uppgick till 9,6 MNOK 
(8,5). I rörelseresultatet för 2010 ingår en minskning av 
pensionsåtaganden med 7 MNOK. Antalet anställda var vid 
utgången av kvartalet 1 509 (1 483). Säsongen har utveck-
lats som förväntat även för byggsystemdivisionen. Vid 
utgången av kvartalet var aktivitetsnivån på väg uppåt, både 
för de svenska och norska enheterna. Marknadssituationen i 

För kvartalen år 2009 - 2011
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Sverige har legat på en tillfredsställande nivå under en period 
och nu ser man tecken på förbättring även för de norska 
enheterna, även om aktiviteten är fortsatt låg.
Moelven Elektro AS har förvärvat samtliga aktier i K-elektro 
AS. Bolaget har specialkompetens inom industriautomation, 
ett av Moelven Elektros satsningsområden. Såväl befintliga 
som potentiella kunder har efterfrågat industrikompetens. 
Genom förvärvet har Moelven Elektro byggt upp en bra platt-
form att bygga vidare på inom detta specialområde, som 
även är ett efterfrågat område internt i koncernen.
Implementeringen av Lean Production-konceptet på Moelven 
Eurowand AB avd. Hulån har under kvartalet lett till förbät-
tringar i form av effektivare produktion och minskad kapital-
bindning.

Övriga verksamheter
Utöver moderbolaget Moelven Industrier ASA, omfattar 
området gemensamma tjänster som bland annat virkesinköp, 
bioenergi, innovation, ekonomi, finans, försäkring, IKT, kom-
munikation och personal. 
Nettoomsättningen för området uppgick till 819,4 MNOK 
(472,8) och rörelseresultatet hamnade på minus 11,2 MNOK 
(minus 7,7). Antalet anställda var vid utgången av kvartalet 
135 (92). 
I rörelseresultatet för 2010 ingår en minskning av pensions-
åtaganden med 1 MNOK. Moelven Skog AB ingår i området 
”övriga verksamheter” vilket är den huvudsakliga anled-
ningen till att såväl nettoomsättningen som antalet anställda 
ökat jämfört med förra året.

Anställda
Under första kvartalet 2011 låg sjukfrånvaron på 5,94 % (6,0) 
Sjukfrånvaron kopplad till långtidssjukskrivningar utgjorde 2,69 
procent (2,87). 
Sjukfrånvaron har gradvis utvecklats positivt. En av de åtgärder 
som vidtagits för att bidra till denna utveckling är att kon-
cernen tidigare tecknat sjukvårdsförsäkring för de anställda. 
Försäkringen garanterar de anställda snabb behandling vid 
sjukdom. 

Genom att minska väntetiderna blir den totala belastningen vid 
sjukdom mindre för den enskilde individen samtidigt som den 
totala sjukfrånvaron för bolaget reduceras. Försäkringen har 
använts flitigt och de positiva erfarenheterna har gjort att man 
beslutat sig för att fortsätta med försäkringen.
Antal personskador med påföljande frånvaro var 31 (22). Detta 
motsvarar 22,4 (27,8) skador som orsakat frånvaro per miljon 
arbetade timmar. 

Arbetet med att minska antalet skador pågår löpande genom 
satsningar på attitydskapande arbete, investeringar i säkrare 
maskiner och utrustning, HMS-utbildning av chefer och bättre 
säkerhetsföreskrifter. 
Ökat fokus på rapportering i kombination med den pågående 
kampanjen ”Hel hem” har hittills gett positiva resultat. Under 
2010 registrerades 224 tillbud och 122 risksituationer. Denna 
information kan användas direkt i arbetet med att skapa säkrare 
arbetsplatser men ger även en signal om att det hållningsska-
pande arbetet går i rätt riktning mot målsättningen att bygga 
upp en säkerhetskultur i koncernen. 
Vid utgången av första kvartalet hade koncernen totalt 3 245 
(3 005) anställda. 
Totalt 1 859 (1 734) av dessa är anställda i norska företag, 
1 330 (1 383) i svenska, 44 (27) i danska och 12 (10) i övriga 
länder. 

MnoK

1:a kvartalet Hela året
IFRS     2011  2010 2009 2010  2009

Resultaträkning
Brutto rörelseresultat (EBITDA)    29,7 73,6 - 43,2 455,2 296,6 

Rörelseresultat (EBIT)    - 24,9 22,2 - 89,7 245,7 96,0

Resultat efter finansposter    - 37,6 24,6 - 57,5 292,6 146,0 

Per 03-31

MnoK

Per 12-31
     2011  2010 2009 2010 2009

Balansräkning
Eget kapital    1.812,9 1.659,4 1.491,1 1.832,7 1.632,6

Balansomslutningen    4.455,4 3.696,6 3.528,3 4.073,3 3.266,8

Soliditet (i %)    40,7 44,9 42,3 45,0 50,0

Sjukfrånvaro i %

Timber 3,88 5,02
Wood 5,72 6,32
Byggsystem 7,31 6,49
Övrigt 2,40 2,96
Koncernen	 5,94	 6,01

1:a kvartalet 2011 1:a kvartalet 2010

Timber 24,2 34,9
Wood 26,5 32,7
Byggsystem 21,0 22,8
Övrigt 0 0
Koncernen	 22,4	 27,8

1:a kvartalet 2011 1:a kvartalet 2010
H1 värde *

*  Frekvens av skador med frånvaro
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För kvartalen år 2009 – 2011 För kvartalen år 2009 – 2011

Nettoomsättning och marginaler Soliditet

     2011 2010 2009 2010 2009

Kassaflöde från operationella aktiviteter    - 259,0 - 281,3 - 153,7 - 85,9 441,1 

  Kassaflöde från resultatposter    11,8 41,3 - 52,8 416,5 248,0 

  Kassaflöde från arbetande kapital    - 270,8 - 322,6 - 100,9 - 502,4 193,1 

Kassaflöde från investeringsaktiviteter    - 41,4 - 52,9 - 63,4 - 339,7 - 211,8

Kassaflöde från finansieringsaktiviteter    326,3 286,8 215,3 381,3 - 188,6

Förändring i likviditet under perioden    25,9 - 47,4 - 1,8 - 44,3 40,7

Likviditetsbehållning    52,1 23,1 28,0 26,2 70,5

Outnyttjade långfristiga krediter    272,9 630,5 512,4 555,2 918,0

Disponibel likviditet    325,0 653,6 540,4   581,4 988,5

MnoK

Hela året1:a kvartalet
Kassaflöde

Per 12-31

     2011 2010 2009 2010 2009

Ingående eget kapital    1.753,8 1.627,0 1.613,6 1.627,0 1.613,6

Periodens resultat/årsresultat före minoritetsandelar    - 20,8 18,1 - 42,4 166,8 100,0

Valutadifferens    7,0 9,1 - 64,3 40,3 - 65,9

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

Periodens/årets förändring    - 13,8 27,2 - 106,7  126,8 13,4

Summa eget kapital NGAAP    1.740,0 1.654,2 1.506,9 1.753,8 1.627,0

IFRS effekter    72,9 5,2 - 15,8 78,9 5,6

Summa eget kapital IFRS    1.812,9 1.659,4 1.491,1 1.832,7 1.632,6          

MnoK

Per 03-31
Förändring i eget kapital för koncernen

Anställda
Män

1:a kvartalet 2011 1:a kvartalet 2010
% KvinnorKvinnor Totalt Män % KvinnorKvinnor Totalt

Timber 582 64 11,0 646 590 71 12,0 661
Wood 826 129 15,6 995 755 104 13,8 859
Byggsystem 1411 398 6,9 1509 1310 83 6,3 1393
Övrigt 103 32 31,1 135 66 26 39,4 92
Koncernen	 2922	 323	 9,95	 3245	 2721	 284	 9,45	 3005
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AVSÄNDARE:
Moelven Industrier ASA
P.O. Box 134, NO-2391 Moelv
Tel.  +47 62 34 70 00
Fax. +47 62 34 71 88
Internet:
www.moelven.com
post@moelven.com

För mer information:
www.moelven.com

Moelven ger folk goda rum

Detta är Moelven

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

interiörväggar, modulbyggen, elinstallationer och bärande 
konstruktioner i limträ till projekt och entreprenörskunder, 
huvudsakligen i Norge och Sverige. Divisionen satsar kraftigt 
på att vidareutveckla koncept och system tillsammans med 
kunderna och med experter inom arkitektur, design och kon-
struktion. Koncernen består totalt av 48 operativa enheter i 
Norge, Sverige och Danmark och har 3 245 anställda.
Moelvenkoncernen ägs av Glommen Skog (25,1 procent),  
Eidsiva Vekst AS (23,8 procent), Agri MI AS (15,8 procent) Vi-
ken Skog BA (11,9 procent), Mjøsen Skog BA (11,7 procent), 
AT Skog BA (7,3 procent) och Havass Skog BA (4,0 procent). 
Den resterande aktieposten om 0,4 procent ägs i huvudsak av 
privatpersoner.

Framtidsutsikter
2011 har hittills utvecklats som styrelsen förväntat sig med 
ett otillfredsställande koncernresultat på grund av svaga 
marginaler i divisionerna Timber och Wood. Minskade 
råvarukostnader kommer att ge bättre marginaler i bägge 
divisionerna under andra kvartalet. För byggvarudivisionen 
Wood förväntas den normala säsongsbundna uppgången i 
byggaktiviteten bidra till bättre resultat räknat från andra 
kvartalet. Bedömningen är att det dröjer innan stärkta 

marknadsförutsättningar för industriträ i Europa bidrar till 
resultatförbättringar i industridivisionen Timber. 
Styrelsen räknar med ett positivt ackumulerat resultat för 
första halvåret och ett samlat resultat för året, som är något 
lägre än fjolårets.

Styrelsen	i	Moelven	Industrier	ASA
Moelv den 14 april 2011


